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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bilecik Milletvekili Talât Oran'in, ipekçilik 
sanayiimizi yaşatmak için Hükümetçe ne düşü
nüldüğüne dair olan sözlü sorusuna; Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı 12 . VII . 1950 Çarşamba Birleşi 
minde cevap verileceğini bildirdi. 

îzmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, İhtiyar
lık Sigortası hakkındaki Kanunun değiştirilmesi 
için ne düşünüldüğünün açıklanması hakkındaki 
sözlü sorusuna. Çalışma Bakanı cevap verdi. 

Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun, Bele
diye Gelirleri Kanununun 19 ncu maddesinin (B) 
fıkrasındaki Liman İşgal Resmi hakkındaki sözlü 
sorusu, soru sahibinin bu Birleşimde de hazır bu
lunmamasından düştü. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Yarlık Vergisinin tarhında yapılan yolsuzluklar 
hakkındaki sözlü sorusuna, Maliye Bakam cevap 
verdi. 

Bursa Milletvekili Mithat San "m, Sakarya 
nehri üzerindeki Sarıyar mevkiinde kurulacak 
hidro - elektrik santrali hakkındaki sözlü soru
suna, İşletmeler Bakanı cevap verdi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun 
Maçka'da Taşlık adı ile mâruf sahadaki vakfa ait 
arsalar ile bu arsalardan geçen asfalt yol için ne 
kadar para sarfedildiğine dair olan sözlü sorusu
na, İçişleri Bakanı 14 . VII . 1950 Cuma günü 
cevap vereceğini bildirdi. 

5 . VII . 1950 Çarşamba günü saat 15 t e 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan vekil i Kâtip 
Balıkesir Milletvekili . Kayseri Milletvekili 

AS'. Yrrcah 1. Kirozoğlu 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
F. Teini 

Sorular 

Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'mn, Sü-
merbank tarafından yabancı memleketlere si
pariş edilen malzeme hakkındaki sözlü soru 
önergesi, İşletmeler ve Maliye Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/57) 

Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı 'mn, Japon
ya ve İtalya'dan memleketimize ithal edilen 
mensucat hakkındaki sözlü soru önergesi, Tica

ret ve İşletmeler Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/58) 

Denizli Milletvekili Fikret Başar'm, Avrupa 
ve Amerika'da okumakta olan talebelerimizin 
durumuna dair olan sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/59) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 21 

Kasım 1947 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Mil
letler teşkilâtına bağlı «İhtisas Teşekküllerinin 
Ayrıcalık ve Muafiyetlerine dair Sözleşmeye 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması 
hakkında Kanun tasarısı (1/34) (Dışişleri ve 
Maliye Komisyonlarına); 

2. — Birleşmiş Milletler teşkilâtına bağlı İh
tisas teşekküllerinin ayrıcalık ve muafiyetlerine 
dair olan 21 Kasım 1947 tarihli Sözleşmenin 36 
ncı bendi gereğince Milletlerarası Çalışma teşki
lâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı ve 
Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından tevdi edilmiş 
bulunan nihai metinlerin onanması hakkında Ka
nun tasarısı (1/35) (Dışişleri Komisyonuna); 

3. — Gemi sahiplerinin sorumluluklarının 

tahdidi ve konişmentoya mütaallik bâzı kaidele
rin tevhidi hakkındaki 25 Ağustos 1924 tarihli 
ve deniz ticaret vsıtal arının rehni ve imtiyazı ve 
Devlet gemilerinin muafiyeti eriyle ilgili bâzı 
kaidelerin tevhidi hakkındaki 1926 tarihli Mil
letlerarası 4 sözleşmeye katılmamız hakkında 
Kanun tasarısı (1/36) (Ulaştırma Komisyo
nuna) ; 

4. — Konsolosluk Kanunu tasarısı (1/37) 
(Dışişleri ve Adalet Komisyonlarına) ; 

5. — Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
hakkındaki 5591 sayılı Kanunun 23 ncü mad
desinin kaldırılmasına dair Kanun tasarısı 
(1/42) (Çalışma Komisyonuna); 

6. - - Matbaalar Kanunu tasarısı (1/41) (İç
işleri ve Adalet Komisyonlarına); 

7. — Tekel G>enel Müdürlüğü Kuruluş ve 
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Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanuna ek Ka
nun tasarısı (1/38) (Gümrük ve Tekel ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında imzalanan Ekonomik 
işbirliği Anlaşmasını değiştiren Protokolün 
onanmasına dair Kanun tasarısı** (1/39) (Dışiş
leri ve Bütçe1 Komisyonlarına); 

9. — Türkiye ile İran arasında imzalanan 
yolcu ve mal transit nakliyatını kolaylaştırmayı 
ve çoğaltmayı güden Anlaşma ve eklerinin onan
ması hakkında Kanun tasarısı (1/40) (Ulaştır
ma Komisyonuna); 

Tezkereler 
10. — Bursa Milletvekili Agâh E rozan'nı, Mil

letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/74) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarman kurulan Karma Komis
yona ) ; 

1.1. — Çankırı Milletvekili Kâzım Ararın, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/75) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona); 

12. — iskilip'in Doğangir Köyünden Tla-
sanoğlu Sadık Kalkan'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/76) 
(Adalet Kom isyonuna); 

13. — istanbul Milletvekili. Mükerrem KaroT-
un, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/77) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kuru

lan Karma Komisyona); 
14. —Kırşehir Milletvekili Osman Bölük-

başı'nm, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/78) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona) ; 

15. —• Zonguldak Milletvekili Ali Rıza Inee-
alemdaroğlu 'ııuıı Mi İlet vekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/79) (Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan Karma Komisyona) ; 

Önerge 
16. — Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz'm, 

.Belediye Gelirleri Kanununun l-.nci, 4 ncü ve 
5 nci maddelerindeki (tahsil ve tahsilat) .keli
melerinin yorumlanması hakkında tpue.rgfsi 
(4/58) (içişleri ve Maliye Komisyonlarına) ; 

Raporlar 
17. —Muamele Vergisi Kanunuunun 4939 

sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinin 
on İkinci fıkrasının (A) bendinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/27) (Gündeme) ; 

18. — Şekerden alınan munzam Istijbiâk 
Vergisinde yapılan indirmelerin onanması .hak
kında Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru (1/28) (Gündeme) ; 

19. — Zonguldak Milletvekili Sebati Ata
man'in seçim tutanağı hakkında Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İn
celeme Komisyonu raporu (3/28) (Gündeme). 



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

BAŞKAN — Refik Koraltan 

KATİPLER : Pürüzan Tekil (istanbul), ibrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

BAŞKAN — Birleşim açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜ. 

1. — Şekerden alınan munzam İstihlâk Ver
gisinde yapılan indirmelerin onanması hakkında 
Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/28) [1] 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanınındır. 
MALÎYE BAKANI HALÎL AYAN (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlarım, geçen hafta ittihaz 
buyurduğunuz bir kararla şekerden alınmakta 
olan munzam istihlâk Vergisinde tadilât yapıl
masına dair kanun tasarısı ile, hububat unların
dan alınmakta olan Muamele Vergisi hususların
daki kanun tasarıları üzerindeki çalışmalarını 
komisyon bitirmiş ve raporlarını Yüksek Başkan
lığa takdim etmiştir. Bu tasarıların ehemmiyetle
rine binaen ivedilikle ve öncelikle bugünkü mü
zakerelere takdimen görüşülmemsine karar itti
haz Duyurulmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Bakanın izahatından sonra bir 
takrir vardır, bu mevzu hakkındadır; okutuyo
rum. 

5 . VII . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz eylediğim sebepler dolayısiyle 
gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan şeker
den alınan munzam istihlâk Vergisinde yapılan 
indirmenin onanmasına ve Muamele Vergisi Ka
nununun 9 ncu maddesinin 12 nei fıkrasının (A) 
bendinin değiştirilmesine dair olan kanun tasa
rılarının bugünkü gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Halil Ayan 

BAŞKAN — Takririn yalnız öncelikle görü-

[1] 26 sayüı basmayazı tutanağın sonundadır. 

tm ı 

EN İŞLER 

şülmesine taallûk eden kısmı yüksek tasvibinize 
arzediyorum: Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu takririn gündeme alınarak görüşül
mesini reyinize arzediyorum: Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı 
arkadaşlar? (Yok sesleri) 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum : 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Etmi
yenler.. Kabul edilmişttir. 

Şimdi maddelerin görüşülmesine geçilmeden 
evvel bu kanunun ivedilikle görüşülmesini oyu
nuza arzediyorum: Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar.. Etmiyenler.. İvedilikle görüşülme
si kabul edilmiştir. 

Şekerden alınan munzam istihlâk Vergisinde 
yapılan indirmelerin onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4385 sayılı Kanunun 5281 sa
yılı Kanunla değişik birinci maddesine göre şe
kerden alınmakta olan munzam istihlâk Vergi
sinde, 4385 sayılı Kanunun dördüncü maddevSİnin 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu
nun ilişik 24 . VI .1950"tarihli ve 3/11.427 sa
yılı Kararının birinci, maddesiyle yapılan indir
meler onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
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var mı? Olmadığına göre reyinize arzediyorum. 
Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Beyaz oy, kabul etmiyenler kır
mızı oy vereceklerdir. 

2- — Muamele Vergisi Kanununun 4939 sa
yılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinin (M 
ikinci fıkrasının (A) bendinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/27) [1] 

BAŞKAN — Maliye Bakanının teklifi üze
rine gündeme alman ve öncelikle görüşülmesi 
kararlaştırılan Muamele Vergisi Kanununun 
müzakeresine geçiyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Sayın arkadaşlar, halkımızın başlıca gıda 
maddesi olan ekmeğin ucuzlatılması gayesine 
matuf, ve bugürîe kadar hububat unlarından 
alınmakta olan Muamele Vergisinin kaldırıl
masına dair Hükümetimiz tarafından teklif 
edilen tasarı yüksek huzurunuza sunulmuştur. 
Bunu şükranla karşılarım. 

Ancak bu tasarı kanunlaşıp meriyete gir
dikten sonra hububat unları ticareti ile meşgul 
olan bâzı tüccar ve fırıncıların zararlarını dü
şünerek, bu tasarı Komisyonda müzakere edi
lirken, bendeniz de âzası olduğum için bir tek
lifte bulunmuştum. Kanun meriyete girdikten 
sonra hiç olmazsa bu işle iştigal eden tüccar 
ve fırıncılar elindeki Muamele Vergisi verilmiş 
unların miktarı tesbit edilerek vergilerinin ia
de edilmesi lâzımgelir mütalâasında bulundum. 

Bunun üzerine cevap veren; sayın Maliye 
Bakanının verdiği izahata göre az da olsa bâzı 
tüccar ve fırıncıların bu işten zarar göreceğini 
kabul etmekle beraber tatbikatta zorluk çekil
diğinden bahisle tasarıyı hazırlarken bunu dü
şünmediklerini beyan buyurdular. 

Biraz evvel kabul buyurduğunuz şeker İs
tihlâk Vergisinin indirilmesi sırasında tüccar 

[1] 27 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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I elinde bulunan şekerlerin tesbit edilerek ver

gileri iade edilmiş olduğu gibi, unlardan da 
alınmış olan muamele vergisinin ne kadar az 
da olsa vergilerinin iade edilmesi lâzımgelir 
mütalâasında ısrar ettim. Ve bunun üzerine de 
yine sayın Maliye Bakanı, unlardan şimdiye 
kadar Muamele Vergisi alınmakta olduğu için 
bâzı kimselerin kaçakçılıkla da iştigal ettiğin
den vergilerin iade edilmesi kabul edildiği tak
dirde vergisi alınmamış unların da vergisini 
ödemek durumunda bulunulacağından bahset
tiler. Bendeniz bunu da düşünerek hiç olmazsa 
kanunun meriyete girmesinden itibaren 10 gün 
zarfında satın alınmış olup ve ellerinde bulu
nan unların Muamele Vergisini ödediklerine 
dair faturalarını ibraz ettikleri takdirde, bun
ların ödenmesi lâzımgelir, dedim. Bu teklifim 
komisyonda ekseriyetle reddedildi. Bunu yük
sek nazarlarınızda arzediyorum. Madde, sırası 
geldiğinde tekrar söz alıp geçici bir madde tek
lif edeceğim. 

Birçok şehir ve kasabalarımızda un fabri
kası bulunmadığı için günlük ihtiyaçlarını al
mazlar. Meselâ bendeniz öyle şehir ve kasaba
lar tanırım ki, bilhassa Ege'de, Nazilli, Aydın, 
Kuşadası, Söke, ödemiş, ve Balıkesir şehir ve 
kazaları da dâhil, bunlar hiç olmazsa 15 gün 
sonraki istihlâk edecekleri, sarfedecekleri un
ları, daha evvelden tedarik etmeye mecburdul
ar. Bu itibarla tm fabrikası bulunmıyan şehir 
v kasabalardaki nn işi île iştigal eden tüccar 

ve fırıncıların elinde ne kadar az da olsa 50, 
100, ve 500 çuval mevcutları bulunmak ihtima
li vardır. Esnafı ve tüccarı zarardan korumak 
için geçici bir madde ilâve edilmesi lâzımdır, 
kanatindeyim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın arkadaşla
rım ; bendeniz Maliye Bakanından bir sual so--
nıak üzere söz aldım. Bira?: evvel kabul buyur
duğunuz şekerden İstihlâk Vergisinde tenzih" I 
yapılmasına dair Kanunla şimdi huzurunuzdı 
bulunan undan Muamele Vergisinin kaldırılma
sı hakkındaki Kanun bütçede yılda 45 - 5ü 
milyon lira varidat azalmasını intaç edecektir; 
bunun karşılığı nedir?. Filvaki Hükümet gerek-

! çesinde ve komisyon mazbatasında bu açığın ya 
pılacak tasarruflarla karşılanacağı belirtilmek
tedir. Fakat yapılacak tasarrufların neden iba
ret olduğu açıklanmamıştır. Hükümet bunu kar-

| sılam ak için hangi hizmetlerden vaz geçecektir! 
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Sayın Maliye Bakanı arkadaşımızdan bunun iza
hını rica ediyorum. 

ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Aziz arkadaş
lar, bendeniz de Ahmed Veziroğlu arkadaşımın 
mütalâasına «iştirak ediyorum. Undan Muamele 
Vergisi kaldırılırken geniş bir halk tabakasını 
memnun etmiş bulunuyoruz. Yalnız, unculukla 
iştigal eden esnaf ve turuncuları da mağdur du
ruma düşürmemekliğimiz icabeder. Onun için 
elinde un istoku bulunan vatandaşlarımızın, bn 
kanun meriyete girdiği andan itibaren ellerin
deki istoklar tesbit edilerek kendilerinden alın
mış olan Muamele Vergisinin iadesi yerinde 
olur fikrindeyim. Maruzatını bundan ibarettir. 

MALÎYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa) 
— Muhterem arkadaşlarını, Veziroğlu arkada
şımla Hasırcı, arkadaşımız, kanunun neşri tari
hinde tüccar ve turuncuların elinde bulunan 
unların, evvelce alınmış olan Muamele Vergile
rinin iade edilmesinden bahsettiler. Biz de bu 
mevzu üzerinde, tasarıyı hazırlarken, ehemmi
yetle durduk. Ve iş komisyonda müzakere edi
lirken bu husustaki mülâhazalarımızı da arzey-
ledik. Esas itibariyle kanunun meriyete girmesi 
üzerine bâzı tüccar ve turuncuların elinde bir 
miktar un bulunacağını da biliyorduk. Bunların 
miktarı ve vergileri üzerinde bir tetkik yapıl
ması mühim bâzı mahzurlar ar/ettiğini gördük. 

Bir arkadaşımız bu hususta şekeri misal ola
rak ar/ettiler. Hakikaten biz şeker üzerinde ris-
turun yaptık, şeker fiyatını indirdiğimiz zaman, 
evvelce alman vergi ile yenisi arasındaki farkı, 
ellerinde şeker bulunduran erbabı ticarete iade 
ediyoruz. Yalnız şeker, un gibi. değildir. Ara
larında ehemmiyetli bir farkın mevcut olduğu
nu nazara almak lâzımdır. Undan mamul mad
deler her gün hepimizin istihlâk ettiği madde
leri teşkil eder. Biz şekerin vergisini indirir
ken Millî Korunma Kanunu gereğince Koordi
nasyon Heyetinin bir kararı ile satışını ve nak
lini durdurduk ve ondan sonra alâkalılardan 
beyanname istedik. Bize verdikleri beyanna
meleri mal memurlarına kontrol ettirdik. Şim
di vergilerini iade ediyoruz, fakat takdir bu
yurursunuz ki, böyle bir ameliye un üzerinde 
çok müşkül ve hattâ gayrimümkündür. Çün
kü unu kullanmıyan yok gibidir. Tatbikatı 
gayet geniştir. Herkesten beyanname istedi
ğimiz takdirde binlerce beyanname alacağız. 
Bunları kontrol için 15 - 16 günlük bir zamana 
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ihtiyaç vardır. Halbuki şeker için 4 günlük bir 
müddet kâfi gelmiştir-. 15 günlük bir müddet 
için unun satışının ve naklinin menedilmesi 
keyfiyetinin nasıl bir mahzur tevlit edeceğini 
elbette takdir buyurursunuz. Esasına muarız 
olmamakla beraber bu cihete gidemedik. Bu
rada bir noktaya daha işaret et'.nekliğime mü
saadelerinizi rica edeceğim. Hububat unları 
üzerinden Muamele Vergisinin kaldırılacağı 
aşağı yukarı, bir haftadan fazla bir zaman ev
vel. piyasada duyulmuş bulunuyor. Binaena
leyh, erbabı ticaret ve fırıncılar teyakkuz ha
lindedir'. (Doğru sesleri). Bunlar günlük ih
tiyaçlarından fazla un almıyorlar. Değirmen
ciler kanunun bir an evvel çıkarılmasını bizden 
istemekte ve gecikmenin bir un buhranına yol 
açabileceğini beyan etmektedirler. Binaena
leyh halen tüccar elinde bir miktar un bulunu
yorsa bu, asgarinin asgarisi bir miktardadır. Bu 
kadar geniş bir kitleyi alâkadar eden ve büyük 
bir ehemmiyeti haiz olan bir mevzuda bu ka
dar küçük bir mahzuru muhterem heyetinizin 
hoş göreceğini ümit ederim. (Muvafık sesleri). 

Şimdi Eerid Bey arkadaşımın karşılık mese
lesine dair sualine arzı cevap edeyim : 

Derhatır buyurursunuz ki, sabık iktidar 
bütçeler üzerinde tasarruf yapmak hususunda 
bizimle bir düşüncede değildi, onlar başka tür
lü düşünüyorlardı. En ufak bir tasarrufun da
hi yapılamıyacağı mütalâasını ileri sürmüşler
di. Biz, Hükümet programında arzettiğimiz gi
bi, hayatı ucuzlatmak kararındayız. Bugün hu
zurunuza sunulmuş olan iki kanun bu kararı
mızın tatbikatındadındır. 

Normal olarak bütçede senede muayyen bir 
nispette tasarruf hâsıl oluyor. Biliyorsunuz ki, 
bütçe ile verilen tahsisatın hepsinin sarfı mec
buri değildir, yalnız sarfına mezuniyet veri
lir. Bütçeye konulan tahsisat âzami rakamları 
ifade eder. Muka.ve.le aktedilmemesinden, mu
kavelenin feshedilmesinden, işin, hizmetin ya
pılmasından, sarfı nazar edilmesinden ve bâzı 
kadrolardan tasarruf vücuda gelebilir. Eski 
senelerde de bu gibi tasarruflar olmuştur. De
min de arzettiğim gibi bütçe üzerinde yaptığı
mız tetkikler neticesinde lüzumsuz masrafları 
kaldırmak kararındayız. Bunları yaparken hiç
bir hizmeti ilga etmiyeceğiz, hiçbir hastaneyi, 
hiçbir mektebi kapatmayacağız. (Bravo sesleri 
ve alkışlar) ve bu tasarruf zihniyeti ile Hükü-
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meti ilgilendiren vergileri tahfif etmiye çalışa
cağız. (Bravo sesleri ve alkışlar"). 

FERÎD MELEN (Van) — Bir sual rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FBRID MELEN (Van) — Efendim; Sayın Ba

kan yine sualime cevap vermiş olmadılar. Ben 
hangi madde ve fasıllardan ne miktar tasarruf 
edeceklerini sormuştum. Buna cevap alama
dım. Aksi halde iş müphem kalır. Hükümet bir 
taraftan ucuzluk vadederken diğer taraftan 
bütçe açığı hâsıl olur onu da bil âhara kapata
maz. emisyona gider, bir elden verdiğini diğer 
elden almak zorunda kalır, ondan dolayı izahat 
rica ediyorum. Eğer izahat vermek istemiyor
larsa o başka, o da Yüksek Heyetinizin bileceği 
iştir. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı konuşmak arzu 
ediyorlar mı? 

AHMEÜ VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun Ahnıed Bey. 
AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Sayın Bakan kürsüye çıktıktan sonra sora
cağım. 

MALÎYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa) 
— Efendim deminki mâruzâtım 'bütçede yapı
lacak tasarrufun heyeti umumiyesine mütedair
dir. Bû tasarruflar iki kalem vergiden yapı
lacak fedakârlığın karşılığını teşkil edecektir. 
Yani en aşağı bu miktarda olacaktır. Belki bun
dan da fazla olacaktır. Yüksek Heyetinize şim 
di fasıllardan rakam arzerdemiyeeeğim. Bu mik
tarı, en aşağı bir had olarak arzediyorum. Muh
terem Heyetimzin bizi tasvip edeceğinizi ümit 
ediyoruz. (Alkışlar, inanıyoruz, sözleri). 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bu tasarı kanunlaştıktan sonra Muamele 
Vergisi*'kaldırılmış olacağına göre, şimdiye ka
dar katiyet iktisar> etmiyen Muamele Vergisi 
cezaları hakkında ne düşünüyorlar! 

MALÎYE BAKANI HALÎL AYAN (Devam
la) — Efendim bu, biraz mevzudan ayrı bir 
bahistir. Şöylece arzedeyim : Biz, Muamele Ver
gisi Kanununun bugün bir maddesinin bir ben
dine bir fıkra ilave ediyoruz. Yaptığımız tadil 
bundan ibarettir. Şüphesiz ki, her kanunun mü
eyyideleri olduğu gibi Muamele Vergisi Kanu
nunun müeyyideleri de vardır. Bu müeyyideler j 
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I kanunun icabmdandır. Bu itibarla burada bu 

mevzuda mâruzâtta bulunamıyacağım. Yalnız 
yapılan bu tadil hakkında bir emirleri varsa ar
za amadeyim. 

Şunu ilâve edeyim, Muamele Vergisi Ka
nunu birçok hükümleri ihtiva eden bir kanun. 
dur. Bunun üzerinde de tetkikat yapmaktayız, 
Sonbaharda heyeti umıvmiyesini bir tasarı ha
linde Yüksek Huzurunuza getireceğiz. 

Ahnıed Veziroğlu arkadaşımızın buna dair 
başka sualleri varsa o vakit hepsine lâzımğelen 
cevabı arzederim efendim. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Başka mütalâa olmadığına göre 
maddelere geçilmesini tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanunun ivedilikle görüşülmesini kabul eden-
, 1er... Kabul etmiyenler... İvedilikle müstaceliyetle 

görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değişik 12 nci fıkrasının (A) bendinin değişti 

rilmesi hakkında Kanun 

I MADDE 1. — 3843 sayılı Kanunun 4939 sa
yılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinin 12 
nci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

A) Tâkim ve teksif edilmiş veya toz haline 
getirilmiş şekerli ve şekersiz süt, tereyağı, sade
yağı, kaymak, krema, yoğurt, peynir, balık ve 
et ve sebze ve meyva konserveleri, balık yağı, ba-

! lık unu, balık yumurtası, havyar, her türlü tuz
lanmış ve tütsülenmiş balıklar, pastırma, sucuk 
salam, sosis, sosison, jambon, kavurma, her türlü 
pekmez, bulama, pestil, meyva suyu ve meyva 
usaresi, turşu, sirke, kırılmış veya toz haline ge
tirilmiş tuz, kavrulmuş veya öğütülmüş kahve, 
uzun müddet saklanması mümkün bulunmıyan ve 
satıldığı yerde istihlâki âdet olan yiyecek ve içe
cek maddeleri, hububat unları (pirinç unu hariç) 
ekmek, peksimet, tahin, tahin helvası, bisküvi, 
reçel ve marmelât, şeker ve glikozdan mamul 
maddeler (% 50 ve daha fazla miktarda şeker 
veya glikozu havi maddeler şeker ve glikozdan 
mamul madde sayılır); 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar; bu okunan 
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madde de Muamele Vergisinden muaf tutulması I 
istenilen birçok maddeler vardır. Yalnız bun
ların içerisinde en mühim olan ve unla alâkası 
bulunan bulgur yoktur. Bulgura mukabil belki 
de Muamele Vergisinden istisnası icabeden ve en | 
çok münakaşaya tahammülü olan bu maddelerden 
kaldırıldığı ve isimleri zikredil di ğî halde bul
gur yoktur. Ben yalnız^ bulgurun ilâvesini isti
yorum. 

BAŞKAN — Hayrettin Bey. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Yük

sek Heyetinizin tensibi ile kurulan Geçici Ko-
Komisyonun Sözcülüğü Komisyon arkadaşla
rım tarafından bana tevcih edildi. Fakat ben 
burada bu Komisyonun Sözcüsü olarak değil, Ko
misyonun üyesi olarak, muhalefet ettiğimiz bir 
nokta hakkında Yüksek Heyetinizde izahat ver
mek üzere huzurunu/a çıkmış bulunuyorum. Ta
sarı Komisyonda görüşülürken, iptidai maddesi 
un olan makarna ve şehriyenin Muamele Vergi
sine tâbi bulunduğu ve evvelce iptidai madde 
tenzilâtından istifade eden bu mamullerin, iptidai 
madde tenzilâtı şimdi kalktığı için, zira hubu
bat unlarından Muamele Vergisi kaldırılmakta
dır, iptidai madde tenzilâtı kalktığı için, vergi 
matrahının genişlediği gözümüze çarptı. Bu itibar
la evvelce satış kıymetinin % 16 sı nispetinde, zira 
% 74 üzerinden tenzilât vardı, vergiye tâbi tutu
lan makarna ve şehriyenin bu defa satış kıymeti
nin % 95, çünkü % 5 ambalaj, iptidai madde ten
zilât farkı bakidir, % 95 üzerinden bir vergiye 
tâbi tutulmaktadır. Bunun neticesi şu oluyordu: 
60 kuruşa satılan makarna bu defa 62 kuruşa çı
kıyor. 

Sonra iptidai maddede hâsıl olan fiyat tenez
zülü müstehlike aksetmiyor, iktisadi noktadan 
görülen tezat budur. Beş kuruş iptidai maddede 
tenzilât olduğu halde bu beş kuruş müstehlike 
inikas etmediği gibi bu vergi mekanizması dolayı-
siyle fiyat artması da vâki oluyor. Bu itibarla is
tisnalar arasına makarna ve şehriyenin de dâhil 
edilmesini talep ettik. Fakat bunun ilerde Mua
mele Vergisinin tümü müzakere edilirken nazarı 
itibara alınacağı Maliye Bakanı tarafından beyan 
edilerek Komisyon ekseriyeti bu beyanatı mukni 
buldu, biz de muhalefette kalarak şerhimizi ver
dik. Ayrıca önerge de vermiş bulunuyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Güzel sesleri). 
MALİYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa) 

— Efendim, deminki maruzatım sırasında ar- l 
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zettiğim gibi bizim bu kanun tasarısını hazır
larken istihdaf eylediğimiz maksat un ve ekme
ği ucuzlatmaktı. Fakat encümendeki müzake
reler sırasında makarna, şehriye ve bulgur 
hakkında da mütalâalar ileri sürüldü. Muhte
rem Konya Milletvekili arkadaşım da aynı şey
den bahsetmiştir. Eğer yüksek heyetiniz arzu 
buyuruyorsa biz muafiyet kısmına makarna, 
bulgur ve şehriye kelimelerini de ilâve etmek
te bir mahzur görmeyiz. Hükümet namına bu
nu arzediyorum. 

BAŞKAN — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Feragat ediyo

rum. 
BAŞKAN — Birinci madde hakkında veril

miş iki takrir vardır. Okutuyorum. 
5 . VII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 
İptidai maddesi Muamele Vergisine tâbi ol

duğu için % 74 nispetinde iptidai madde tensi
katına tâbi tutulan makarna ile şehriyenin hu
bubat unlarından Muamele Vergisi kaldırıldığı 
takdirde satış kıymetinin tamamı üzerinden % 
15 Muamele Vergisine tâbi tutulması icabeder-
ken bu hal makarna ve şehriye fiyatlarında ki
loda bugünkü fiyatlara nazaran 2,5 kuruş bir 
yükselme tevlit edecektir. Tasarıdan Hüküme
tin gayesi ucuzluk tevlidine yol açmak bulun
duğuna göre bütçenin gelir kısmını âzami 
300 000 lira gibi cüz'i bir noksanlık kaydettire
cek olan makarna ve şehriyeden ve hattâ mü
him bir kısmı ordu tarafından mubayaa olunan 
bulgur imalinden de Muamele Vergisinin kal
dırılmasını ve tasarının birnei maddesine (A 
bendine) (Makarna, şehriye bulgur) kelimele
rinin de ilâvesi suretiyle maddenin değiştiril
mesini teklif ederiz. 

Giresun Milletvekili Rize Milletvekili 
Hayrettin Erkmen îzzet Akçal 

Yüksek Başkanlığa 
Bulgurun da Muamele Vergisinden muaf 

tutulmasını ve lâyihaya (Bulgur) un da ilâve
sini teklif ediyorum. 

5 . VII . 1950 
Konya Milletvekili 

Fahri Ağaoğlu 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var-
nu 
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GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ABtPÎN ; 

POTUOĞLU (Enkişehir) — Komisyon da Hü- | 
kümetle mutabıktır. i 

MALÎYE BAKANI I-IALİL AYAN (Burs;)) 
— Hükümet de iştirak ediyor. ı 

BAŞKAN — O halde birinci takriri nazarı 
dikkate a'anlar.. (Anlaşılmadı senleri) 

Birinci takrirde bulgur ve makarna da dâ- j 
Midir. Nazarı dikkate alanla]'.. Alnııyanlar; tak
rir nazarı dikkate alınmıştır. 

Maddeyi bu tashihle oyunuza arzediyorum. 
CELÂL OTMAN --. Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. I 
CELÂL OTMAN (Çankırı) -~ Saym arka

daşlar, burada, çocuk gıdası olarak çok kıymet- | 
li olan pirinç unu hariç, bırakılmıştır. Buna mu
kabil kilosu 100 liraya olan havyar ve 30 lira
ya olan balık yumurtası Muamele Yergisinden 
muaf tutulmuştur. Havyarı ve balık yumurtası- I 
in vergiye tâbi tutalım da pirine ununu bıraka
lım. Çünki pirinç unu çocuklarımızın en mühim 
gıdamı teşkil etmektedir. 

BAŞKAN — Bu teklif hakkında komisyo
nun bir diyeceği var mı? 

MURAT ALÎ ÜLGEN (Konya) — Hayır. 
BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği ver mı? 
MALÎYE BAKANI HALÎL AYAN (Bursa) 

—• Muhterem arkadaşlarım, un üzerindeki Mu
amele Vergisi kaldırılırken makarna, bulgur ve 
şehriyeden de bu verginin kaldırılması hakkın
daki arkadaşlarımızın tekliflerine mutavaat et
tik ve onlardan da Muamele Vergisinin kaldı
rılmasına taraftar olduk. Yalnız pirinç ve pi
rinç unu ayrı bir mevzu olduğu için tetkikat 
yapmadan bunun üzerinde bir maruzatta bulu-
namıyacağım. Maddenin, teklif ettiğimiz şekil
de kabulünü rica ederim. (Muvafık sesleri) 
(Havyarı kaldırın sesleri) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına 

Lüks sayılan havyar ve balık yumurtasının 
Muamele Vergisinden muaf tutulmamasmı, buna j 
mukabil pirinç ununun muaf tutulmasını arz ve I 
teklif ederiz. 

Gazianteb Mi letvekili Çankırı Milletvekili I 
Süleyman Kuranel Celâl Otman 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar. I 
Alnııyanlar.. Nazarı itibara alınmamıştır. ' 
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Madde, evvelce kabul edilen önergedeki şe

kil d o tasrih edilmiştir. Komisyon ve Hükümet 
mutabakatını bildirdiğine göre maddeyi bu tas
hih e kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil-
mistir. 

Afyon Milletvekili Veziroğlu'nun geçici 
madde olarak bir teklifi vardır. Okuyacağız : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle aşa

ğıda yazılı teklifimin geçici madde olarak kabu
lünü arz ve rica ederim. 

Afyon K. Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

Geçici madde : Bu kanunun yürürlüğe 
girmesini mütaakip, ticaret maksadiyle un 
fabrikalarından bir hafta evvel satın alınmış 
tüccar ve fırıncılar elinde henüz satılmamış olan 
Muamele Vergili (unların) vergilerini iade et
meye ve bu hususta muktazi tedbiri almaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Ahmed Veziroğlu; takririniz 
okundu. İzaha lüzum görüyor musunuz? 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Kanunun tümü üzerinde konuşma yapıldığı 
sırada arzettiğim sebepler dolayısiyle bu tekli
fimin kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı iştirak etmedi
ğini söyledi. Takriri nazarı dikkatinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

MADDE o. — Bu kanunu Adalet, Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakan
ları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi açık reyle re
yinize arzedilecektir. Kutular gezdirilecek lüt
fen reylerinizi istimal buyurunuz. 

Evvelce açık oyunuza arzedilmiş bulunan 
şekerden alınan Muamele Vergisinin indirilmesi 
hakkındaki tasarı hakkında oyunu kullanmıyan 
var mı? (Yok sesleri) Oy toplama işi bitmiştir. 
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3. •—• Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Feri

dun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu '-
nun seçim tutanakları hakkında Yüksek Seçim 
Kurulu Başkentliği tezkeresi ve Tutanakları in
celeme. Komisyonu raporu (S/35) [1 | 

BAŞKAN — Şimdi gündemin •> neü madde
sinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Raporu okuyoruz. 
(Rapor, muhalefet şerhleriyle okundu) 

BAŞKAN — Tutanakları İnceleme Komis
yonu namına yazılan bu raporda sözcü olan 
Mamdi Şarlan'a söz veriyorum. 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYO
NU ADINA HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — 
Muhterem arkadaşlar, İnceleme Komisyonu Ra
portörü olan arkadaşım bu mevzuda muhalif 
kanaat beslediği için ve çoğunluğu teşkil eden 
arkadaşlar da bu raporun yazılmasını ve müda-

, faa vazifesini bendenize tevdi ettikleri için hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Yüksek Meclisin tetkik ma arzedilen bu ra
por iki neticeyi müfittir. Birisi, ehemmiyeti 
haiz olan prensip mevzuudur. İkincisi de, Bin
göl milletvekillerine ait olan tutanağın kabul ve 
ademi kabulü mevzuudur. 

Bendeniz raporu topyekûn müdafaa ederken, 
eğer müsaade buyurursanız evvelâ prensip mev
zuunu halledelim, prensip mevzuu bir karara 
bağlanırsa, karar raporda yazılı olduğu gibi he
yeti muhteremeden tasdik edilirse bu sefer.... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? Şimdi 
Feridun Fikri Düşünsel'in raporunun müzaket-
resine başlanmıştır. Sözcü olarak mütalâanıza 
devam buyurunuz. Umumu hakkında ayrı bir 
müzakere açılırsa, o zaman şüphesiz noktai na
zarınızı bildirirsiniz. îûtf en Feridun Fikri 'ye 
ait ciheti müdafaa buyurunuz. 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Sayın 
Başkanın ikazlarını hürmetle karşılarım. Fakat 
bu rapor buraya gelirken, eğer hâtıralarınızı 
yoklarsanız mebdeinden itibaren prensip 
meselesini, ve aşağıda da iki satırlık bir 
.şerhle hâdiseyi hallediyor. Yani mâru
zâtım, telâkki buyurdukları gibi, sadece 
prensip meselesini halletmiş değildir. Rapor, 
Bingöl Milletvekillerinin mazbatalarını tetkik 

| 1 | 20 sayılı beısmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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ederken evvelâ bir prensip mevzuunu ortaya at
mıştır, evvelâ raporun kül halinde ortaya attı
ğı bu prensi]) mevzuunu halletmek lâzımdır, 
çünkü komisyonun raporu prensipi müfittir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız esasen 
Feridun "Fikri Düşünsel arkadaşımız hakkında
ki rapor tetkik edilirken ve kendisi hakkında bir 
karar verilirken buna mümasil meselelerde ka
rarın tesiri olaeağı şüphesizdir. Ancak bu mak
sat üzerinde arkadaşlar mütalâalarını teksif et-
mij; bulunurlarsa heyeti umumiye tenevvür eder 
ve diğer arkadaşların noktai nazarına göre ica-
bederst tekrar kürsüye teşrif eder bu meseleyi 
müdafaa buyururlar. Şimdi rapor hakkında de
vam buyurun. 

I HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Heyeti 
i muhtereme de bu şekilde telâkki ediyor mu? 

BAŞKAN — Rapor hakkında devam buyu-
I run. 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
I İnceleme Komisyonu vazifeye başladığı zaman, ma

lumu âliniz komisyon beşer kişilik ihzari ko
misyonlara ayrılır. Bendeniz de bu komisyonlar
dan birine ayrılmıştım. Burada yeni tanıştığı
mız arkadaşlarımızla beVaber, ilk göze çarpan 
mesele, aramızda işleri tetkik etmek, işleri kav-
rıyabilmek bakımından fikir beraberliği olması 
lâzımgelirdi. Baktım ki arkadaşlarımızın tarzı 
telâkkisi, yalnız bizimle değil, biribirleriyle de, 
pek uymadığı için hatırıma geldi, bu mesele bir 
prensi]) kararma bağlanmazsa, sadece bir numa
ralı İhzari Komisyonda değil, İnceleme Komis
yonunda da bir teşettütü efkâr olacak ve komis
yon işlerini halledememek durumuna düşecek
tir. Bu bakımdan İnceleme Komisyonunun 
İlk toplantısında bir prensip kararı almak lâ-
zımgeleceğini fikrime koyarak hazırlanmıştım. 
Komisyon açıldığı zaman birkaç rapor tasdik edi-

I lip geçince, tasdik edilenler benim noktai naza
rıma uygun olarak karara bağlandığı için, bu 
prensip kararım ileri atmaya lüzum görmemiştim. 
Fakat bir müddet sonra bir baskı mevzuu üze
rinde aramızda bir anlayış farkı hâsıl olduğu için 
bu prensip kararını ileri sürmek mecburiyeti hâ
sıl oldu. 

Arkadaşlar; bu «baskı» kelimesi komisyonda 
çok mevzuubahis oldu. Şikâyetlerin birçokla
rında en ziyade baskıdan bahsediliyor. 

Arkadaşlar; «baskı» bir kelimedir, umumi 
I bir mefhum taşıyor. Acaba bu kelime ile kaste-
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dilen t ey ya sarahaten ifade edilmiştir, ki onlar 
dan i bagetti r, ve yahut mücerret «baskı» kullanıl
mıştır, mayalandırmak lâzımgelir. Bu itibarla 
«baskı» üzerinde durmak mecburiyetinde kaldık. 

Af buyurun bendeniz, baskı kelimesini, kendi 
zan ve kanaatime göre, 1946 seçimlerinden ber; 

seçim edebiyatımıza giren bir kelime diye telâkki 
ediyorum. \ Edebiyat değil hakikat sesleri). 

Bendeniz şunu arzedeyim ki, buradaki görüş
lerim sadece hukukidir. Politik bir zihniyetle 
konuşmak zaten itiyadını değildir. Şimdi tâbiri
mi mazur görün. Bendeniz bu baskı kelimesi, o 
tarihten beri halk lisanına girmiş olduğuna göre 
haklıdırlar, demiyorum. Haklı olanı var, haksız 
olanı var diyorum. Bu tabir lisanımıza girmiş
tir. Birçoğu haklıdır, birçoğu haksızdır. ((Jürül-
tüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Şimdi bas 

ki tâbiri şikâyet mevzuu olduğuna göre, bunu bir 
kanun hükmü ile karşılaştırıp, yine kanun hükmü 
ile karara bağlamak için baskıyı biz tetkik etmek 
mecburiyetindeyiz. Ama mücerret baskı, sadece 
baskı, kül halinde bir mâna ifade etmediği için 
bu kelimeden okadar tevahhuş etmeye de lüzum 
olmadığını takdir buyurursunuz. Mücerret baskı? 

' Şimdi arkadaşlar, baskı tâbirini kullanmıyan 
şikâyetnamelerde valinin cebrü tahakkümünden, 
kaymakamın cebrü tahakkümünden, muhtar. 
jandarma kumandanının cebrü tahakkümünden 
bahsediliyor ki, kül halinde bunlar baskıdır. Ama 
baskı denmiyor. Bunlar da bu mâna altında ifa
de edilir. Ama bir yerde mücerret baskı diyor 
Şimdi biz bu baskı hakkındaki anlayışlarımızı bir 
yere teksif edip, kanunen bu kelimenin medlulü 
ile meydana çıkacak hakikatları tetkik ve tahkik 
etmek imkânı varsa elbette ki bunu tetkik ve tah
kik edeceğiz. Ama imkânı yoksa, kanunî imkân
sızlıklar dolayısiyle elbette ki, tahkik ve tetkik et-
miyeeeğiz. Bu müzakereler yapılırken bu gibi 
iddiaların tetkik ve tahkiki ne şekilde olacaktır? 
Hangi usule göre yapılacağı rîıevzuu da ortaya 
çıkmış oluyor. Seçim Kanununa göre yapılacak
tır. Acaba Seçim Kanununa göre yapılması mut
lak mıdır? Yoksa Seçim Kanununun dışında da 
yapılabilir mi? Tşte prensip kararlanın almak 
ihtiyacını, takdir buyurursunuz ki, bu sebeple lâ 
zımlı görmüş olduk. 

Arkadaşlar, şikâyet ve itiraz ne olursa olsun, 
kelimesinden bile tehaşi ettiğiniz baskı mevzuu 
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i için olsun, isterse ona mütedair olmasın, madem

ki şikâyetlerin haklı olması, haksız olması ihtimali 
vardır, vâki olan şikâyetin bir kanun çerçevesin
den geçip bir karara bağlanması lâzımdır. 

Bu şikâyetler nasıl tahkik ve tetkik edilebilir? 
Arkadaşlar, bu şikâyetlerin tetkik ve tah

kiki için Seçim Kanununun tâyin etmiş o'dırğu 
mekanizmayı bertafsil yüksek huzurunuzda izah 
etmeye lüzum görmüyorum. Seçim Kanununun, 
her türlü şikâyeti, sandıktan il kuruluna kadar 
ve il kurulundan da Yüksek Seçim Kuruluna 
kadar ne tarzda ve ne şekilde getirmiş olduğu
nu hepinizin bildiğine hiç şüphem yoktur. 

Şurada bir noktayı açıklamak isterim; bu 
Seçim Kanunu müzakere edilirken 3 partinin 
temsilci'eri ile bendeniz de o komisyonun bir 
üyesi idim. Kanun baştan, aşağı M partilim tem
silcileri ve üyeleri tarafından tam bir anlayış 
zihniyeti ile, tam bir fikir mutabakatı ile başın
dan nihayetine kadar müzakere ve mtftç «iîil-
miştii'. Yalnız Yüksek Seçim Kurulu mevzuuna 
gelindiği zaman, bu kurul, mahkeme mı olsun, 
tahkikat yapsın mı, yapmasın mı meselesi mü
nakaşayı mucip o'du. Noktai nazarlar arasında 
yapılan telif üzerine (tahkik) kelimesi konmak 
suretiyle, Yüksek Seçim Kurulunun, mahkeme 
değil, kazai salâhiyeti haiz bir müessese değil, 
sadece kurul olması esası kabul edilmiştir. 

Bu esasın kabul edilmesindeki sebep, Türki
ye Büyük Mi let Meclisine Milletvekili olarak 
gelecek olan insanların, gelecek olan Milletve
killerinin, Milletvekilliği kaderinin sadece B. M. 
Meclisinin, tasdikiyle tekemmül etmiş olması 
şeklinde, lâzımgeldiği, yoksa bir mahkeme vize
sinin buraya gelmesinin caiz olmadığı noktası 
ileri sürülerek, sadece bir kurul müessesesi ol
muştur. Yoksa mahkeme olmamıştır. Eğer Yük
sek Seçim Mahkemesi olsaydı, Seçim Kanunu 
hükümleri dairesinde yapılacak bütün muame
leler, seçim mahkemesinde tetkik ve karara 
bağlanması zaruri olacağı için, şikâyet mevzu
larının Türkiye Büyük Millet Meclisine gelme
si ihtimali olmıyacaktı. Kurul, olunca, mazbata
ların. en son. olarak, tetkik yetkisi Türkiye Bü
yük Mil'et Meclisine verildiğinden, kurulun ke
sin. olarak vereceği kararlar mevzuu ayrıldı ve 
kesin olmıyarak vereceği kararların da B. M. 
Meclisine aksettirilmesi şeklinde maddelerin 
fıkra'armr. hükümler vaz'edîldi. 

Şimdi arkadaşlar, Seçim Kanununun mü-
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zakeresi sırasında oJau bu hâtırayı nakil I 
vo hikâye ettikten sonra, eğer yüksek se
çim mahkemesi olsaydı şikâyetleri katî 
olarak halledecekti, mahkeme olmayı]) da 
kurul olduğu için tetkikma arzedilen şeyleri 
rapor halinde Büyük Millet Meclisine aksettir-. 
mesi ve bunu Büyük Meclisin ele alması tetkik 
vo karar vermesi vaziyeti vardır. Maddelerin 
fıkraları üzerinde tahlil ve tetkikler yapmak 
daha ziyade komisyonlarda mümkündür. Çünki 
yüksek heyeti madde ve fikralar üzerinde 
çeşitli tahlillerle meşgul 'etmek, yormak, neti
ceyi istihsal etmemek demektir. Onun için taf
silâttan tevakki ederek çok kısa bir iki noktayı 
arzetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Bizim bu rapor dola-
yısiyle mevzulunuza temas eden Seçim Kanunu 
maddeleri esasen birkaç maddeden ibarettir. 
Kanunun 123 ncü maddesinin bir ve ikinci bent
leri, Yüksek Seçim Kuruluna katî karar ver
mek yetkisini vermektedir. Kanunun 3, 4 ve 
5 nci maddeleri, Yüksek Seçim Kuruluna 
hazırlıyacağı raporları Türkiye Büyük Millet I 
Meclisine tevdi etmek yetkisini vermiştir. Fık
raları okumadan mefhum olarak arzedeyim: 
Üçüncü fıkra; kendisine arzedilmiş olan işleri 
bir aylık maksur bir zamanda ikmal edemiyen 
Yüksek Seçim Kurulu, kesin bir karara bağla-
raıyan Yüksek Seçim Kurulu, şikâyetlerin mü-
oddalarma göre bunlar seçim üzerinde mües
sir değilse, karara bağlamamış bulunmasına 
rağmen, onları Türkiye Büyük Millet Meclisine 
tevdi >etmeye mecburdur. 4 ncü fıkra; milletve
kili seçilmemesini mucip olan hâdiselerin vuku
unda milletvekili seçildiğini zanneden bir za
tın bu zannımn hilafını mucip vakalara ras-
geldiği zaman onları da raporla Büyük Millet 
Meclisine tevdi eder. Beşinci fıkra, söylediği
miz gibi, vasıflar noksan olduğu zaman yine 
vukubulan şikâyetleri Büyük Millet Meclisine 
arzedeı*. 

Arkadaşlar; kurul, memleketin en yüksek | 
hâkimlerinden müteşekkil bir kuruldur. Bunlar I 
Bu kanun gereğince nasıl vazife göreceklerini 
de yine kanunun hükümlerinden aldıkları il
ham ile yapmaktadırlar. Kurul, kanunun 124 
ncü maddesindeki kayıt ve şartlar altında 
muamele yapar. O kayıt ve şartlar 123 ncü | 
maddenin birinci, ikinci fıkrasına nazaran şu 
kadar gün zarfında, 3 ve 4 ncü bentlerine gö- J 
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re şu kadar gün zarfında kendisine şikâyet 
edilmiş olmak kayıt ve şartiyle bu işleri tetkik 
eder. 124 ncü maddenin 4 ncü bendinde de şikâ
yetlerin vesaike dayanması, şu şartlara riayet 
edilmesi ve kanunun tâyin ettiği derece ve mer
tebelere riayet etmek kayıt ve şartiyle yapıl
mazsa dinlenmez diyor. Vâkaa okumuyacağımı 
arzettim; ama, belki kanaatlerinizin husulüne 
yardım eder diye müsaadenizle bu kadarcığmı 
okuyayım: 

İ24 ncü madde: 4 ncü bentte yazılı hallerin 
Yüksek Seçim Kurulunca tetkik edilebilmesi için 
bu şikâyet ve itirazların ilgili ve üst kurullara 
derece derece ve süresi içinde yapılmış olması 
şarttır. Takdir 'buyurursunuz ki, memleketin en 
yüksek vasıftaki hâkimlerinden terekküp eden 
Yüksek Seçim Kurulu kendi vazaifini tâyin 
eden bu kanunun umdelerini göz önünde bulun
durmak suretiyle yapacağı hattı hareket, bu 
hükümler dairesinde'mümkün olabilir. 

Şimdi arkadaşlar, Yüksek Seçim Kurulu 125 
nci maddeye göre, 'bir ay mesaiden sonra elin
deki işlerini bitiremeyip devretmiştir. 'Devretti
ği tarihe kadar şikâyet ve itirazların tetkik ve 
tahkiki prensipi 'bu arzettiğim gibi idi de Tür
kiye Büyük Millet Meclisine geldikten sonra 
başka türlüdür denmesine imkân var mı ! işte 
Komisyonda aramızdaki ihtilâfı efkâr bundan 
çıkmıştır. 

Arkadaşların bâzıları dediler ki; vardır ka
rineler gösterelim. Meselâ 3410 sayılı Askerî 
Yargıtay Kanununun 2 nci maddesine göre, şa
hıslardan dolayı bâzı hak ve iddialarda buluna
cak olan askerî mensuplar, kanunun tâyin etti
ği müddet içinde mahkemeye müracaat edemez
se- İm vatandaşı doğrudan doğruya Büyük Mil
let Meclisinin Dilekçe Komisyonuna gelip de 
'bir dâva, 'bir şikâyet yapamaz mı? Hiç'bir müd
detle mukayyet olmıyarak. Mademki diyorlar 
burada, benim aklıma gelmez. 

Bendeniz dokuz sene, af buyurun dokuz se
nedir raportör olarak çalıştığım bu komisyonda 
böyle bir tarzı harekete raslamadım. 

MÜKAf) ADİ ÜLttEN (Konya) — Böyle 
kanunsuz bir muameleyi tetkik 'edemez mi Mec
lis? 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Arzettiğim 
şey başka. 

BAŞKAN — Devam buyurun, karşılıklı ko
nuşma yapmayın. 
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HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Şimdi bu 

kanunla, usul ve prensip dairesinde hakkı ta
kip ve müdafaa mecburiyeti de olan bir vatan
daş, bu kanunun tâyin ettiği şartlara riayet et-
ıııiyerek müddetleri, gerek kasten, gerek ihma-
len veya her hangi bir sebeple geçirdikten son
ra aynı hakkı başka kanaldan, başka yoldan, 
büyük kapıdan alabilmek imikânını farzettiği-
miz zaman, memlekette hukuk ve kanun yok de
mektir. Cesaret lâzım. (Böyle şey yok sesleri) 
Yani şu müddet zarfı w" •, Devlet Şûrasına mü
racaat edeceksin, diye bir vatandaşa tanınan 
hak o müddet zarfında o mahkemeye müracaat 
etmediği için bir müddet sonra Büyük Millet 
Meclisine müracaat edildiği vakit, o hakkın 
mestim olduğunu kabul etmek, devlette kanu
na verilen yeri gösterir. Ben 'hayatı tesmiyemde 
böyle bir şey bilmiyorum. Böyle bir şeyin yol 
almasına imkân vermek, hukuk mefhumiyle as
la kabili telif değildir. 

Şimdi ancak seçim Kanununa göre yapıla
cak olan tetkiklerin şu karine ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine vâki her 'hangi 'bir şikâye
tin tetkiki için cari muameleler gibi biz de bu
nu zamanla, mekânla, kayıt ve şartla mukayyet 
olmıyarak tetkik edelim demek suretiyle ileri 
sürülen bir 'mütalâanın tamamen zıddı olarak 
sürülen 'bir mütalâa iledir ki, bu rapor meyda
na geldi. 

Arkadaşlar, Seçim Kanunu ile mukayyet ol
mıyarak bu itirazların Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde tetkik edilmesi lâzımgeleceğine ait 
ınütenakız noktai nazarın delillerinden birisi 
de, sabık Başbakan Yardımcısı Nihat Erim'in 
Seçim Kanununun müzakeresi esnasında bir su
ale karşı sepkeden cevabıdır. Belki merak eden 
arkadaşlarım 'bunu okumuştur. Yine Yüksek 
huzurunuzda makaleler okumak suretiyle sizi 
rahatsız etmek istemiyorum, uzun boyludur. 
Oku, ıoku, kelâl gelir, usanırsınız. 

Fakat ben mefhumdan bahsedeyim. Biraz da 
bu suale verilen cevabın sebebini kısaca arzede-
yim: Arzettiğim gibi komisyonda üye idim he
men bitmek üzere idi. Şahsan bendeniz tasarıyı 
takip eden Başbakan Yardımcısı Nihat Erim'-
den bir sual sordum. Zaten cevap verirken se
çim kurulunda bu bahis açılmıştır diye Nihat 
Erim'in ifadesi vardır, ona sebep bendenjzim. 
Bir hâtıra. Dedim ki : Bu kadar kıskıvrak ba£ 
lıyoruz, günün birinde hüviyeti, mesleki pek | 
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I belli olmıyan bir vatandaş milletvekili seçilmiş

tir. 3 - 5 gün sonra bu seçilen milletvekilinin, Al
lah'muhafaza etsin, kaatil olduğu, hırsız olduğu 
meydana çıkmıştır. Kaatil olmuş, on on beş sene 
mahkûmiyet geçi'iniş, nasılsa milletvekili seçil
miş, Zaten Anayasada, bu gibileri, vasıf nok
sanlığı itibariyle, bu camiaya sokmamayı âmir 
bulunmuştur. Şimdi ne olacaktır. Seçim Kanu
nundaki müddetler geçmiştir, ne olacaktır? Bu
nu düşünmiyecek miyiz diye o zamanki Başba-

an Yardımcısı Nihat Erim'den sordum. 
SEDAT ZEKÎ ÖRS (Sivas) — Salcı Nihat 

Erim mi? 
BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Buna ba
kılmaz dedi. Muhakkak tetkik edilir dedi. Böy
le vasıfta noksan bir adamın böyle bir camiaya 
girmesine imkân mı var? 

Bana kalırsa, mümkün olsa, mazba
tası tasdik edilse bile, hâdiseye mutta
li olduktan sonra, yine Meclisten dışarıya çıkar
mak lâzımdır kanaatindeyim. Bir iki sene sonra 
bunun kaatil olduğu meydana çıkarsa, birisi ih
bar etse, bir takrir verilip bu arkadaş kaatildir, 
matlûp vasfı haiz değildir.. Ben oraya kadar 
giderim. Değil ki, tutanağının tasdiki için kayıt 
ve şartların lüzumuna kani olayım. Mamafih 
bunların, kanunun metinlerinde, şurada burada 
bâzı kelimelerle derpiş edilmiş mahiyette oldu
ğu da meydandadır. Ama buna rağmen mücer
ret şu ve bu seçimdeki şikâyetler, hâdiseler ve 
vakıalar, şikâyetlerden kat ' ı nazar, bir milletve
kilinin şahsından seçilme yeterliğine taallûk 
eden mesailde bu gibi hareketlerin tabiî ve za
ruri olduğunu o arkadaşımız ifade etti. 

Bu ifadeden sonra da Hasan Dinçer'in suali
ne cevap verirken birçok konuşmalardan sonra, 
iiyor ki : Seçim Kanunu ile tabiî Meclis alâka
dar olacaktır, Seçim Kanununu da Meclis ihmal 
edemez. Velevki Nihat Erim burada her hangi 
bir hissin, her hangi bir hazırlanışın tesiri altın
da elbette Seçim Kanunu muteberdir, dese dahi 
Seçim, Kanununun şu cemiyetin, şu camianın 
çıkardığı ve yürürlüğe koyduğu bir kanun olma
sı itibariyle, o kanun muteber değil de, Nihat 
Erim Beyin söylediği sözü mü muteberdir? Bu
nu yanyana getiremiyorum. Hattâ Nihat Erim 
r-îey, sarahatle velevki, bu kanunun nazara alın
maması lâzımgelir, dese dahi, benim kanaatim-
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ee, Seçim Kanunu - işte politika tarafı burası
dır, politika yapmıyacağım diye arzettim ama -
her üç partinin de müşterek malı olan ve bü ba
kımdan da kıymeti bulunan bir kanun olması 
hasebiyle bunun hükmünün pek tabiî olarak yü
rürlükte kalmasının herkesçe iltizam edileceğin
den şüphe etmemek istiyorum. 

Arkadaşlar, şimdi teşriî otoritenin kabul 
edip yürürlüğe koyduğu böyle bir kanunun her
kesçe muta olmasının lüzumu üzerinde çeşitli 
konuşmalara pek lüzum görmüyorum. Yalnız bir 
suali mukaddere cevap vermek istiyorum. 

Bundan evvel bir milletvekilinin yeterliğine 
taallûk etınîyen, ve sairesine taallûk etmiyen, bâ/ı 
arkadaşların tutanaklarının kabul edilmemesi 
gibi, Demokrat Partiden de, Halk Partisinden de, 
bâzı vakalar olmuştur; E, bunu yapan Meclis 
hangi hukuka istinat ediyor? Gözünün önünde 
kanun yok mudur? işte yine işittiğimize göre, 
hukuku hükümrani bunu icabettirmez mî? Huku
ku hükümranı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
istediğini şöyle yapar, istediğini böyle yapar ve 
böyle de yapılmış olduğuna göre bunu da nive 
yapmasın? 

Muhterem arkadaşlar; yani böyle bir sualin 
tevcih edileceğini zannederek şu mütalâayı kısaca 
arzedeyim; Meclisin bir şahıs hakkındaki politik. 
fevri, kanuni, kanunsuz hareketleri bir istisna 
olabilirse istisnalar, hepinizin takdir ettiği gibi, 
sadece kaideleri takviye eder. Bir yerde istisna 
varsa o istisna, onun zıddı olan kaidelerin takvi
yesine yarar. Diğer bir ifade ile arzedeyim ki. 
Meclisin, su camianın her hangi bir tarzı ban
keti kendi emrinde, kendi otoritesi altında ça
lışan ve ancak kanun ve hukuk sistemlerine gör».1 

vazife görmesi icabeden bir komisyona prensip ka
rarı olarak; siz hukuku hükümraniyi haizsi
niz işi istediğiniz gibi yaparsınız, diye yetki verir 
mi? Eğer böyle bir yetkisi' varsa bu, bahsettiğim 
arkadaşın tutanağı geldiği zaman şu ve bu hü
kümlerle değil, ekseriyetin kalkacak eller ile di
lediğinizi yaparsınız. Ama bu raporu huzuru
nuza getiren, emrinizde çalışan ve Tüzük hü
kümlerine göre vazife ifası icabeden bîr inceleme 
komisyonuna, sen hukuku hükümraniyi haizsin 
istediğini yapabilirsin denemez? Bir hukuk dev
leti olarak akıl, mantık, kanun icabı dururken 
böyle yapabileceğini' ben ihata edemiyorum ve 
Yüksek Heyetinizin yüksek kültürünün, böyle bir 
hukuki telâkkiye, hukuk değil, hukuka zıt böyle 

.1950 O : 1 
bir telâkkiye sapacağını zannetmiyorum, her 
hangi bir komisyonunuz vazife göıürken elin
deki Anayasa, Tüzük ve bütün kanunlarla mu
kayyet olarak ve bütün kanun anlayışı ve hukuki 
telâkkiler içinde vazife görmek mecburiyetinde
dir, böyle değildir de bîr arkadaşımızın ifade et
tiği gibi, efendim yalnız zaman meselesinde bu
nun dışına çıkmış yani zamanında müracaat et
memişse ozaman onun itirazı tetkik edilebilirdi. 

Arkadaşlar; eğer kanunu tecezzi ettirebilirsek, 
sağını solunu kesip ayrı ayrı hükümlere bağlı tu
tabilmek noktai nazarını terviç edersek, ozaman 
kanunsuzluğun topyekûn hâsıl olmuş olduğunu 
kabul etmekten başka birşey yapmış olmayız. 
Yani }̂ a kanunu kül halinde kabul edeceğiz, ya 
hut da falan maddesini, filân noktasını şu za
ruret dolay isiyle kabul edeceğiz diye ileri biı 
iddia sürmenin mâkul olacağını zannetmiyorum. 

Şimdi, arkadaşlarım; belki bendenizin rapor 
okunur okunmaz bu sözü almaktaki' maksadım 
şu idi : Raporda yazılı olanlardan başka ifade 
ile yazılmamış bulunanları dahi izah ederken ar
kadaşlarımın hatıra gelebilen noktaları izahları
na fırsat ve imkân vermek, ondan sonra cevap 
vermekliğinıe lüzum ve ihtiyaç hâsıl olursa 
ona cevap vermek için takaddümen hu mâru
zâtta bulunmayı faydalı gördüm. 

Sözü buraya getirmişken İçtüzükten de kısa
ca bahsedeyim, hâdiseye olan teması bakını ni
dan. 

Arkadaşlar, İçtüzük Seçim Kanuniyle hali 
tezatta mıdır? Hayır arkadaşlar. İçtüzük bütün 
hükümleriyle yürürlüktedir ve Seçim Kanunu 
da bütün hükümleriyle yürürlüktedir. Yani bu
nu arzetmekteki maksadım, İçtüzük hükümle
rine göre vaktiyle şu veya bu şekilde muamele 
yapılırdı da şimdi Seçim Kanunu o türlü mua
melelerin yapılmasına mâni olduğu için, hiç ol
mazsa Tüzükten istin ae ederek, aynı şey ya
pılmak isteniyor şeklinde hâsıl olabilecek zan 
ve zehabı karşılamak içindir. Tüzük .111 ncü 
maddesinden itibaren 21. maddesine kadar 
bu. hususta çeşitli hükümleri ihtiva ediyor. Yine 
maddeleri okuyarak tasdi etmiyeceğim. Bu 
maddelerde tasdik şöyle olur, böyle inceleme 
komisyonu meydana gelir, şöyle ihzari komis
yon ayrılır ve sonra bu ihzari komisyonlar, bü
tün hükümet dairelerinden ve diğer yetkililer
den, İnceleme Komisyonunun başkanlığı dela
letiyle, tetkikler, tahkiklar yapabilir, hazııiıya-
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cağı neticeleri İnceleme Komisyonuna verir, 
Komisyon da ya tadil eder veya tasdik eder, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

Şimdi mekanizma bu kadar. Tetkik eder, ra
poru yazar, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve
rir. Burada yazılı değil. Fakat o tüzüğün hü
kümleri bu kanundan evvel diğer kanunlar za
manında tatbik edilirken, o kanunların ahka
mına göre, hareket etmiş olduğu tabiîdir. 

Şimdi elde mevcut Seçim Kanunu, efradını 
cami olan bir Seçim Kanunudur. Şöyle yapar, 
böyle yapar diye her ihtimali düşünerek, her 
ihtimali derpiş ederek şöyle yapar, böyle yapar 
diyen Seçim Kanunu, âdeta bir hifi'etle efendim 
bir müddet zarfında olanı bırakalım da diğer 
şartlara riayet edelim diye bir zan ve telâkkiye 
gitmek, bilmiyorum kabul edilmesi im
kânı olmıyan mütalâayı ileriye sürmek demek
tir. ya müddetler de şartlar da kabul edilecek
tir ki, kanunun hükmüne, o kanunu yapan, o 
kanunun yürürlüğe girmesini temin eden ve 
nihayet arkadaşlar; o kanun yürürlükte iken 
tam ve kâmil bir şekilde tatbik edilmesini mu
rakabe etme yetkisinde bulunan bir heyetin 
vazifesi tekemmül etmiş olsun. Biz sadece ka
nun yapmakla mükellef' değiliz; yürürlüğe gir
dikten sonra da o kamın hükmünün tatbik edi
lip eritmediğini şurada bulunanlar, ferden 
ferda, Dilekçe Komisyonu murakabe etmek 
mecburiyetindedir, murakabe ediliyor mu? edil
miyor mu? Yüksek Seçim Kurulu bu tatbikatı 
yanlış.yapsa idi, bir vatandaş da şikâyet etse 
idi, burada kıyamet koparmak hakkımızdı. 
Yüksek» Setgim Kumlundan sonra bu vazife Bü
yük Millet Meclisine intikal ettiğine göre bu
rada şu veya bu mülâhazalarla bu vazifenin tat

bik edilmeyeceğini ileri sürmek bendenizce asla 
tasvibine imkân olmıyan bir noktai nazarı or
taya atmak demek olur. 

Demek olur da ne olur? 
Arkadaşlar, kan-ıanun sadece Meclis dışın

da değil, Meclis içinde dahi tatbikinin lüzum 
ve zaruretini höyieee huzurunuzda müdafaa 
ederken müsaadenizle şu neticeye varacağım: 

Kanun her hangi bir se,?im esnasında tatbik 
edilirken vatandaşlar, gördükleri hâdiseleri, 
vakıalara günü gününe sandığa, ilçeye, il "e ve 
nihayet Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek ve 
bu şekilde hâdiseleri önlemek mecburiyetinde 
ve bu vaziyetleri bu hareketleriyle kanunun 
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hüsnü tatbikına yardım etmek fedakârlığında 
bulunan vatandaşlara ve hakları muhtel olan 
kimselere, bu haklarını zamanında kullanmak 
yetkisini verdiğimiz vatandaşları bugün şurada 
tersine bir karar, velevki, müddet için olsun, 
müddetle mukayyet olmıyarak, vatandaşların 
hiçbir kurula müracaat etmeden doğrudan 
doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine müra
caat edebileceği farz ve kabul edilirse; teslim 
buyurursunuz ki, takdir buyurursunuz ki, o za
man gününde, zamanında ve merciinde itirazı
nı yapmak külfetinden müstağni kalabilecek 
mi?" Vatandaşların seçim esnasında asla böyle 
bir şikâyet yapmaya mecburiyetleri yoktur. 
Neden? Çünkü 1950 seçimlerinin sonunda Tür
kiye Büyük Millet Meclisine arzedilen şikâyet
lerin komisyonlarda tetkik ve tahkiki sırasında 
kanun dışı mı, kanun içi mi prensipi mütalâa 
edilirken, kanun dışı mütalâa edilmiştir, diye
rek o vatandaşlar isteklerini artık kurullara de
ğil, doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet 
Meclisine yapacaklardır. 

Arkadaşlar, Seçim Kanunu ne oldu? Rica 
ederim, sizi bu hukuk ve kanun telâkkisinin 
girizgâhlarına sokmaya hacet yoktur. Sadece 
mantığınıza müracaat ediyorum. Vatandaşlara 
diyeceksiniz ki ; kanunla mukayyet değilsiniz, 
onlara bakmayınız. Hukukunuz muhtel olduğu 
zaman bize müracaat edersiniz biz onlara ba
karız. Hukuku hükümranimiz var. Ama Allah 
bilir ki, böyle değil. Mesleğimden vazgeçerim. 

MURAD ALI ÜLGEN Konya) — Allah ka
rışmaz bu, dünya işidir. 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Allah her 
şeye karışır. Arzmı bu ki, arkadaşlar, kanun 
hâkimdir. Kayıtsız şartsız T. B. M. Meelisinin 
teşriî şiarının bu noktada bozulmasını mucip 
hiçbir sebebi mâkul yoktur, sebebi akli ve man
tığı yoktur. Kanunu, kıymetli demokrat arka
daşlarımla ve kendi arkadaşlarımla, hâkim kıl
mak yolunda müşterek ve kutsal bir vazifemiz 
vardır. Ben huzurunuzda, aman, Halk Partili 
milletvekillerine baskı bakımından itiraz edili
yor, insaf edin de, marhanıet edin de bunları 
kabul edin diye böyle bir tazallümü hal vaziye
tinde asla değilim. Sadece içimde, ruhumda, 
kafamda, mefkuremde şu camiadaki mesaimin 
bana verdiği zevki ruhani ile arzediyorum. Ka
nunun hâkim krlınması yolunda Yüksek Mec-
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lisin vereceği prensip kararının en haklı, en 
doğru, haysiyet ve irfanımızın en doğru kararı 
olacağı ve bu bakımdan bu kararı ittihaz bu
yurmanızı ve karar ittihaz edildikten sonra da 
Bingöl Milletvekillerine ait tutanağın müzakere 
edilmesi lâzımgelir mi, gelmez mi? meselesini 
müsaade ederse Başkanım, o zaman arzederim. 
Şimdi bendeniz de yoruldum, affmızı rica ede
rim. 

BAŞKAN — Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu. 
FEVZÎ LÜTFÎ KARAOSMANOĞLU (Mani

s a ) — Muhterem arkadaşlarını, Büyük Meclisiniz 
çok mühim bir meseleyi müzakere etmekle meş
guldür. Bu mesele harici manzarasiyle, ebadı ile 
belki o kadar mühim görünmiyebilir. En niha
yet hir vilâyetin seçim işidir ve nihayet o vilâ
yetten seçilen iki arkadaşın tutanaklarının me
selesidir. Ve bütün memlekete şâmil ve sâri gö
rünmüyor gibi bir hali vardır. Fakat mesele 
ruhu ve keyfiyeti itibariyle mühimdir. Mesele, 
bu ımemlekette yıllardır cereyan «etmiş, hu mem
lekette vâki olmuş birçok hâdiselerin tahkiksiz 
kalıp kalmaması meselesi ve bu memlekette bil
hassa Türk Milletinin ekseriyetini ve hattâ 
umumiyetini alâkadar eden hir mesele üstünde 
Yüksek Heyetinizin meşgul olmasıdır. Onun 
için mühimdir, onun için Yüksek Meclis ne ka
dar alâkadar tollsa yeridir. 

Bendenizden evvel konuşan arkadaşımız 
hem mazbataları tetkik 'eden komisyonun söz
cüsüdür, hem de bu devrede B. M. Meclisini teş
kil eden muhalefet grupuna mensup bir arka
daşımızdır. Kendisini dinledik. Kendisi itiraz
lardan, şikâyetlerden, Bingöl'de yapılmış olan 
birtakım seçim hilelerinden, seçim faciaların
dan, terörlerden, baskılardan bahsedilip şikâ
yet edilirken kendileri ancak zaman üstüne ve 
zamanla şikâyet edilip 'edilmemesi hahsi üstün
de durdular. Ve hattâ kendilerinin bahtiyarlı
ğına gıpta ettim, baskıdan haberdar olmıyan 
bir milletvekili ve bir Türk vatandaşı gibi ko
nuştular. 

Arkadaşlar, Türkiye'de haskıdan haherdar 
'olmamak, Türkiye'de tazyikten ve şurada bura
da seçimden ve seçimden evvel ve seçimden son
ra yapılan birtakım yersiz (muamelelerden bi-
haher bulunmak ve baskıyı anlamamış olmak, 
her münevverin kârı değildir. (Onu çekenler bi
lir sesleri), (1946 de sesleri!). 

Evet, 1946 da. Ve dört seneden beri.... 
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Muhterem arkadaşlar; bu meseleyi ciddiyet

le tetkik etmemiz lüzumu şuradadır. Bu memle
kette yıllardır birçok hakikatler gizlenmiştir. 
bu memlekette yıllardır 'birçok iyi ve fena şey
ler yapılmıştır, fakat fena şeyler hiçbir za
man tahkik edilmemiştir. Fena şeyleri ya
pan insanlar, daima tahkikten uzak kal
mıştır. (Soldan alkışlar) Ve hattâ o fena iş
leri yapan insanlar, eski memurların bir kıs
mı, 1946 faciasının kahramanlarından olan in
sanların bir kısmı bugün muarızımız olan O. II. 
Partisi Genel Kurulu Divanına kadar girmek 
cesaret ve cüretinde bulunmuşlardır. Ve seçim
lerde bu noktada alâkasız kalmışlardır. 

Sevgili arkadaşlarım, isterdik ki, hiç değil
se, bu memlekette eskiden heri yapılmış olan 
fenalığın nirengisini teşkil eden İbâzı memurlar, 
bir fikir ve siyasi mücadele yeri olan, bunu bir 
misal 'olarak arzediyorum, partilerin şevki ida
re noktalarında olsun bulunmasınlar. 

Gerek Seçim Komisyonunun mazbatasında ge
rek Seçim Kurulununun mazbatasında birtakım 
şeylerden bahsediliyor. Suya düşen oylar, farkı 
neticeye müessir olmaz mış. Muhterem arkadaş
lar bir yerden bir başka yere götürülürken su
dan geçen sandık suya düşürülüş veya düşmüş, 
düşen oyların neticeye tesirinden evvel düşünü
lecek başka mevzular vardır. Bu reylerin üzerin
de Büyük Türk Milletinin gözü vardır, Türk 
Milletinin nazarları oradadır, bu memleketi ida
re edenlerle halk arasındaki uçurumu kaldırmak 
için şimdi bu nazarlara ehemmiyet vermek lâ
zımdır. (Sürekli alkışlar). 

Deniliyor ki bu reyler Demokrat Parti nam
zetlerine hiç birşey ilâve etmez. Arkadaşlar, bu
rada şu veya bu parti meselesi yoktur. Bu iş an
cak yıllardan beri Türk Milletinin içinin acısı
nın ifadesidir. Bir vaveyla halinde 1946 seçim
leri bu büyük kürsüye geldiği halde burada din-
'enmiyen bir milletin ıstırabı vardır. Burada 
parti işi yoktur. Türk Milletinin işi vardır. (Sol
dan alkışlar, bravo sesleri). 

Şimdi, Meclisimizin muhalefet grupunu teşkil 
eden O. H. P. grupuna, müsaade buyururlarsa, 
küçük bir hitapta bulunmak istiyorum. Muhterem 
arkadaşlar; vaktinde müracaat edilmemiş veya 
edilmiş diye bir yerde seçim hilesi mevzuubahis 
olduğu zaman gerek o gurup gerek adı grupu-
nuza mensup arkadaşlar bu Meclisin çatısı al
tında huzuru kable, rahat vicdanla çalışmak 
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istiyorlarsa işi tahkike götürmeyi kendileri iste
sinler. (Soldan alkışlar). 

Bu kürsüye 1946 senesinde 38 vilâyet mazba
tası işi gibi, facialara ait işler getirildi ve bun
ların arkasında binlerce şikâyetler vardı. On 
binlerce vatandaşın ah ve vahi vardı. Hiç birisi 
dinlenmeden mesnetsizdir ve gayrivârittir diye 
reddettiniz. Ozaman bizim bugünkü ekseriyet 
partimiz, Demokrat Parti bu hususta bir tahkik 
yapılmasını istedi. O zaman bunlar tahkike git
seydi ve tahkik neticesi menfi gelseydi ve şikâ
yetler haklı yapılmamış olduğu anlaşılsaydı o 
vakit ekseriyeti teşkil eden bugünkü akalliyet 
mensubu arkadaşlar daha iyi,daha rahat ve da
ha büyük bir huzuru kalble çalışırdı. Fakat öy-
le yapılmadı. Tahkik yapılmadı ve o bozuk maz
batalar burada konuşulmadan reddedildi. Bunu 
şimdi bir buğzu adavetle değil, içim yandığı için 
söylüyorum. Reddedildi ve neticede oradan bir 
Meclis, bir Hükümet çıktı. Ondan sonra 
kendi mazbatası üzerinde itiraz vâki olan 
ıııuhteretm ve namdar başkanınız Cumhur
başkanı seçildi. Baştanbaşa bütün itirazları 
dini em iyon, şüpheli Millet Meclisi mümessili 
olan, şüpheli milletvekili olan vatandaşların 
mazbatalarına dayanıyordu (Alkışlar) 

Mensubiyeti ile iftihar duyduğum Demokrat 
Parti Grupuna hitap ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sizden ricam şudur 
ki, bu memleketin bu toprakların üstünde ya-
şıyan Türk çocuklarının iradesine taallûk eden 
meselelerde hepimiz daima olduğu gibi uyanık 
olmaya mecburuz, sizden istirhamım Bingöl 
mazbatasının tahkika gönderilmesine rey ver-
menizdir. Arkadaşlarımdan bunu rica ediyo
rum? (Alkışlar) Bu mazbatalar Bingöl'e tahki
ka gitsin ve oradan temiz, ak ve pak olarak gel
sin. O zaman göreceklerdir ki bu arkadaşımızın, 
başımız üzerinde yeri olacak ve kendileri de 
huzur ile çalışacaklardır. (Alkışlar) 

RİFAT ÖÇTEM (Sivas) — Usul hakkında 
konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RİFAT ÖÇTEM (Sivas) — Aziz arkadaşla

rım; Yüksek Seçim Kurulunun kararı ve Tu
tanakları inceleme Komisyonu kararı tetkik edi
lecek olursa (usul hakkında konuş sesleri). Evet 
usul hakkında konuşacağım Bingöl Demokrat 
Part i i l idare Kurulu Başkanının Seçim Kanu-

f. 1950 0 : 1 
I nu hükümlerini tamamen bertaraf eden hussus-

lara dair ihbarı incelenmemiş, beş sandığa ait 
itirazlar incelenmiştir. (Bunlar esasa ait sesle
ri) . Esas hakkında değil; usul hakkında. 

BAŞKAN — Devam edin, devam edin. 
RÎFAT ÖÇTEM (Devamla) — Bu tetkikat 

yapılırken esasa ait hükümler nazarda tutulma
mış; müddet meselesi mevzuubahis olmuştur. 
Müddet bakımından zamanı geçmiş ve fakat 
itiraza tâbi tutulmuş tutanakları tetkik edebile
cek midir, edemiyecek midir? i lk evvelâ bu me-

I seleyi halledelim. Çünkü bundan sonra da birta
kım tutanaklar daha gelecektir, önce prensip 
bakımından bir karar verelim. Esasla usulü bir
birine karıştırmıyalım. Bir tarafta usule, diğer 
tarafta esasa ait mesele vardır. Bedeniz ilk ev
velâ müddetleri aşmak suretiyle gerek Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından, gerekse Tutanakları 
inceleme Komisyonu tarafından nazarı dikkate 
alınmamış hususları tetkik edeceksek ilk evve
lâ bir prensip vaz'edelim, ondan sonra ikisini 
beraber tetkik edelim. Bu "ihetin oylarınıza ar
zını rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bu teklifini oy
larınıza arzetmiyeceğim. Sebebi; zaten konuşma 
mevzuumuz Feridun Fikri Düşünsel'in tutana
ğı hakkındadır. 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) — Sayın 
Başkan (Bingöl) kelimesini unuttunuz. 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel (Bin
göl) ün tutanağı görüşme mevzuudur. Bu konu
da konuşurken tabiatiyle hâdisenin umumiyeti 
hakkında mütalâa söylenebilir. Bu itibarla arka
daşımın usul hakkındaki teklifini nazarı dikka
te almakta mazurum. 

KOMİSYON BAŞKANI KEMAL ÖZÇOBAN 
(Afyon Karahisar) — Sayın arkadaşlar; Seçim 
Kanunu çıkmazdan önceki Tutanakları inceleme 
Komisyonlarının gördüğü işlerle Seçim Kanunu
nun çıkmasından sonraki Tutanakları inceleme 
Komisyonunun göreceği işlerden, anladığım mâ
nada sizlere bâzı hususları da ilâve etmek sure
tiyle maruzatta bulunacağım. 

i ' •" Yalnız şurasını ilâve edeyim ki arkadaşlar, 
Tutanakları inceleme Komisyonu kendisine ha
vale edilen işleri tetkik ederken birçokları üze
rinde, yani Halk Partisine mensup birçok ar
kadaşların tutanaklarına vâki itirazları ittifak-

| la ve lehlerine olarak karar vermiştir. Şunu 
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ifade ile bildirmek intiyorum ki; Tutanakları 
İnceleme Komisyonunda geçen bâzı cümleler ve 
yine bâzı gazetelerde yapılan neşriyat dolayı-
siyle Tutanakları İnceleme Komisyonu tam bir 
bitaraflıkla, vicdanının emrettiği ve kanaatinin 
gösterdiği yolda yürümek suretiyle kararlar 
vermektir. Hattâ "arkadaşlarımdan, Cumhuri
yet Halk Partisine mensup olanlar bâzıları yer
siz bii' endişe izhar ettiler. Ve dediler ki; ica-
bederse . Tutanakları İnceleme Komisyonunda 
bulunan on bir arkadaş çekilelim, daha iyi tet-
kikat yaparak bu işleri bir neticeye vardırın. 

Benden evvel söz alan arkadaşım çok iyi ifa
de etti ki, biz burada en küçük bir şüphe ve te
reddüde mahal kalmıyarak tutanakları tam bir 
bitaraflıkla incelemekteyiz. A.cıyı tatmıyan bir 
adam asla tatlıyı takdir edemez. Demokrat Par
tinin bir Milletvekili sıfatiyle ve Tutanakları 
İnceleme Komisyonu âzası olan bir arkadaşınız 
olarak şurasını ifade edeyim ki arkadaşlar, 1946 
yılında yapılan, sizlerce ve bütün Türk mille
tince malûm olan seçimlerin acı hâtıralarını ben 
asla canlandırmak istemiyorum ama, burada şu 
kürsü şahittir ki, dertlerimizi biz anlatamadık. 
Tîer yapılan tenkidi, her yapılan şikâyeti asla 
duyuramadık. Arkadaşlar, şikâyetler yapıldı, ve
sikalar verildi, vesikaların resmî olanları, no
terlikten nıusaddak, noterlikçe tanzim edilen
leri de asla ihticaca salib değildir diye reddetti
ler. Biz ise en küçük vesikayı nazarı itibara ala
cak kadar hakka riayet eden bir parti, Meclis 
mensubu olarak iftihar ediyoruz. (Soldan alkış
lar) 

Yine arkadaşlarını yapılan birçok hileleri, 
yapılan birçok sahtekârlıkları, zulümleri hattâ 
seçimlere müessir olabilecek kadar olan baskıla
rı asla hiçe saydılar. Ve dediler ki : (Esasa mü
essir değildir). 

Arkadaşlarım, bu geçmişi bir tarafa bıraka
rak şurasını titizlikle ilâve edeyim ki, biz burada 
saygı ile, hürmetle karşıladığımız muhalefetin 
mensuplarından bir tanesinin dahi haksız yere 
bu mukaddes çatı altından çıkarılmasına asla razi 
değiliz (Alkışlar). 

Fakat burada en küçük tereddüde ve şüpheye 
mahal bırakacak kadar hileye müstenit bir tek 
milletvekilinin de kalmasına asla razı olmayaca
ğız (Alkışlar). 

Dosyalar bize geldi, tetkikata başladık. Mi
sal olarak söylüyorum, Bingöl Milletvekillerinin 
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l seçim tutanaklarına vâki itiraz dosyası tetkik 

edilinceye kadar Van dosyasını tetkik ettik ve 
ihbarın varit olmadığına kani olarak ittifakla 
lehlerine karar verdik. 

Sizleri yaptığımız muameleler üzerine tenvir 
ederek arzederim ki, Bingöl hâdisesinde malûm 
olduğu ve sizlere dağıttırdığımız mazbatada ar-
zedildiği gibi ve yine şimdi okunan gerek Yüksek 
Seçim Kurulu raporunda, gerekse burada tasvir 
edildiği veçhile Komisyonumuzun raporunda be
lirtildiği gibi Bingöl'de birçok noktalardan şikâ
yetler olmuştur. Bu şikâyetlerden beş tanesi ka
nuni müddeti içinde vâki olmuş, beş taneden son
rası müddet geçtikten sonra vukua gelmiştir. 

Yüksek Seçim Kurulu diyor ki; kanun şu ka-
dar müddet içinde müracaatı şart konmuştur, bi
naenaleyh bu müddet içinde müracaat edilen şu 
beş hususu nazarı itibara alıyoruz. Diğerleri hak
kında kanuni müddet içinde derece derece seçim 
kurullarına müracaat edilmediği için bunlara 
bakmaya kendimde salâhiyet görmüyorum, red
dediyorum, diyor. 

Arkadaşlar, Seçim Kanunu burada görüşülür
ken biz dedik ki; burada - ki şahsan bir arkada
şımız olarak aynı kanaati halâ da muhafaza edi
yorum - seçim tutanağı tasdik edilmemiş bulu
nan bir milletvekili diğerinin tutanağına oy ver
mek suretiyle, lehte ve aleyhte reye iştirak edi
yor. 

Arkadaşlar, bu, ne aklın, ne mantığın ve ne 
de hukuk kaide ve prensiplerinin kabul edem ive
ceği bir esastır, arkadaşlar. 

Bir kere tasavvur buyurunuz şu iki tutanak 
henüz tasdik edilmemiş, kendisinin milletvekil
liğinin meşruiyeti kabul edilmemiş olan arkadaş
lar, diğer bir arkadaşın tutanağına evet diye rey 
vermek suretiyle tasdik ediyor. 

j Biliyorsunuz ki, istinat edilen bu mantıksız 
noktanın biz çürük olduğuna İsrarla işaret ettik 

J ve fakat 1946 seçimlerinin çoğunluğu bunun üze
rinde durmıyarak, dediler ki, hükümranlık hak-

I ki Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Bu 
itibarla elbette, bugünkü Meclis bu mantıksız ve 
hukuk kaidelerine aykırı olan şu sakat müessese
yi terkederek aklı selimin kabul edeceği daha iyi 
bir makanizma, bir müessese teşkil etmek sure
tiyle, tutanakların tasdikini oraya havale edecek 
ve bu işe nihayet verecektir, maalesef bugün dahi 

1 ayniı esas, aynı Anayasa, İçtüzük halen bakidir, 

— 360 — 
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Şu halde Türkiye Büyük Millet Meclisinin hü
kümranlık hakkına taallûk etmesi bakımından 
da tutanakların incelenmesi, şikâyetlerin tahkiki 
ve neticesine göre karar vermek ancak sizin hak
kınızdır. Mevcut hükümleri nazarı itibara ala
rak bendeniz bu hakkı kabul ediyorum. Şimdi asıl 
mesele nerede arkadaşlar? Seçim Kanununun 
birçok maddelerinin hangi maksat ve gayelerle 
çıktığını göstermek için bir iki misal vereceğim. 
Biz demiştik ki; nihai kararı verebilecek bir Yük
sek Secim Mahkemesi teşkil edelim tutanakları 
tasdik, tasvip, şikâyetleri tetkik ve tahkik bu 
mahkemeye ait olsun, Demin arzettiğim sebep
lerle bıv reddedildi. Hattâ o kadar yersiz redde
dildi ki, mahkeme sözünü çok gördüler. Çünkü. 
mahkeme kararına boyun eğmek' IT'zım, seçim 
mahkemesi asla istişari mahiyette olmaktan ile
ri gidemez, dediler. Ye Yüksek Secim mahkeme
sini, Yüksek Seçim Kurulu haline ifrağ ettiler. 
Hattâ arkadaşlar salâhiyet vermemek ba
kımından o kadar ileri gittiler ki, tahkik keli
mesini ook gördüler. Tutanaklar şahittir, bura
daki birçok arkadaşlar şahittir, bir tahkik keli
mesini kabul ettirinciye kadapr saatlerce, gün
lerce, uğraştık. Şu halde Yüksek Seçim Kurulu 
tetkik ve tahkik eder ama, karar veremez, son 
karar Büyük Millet Meclisinindir p tetkik ve 
tahkik eder. 123 ve 124 ncü maddeler tanzim 
edilirken burada malûmu âliniz ne gibi hususla
ra itiraz olunabileceği ve 124 ncü maddede ya
zılı olduğu üzere de hangi hususlar için hangi 
müddetler zarfında şikâyet edilebileceği husus
ları Kaydedilmiş tir. Arkadaşlar o zaman biz 
buna itiraz ettik ve ben dedim ki, itiraz ve şi
kâyetlere vukuf ancak ıttıla ile mümkündür, 
şikâyet müddetine mebde hâdisenin vukuu tari
hi olamaz. Ancak ıttıla tarihi şikâyet için mu
teber olmalıdır dedim. Olamaz, dediler, eğer 
öyle yaarsak seçimden beklenen sürat elde edile
mez, fakat büyük Millet Meclisi müddetle mu
kayyet değildir, her zaman kapıları açıktır, ora
ya müracaat edilebilir; 

Arkadaşlar, hali keyfiyet böyle iken 
yeni Meclisin yeni Tutanakları İnceleme Ko
misyonu işe başladı. Bir çok dosyalardaki iti
razları varit görmiyerek ittifakla: reddetti. Sıra 
Bingöl dosyasına geldi. 

Komisyonunuz müzakerelere başladı. Neti
cede şöyle bir fikir ileri sürüldü : Kanunu Bü
yük Millet Meclisi çıkarıyor, kanunun vaz'ettiği 
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hükümlere Büyük Millet Meclisi riayet edecek
tir. Binaenaleyh oradaki müddetler geçtikten 
sonra vâki müracaat caiz değildir. Seçim kuru
lunun verdiği rapor bunu âmirdir. Müddet geç
tikten sonra vâki müracaatları nazarı itibara alma
yın dediler. Biz de dedik ki, Seeim.Kanunu konu
şulurken Büyük Millet Meclisine vâki müracaa
tın müddetle mukayyet olmadığını o zamanki 
sözcü söylemişti. Malûmuâliniz bir kanun kabul 
edilirken bütün konuşmalariyle ve tavzihleriyle 
kabul edilir. Eğer şüpheli ve tefsire muhtaç yer
ler varsa onlar ayrıca halledilir. Fakat o zaman
ki komisyon sözcüsünden Afyon Milletvekili Ha
san Dinçer çok mühim olan şöyle bir suali so
ruyor : Bir vatandaş bu kanunun tesbit ettiği 
itiraz müddetlerini geçirir ve ondan sonra Bü
yük Millet Meclisine gelir ve itiraz ederse Büyük 
Millet Meclisi kapıları açık mıdır?. Değil mi
dir?. Tasarıyı getiren Hükümetin sözcüsü ve 
Başbakan yardımcısı Nihat Erim cevap veriyor: 
(Arkadaşımız çok mühim bir noktaya temas et
ti) dedikten sonra, (Tamamını okumıyacağım) 
çok uzundur, yalnız şu kısımlarını müsaadeniz
le okuyayım; «İçtüzük bu haliyle kaldıkça ve 
Büyük Millet Meclisi kendiliğinden tatbikat sa
hasında yeni bir içtihada varmadıkça her vatan
daş eskiden olduğu gibi doğrudan doğruya Mec
lise gelip itirazı yapabilir» dediler. Arkadaşlar 
bu konuşmanın aşağısı da yukarısı da en son satı
rı da ayni mânayı taşımaktadır. Buyurun, en son 
kısmını okuyorum: «Şimdiden içtüzüğü ele alıp bu 

• kapıyı kapamak doğru olmaz. Çünkü bugün bu me
kanizmanın nasıl işliyeceğini bilmemekteyiz. 
Nazariyatta mantıki mütalâalar bazan kâğıt 
üzerinde ve kürsüde çok parlak gelir ama tat
bikatta başka neticeler çıkar. Binaenaleyh, Mec
lisin kuruluşu gibi.... 

«İhtiyatlı adımlar maslahata uygundur» di
yor. Arkadaşlar, bunlar iyi niyetle söylenmiş 
sözlerdir. Bakınız bu arkadaş haklıdır, o zaman 
sözcü olan bir zatın sözü Meclisi ilzam eder. 
Şu sözleri söylememiş olsaydı, lalettayin bir ar
kadaş kalkar bir takrir vererek müddetler geç
miş olsa dâhi İçtüzük gereğince tetkik salâhi
yeti bakidir diye Büyük Millet Meclisinin hak
kını gözetmiş olabilirdi. Arkadaşlar, sözcü olan 
Başbakan Yardımcısı kanun çıkmadan evvelki 
haklar bakidir diyor, hakikaten doğrudur. Ve 
Hamdi Şarlan arkadaşımız tevil yoliyle bunu 
tasdik ediyor. 

361 
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İçtüzük, bugün; halen mer'idir, değiştiril

memiştir. Arkadaşımızın dediği gibi Seçim Ka
nunu İçtüzüğe muhalif hiçbir hüküm taşıma
maktadır. Kanundaki müddetler seçim kurulu
nu ilzam ediyor-. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kanun çıkmadan evvelki hakkı muhafaza et
mektedir.. Onun için bundan evvelki haklarını 
istimal etmiye mecburuz arkadaşlar. 

Tasavvur edin, bir vatandaş dört günlük, 
uzak bir mesafeden; seçim işlerinde hilekârlık, 
sahtekârlık yapan bir kimse hakkında derdini 
anlatmak imkânını bulamamış. Eica ederim 'bu 
müddeti geçirdi, diye tutanağı itiraza uğramış 
arkadaşlar 'burada gayrimeşru mu oturacaktır? 
Buna Büyük Meclis razı olur mu? Asla olamaz 
arkadaşlar. Değil bizim Meclisimiz, meşru esas
larla teessüs etmiş olan hiçbir meclis razı ola
maz. 

Şu halde eski haklarımız bakidir. Ben Bin
göl dosyasının esasına temas etmiyorum, Haklı 
mıdır, değil midir? Bilmiyoruz. Müddet geçti
ği için tahkik salâhiyetimiz yoktur diye alın
mış olan şu prensip kararı mucibince »asla tah
kik yoluna gidemeyiz. Bu prensip kararını bo
zacak olan Büyük Meclistir. Yüksek Meclis bi
zi haklı görürse hu kararı bozacaktır. Sekiz ar
kadaş muhalif vaziyetteyiz. Haklı görürlerse 
Büyük Meclis prensip kararını bozsunlar. Bin
göl dosyasını tetkik etmemiz için komisyona ia
de etsinler. 

Yine tekrar ediyorum : Muhalif arkadaşları
mız endişeden âri ve azade olarak emin olsun
lar ki, eğer tahkika salâhiyet verilir ve tahkika
ta gidersek, esasa müessir olmıyan ve varit bu-
lunmıyan iddialar karşısında lehlerine, çekin
meden ittifakla karar vereceğiz, arkadaşlar. 
(Bravo sesleri alkışlar). 

Mâruzâtım budur, İbir de önerge veriyorum. 
Mevcut olan prensip kararı şudur : [Seçim şek
line mütedair olan ve müddetle mukayyet olan 
itirazları Seçim Kanununa göre tetkik eder] di
yor. Bu, tamamiyle ıhakkımızı bertaraf edici bir 
seddir. Biz yalnız tahkik istiyoruz. Müsaade bu
yurun, içinizden kur 'a ile seçilen heyete itimat 
ediniz, 'biz tahkik edelim, heyetler gönderelim, 
mahallerinde üşenmeden, yorulmadan vaziyeti 
inceliyelim, neticede »gayriıneşru seçilımişlerse 
hunları çıkaralım, .hakikaten ibir iftiraya mâruz 
kalmış olanların varsa bunları sekten, şüpheden 
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! azade olarak tertemiz içimizde kalmasina im

kân verelim. (Soldan alkışlar). 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka

daşlar, 14 Mayıs 1950 seçimleri gibi Türk Mil
letini bütün Dünya önünde iftiharla ve itibarla 
yükseltmiş olan hâdisenin içinde !bu seçimlere 
bir şaibe konduracak hâdiselerin bulunmaması
nı samimî olarak arzu ederek »bu Meclise 'gel
dikten sonra ve bunun böyle olacağını tahmin 
etmeme rağmen 'bir 'arkadaşımdan aldığım mek
tup üzerine Bingöl'deki seçimlerin ne tarzda 
yapıldığını mahallinde tetkik etmek üzere o ar
kadaşın ricası üzerine Bingöl'e gittim. Hâdise
yi »gözlerimle »gördüm ve »kulaklarımla işittim. 
Donelere ve 'delillere istinat ederek arzetmek. 
mümkündür Fakat Meclisi bu sahada uzunf uzun 
yormaktan kendimi vareste addediyorum, bun
dan hazer ediyorum. Çünkü bu mevzu uzundur. 
Yalnız şu kadar söyiiyeyîm ki, arkadaşlarım, 
Bingöl'de 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun ana prensiplerinden olan ve esasların
dan bulunan ne gizlî seçim, ne aleni tasnif pren
sipleri katiyen yürümemiş ve bunlara riayet edil
memiştir. Burada bilhassa Bingöl'ün Kiği deni
len kasabasından bahsetmek isterim. Dört da
ğın arasında, âdeta vatanın bütün nimetlerin
den cüda kalmış, mahsur bir mıntaka. Her tür
lü kanunsuzlukları ve yolsuzlukları yapmaya mü
sait olan bir mmtaka. Orayı gözümle gördükten 
sonra anladım ki, burada zaten hüsnü niyet ol
madıkça samimî bir seçim yapmaya imkân yoktur. 
Bütün etrafı, hudutları jandarma ve askerî kı
talar la çevrilmiş olduğu halde valinin yanma bir
çok Devlet memurları alarak gidip baskı yapmış 
olduğu bütün vatandaşların gözü önünde bana 
ifade edilmiştir. 

Şimdi bunları bırakalım arkadaşlar. Esas 
mesele şu Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın itti
haz etmek istediği prensip meselesi üzerinde mâ
ruzâtta bulunuyorum. 

Arkadaşlar, Seçim Kanun.unun bir cezai mü
eyyideler kısmı vardır. Bu cezai müeyyideler, 
seçimde her hangi bir yolsuzluk ve kanunsuzluk 
yapılmaması için, seçimi idare edenlere karşı on
ları fena hareketlerden menetmek için konulmuş 
olan müeyyidelerdir. Fakat tasavvur ediniz ki, 
bütün bu müeyyidelere rağmen bir insan ve 
orada her türlü delilleri yok etmeye, saklamaya, 
gizletmeye ve bütün şikâyetleri malûm olan müd-

I detlerden sonraya bıraktıracak bütün tedbirleri 
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almaya muktedir ve sahiptir. Şu halde kanunun 
yürüyebilmesi, şikâyetlerin dinlenebilmesi için 
konmuş olan kasti mâniler ortada dururken bu 
müddetlere riayet edilmedi diye vakıayı, kanun
suzluğu ve bir mmtakanm âmme vicdanı ferya
dını bu Meclis dinlemiyecek midir? 

Arkadaşlar, hukukta en başlı prensiplerden 
biri vardır; mâni zail olunca memnu avdet eder. 
Binaenaleyh eğer Bingöl seçimlerinde zamanında 
itiraz yapılmamışsa, yapılamamışsa biz bunu tah
kik etmiyeeek miyiz? Şuhalde hukukun esas 
prensipleri, adalet mefhumu nerede kalır. 

Ohalde arkadaşlar, böyle bir prensip kararı 
kalmaya imkân yoktur. Meclis bütün hükümranlık 
haklarını uhdesinde tasarruf etmeye salahiyetli 
olduğuna göre, memleket içindeki her hangi bir 
huzursuzluk, her hangi bir kanunsuzluğu daima 
yerinde tahkik etmekle mükelleftir. Vatandaşlar 
burada kendi âmme vicdanlarının mâkesini gör
mekte ve biz de onları temsîlen burada konuşmak -
tayız. 

Arkadaşlar; Yüksek Seçim Kurulunun, Yük
sek Meclise takdim ettiği raporu tetkik edelim; 
bu raporda sadece, Seçim Kanununun 123 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasına istinat edilerek, tes-
bit edilmiş olan birkaç sandıktaki oyların, esasa 
müessir olmadığı hakkındaki mütalâa île, seçim 
tutanaklarının tasdiki lâzımgeldiği iddia olunu
yor. 

Peki, bunu böyle telâkki edersek 123 ncü mad
denin 4 ncü fıkrasındaki bu, kısacık ifade ile bu 
raporu gözü kapalı olarak Meclisin kabul edece
ğine dair başka bir esas var mıdır? Bunu ne
reden çıkarıyoruz? Seçim Kurulu bize bir rapor 
vermiştir, bu esasa müessirdir veya değildir, bu
nu, yine Yüksek Meclis tesbit edecektir. Fakat 
Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş diğer salâhi
yetler de vardır. 124 ve 125 nci maddeler k a 
deme kademe Yüksek Seçim Kurulunun falan fa
lan tanıkları dinlemesi ve tahkikat yapması yet
kisini haizdir diyor. Şu halde Yüksek Seçim 
Kurulunun yalnız evrak üzerinde bir tetkikat ya
pıp buraya bir rapor göndermesiyle Meclis iktifa 
edecek mi? Yüksek Seçim Kurulu kendisine ve
rilmiş olan diğer tahkik salâhiyetlerini niçin yap
mamış. Sonra kaldı ki, Bingöl seçimleri hakkında 
yapılmış olan yolsuzluklar dolayısiyle bu yolsuz
lukları yapan idare âmiri hakkında tahkikat açıl
mış da bulunmaktadır. Şu halde arkadaşlar, be-
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i nim kısaca ve hulâsa olarak mâruzâtım şudur; biz, 

bir hâdiseyi vatandaşın bir şikâyetini maddi su
rette tahkik etmek mecburiyetindeyiz. Evrak 
üzerinde yapılmış olan basit bir tahkikle iktifa (et
meye ne mecburuz ne de iktifa etmek bizim va
zifemiz olur. Şuhalde bendeniz Bingöl hâdisesi 
hakkında Yüksek Meclisin bîr tahkik komisyonu 
ayırarak ve bu tahkik komisyonunun içine muha
lif parti arkadaşlarımızı da katarak Bingöl'de ya*-
pılmış olan seçim hailesini, seçim faciasını gidip 
yerinde incelemelerini teklîf ve rica ederim. 

Arkadaşlar; tutanakların tasdik salâhiyetinin 
Meclise verilmiş olması ve bunun Yüksek Seçim 
Kuruluna ait bir vazife olarak kabul edilmemiş 
olması ancak Seçim Kurulunun raporlarına ica 
bmda ittiba etmemek sebebine müstenittir. Şu 
halde biz gerek müddet gerek sair mütalâalarla 
Yüksek Seçim Kurulundan gelmiş olan bir ra
poru tahkiksiz kabul etmek mevkiinde değiliz. O 
itibarla biz bu hâdiseyi delâili mevcut ise ortaya 

I çıkarmak üzere tahkikle mükellefiz. 
Arkadaşlar; tekrar teklif ediyorum. Meclis 

bunun hakkında bir tahkik yapsın ve temenni 
ederim ki inşallah Bingöl'de bu hâdiseler olma
mış olsun ve bu iki arkadaşımız da burada kemali 
cesaret ve güvenle haklı olarak aramızda millet
vekili olarak bulunsun. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Ahmet Gürkan 
I AHMET GÜRKAN (Tokad) — Arkadaşlar; 

bu mevzu olgunlaşmıştır. Fakat nihayet bir mil-
I letvekilinin şu kadar rey almış olduğu, bu ka

dar rey kaybetmiş bulunduğu meselesi değildir. 
Millet iradesinin Bingöl'de tecelli edip etmemiş 

| olması meselesidir. Millet iradesi dediğimiz za-
j man aklımıza ilk gelen şey hürriyettir. Tarihi-
| mizin engin derinliklerine, berrak ufuklarına 

baktığımız zaman, ecdadımız uzun boylu müca
deleler yapmış ve bu kahramanlık menkibeleri-
ni şanla, şerefle bize devretmiştir. Bizler de on
lardan aldığımız ilhamla bu mücadeleyi 14 Ma
yısta sona erdirdik. Fakat ne fayda ki Rollas 
adında bir adam, yurdun ücra köşesinde RoUas 
adında bir adam ortaya çıkıyor. Evet Rollas. 
Rollas dediğim zaman, arkadaşlarımızın tavsif 
ettiğine göre aklıma Sultan Abdüîhamid'in, 
müstebitlerin, selli seyf etmiş olan cellâtları ge
liyor. Evet o Rollas şimdi kaçmıştır, o Rollas 
kendi hempası olan Tokad Valisinin iki aydan 
beri misafiri olarak bulunuyor. îşte bugünkü şi-
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kay et ler Rol 1 as gibi adamların iş başında bulun
duğu yerlerden geliyor. (Gürültüler) 

Ben burada, arkadaşlarım, seçim mazbatala
rının muallel olduğunu iddia etmiyorum, bun
ların şüpheli olduğunu iddia ediyorum. Şüpheli 
olan arkadaşlarımızın içimizde, bilhassa millet 
iradesinin tecellisi hususunda her hangi bir şüp
he olursa bunun üzerinde durmamız lâzımdır. 
Evet Millet iradesi üzerinde bugün titizlikle 
durmak lâzımdır arkadaşlar1. Evet millet irade
si bugün orada, Bingöl'de göz yaşları dökü
yor. Bu göz yaşlarının dinmesi için bu seçim 
mazbatasının, bu raporun aynen geldiği yere 
iadesi lâzımdır yeniden tahkik ve tetkik edilme
lidir. Ve biraz evvel bir arkadaşımızın da söy
lediği gibi, temenni ederiz ki bu gibi iddialar va
rit olmasın. 

Benim kısaca mâruzâtını şudur; bu Meclisin 
hiçbir- şart ve müddetle mukayyet olmıyarak 
her şeyi rüyet edebilmesidir. Nitekim Seçim Ka
nunu tanzimi esnasında muvafık muhalif, kar
şılıklı, partiler arasında uzun boylu tartışmalar 
olmuş ve Yüksek Seçim Kurulunun kesin bir ka
rar vermesi hakkı tanınmamıştır. Sebebi şu idi: 

Büyük Millet Meclisinde bunlar istedikleri 
gibi, istedikleri zaman iktidarı ellerinde tuta
caklar ve diledikleri anda içimizden her hangi 
birini kulağından tutup birer birer atacaklardı. 
Bugün iktidar elimizdedir. Fakat biz fırsat düş
künü değiliz. Bunu asla düşünmüyoruz. Bura
dan intikam kastiyle konuşmuyorum. Millet ira
desinin tecellisi için söz almış bulunuyorum. Ne
tice olarak tahkika gidilmesini ve raporun gel
diği komisyona iadesini teklif ediyorum ve bu 
hususta bir de önerge veriyorum.' 

BAŞKAN — Rifat öçtam söz sizindir. 

RÎFAT ÖCTEM (Sivas) — Aziz arkadaşla
rım; dört sene evvel sıfatında ve şahsında hiç
bir kusur olmadığı halde; muhalefet safından 
çıksın, muhalefet kadrosu azalsın diye uzaklaş
tırılan Abdürrahman Münip Berkan, Burhan 
Cahit Morkaya'nın ruhlarından muazzep olmak 
izrıhabına ve Zezi Sporel arkadaşımızın belki 
gücenmesine tahammül ederek, ben muhalefet 
kadrosundan bir iki arkadaşın bertaraf edilmesi 
için konuşmıyacağım, hak ve adaletin [mutlak 
surette temin edilmesine matuf olarak vicdanı
mın sesini teretnnüm edeceğim. (Hepimiz ayni 
şekilde konuşuyoruz sesleri). 
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I Arkadaşlarım, hepimiz biliyoruz ki, milletve

killiği sıfatı Kamutay'm tasvibiyle tekemmül 
eder. Kamuta'm bu tasvibi redde matuf olma
yıp mutlak kabul şeklinde değildir. 

İçtüzük'ün 18 ve 21 nci maddeleri Kamu
tay'a arzedilen mazbataların reddini de istilzam 

. eder. 
Bu sözlerimle şunu arzetmek isterim ki, Ka

mutay'a arzedilen tutanakların mutlaka tasvip 
edilmiyeceğidir. Tutanakları İnceleme Komisyo
nunun kararının esbabı mucibesi şu şekildedir: 
Deniyor ki; her ııekadar seçim tutanaklarına 
itiraz bakımından hiçbir vakit zaman meselesi 
mevzuubahis değildir. Ancak bu haller milletve
killerinin zatına ait hususlardan ileri gelen se
bepler olarak mütalâa edilebilir. Aksi takdirde 
Seçim Kanunundaki itiraz süresine riayet icap 
eder. Binaenaleyh Tutanakları İnceleme Ko
misyonu şu mütalâasına göre eğer milletvekili 
arkadaşların zatına taallûk eden her hangi bir 
sebep mevzuubahis ise, bu sebebi her zaman tet
kik edebilecektir, değilse edemiyecektir. 

Bununla beraber arkadaşlarım şu söylenmek 
isteniyor ki; eğer milletvekilinin şahsında ve vas
fında milletvekilliği etmek durumu mevcut de
ğilse onun derhal Meclisten uzaklaştırılması, mil
lî iradenin şaibesiz iktisap ettirilmesi ve tecellisi 
lâzımdır. Bir şehıs hakkında böyle düşünülür
ken, millet iradesinin esaslı şekilde rencide ol
duğu, baltanalığı,, bir hareketle 10 - 12 milletve
kilinin buraya gelmesi, müddet bakımından ma
kul ve meşru görülebilir mi? 

Arkadaşlar, Anayasada ve İçtüzük'te her 
ne kadar m illtt vekillerinin zatına e şahsına ait 
olan itirazlar her zaman tetkik edilebileceğine 
dair kayıt varsa da bunun hilâfına sair hallerde, 
Seçim Kanununun ihlâl edilmesi hallerin
de tetkik edilmeyeceğine dair bir hüküm yoktur. 
Nitekim Kamutay'm 1517 sayılı bir kararı mev
cuttur. Bu kararda denilmektedir ki, tutanak
ları tetkik ve tasvip edilmiş milletvekillerinin 
tutanaklarının tanziminden evvel veya sonra 
işlediği suçlarla milletvekili sıfatını kaybetse 
dahi tekrar incelenemez o zaman Anayasanın 
27 ve 28 nci maddeleri tatbik olunur. 

Binaeenaleyh tutanağın tasdikmdan sonraki 
hallerde incelenmemeyi karar şeklinde tezekkür 
eden Kamutay, daha evvelki hallerin de ne se
beple olursa olsun inceleneceğini de zımnen ka-

I bul etmiş bulunmaktadu-. 

- - 364 — 
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Arkadaşlarım Yüksek Kamutayca Seçim Ka-

numınun vaz'ettiği süre bakımından ve o süre
nin geçmesi mevzuunda tutanakların tetkikini 
nnenedücek hiçbir fikir ve hukuki mantık ileri 
sürülemez. Seçim Kanununun 23 neü maddesi
nin 4 neü bendi hükmü, kasten ihlâl edilmeden 
hüsnü niyetle kanun hükümlerini anlamadan 
- nitekim çok yaptık, sandık başına okuma yaz
ma bilmiyen şahıslar gönderdik - bunlar hüsnü 
niyetle yapılan hareketlere matuf olsa gerektir. 
Kasten vatandaşın iradesini baltalamak için 
plânlaştırılmış ve tertiplenmiş hareketler vaz'e-
dümjş, bunları ileri derecede, hattâ misal ola
rak arzedeyim, adam öldürülerek, kamçılana
rak rey verdirilmiş hallerde, zamanında itiraz 
edilmemiştir, diye biz burada tetkik edemiyecek-
miyizf Elbette ki; hayır, itiraz usul bakımın
dan her hangi bir formalite icabıdır. Fakat bu
raya mutlaka vatandaşın iradesini, şahsında 
toplıyarak, vatandaşın arzusu ile gelecek şahıs
ların sokulmasına ait neler varsa elbette ki; 
bunları yapacağız. Yoksa vatandaşın lanetine 
mâruz kalırız. Biz, usule ait işlerin zamanında 
yapılmadığından dolayı vatandaş iradesini bal-
talıyacak kadar hukuki hükümleri, vicdan hü
kümlerini çiğneyecek vaziyette değiliz. Şu hale 
göre; usulı hükümlerin zamanında yerine geti
rilmemesine dair 23 neü maddedeki hüküm, de
min de arzettiğim gibi hüsnü niyetle, kanunla
rın hükmünü bilmeden yapılan hataların tetki-
kma matuftur. Yoksa esaslı olarak kanunun 
hükümlerini usule feda ederek tetkik etmeden 
bu kanunun böyle hükmü vardır, şudur, budur, 
demek ve en nihayet itiraz süresini bertaraf 
ederim gibi bir zihniyete sahip olmak kanun 
hükümlerini ve vatandaş iradesini hiçe saymak 
demek olur. 

Şu vaziyete göre burada Anayasa ve İçtüzük 
hükümlerine muhalefeti gerektiren, bir hal yok-
tui'. Bu hükümlere tamamen uygundur. Burada 
bu tutanağı kabul etmek yalnız Seçim Kanunu 
değil, aynı zamanda vatandaş iradesinin de bal
talandığını kabul etmek olur. Bu itibarla Tu
tanakları inceleme Komisyonunun muhalefet 
şerhinde de belirtildiği gibi yeniden mahallinde 
tetkikat yapılmasını ve ondan sonra, bir karara 
varılmasını arzederim. (Alkışlar) 

LÜTPt TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim, 
biz Tutanakları inceleme Komisyonunun almış 
olduğu kararı iki bakımdan tenkid ve tetkik 
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I edeceğiz. Birinci tenkid mevzuu şundan ibaret

tir : Bir kere bu karar hukuk mantığı bakımın
dan ve ayni zamanda sebepleri birleştirme ba
kımından nakıs hüküm ifade etmektedir, ikin
ci olarak da bu karar, haddizatında mevzua
tımıza uygun düşmemektedir. Şimdi esbabı 
mucibelerimizi arzediyorunı; arkadaşlar, bu ka-

I rarm iki fıkrası mevcuttur birinci fıkrası şunu 
ihtiva ediyor: Komisyonumuz milletvekillerinin 
Anayasa ve Seçim Kanunlariyle kayıtlı şahıs 
ve sıfatlarına mütedair itirazları hiçbir kayda 
tâbi olmaksızın tahkik ve karara bağlıyabilir. 
ikinci fıkra ise: Fakat seçimin şekline mütedair 
ve müddetle mukayyet olan itirazları Seçim 
Kanununa uyarak tetkik eder, diyor. Demek 
oluyor ki, birinci şekilde Komisyon kendisini 
hiçbir kayda tâbi tutmuyor, ikinci şeklinde 
ise komisyon kendisini Seçim Kanunu hüküm
leriyle bağlamış oluyor. Halbuki birinci şek
linde dahi Seçim Kanunu, bir kimsenin şahıs 
ve sıfatlarına dair olan hususlarda hükümler 
vaz'etmiştir. O halde birinci fıkra doğru ise 
ikinci fıkra, ikinci fıkra doğru ise birinci fıkra 
yanlıştır. 

Arkadaşlar; Seçim Kanununun 123 neü mad
desinin birinci fıkrası şöyle bir kaydı ihtiva et
mektedir; «123 neü maddenin 1, 3 ve 4 neü 
bendinde yazılı hallerde 3 gün ve beşinci fıkra
sında yazılı hallerden dolayı milletvekilliği tu
tanağının ilânından kezalik üç *gün içerisinde iti
raz vâki» olmasını şart koşmuştur. 122 nei mad
denin 5 nei fıkrasında ise doğrudan doğruya 
milletvekili seçilmiş olan kimsenin şahsi ve sı
fatına dair olan itiraza temas etmektedir. O 
halde Seçim Kanununda bunlara dair olan iti
raz dahi müddetle mukayyet bulunduğu halde 
Tutanakları inceleme Komisyonunun bu şekil
deki itirazları hiçbir kayda ve hükme tâbi tut-

j madan tutanaklara vâki itirazları tetkika ken
disini salahiyetli addetmesinin elbette bir sebebi 
vardır ve bu sebep kanun ve mevzuatımızın 
hükümleridir. Çünkü Anayasa hükümleri ve 
içtüzük Komisyonu bu salâhiyeti mutlak bir 
açıklıkla vermiştir. Hal böyle iken Tutanakları 
inceleme Komisyonunun ikinci fıkradaki şekle 
mütedair ve müddetle mukayyet olan itirazları 
ancak Se,çim Kanununa uyarak tetkik eder, 
şeklindeki kararı alınca mezkûr komisyon ay
ni kanunların himaye ettiği hukuki vaziyetleri, 

i ayrı ayrı görünen meselelere tatbik ederken se-
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bepsiz olarak, Anayasa ve İçtüzüğün Büyük 
Millet Meclisine tanıdığı salâhiyetleri tecezzi 
ettirmiştir. Acaba bunun esbabı mucibesi nedir: 
Bu, açıktır arkadaşlar. Çünkü Seçim Kanunu
nun yine 34 ncü maddesinde kimlerin milletve
kili seçilemez olduklarına dair bir hüküm var
dır. Bu hükme göre, hırsız olan ve hırsızlığı 
sabit bulunan, sahteci olan ve sahteciliği sabit 
bulunan kimse şüphesiz milletvekili olamaz. 
Çünkü milletvekili olan vatandaş hem teşriî ha
yat, hem icrai hayat, hem de burada Türk Mil
letinin istiklâl ve istikbali ile alâkalı bulunan 
bütün kararları alabilmek salâhiyetini üzerinde 
taşımaktadır. Bu salâhiyetler bir kimsenin uh
desinde toplandığı zaman bu kimsenin başın
dan tırnağına kadar itimada şayan bir şahsiyet 
olması icabeder. İşte bu düşüncelerin tahtı te
sirinde Tutanakları İnceleme Komisyonu ken
disini doğru karar verebilme yoluna götürmüş
tür. Fakat bu komisyon şekle ait hususatı kü-
çümsememiştir. öyle küçümsememiştir ki, mü
saadenizle arzedeyim : 

TJemin bir arkadaşımız 1946 senesinden 1950 
senesine kadar Türk Milleti üzerinde yapılmış 
,olan baskının ıstırap yükünün küçümsendiği 
kadar küçümseıımemiştir. Onun için mevzuatımı
za aykırı ve hukuki mantığa aykırı olan bu 
ikinci fıkra bu küçümseme sebebinden vaz 'edil
miştir. Şekle dair olan itirazların küçümsenme
mesi lâzımdır. Çünkü mesele isimde değil, ga
yededir. Acaba şekle ait itiraz yapmış olan va
tandaşın gayesi nedir? Onun gayesi, millî ira
denin seçimlerde fesada uğraması iddiasıdır. 
Nasıl fesada uğramıştır1? Ya seçimlerden evvel 
baskı yapmak suretiyle yahut da oyları teker 
teker sandıklara atıldıktan sonra tesbit esna
sında uğramıştır. Bu itibarla bu vatandaşımızın 
iddiası Türk Milletinin iradesinin isabetli 
olarak tecelli etmemesi iddiasıdır. Bu daha şâ
mil olursa, bütün milletvekillerine şâmil ve 
raci olursa bu takdirde ne olacaktır? Bu tak
dirde Büyük Millet Meclisinin millet iradesi
nin ekseriyeti ile teşekkül etmemiş olması ve 
bu suretle Büyük Millet Meclisinin meşru olup 
olmayışı halinin de bir karara bağlanması 
lâzım gelecektir. O halde şekle dair verilecek 
kararlar gayetle mühimdir arkadaşlar. 

Şimdi meseleyi bu şekilde vaz'ettikten son
ra Büyük Millet Meclisi namına incelemelerde 
bulunan İnceleme Komisyonu vaktinde itiraz 
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[ edilmedi diye itirazları kabul etmemek ve tet

kik yetkisinin kendisinde bulunmadığı şeklin
deki kararının tenkidine geçelim: 

Arkadaşlar, Seçim Kanununun 123 cü mad
desi ve bunun başlığı tetkik edilecek olursa 
görülürki, Seçim Kanununu doğrudan doğruya, 
ancak ve ancak Yüksek Seçim Kurulunun va
zifeleri ve salâhiyetlerini tâyin ve takyit etmiş
tir. Binaenaleyh bu hükümle Büyük Millet Mec
lisinin salâhiyetlerine atıf yapmak imkânı mev
cut değildir. 

Sözcü arkadaşımız 123 ncü maddenin 4 ncü 
fıkrasını beyan ettiler. Ye bununla Büyük Mil
let Meclisinin dâhi Seçim Kanununun 123 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasiyle mukayyet bulundu
ğunu iddia ettiler. Ben bu fikirde değilim. Bu 
husustaki hükmü okuduğum zaman anlataca
ğım. 123 ncü maddesinin 4 ncü f iknasının 
dördüncü bendinde yazılı hallerde Yüksek Se
çim Kurulunca tetkik edilebilmesi için bu şikâ-

I yet ve itirazların ilgili seçim kurullarına, dere
ce derece ve müddeti içinde yapılmış olması 
şarttır, diyor. Fakat kimin için söylüyor? Yük
sek Seçim Kurulunun tetkik edebilmesi için bu 
hükmü vaz'ediyor. 

Binaenaleyh, görülüyor ki, Seçim Kanunu
nun 123 ve mütaakip maddeleri yalnız ve yalnız 
ve münhasıran Yüksek Seçim Kurulunun salâhi
yetlerini takyit ediyor. O halde Büyük Millet 
Meclisinin salâhiyetleri nelerden ibaret olacaktır? 
Mademki, Seçim Kanunu bize B. M. Meclisinin 
salâhiyetlerini tâyin ve takyit etmiş olan bir hü
küm vaz'etmemektedir. 

I Şu halde B. M. Meclisinin salâhiyetleri ne
lerden ibarettir ve B. M. Meclisine bu salâhiyet
leri hangi kanun ve hangi tüzük hükümleri bah
setmiştir? Bu meseleyi bir kere gözden geçirmek 
icabedecektir. 

Arkadaşlar; Büyük Millet Meclisine salâhi
yetleri Anayasa ve İçtüzük bahşetmiş ve ica-
bettiği yerlerde de teyit etmiştir. Malûm oklu
ğu veçhile Anayasa kanunları muhtelif pren
siplere uygun olarak tertip edilir. Bunlar da 
üç kısımdır. Bir tanesi tevhidi kuva, ikincisi 
kuvvetlerin ayrılığı prensipi, üçüncüsü de kuv
vetlerin muvazenesi prensipidir. Eğer tetkik 
edilecek olursa görülüyor ki ; bizim Anayasa
mız kuvvetler birliği esasına göre tanzim ve 

I tertip edilmiştir. Bütün karar almak yetgisi 
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kendisinde müçtemi bulunmaktadır ve ancak 
Anayasa hükümleri dairesinde ve bilhassa Ana
yasanın sekizinci maddesi ile kendisinde mev
cut olan bütün salâhiyetleri ancak ve ancak 
müstakil mahkemelere devretmiş bulunmakta 
ve bu devri de yine 5fi ncı madde hükmü dola-
yısiyle bağlamış bulunmakta ve kendi salâhiye
tini ancak bu çerçeve içinde ortadan kaldırmış 
bulunmaktadır. Eğer dikkat edilecek olursa 
Yüksek Seçim Kurulu Yüksek Seçim Mahke
mesi değildir. Binaenaleyh onun almış olduğu 
kararlarla hiçbir suretle Büyük Meclis salâhi
yeti bakımından kendisini takyit ve tahdit ede
mez. Böyle olunca bütün salâhiyet kendi bün
yesinde mündemiçtir. Aynı zamanda İçtüzük 
hükümlerinin 14 ncü maddesi ahkâmına göre 
dikkat edilecek olursa, 14 ncü maddenin son 
fıkrası su hükmü ihtiva etmektedir. « Bu ko
misyon o dönem içinde bu türlü işler çıkınca 
onlara da bakar » Bu suretle tutanaklara ait 
olan itiraz bir dönem içinde ne kadar varit bu
lunursa bulunsun hiçbir zaman ölçüsü ile mu
kayyet bulunmadan tetkikat yapabilmek yetki
sini kendisine bahsetmiştir. 

Maruzatımı bu şekilde vaz'ettikten sonra bir 
noktaya daha temas etmeden geçemiyeceğim. O 
nokta da şud.ıv: 

Aynı zamanda Seçim Kanunu Yüksek Mec
liste tetkik edilirken ve münakaşa edilirken bu 
123 ncü maddenin münakaşası esnasında arka
daşlarımızın beyan ettiği şekilde (Gürültüler, 
biliyoruz sesleri).. Bir noktayı rica edeceğim. 
Sözcü arkadaşıma bir noktayı belirtmek isterim. 
O sebeple okuyacağım. Evet söylediğim bakım
dan bir noktanın üzerinde 'durulması icabeder. 
İki satırdır. İçtüzük bu haliyle kaldıkça ve B. 
M. M. kendiliğinden tatbik safhasına geçerek 
bir içtihada varmadıkça her vatandaş eskiden 
olduğu gibi - mutlak bir ifadedir - doğrudan 
doğruya B. M. M. ne gidip itirazlarını yapabilir 
demektedir. Ve bu suretle de yeni Seçim Kanu
nu ile de eski hali hiçbir zaman tahdit ve takyit 
etmemiştir. 

O halde maruzatımızı hülâsa edecek olursak 
şu neticeye varmış bulunuruz. Seçim Kanunu 
Yüksek Seçim Kurulunun salâhiyetlerini tâyin 
ve takyidetmiştir. Yüksek Meclisin salâhiyetine 
tecavüz etmek yetkisinde değildir. Onu Anaya
sa ve İçtüzük hükümleri tâyin ve takyit etmek
tedir. Bu da Yüksek Meclise yapılacak müraca-
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I atlar bakımından zamanla mukayyet değildir, ö 

bakımdan bu kararın iptalini ve bu tutanaklar-
hakkında bir tahkik ve tetkika ihtiyaç olduğu 
hususunu ve bunun üzerinde bir karar alınması
nı rica ediyorum. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Allah rızası 
için biraz da bize söz verin, rica ederim. 

BAŞKAN — Sıranız geldiği zaman konuşur
sunuz. 

HÜSEYİN FIRAT (İçel) — Muhterem ar-
kadaşlar, arzedeceğim hususu, benden evvel ko
nuşan arkadaşlar birer birer izah ettiler. Ben 
yalnız bir noktaya temas edeceğim. 

Bingöl dosyası komisyonda incelenirken, şi
kâyetlerden bir kısmı Yüksek Seçim Kuruluna 
müddeti zarfında, bâzılarında ise Seçim Kanu
nundaki müddet geçtikten sonra yapıldığı anla
şıldı. Müddeti zarfında yapılmamış şikâyetleri 
B. M. Meclisinin tetkik edip etmiyeceği konusu 

I üzerinde münakaşalar olduğu gibi bugün de 
Yüksek Meclisinizi meşgul etmektedir. 

Kanaatimizce B. M. Meclisi kendisine vâki 
şikâyetleri tetkik etmekte bir müddet ile mu
kayyet değildir. O halde hususi kanunlardaki 
müddetler geçtikten sonra, vatandaşın B. M. Mec
lisine müracaat edemiyeceği neticesine varacak 
olursak, B. M. Meclisindeki Dilekçe Komisyo
nunun mânası kalmaz. 

Hususi kanunlardaki müddetler, yine hususi 
kanunların tâyin ve tesbit ettiği mercileri bağ
lar. Bu husus arkadaşlarımın dikkat nazarından 
kaçmamıştır. 

Arkadaşlar, arzettiğim ıgihi o zaman da Bü
yük Millet Meclisinin şikâyet kapılarının bu 
müddetler geçtikten sonra dahi açık olduğu 'ka
naat ve neticesine varmıştır. Bu itiharla muhte
rem heyetinizden prensip (kararının kaldırılarak 
dosyanın 'komisyona iadesini arz ve istirham ey-
liyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar Remzi Koçak, Fe
ridun Fikri Düşünsel. Faik Ahmed Barutçu, 
Şemsettin GKinaltay ve Hamdi Orh'on söz al
mışlardır. 

I ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 
Ben hepsinden evvel söz istemiştim, Reis 'Bey; 

BAŞKAN — İstediğiniz zaman kaydedilmiş-
j tir, müsterih olunuz. Feridun Fikri arkadaşımı-
! zın İçtüzük gereğince savunma hakkı vardır. 
J Remzi Koçak arkadaşımız diğer arkadaşlar «gibi 

mütalâada bulunacaklarsa ve müsaade ederler-
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se savunma (mevkiinde 'bulunan Feridun Fikri j 

• Düşünsel arkadaşımıza söz vereceğim. Remzi 
Koçak arkadaş; söz söyleme hakkınızdan vaz- | 
geçiyor musunuz? 

REMZİ KOÇAK (Kütahya) — Vazgeçtim. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — j 

Reis Bey, tensip buyurursanız 'benden evvel Fa- j 
ik Ahmed Bey konuşsunlar 'ben ondan sonra ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — O halde Remzi Koçak arkada
şa söz veriyorum. (Vazgeçti sesleri) O halde bu
yurun Faik Ahmed Barutçu. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar, Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu arkadaşımızın hitabıdır ki, beni söz alıp 
Yüksek Huzurunuza ısevketmiştir. Sayın arka
daşımın müspet fikirlere bağlı kalarak tam bir 
abjektivite içinde konuşmasını cidden çok ister
dim. Aziz arkadaşım daha çok politik hassasi
yetin cazibesi içinde konuşmak zevkini tercih 
ettiler. 

1946 seçimlerinden coşkun hislerle bahsede- l 
rek, 1950 seçimlerinin muhalefete ait neticeleri 
üzerinde tahkikat yapılması lüzumunu ileri 
sürdüler. 1946 seçimlerine yapılan itirazlar o 
zaman iner'i olan kanunlar çerçevesinde bir ne
ticeye bağlanmıştır. (Maşaallah sesleri, gürül
tüler) Müsaade buyurunuz efendim, dinleyiniz, 
hâkim mevkiinde sizlersiniz, (kararınızı yine ve
rirsiniz. (Gürültüler). 

BAŞKAAN — Rica ederim. Hatibin sözünü 
kesmeyiniz. 

FAİK AHMED BAARUTÇU (Devamla) — 
Arkadaşım; bilirler ki, hukuk devleti olmak, 
mer'i olan kanunların - hükümler noksan ola
bilir, o aynı şeydir - hükümleri dairesindeki ne
ticelerini kabul etmeyi icabettirir. Hukuk dev
leti olmak nasyonu bugün de mer'i olan kanun 
hükümlerine göre işleri mütalâa etmeyi icabet
tirir. Maziden örnek getirmek marifet değildir. 
Mazinin enginlerine doğru gidersek çok örnek
ler getirebiliriz. Bunlar müspet olarak bir şey 
sağlamaz. Müspet zihniyet; ileriye bakan zihni
yettir. Bağlı olduğumuzu iddia ettiğimiz pren
siplerin icabı, tenkid ettiğiniz örnekler dışında 
misal vermek yolunda olmamız lâzım gelir. 

Arkadaşlar; mesele sayın arkadaşımın dediği j 
gibi hakikaten önemlidir. İleriye şâmil ve iki j 
partili politik sistemin emniyet içinde inkişafı 
ile ve ananelerinin kurulmasiyle ilgili bir bahis 
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içinde olduğumuz için mühimdir ve bu ehemmi
yete binaendir ki, bendeniz objektivite içinde 
kalarak konuşmayı tercih edeceğim. Biz bir hu
kuk nizamı üzerindeyiz, bir pensip nizamı üze
rindeyiz ve zihniyet mevzuu üzerindeyiz. Meş
hur İngiliz Tarihçisi Toyenbee, bilirsiniz, geçen 
«ene memleketimize gelmişti. Londra'ya dönü
şünde verdiği konferansta şunu söylüyordu : 
Türkiye'de bir demokrasi gelişmesi vardır ama, 
henüz ciddî bir imtihan, hakiki bir imtihan ver
miş değildir. (14 Mayısta verdik sesleri, gürül
tüler) Dinleyin arkadaşla!*, dinleyin. Sonunda 
hüküm yine sizin, merak etmeyin, hükmünüzü 
elinizden alacak değiliz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam ediniz, muhavere yap
mayınız rica ederim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Bu imtihan diyor, dürüst seçimler neticesinde 
iktidar normal şekilde bir partiden diğer bir 
partiye intikal ettiği zaman verilmiş olacaktır. 

Arkadaşlar; nazari sözler, nazari politika 
edebiyatı cazip olabilir. Ama müspet olarak hiç 
birşey ifade etmez. 

Demokrasinin tek teminatı; seçim emniyeti 
ve neticeleri üzerindeki münakaşaları ortadan 
kaldıran Seçim Kanunu garantileri içinde elde 
edilen neticeye mutavaat etmeyi bilmektir. İk
tidardan düşen parti olarak bilmektir. İktidara 
gelen parti olarak bilmektir. 

İktidardan düşen parti olarak bilmektir. Ya
ni Secim Kanununun hükümleri dairesinde elde 
edilen neticelere göre iktidarı rakibine teslim 
etmek, sikan çıkarmamaktır. Sikan çıkarabilir. 
Cebirle değil, mânevi zor kullanarak çıkarabilir. 
Bilfarz; teşkilâtına mürettep hayalî itirazları yığ-
dırarak çıkarabilir. Şurada (Sizin vazifeniz ses
leri, soldan) 

Lütfedin dinleyin. Ben tamamiyle objektif 
olarak konuşuyorum. İşe hiç his karıştırmıya-
rak konuşuyorum. Ama istical buyuruyorsunuz. 

I > AŞK AN -— Devam buyurun. Arkadaşla" 
müsaade edin. (Soldan gürültüler.) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
(Jevap verirken muhavere yapmayın, lütfedin. 

BAŞKAN — Devam, buyurun. Asabileşme
yim 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Arkadaşlar, dilin kemiği yoktur. İnsan uydur
mak istedi mi, hayalî, indî, safsata olduktan son
ra herşeyi uydurabilir. 
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Binaenaleyh iktidar mevkiim rakibine terket- I 

memek, için sabotaj yoluna sapmak isterse, lıer-
şeyden evvel kendi ekseriyetine dayanarak yap
tığı itirazlara kanunun vermediği itibarı vermek 

'isterse ne yapabilirsiniz? 
HAMDİ BA^AR (İstanbul) •— Kimi kaste

diyorlar? Tasrih etsinler. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Teslim etmek ist em iyen iktidar diyebilir ki, 
efendim baskı olmuştur, filân yerdeki hâkim 
baskı yapmıştır, falan yerdeki muhalif partinin 
müşahit baskı yapmıştır, filân sandığın başın 
daki partinin mümessili bizimkini ıtma, etmiştir, 
şunu yapmıştır, bunu yapmıştır. Tertip etmek 
istedikten sonra bütün bunlar olabilir. 

Seçim neticelerine mutavaat etmeyi bilmek 
kılmak demek, iktidarı rakibine teslim etme
mek için bu yola sapmamaktır. Yine aynı Seçim 
Kanununun lıükümk fine riayet edeuk :;cç'm ne
ticelerine iktidara gel^n parti olarak mutavaat 
etmeyi bilmektir. Yani milletin murakaba vazi
fesini emanet ettiği muhalefetin varlığını çıban 
çıkarmak yoluna gitmiyerek kabul etmektir. 
Mürettcp itirazlar, olabilir ama mevcut Seçim 
Kanununun itibar etmediği bu mürettep itirazla
ra mevki vererek muhalefeti süpürmek, İm hissi
yatı uyandırmak imkânını bulmamaktır. 

Arkadaşlar, bu imtihanın birinci kısmını es
ki iktidar olarak C. H. P . si vermiştir. Şimdi bu 
imtihanın ikinci kısmını vermek mevkiinde ye
ni iktidar partisi olarak sizin parti bulunmak
tadır. Bu imtihanlar, arkasından koştuğumuz dâ
vaların imtihanıdır (Sağdan bravo sesleri), bu 
imtihanlar bağlı olduğumuz iddia ettiğimiz 
prensiplerin imtihanlarıdır. (Sağdan bravo ses
leri). 

Onun için mevzuumuz sade hukuki değildir. 
Ayni zamanda bir prensip ve zihniyet mevzuu 
üzerindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, elimizdeki Seçim Ka
nunu tam, ideal bir kanundur, hiçbir noksanı 
yoktur, bu şekilde çıkarılmıştır elbette denemez. 
Ama birşeyi samimî olarak, muhakkak olarak 
söyliyebili'ıiz ki,bu Seçim Kanunu vatandaşa em
niyet vermek, her türlü şüphe ihtimallerini ber
taraf eden en esaslı teminat hükümlerini ihtiva 
etmek üzere beraberce beğenerek, çıkardığımız 
bir kanundur ve bu kanunun bütün ruhu emni
yet esasına dayanmaktadır ve teminat noktasın
dan şüpheye mahal verecek hiçbir noktası yoktur. | 
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Gizli reyi, tesir yapmak ihtimalini, aklî olarak, 
maddi olarak refeden hücre usuliyle katî temi-' 
nat altına akmıştır. Tasnifin aleniliği her türlü 
tertip ve marifet ihtimalini bertaraf edecek şe
kilde karşı parti müşahitlerini sandık başlarında 
vazifeli kılmak suretiyle mutlak bir teminat al
tına almıştır. Yalnız bununla da kalmamıştır. 
Her türlü emniyetsizlik ihtimallerini kanun, ön
leyici bir hükümle karşılamıştı*. Hattâ seçim
lerden sonra mürettep itirazları ve tezvir ihti
mallerini dahi emniyetsizliğin bir faktörü adde
derek onun da karşısına hükümler koymuştur. 
müddetleri de bu maksatla koymuştur. Olabilir, 
müddeti geçtikten sonra haklı itirazlar da olabi
lir. O da varittir, o ihtimal de mevcuttur. Amfcı, 
tezvir ve tertip ihtimali karşısında muhalefeti 
emniyette bulundurmak prensipinin icabatı ile
dir ki; bu hükümler konmuştur. Seçim Komisyo
nunun tabı ve tevzi edilen müzakerelerine ait za
bıtlarda görürsünüz. O müddetler bu maksatla 
ıskatı hak müddeti olarak konmuştur. (Uğultu
lar). 

Sonra arkadaşlar; seçim emniyeti teessüsünde 
mühim bir âmil olmak itibariyle ihtilâfların hal
li mevzuunda; Yüksek Seçim Kurulunun bütün 
tahkik ve tetkik salâhiyetleri kabul edilmiştir 
Ama son kararı vermek Yüksek Meclise bırakıl
mıştır. Son kararı Yüksek Meclise bırakmak de
mek, Meclis çıkardığı Seçim Kanununu bir tara
fa bırakarak, o kanun yokmuş gibi hareket ede
rek, istediğini yapabilir demek midir? Böyle 
demekse, arkadaşlar, ozaman bîz bu Seçim Kanu
nunu çıkarmak için üzerinde günlerce aylarca 
durarak safettiğimiz bütün dikkatler ve seçim em
niyetini, politik nüfuzların tesirinden kurtarma
yı hedef tutan bunca emeklerin aldatıcı mânasın
dan başka nesi kalır? Sorulmak icabeder Büyük 
Millet Meclisi, nihai kararı vermek için son ka
demedir ama o Seçim Kanunu mucibince son ka
demedir. O kanun mucibince kademedir demek, 
o kanunun verdiği fonksiyonu o kanunun hüküm
leri dairesinde yapmayı icabettirir. Kanunu ken
disi çıkarmıştır, usulleri kendisi koymuştur. 
Her biri bir maksada müstenit olarak konmuştur, 
esbabı mâkul eve dayanılarak konmuştur, itirazla
rın ne şekilde yapılacağını göstermiştir. Bu usul 
ve şekillere riayet edilmediği takdirde itirazların 
muteber olmıyacağmı kendisi söylemiştir. Ve ken
disine bir fonksiyon tâyin etmiştir. 

Büyük Millet Meclisinin o kanuna tevfikan 
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yapacağı seçim muamelelerinin o kanuna tevfi
kan cereyan edip etmediğini araştırmaktır. Aksi 
takdirde seçim emniyetini, politik nüfuzlardan 
kurtarmak imkânsızlığı baş gösterir ki o zaman 
seçim emniyetinin yeri ve mânası nerede kalır? 
Ekseriyet partisi ben bu kanunu tanımayabilir 
veya tanımam mı diyecektir? Meclis olarak ben 
bu kanunu çıkardım ama, bu usulleri koydum 
ama istersem bu usullere kendimi tâbi tutarım, 
istersem tâbi tutmam mı diyecektir? (Asla ses
leri) Müsaade buyurun ben memleket, millet ve 
tarih önünde konuştuğumu bilen bir adamını. 
Müsaade buyurun. (Bizde biliyoruz sesleri) ta
biî bilmeniz gerekir. Böyle bir hissiyat içindi1 

olarsa ne muhalefetin kendini emniyette hisset
mesi mümkün olur, ne de seçim emniyeti mef
humunun müspet mânası kalır. Biz bu kanunu 
muhalefete tam bir emniyet vermek için el bir
liğiyle çıkardık. Dünkü muhalefete bugünkü 
muhalefete ve yarınki muhalefete emniyet ver
mek için çıkardık. Bütün bu hukuki mantıki, 
aklî mütalâalara rağmen acaba hakikaten seçim 
Kanununda bilerek veya bilmiyerek açık bir 
kapı bırakmış mıdır? Açık bir kapı kalmasına 
kanunun ruhu müsait midir? Böyle bir şeye evet 
dedirtecek bir delil mevcut mudur? Delile, kuv
vetli delile ihtiyaç vardır. Çünkü aksi takdirde 
bu kanunla, bu Secim Kanunu ile emniyetsizlik 
esasının mahfuziyeti düşünülmüş demektir. Han
gi delil ile böyle bir emniyetsizlik esası mahfuz 
tutulmuştu, denilecektir? Ba bahane ile olmaz. 
Delil ile olur. Bunu kuvvetli delile istinaden 
söyliyebilmek lâzımdır. Çünkü böyle bir şey, ka
nun yapılırken ne Demokrat Partinin ve ne de 
Cumhuriyet Halk Partisinin zihninden geçme
miştir. Böyle bir delil kanunun metninden, ru
hundan çıkarılır, bu kanunun saiki olan pren
siplerden çıkarılır. Bunun haricindeki delile de
lil denmez. Bahane denir. Bahane ise her zaman 
bulunabilir. 

Görüyorum ki arkadaşlar Tutanakları ince
leme Komisyonunun mazbatasında ileriye sürü
len şey, delil olarak ileriye sürülen şey, Nihat 
Erim'in bir sözüdür. Ne demiştir Nihat Erim ki 
seçim emniyetini onun bu sözüne istinaden göl
ge altında bulundurabilecek bir neticeye varıl
mak mümkün görülüyor? Söylediği nedir? Haki
katen üzerinde durmak lâzımdır. Anlattılar ar
kadaşlar huzurunuzda, zaptı okudum. Dinçer 
bir sual soruyor burada. Mecliste diyor ki, bu 
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I Seçim Kanunundaki müddetleri geçirdikten son

ra bir vatandaş Büyük Millet Meclisine gelirse 
dinlenecek mi, dinlenmiyecek mi? Ve nasıl din
lenecek? Nihat Erim şu cevabı veriyor; 

içtüzük hükümlerine dokunmuyoruz. Eğer ' 
I Meclis tatbikatta kendiliğinden aksi bir içtiha

da varmazsa doğrudan doğruya kendisine gelen 
şikâyetleri dinliyecektir, ama ilâve ediyor hu
kuki mütalâa olarak ilâve edeyim ki diyor, 
Yüksek Meclis Yüksek Seçim Kuruluna şikâye
tinin gitmemiş olduğunu nazara alır. Bunun ev
veliyatım arzedeyim. 

Bendeniz bir gün seçim komisyonunda bu 
maddeler müzakere edilirken tesadüfen bulun
dum. Uzaktan dinliyordum, Hamdi Şarlan arka
daşımız Hasan Dinçer'in sualine yakın bir sual 
sordular, o zaman muhalefete mensup olan ve 
komisyonda bulunan arkadaşlar elbette Seçim 
Kanunu esastır, dediler. Ben her hangi yanlış 
aksi bir istikametin varit» olamıyacağmı anlat
mak için söz aldım. Zabıtta aynen mevcuttur. 
Dedim ki; arkadaşlar, biz bu yeni Seçim Kanu
nu ile yeni bir mekanizma kuruyoruz ve bu 

kanuna tevfikan yapılacak olan seçimlere karşı 
ne şekilde itiraz edileceğini gösteriyoruz, usulle
ri, şekilleri tesbit ediyoruz, müddetler koyuyo
ruz, artık bundan sonra bütün itirazların bu me
kanizmaya tâbi olması kadar tabiî bir şey ola
maz. Aksini mülâhaza etmek için sebep yoktur. 
Çünkü o zaman biz bu kanunu yapmakla bir ne
vi abesle iştigal etmek vaziyetine kendimizi dü
şürmüş oluruz. Kendimizi abesle iştigal etmek 
vaziyetine düşürürüz, çünkü hiçbir vatandaş bu 
kanun ya varmış ya yokmuş, itibar etmiyerek 
seçimlerden sonra istediği gibi, eskiden olduğu 
gibi istediği şekilde bir yığın itirazlarla B. M. 
Meclisine gelebilir. O halde bu kanunla niçin 
meşgul oluyoruz? 

SOLDAN BÎR MİLLETVEKİLİ — Bu Mec
lis haksızlık yapmaz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

I Tahsin Bekir Balta benden sonra söz alarak 
hararetle beni destekledi. Benim sözlerim arka
daşlar üzerinde tabiî olan mâkul tesirini yaptı, 
Benden sonra Nihat Erim konuştu. Nihat Erim 
dedi ki: biz bu kanunla İçtüzüğe dokunmuyo-

I ruz. içtüzük hükümlerine tevfikan bir itiraz 
| sonradan Büyük xMillet Meclisine doğrudan 
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doğruya gidebilir. Ben tekrar söz alarak dedim 
ki, Büyük Millet Meclisine sonradan arzuhal 
gelebilir, itiraz gelebilir ama bütün bu itiraz
lar bu çıkaracağımız Seçim Kanunu hükümle
rine tâbi olarak tetkik edilir. 

Büyük Millet Meclisi, hattâ içtüzükte tadil 
olmasa da doğrudan doğruya kendisine gelen 
itirazları dahi şikâyetleri dahi bu kanun hüküm
lerine tevfikan tetkik etmek yolunda işi bir 
prensip kararına bağlar, bağlaması zaruridir. 
Çünkü bu kanunu kendisi yapmaktadır, bilerek 
yapmaktadır, beğenerek yapmaktadır. Ve nite
kim İçtüzükte bütün şikâyetlerin ve bütün 
itirazların mutlak olarak tetkik edileceğine da
ir hükümler mevcut olduğu halde kazai merci
leri ilgilendiren şikâyetlerin tetkik edilmemesi 
bir prensip kararma bağlanmıştır. Ve içtihat 
mevzuu olarak halledilmiştir. O kabîl şikâyetler 
Meclise gelirse B. M. Meclisinin Dilekçe Ko
misyonu kararını verir, kaza mercilerine gide
ceksin der. 

Komisyonda cereyan eden bu münakaşayı 
mütaakip, iş ıVEecliste görüşülürken Hasan 
Dinçer'in sorduğu suale Nihat Erim'de arzetti-
ğim şu tafsilât çerçevesi içinde, hulâsa olarak 
o ruh içinde cevap vermiştir. 

Bizim önümüzdeki durum nedir arkadaşlar? 
önümüzdeki durum başkadır. Önümüzdeki du
rum Tutanakları İnceleme Komisyonunda ekse
riyetle prensip kararma bağlanan durum, Ni
hat Erim'in temas ettiği mevzu değildir. Bugün
kü durum Seçim Kanunu hükümlerine tevfikan 
cereyan eden seçim işlerine yine o Seçim Ka
nunu hükümleri dairesinde yapılan itirazların 
kademe kademe mercileri tarafından tetkik 
edilerek Yüksek Seçim Kurulunca karara bağ
lanıp Meclise sunulmasıdır. Kabul edilmek lâ-
zımgelir mi, o kanun hükümlerine göre; yoksa 
kabul edilmemesi mi? Muktazasmı Yüksek 
Meclis Seçim Kanununun tâyin ettiği fonksiyon 
içinde ve Seçim Kanunu hükümlerine tevfikan 
belirtecektir. Yani kendisinin çıkardığı kanu
na tevfikan işi neticelendirmesi tabiidir. 

Şimdi diğer noktaya gelelim: Bir vatandaş 
şimdi Meclise müracaat etse, şimdiye kadar hiç
bir şikâyet dermeyan etmediği halde gelse dese 
ki; filân yerde, filân sandıkta şöyle olmuştu, 
böyle olmuştu, itiraz «dememiş idim. Size baş
vuruyorum. Ne yapacağız? 
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1 İşte arkadaşlar; Nihat Erim'in temas ettiği 
| nokta budur. Bu bir boşluksa, doldurulması lâ-
i zımgelen bir boşluksa bunun Seçim Kanunun 
j ki; bu Meclisin eseridir, muvafakat ile muha

lefetin müşterek bir eseridir, muvafakat ve mu
halefetin müdafaa ettiği prensiplere dayanan 
bir sistemi ifade eden bir kanundur, benimse-

I nerek çıkarılmış bir eserdir ve emniyet sağla
mak için çıkarılmış bir eserdir. Bu kanunun 

I ruhuna uygun şekilde bir içtihat ile tatbikatına 
i istikamet vermek iktiza -eder. Bu yola gitmez

sek, bırakalım bu Seçim Kanununu istediğimiz 
gibi tetkikat yapalım, dersek, arkadaşlar sami
mî olarak söylüyorum, eski iktidar olarak, yeni 
iktidar olarak bu bizi bağlı olduğumuzu söyle
diğimiz prensipleri inkâra götürür, eski ikti
dar olarak inkâra ve yeni muhalefete götürür/ 
Çünkü biz her türlü emniyetsizliği ortadan kal
dırmak için bu kanunu çıkardık. 

Yeni İktidar olarak da inkâra götürür. Çün
kü yeni iktidarın bağlı olduğunu iddia ettiği 
prensipler Seçim Kanununun ruhuna uygun 
olmıyan tatbikatı sureti kafiyede reddeder. O 
kadar ki, hattâ bundan da daha ileri giderek 
evvelce müdafaa edilen işe kazai mahiyet ver
me yolunda bir tadili bile derpiş ettirmeyi ica-
bettirir. Nerede kaldı ki, mevcut kanunun 
koyduğu teminat esaslarının dışına çıkarak 
politik nüfuzların tesirine tâbi olması ihtimali 
'bulunan bir hava içimde işi yeni bir tahkik is
tikameti açma yoluna gidilsin. Bu, hiç bir 1). 
Partinin savunduğu zaman prensipleriyle ka
bili telif olamaz. Biz vatandaşa şunu söyliye-
ceğiz? kanunun söylediğini teyit ederek: va
tandaş diyeceğiz, bu Seçim Kanunu itirazın 
yollarını usullerini göstermiş, esbabı makaleye 
müstenit olarak göstermiştir, emniyet tesis et
mek için göstermiştir. Onun dışında itiraz, 
tezvirlere yol açar diye kanun o yolu koymuş
tur. Muhalefet artık bizim Hükümet sistemi-

I zin ayrılmaz bir parçasıdır. Ona emniyet ve
receğiz. İdealimiz bu, dâvamız bu bunu tahak
kuk ettireceğiz. Bu kanunun koyduğu usul dı
şındaki itirazlarda hakikat şemmesi de buluna
bilir, bulunmıyabilir de tertiplere, tezvirlere yol 
açabilir. Bu kapıları kapamazsak, siyasi ahlâk 
teessüs edemez. Memlekette, siyasi istikrar teessüs 
edemez. Biz eğer bu memlekette iki partili poli
tik sistemin güzel ananelerini' kuracaksak iyi 

I başlamamız lâzımdır, 
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Demokrat Partisi dünkü iktidardan emni- J 

yetli bir Seçim Kanunu istiyordu. İktidar Par
tisi olarak onların beğendiği kanunu çıkardık. 
(Millet getirdi, siz lütfetmediniz sesleri). (Mev- I 
zu& gelelim sesleri), (C. H. Partisi lütfetmedi ses
leri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, hatibin sözünü 
kesmiyelim. 

FAİK AH-MKD BARUTÇU (Devamla) —• 
Lütfedin, konuşayım. 

Bir ekseriyet partisi bir kanun çıkarıyor. Ni
hayet ekseriyetine istinaden samimiyetin delili 
başka ne olur? Eserine bakacaksın, zihniyetimi
ze bakacaksın. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Mesele 
maşeri vicdandadır. (Soldan; 1946 senesinde 
nerede idiniz sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim, arkadaşlar. 
Faik Bey, devam ediniz. 
FAÎK ATTMED BARUTÇU (Devamla) — 

Arkadaşlar, geriye doğru bakan zihniyet ileri 
değil dar bir zihniyettir1. İstikbale bakan zihni
yet de ileri bir zihniyettir. Mesele budur. Biz 
iktidar partisi olarak muhalefetin istediği em
niyeti ve teminatı sağlıyan bir Seçim Kanunu 
çıkardık. Bugünkü muhalefetin istediği şey ise 
o Seçim Kanununun tatbikına ekseriyet partisi
nin riayetini, istemekten ibarettir. Seçim Kanu
nunun varlığını ve tatbikatını kabul etmekten iba
rettir. Başka bir şey istemivoruz, istediğimiz bu. 
Biz diyoruz ki eser müşterekti, tatbikat da müş
terek gayeye uygun olsun. Biz istiyoruz ki ni
hayet partili, politik sistemin güzel, ananelerinin 
temelleri de müşterek eser olsun. Karar sizin, 
hüküm sizindir. Ama temenniye lâyık olan odıır-
ki istikbale bakan zihniyetin davetine icabet ye
rinde olur. (Sağdan bravo sesleri) 

Ben burada konuşan arkadaşların mütalâa
larından, bilhassa sayın Feyzi Lûtfi Karaosman-
oğlu'nun sözlerinden şu intibaa vardım ki umu
mi efkâr önünde, esbabı mucibesi böyle aleni 
münakaşaya tâbi tutul mı yan bir parti kararı 
karşısındayız. Çünkü burada dikkat ettim, tek 
bir Demokrat Partili Milletvekili lehte konuş- I 
madı. Halbuki bana bu arkadaşların bâzıları, 
tezimizin: hakh olduğunu söyledier. Bırakın ki 
isim söylemiyeceğim. (Soldan isini de söyle ses
leri) İsim söylemiyeceğim. (İsim söyle sesleri) 
Müsaade buyurun-, hacet yok, çünkü; (politika 
yapmayın sesleri) Söylemeye hacet yok. Çünki j 
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Tutanakları İnceleme Komisyonu... (Söyleyin, 
sesleri, gürültüler) Acele etmeyin, Tutanakarı 
İnceleme Komisyonunda bu tezi müdafaa eden 
Demokrat Partili arkadaşlar burada. Bekliyorum 
o arkadaşlardan hiçbirisi buraya çıkıp konuş
madılar, dört yüz bu kadar arkadaşın içinde 
bendenizin bu arzettiğim izahatı yerinde bula
cak tek bir arkadaşımızın yok olduğunu zan
netmiyorum. Hattâ Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu 
arkadaşımla başbaşa konuşsa m bilmiyorum, han
gimiz hangimizi ikna ederiz?. Haklı o'arak söy
leyebilirim ki, bu Meclisin müşterek vicdanı, 
objektivite içinde karar almasını tercih ederse, 
temenni ettiğimiz güzel, ananelerin temelini at
makta kolaylık temin edecek bir hava estirmek 
mümkün olabilir. (Sağdan alkışlar). Ama an
laşılıyor ki bir parti kararı karşısında bulunu
yoruz. Beyhude konuşup yorulmıyalım, lütfen, 
kararın muktezası yerine gelsin. (Sağdan alkış
lar).. 

BAŞKAN — Söz Başbakanındır. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım; 
Söz almaktan maksadım elimizde bulunan 

Seçim Kanununun bahis mevzuu olan meselede, 
nasıl tatbik edilmesi lâzımgeleceğini tavzih ve
ya münakaşa etmek değildir. Muhalefet adına 
söz alan arkadaşlar, 'bu kürsüden, sanki Demok
rat Partinin, Meclisteki büyük ekseriyetine da
yanarak, kanunları hiçe saymak yolunda yürü
mekte olduğunu ifade eden sözler sarfetmişler-
clir. 

İşte böyle bir isnada yer olmadığım ve yü
reklerinde şayet böyle bir endişe yer bulmuşsa 
bunun asla varit olamıyacağını ifade etim ek 
maksadiyle kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz Feridun Fikri arkadaşımızın mazbatası

nı reddetmek kararını alacak değiliz. Burada 
şimdi 'bahis mevzuu olan mesele fcirçok şikâyet
lerin vâki olduğu Bingöl seçimleri için tahkikat 
açılsın mı, açılmasın mı? Konusudur. 

Arkadaşlar; 
1946 seçimlerinde Demokrat Parti mütema

diyen ve mütemadiyen tahkik istedi, Halk Par
tisi de mütemadiyen ve mütemadiyen tahkik is
temem dedi. (Bravo sesleri). 

Ne gariptir ki, şimdi yine Demokrat Parti 
tahkikat isterim diyor, muhalefet de yine tah
kikat istemem diyor. 
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Tahkikat nedir arkadaşlar? Tahkikat haki

kati meydana çıkarmak demektir. Şayet Bin
göl'de seçimleri kanun dairesinde yapmışlarsa 
tahkikattan kaçınmak için ne sebep vardır. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

Hükümetten mi korkuyorlar, adaletten mi 
korkuyorlar, Büyük Millet Meclisinin tahkikat 
vasıtalarını kötüye kullanacağından mı korku
yorlar? 

Adalete, idareye, Hükümete ve demokratik 
esasların iyi tatbik edileceğine neden hâlâ iti
mat etmek istemiyorlar. Şuradan buradan bir
takım deliller getirerek tahkikatı önlemeye ça
lışıyorlar. 

Arkadaşlarım; 
1946 seçimlerinin tutanaklarının müzakere 

. ve münakaşası muhalefet için nir işkence teşkil 
etmiştir. Parti namına 37 vilâyetin seçimlerine 
karşı yapılan itirazların hepsini bir günün ruz-
namesine koyarak bir gün saban t an başlıyarak 
ertesi günün sabahına kadar hepsini bir hamle
de çıkardılar ve getirdiğimiz binbir vesikanın 
hiçbirisini nazarı itibara almıyarak, tahkikata 
hacet yoktur dediler ve işkenceden zevk alan 
insanlar edası ile 'haksızlık karşısında duyduğu
muz ıstıraba yalnız lakayt kalmadılar, âdeta 
bundan zevk aldılar. 

Arkadaşlar.... (Sağdan şimdi sıra sizde ses
leri). 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyi
niz... 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Arkadaşlar, 1946 dan bu yana bütün 
bir memleket, bütün bir millet 'büyük bir azim
le ayağa kalkmış olmasaydı, onların şimdi övün
mekte oldukları Seçim Kanununun bir tek mad
desi bile elde edilemezdi. (Soldan şiddetli alkış
lar, bravo sesleri). 

Arkadaşlar; 
Bu Millet onlara anlatmıştır ki, 1946 seçimi 

bir daha tekrar edilemez, (soldan bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar). 

Bu millet onlara bunu anlattıfı gibi, şimdi 
iktidar partisi olan Demokrat Partiye de kanun
ların hiçbir suretle ihmal edilemiyeceğinî ve ka
nunları ihmal etmek yüzünden millet gözünden 
düşmenin âkibetinin iyi olmıyacağmı anlatmıştır. 
(soldan alkışlar). 

Şimdi arkadaşlarım, Faik Ahmed Barutçu 
diyor ki, objektif konuşuyorum, objektif konu-
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şabilınesi için daha evvel konuştuklarını hatırla
mış olması lâzımgelir. Faik Ahmed Barutçu'mm 
ve partisinin iktidarda iken konuştukları, ko
misyonlarda bugün söyledikleri ile tezat teşkil 
etmekledir, (soldan alkışlar). 

FAİK A1LMH1) BARUTÇU (Trabzon) — 
Tek misalini getiremezsin. Tek misalini getire
mezsin. 

BAŞKA\ — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De

vamla) — Bizim, muhalefette iken demokratik 
bir sistemin kurulması hakkındaki tekliflerimizi 
son zamanlara kadar binbir dereden su getirerek 
daima reddettiler. Şimdi kürsüye gelmişler, bi
zim sözlerimizi ve fikirlerimizi bize nasihat ola
rak sarfediyorlar. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar). 

Bizim, Faik Ahmed Barutçu'dan demokrasi 
dersi almaya hiç ihtiyacımız yoktur, (soldan şid
detli alkışlar). 

Burada ne güzel ne tatlı demokrasi dersi, ka
nun dersi vermektedirler. Ama şimdi onların bi
ze söylediklerini vaktiyle biz kendilerine mütema
diyen söyledik ve ilâve olarak dedik ki, şartlar 
değişebilir ve günün birinde siz bugün çiğnemek 
istediğiniz hukuk esas ve kaidelerine muhtaç 
olabilir, onlara tutunmak ihtiyacında kalabilir
siniz. Fakat onlar bu ihtimali asla hatına getir
mek istemediler. 

Arkadaşlar; 
Buna dair kendilerine, bir misal vereyim; 

İlim Heyetinin hazırlamış olduğu tasarıda Seçim 
Kumlu değil, Yüksek Seçim Mahkemesinin kurul
ması teklif olunuyordu. Burada birçok müzake-
leler yapıldı. Anayasa dediler, şunu dediler, bu
nu dediler, aslı esası olmıyan binbir delil getir
diler, binbir bahane buldular. Yüksek Seçim 
Mahkemesini Yüksek Seçim Kuruluna tahvil et
tiler. Biz ozaman mütemadiyen söyledik ve ıs
rar ettik, fakat onlar Yüksek Seçim Mahkeme
sini bir türlü kabul etmediler. 

Bundan maksatları ne idi? Bundan, maksat 
ve gayeleri ekseriyetle buraya geleceklerini sanı
yorlardı, ve bunlar bu ekseriyete dayanarak 
sizleri kulaklarınızdan tutup 1946 seçimlerinde 
yaptıkları gibi teker teker kapı dışarı edeceklerdi. 
(soldan bravo sesleri alkışlar), (sağdan gürültü-

,1er). 
Şimdi Ebucehil gibi kendi kazdıkları kuyuya 
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kendileri düşmüş olmaktan korkuyorlar, (soldan I 
alkışlar), (sağdan gürültüler). 

BAŞKAN — Susunuz hakkınızda nizamna
meyi tatbik ederim. Niçin sabırsızlık ediyorsu
nuz. Size ihtar ediyorum. Susunuz, ikinci defa 
ihtar ediyorum. Hamdi Orhon susunuz. 

BAŞBAKAN (Devamla) — Aziz arkadaşla
rım, hakikaten Faik Ahmed Barutçu arkadaşımı 
dinlerken şaşkına döndüm. Kendileri acaba bu 
sözleri söyliyecek mevkide midirler, acaba biz ı 
bu sözlere muhatap olacak mevkie mi düştük? 
İşte bu hayretin verdiği heyecanla kendileri için 
pek tatlı olmıyan sözler sarfetmiş bulundum. 

Şimdi arkadaşlar, asıl mesele, tahkikat açı
lır mı?. Açılmaz mı?. Açılırsa ne olur?. Açıl
mazsa ne olur?. Benim şahsi kanaatime göre üç 
günlük müddet Yüksek Seçim Kurulunu takyit 
eder, Büyük Millet Meclisine müracaatı tak
yit eden bir hüküm ve bir müdet elimizdeki 
Seçim Kanununda mevcut değildir. Seçimlerin her 
yerde her türlü şaibeden masun olarak yapılı]) 
yapılmadığının tesbitinde büyük fayda vardır. 
Bunda endişe edecekleri hiçbir nokta yoktur. 
Bütün gayretimiz hakikatları olduğu gibi mey- I 
dana çıkarmaktan ibarettir. Muhalefete emni
yet istiyorlar. Muhalefete emniyet istemek için 
bilmem ne sebep vardır?. Matbuat Kanunu, 
mensuplarının istediği gibi tam demokratik bir 
eser olarak çıkarılıyor. Bu memlekette seçimle
rin daha dürüst yapılması için kanunlarda deği
şiklikler yapılıyor. Nüfus Kanununda, Memıi'i 
Bölgeler Kanununda, Pasaport Kanununda, Vi
lâyetler Kanununda, Memurin Muhakemat Ka
nunda, velhasıl mevzuatımızın bin bir yerinde 
ve köşesinde vatandaşı baskı altında bulundu
ran her türlü hükümler birer, birer ayıkların) i 
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mevzuatımızdan atılıyor, atılacaktır da. Hal böy
le iken muhalefetin ben emniyet isterim demeye 
hakkı olmaması lâzım gelir. (Soldan bravo ses
leri, şidetli alkışlar) 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Şunun 
bunun şahsında muhalefeti mahkûm etmeyiniz. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devam
la) — Halbuki bir basit meseleden bir rejim 
meselesi çıkaracak kadar heyecan ve endişe gös
terdiler. Benim kanaatimce meseleyi bu kadar 
izam etmeye hiç de hacet yoktu. Muhalefet em
niyet altındadır, daima emniyet altında olacak
tır. Yalnız muhalefet değil bütün vatandaşlar 
emniyet altında olacaktır. Vatandaşın evi ma
sun olacaktır, şahsı masun olacaktır. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) vatandaş, ferdî ve şah
si hürriyetlerini, siyasi hürriyetlerini bütün ge
nişliği ile kullanma imkânını bulacaktır. Bütün 
siyasi partiler, iktidar partisinden hiçbir veçhi
le imtiyazlı ve farklı bir muameleye tâbi tutul-
mıyacaktır. (Alkışlar) Bu memlekette hiçbir 
vatandaş siyasi kanaatlerinden dolayı farklı bir 
muameleye tâbi tutulnnyacktır. Başkaca ne gibi 
teminat istiyorlarsa kürsüye buyursunlar, söy
lesinler. 

Hükümet adına, Demokrat Parti adına millet 
huzurunda, dünya huzurunda kendilerine her 
teminatı vermeye hazırız, arkadaşlar. (Soldan 
şiddetli ve sürekli alkışlar ve bravo sesleri) 

BAŞKAN — Muamele Vergisi hakkındaki 
tasarıya oy vermiyen arkadaşlar varsa lütfen 
oylarını versinler... Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

Şimdi arkadaşlar 15 dakika dinlenmek üze
re oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,55 



İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 17 

BAŞKAN — Refik Koraltan 

KÂTİPLER : Füruzan Tekil (istanbul), ibrahim Kirazoğhı (Kayseri) 

— « • » — < 

BAŞKAN — Birleşim açılmıştır. 
Söz, savılmasını yapacak olan Feridun Fik

ri Düşünsel arkadaşımızındır. 

FERİDUN 1İKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Muhterem arkadaşlar; maruzatımı iki kısma ayı
racağım. Birinci kısmı insan olmam haysiyetiy
le şahsıma, evlâtlarıma ve aileme taallûk etmesi 
itibariyle, şeref ve haysiyetimle ilgili kısım ola
caktır. Yani Bingöl seçimlerine ait olacaktır. 

İkinci kısım da, sanki benim tutanağım üze
rinde görüşülmüyormuş gibi, tam bir tecerrütle 
prensip meselesi hakkındaki görüşlerimi arzede-
ceğim. 

Aziz arkadaşlar; şunu bir seçim tutanağı ko
nusunun müzakeresi münasebetiyle arzetmiyorum. 
Eğer bir tek adam, almış olduğum 16582 reyin 
içinden bir tanesinin fesatlı olduğuna kani olsa, 
ben de böyle bir kanaat hasıl etseydim, daha 
doğrusu böyle bir kanaati taşısaydım, size şere
fimle ve namusumla temin ederim, bu aziz ema
neti üzerimde taşımazdım. (Soldan bravo sesle
ri, alkışlar). 

Çünkü bir insanın, affedersiniz bazan şahsi 
konuşmak gerekiyor. (Soldan, konuş sesleri). 

Ben 58 yaşına geldim, hayatımda bugüne ka
dar, aklımın1 yettiği kadar bir kanaat adamı ola
rak yaşadım. Bir insanın evlâtlarına ve efradü-
ailesine karşı bir namus borcu vardır. Bir insa
nın, şerefli ve namuslu bir insanın, hayatı müd-
tince sahtekârlık ve sair her türlü şüpheden 
azade olarak bir duruma nail olması esastır. 

Şayet bu 16582 reyin içinden, bana Hükü
met tesiriyle veyahut her hangi bir valinin mü
dahalesiyle, veyahut her hangi bir cebir ve taz
yikle verilmiş bir rey olduğu sabit olursa ben 
hakikaten kendimi dünyanın en betbaht insanı te
lâkki ederim. Çünki ben, ömrüm boyunca, daima 
seçmenlerimin teiftz, masum, sâf ve her türlü 
tesirden aaçde olarak bana rey vermesini, onla
rın vicdanen bana bağlı olmasını, benim de on

lara vicdanen bağlı olmamı hedef edindim. Ha
yatımda bu gaye ile yaşadım. Bu mukaddime bi
raz tezkiyei nefs sadedinde cereyan etti, bu se
beple özür dilerim. 

Şimdi evvelâ Bingöl'ün vaziyetini anlatayım: 
Aziz arkadaşlar, bâzı kıymetli arkadaşlarım; 

orada, güya bir facia cereyan etmiş, sandıklar 
suya atılmış, askerler dizilmiş, jandarma bölük
leri harekete geçmiş, vali şunu yapmış, bu 
bunu yapmış gibi cidden hicabâver ve bende
nizi de alimallah, orada bulunmasam, acaba 
neler oldu da ben bilmiyorum diye (Gülüşme
ler) cidden şaşkınlığa sevkedecek şeylerden 
bahsettiler. Şükürler olsun ki oraya gittim, ma
halli vakada hazır bulundum. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım, biraz lâkır
dıyı uzatırsam, şahsım mevzuubahis olduğu 
için, sabır ve tahammülünüzü niyaz ederim (Bu
yurun sesleri.) 

Bakın arkadaşlar, Bingöl'de cereyan eden 
seçimin mahiyetini size en iyi anlatacak bir tab
lo vereceğim. 

Bakınız, Bingöl'ün hiçbir kazasında... Val
lahi utanıyorum böyle şahsımdan... ( «Buyurun, 
dinliyoruz» sesleri) (Gülüşmeler) Bingöl'ün 
hiçbir kazasında hiç bir partinin adayları ve 
hiçbir müstakil aday aynı reyi almamıştır. Ge
rek Halk, gerek Demokrat Parti adaylarının 
her ikisi de daima ayr ayrı yerlerden rey alma
lardır. Yani asla ve kat 'a her iki partinin 
adayları arasında mutabakat yoktur. Ben bir 
yerde fazla rey almış bulunuyorum, Nuri Ok-
ıçuoğlu bir yerde, Demokrat Parti adayı müftü 
bir yerde ve Demokrat Partinin diğer adayı 
Zihni Taşkıran, bir avukat arkadaş, başka bir 
yerde fazla rey almıştır. 

Şimdi bakınız, ben Yüksek Heyetinizi bir 
jüri olarak telâkki ederim ve huzurunuzda ken
dime, aileme insanlık noktasından mütaallik 
olan noktanın evvel beevvel tasfiye edilmesini 
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rica ediyorum. Vaziyeti olduğu gibi arzediyo-

rum : 
C. H. P. D. P. 

Feridun Nuri 
Fikri Okçuoğlu Necmettin Zihni 

Merkez ilce 4737 
Kiğı 7852 
Genç 634 
Karlıova 2122 
Solhan 1237 

2960 
7848 
570 
2201 
1239 

14818 

277S 
130 
3661 
1072 
644 

8282 

2597 
136.1 
3196 
1743 
864 

9761 . 16582 

Şimdi arkadaşlar; evvelâ adayların hüviye
ti üzerinde durmak mecburiyetindeyim. Asla 
ve kat 'a Demokrat Parti adayları arkadaşları
mızın şahsiyetlerini incitecek, yahut onlara 
karşı menfi mütalâa kastiyle bu izahatı vere
cek değilim. 

Ben bu Bingöl İlinin üç. devre Milletvekilli
ğini yaptım. Mütemadiyen muhitle meşgul ol
dum. Hattâ müstakil adaylar dahi, bu sefer se
çime gitmeden evvel benim ismim yazılı pus-
laları dağıtmışlardır. Bu sefer seçime gitmeden 
evvel, Elâzığ'da Turan Matbaasında müstakil 
bir aday tarafından benim adımı muhtevi 15 
bin pusla bastırılmış ve dağıtılmıştır. Biz bâzı 
köylere gittiğimiz zaman bu puslaları halkın 
elinde gördük. 

Okçuoğlu'na gelince; Okçuoğlu Demokrat 
Part i adayıdır, Zihni Taşkıran tarafından ken
disine Demokrat Parti adaylığı teklif edilmiş 
bulunan bir zattır. Nasıl bir zattır? Bu arka
daşı bendeniz de yakinen tanırım, tanıyan baş
ka arkadaşlar da çoktur. Kiğılıdır, Yargıtay 
üyesidir. Kiğı'de partimiz tarafından muhiti 
memnun etmek maksadiyle bu kıymetli arkadaş 
aday olarak gösterilmiştir. Binaenaleyh Kiğı 
Kazasının kendisine, benim de hidematım ayrıca 
mesbuk olduğundan dolayı, tam oya yakın oy 
vermesi pek tahiî idi. Vicdanlarınızda bir te
reddüt hâsıl olmasın çok rica ederim, 'ben hattâ 
aksini istigrap ederim. 

Gelelim Demokrat Parti namzedi Müftü 
Efendiye: Kendileri Diyarbakırlıdır, Kiğı ken
disini katiyen tanımaz. Zihni Beye gelince; 
kendisi avukattır, Ankara'dan oraya geleli da
ha bir sene olmuştur. Bunlardan başka mâna
lar çıkanlimamasını bilhassa rica ederim, -ben 
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sizlere mava'kaayı aynen arza çalışıyorum. (Devam 
devam sesleri) Bu arkadaş ancak hir senedir 
oraya gelmiş çalışıyor. Hattâ, biraz sonra size 
göstereceğim, burada bir de yazı vardır, 26 Ni^ 
san tarihli. Biz o tarihte vaziyeti mütalâa ettik, 
arkadaşlarla Bingöl merkeziyle Solhan'da De
mokrat Partinin beş tane oy almasını ihtimal 
dâhilinde görmüyorduk Affınızı dilerim, yanlış 
anlamayın... Hattâ bizim, karşımızdaki müsta
kil bir adayın 9500 rey alacağım hesap ve tah
min ettiğimiz oldu. Binaenaleyh sayın arkada
şım Okçuoğlu ;nun seçimi mütaakıp bana söyle
diği gibi, Zihni Beyin 9 bin küsur rey alması 
beni de muhiti de hayrete şevketti. Kendileri
nin oradaki mesaisini partiniz adına tebrik 
ederim, bu bir muvaffakiyettir. Benim ıgihi ve 
Okçuoğlu gibi iki aday karşısında... (Gülüşme
ler) Yani arkadaşlar, ben sözlerimin yanlış an
laşıldığına kaani değilim. Kemali safiyet ve ke
mali masumiyetle konuşuyorum. Suitelâkki et
memenizi rica ederim. 

Buna mukabil Genç Kazasında biz sadece 
600 er rey aldık. Niçin? Çünkü, Müftü efendi 
Diyarbakırlı olduğu için onun memleketi halkı 
Genc'e ıgelerek orada faaliyet yaptı. Binaena
leyh hakiniz iorada Müftü Bey - Necmettin Bey 
diyelim - bizden ileri olduğu gibi Zihni Beyden 
de ileri idi.. 

Şimdi merkez ilçeye dönelim. Merkezde ben 
hepsinden ilerideyim. Niçin? Çünkü muhit mü
temadiyen benim efal ve harekâtımı takip edi
yor, ıbenim mesaimi biliyor, bana karşı mütehas
sistir. Arkadaşım yeni aday olarak gösterildi. 
Kendinin çok sevildiği kısım vardır, taallûkatı 
olan bir kısım vardır ki, o kısımda kuvvetli bir 
rey alabilmiştir. Fakat öbür muhit kendisini 
yakından tanımadığı ve ruhuna nüfuz edemedi
ği için kendisinin reyleri (benim dunumda kal
mıştır. Şimdi hakiniz bunu izah ederken size 
vilâyet merkezindeki üç sandığın durumunu da 
anlatacağım. Çapakçur Kazasında üç sandık 
vardır. 

Evvelâ şunu ifade edeyim, böyle jandarma 
konmuş, polis konmuş falan bunlar tamamiyle 
efsanedir, ürcufedir. En küçük >bir hareket dahi 
adlî teminat altında idi. Feridun Fikri 'nin ka
ragözleri için, arkadaşim veya Halk Partisi için 
'Seçim Kanununun o dehşetli müeyyidesi karşı
sında bahası oğlunu tehlikeye koymıyacak (bir 
'vaziyette değildi. Kim ikimden perva edecek? 
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Ortada bir Seçim Kanunu var, deMıaş bir ka
nun ! Korkunç müeyyideleri var. Deli mi benim 
için kendisini yaksın? Onları ben bu kadar ap-* 
dal tasavvur edemem.. Herkes budala değildir. 
Üç sandığı anlatacağım. 

Durum bu: Üç günlük bir müddet var ki bi
liyorsunuz, o üç günde propaganda yapılmıya-
cak: Hakikaten harfi harfine, en sert şekilde 
tatbik edildiğini gördüm.. O kadar riayet edili
yordu ki, sanki ramazan topu gibi! Bu üç gün
lük tahdide ister Demokrat olsun, ister Halk 
Partisi olsun, herkes riayet ediyordu. 

Müftü efendi de Cuma günü orada idi. (Ben
denizden başka bütün Çapakçur halkı hazırdı; 
Okçuoğlu da.. Müftü efendi hutbesini irat edi
yor. 

Netice ne olursa olsun, ben hâdiseyi teşrih 
edyorum. Geçmişimi ve evlâdu ayalimin ben me
zara girmeden, vicdanlarını müsterih kılmak 
için bütün safiyetimle arzediyornm. 

Yenişehir'de: Bakınız, dikkat ediniz, Yeni
şehir denilen yer hükümet mamurlarının ve zâ-
bitanm oturduğu kısımdır. Zabitler, askerler ve 
memurlar bu Yenişehir'de oturur. Yenişehir'de 
bendeniz ve Okçuoğlu sokağa dahi çıkmadık, 
bir dedikodu olur, diye.. Belki biraz cebaneti 
siyasiyedir ama hayatiyedir. Yenişehir'de Feri
dun Fikri Düşünsel 126, Okçuoğlu 102, müsta
kil aday 17, Sait Zihni 85 (dikkat buyurun) 
Müftü Necmeddin bey 33.. Bakınız vatandaş mu
hitlerine göre nasıl farklar gösteriyor! 

Gelelim Saray mahallesine 203 Feridun Fik
ri, ben, 156 Okçuoğlu, 75 müstakil aday Sait, 7 
Burhan... Zihni burada 66 oy alıyor, Müftü 81. 
Affedersiniz burada öyle yazılı olduğu için Müf
tü diye okuyorum, ismi Mecdettin mi, Necmettin 
mi bilmiyorum. 

Buradaki reylerin tefavütüne dikkat edin! 
Şimdi Müftü efendinin oturduğu, hutbesini oku
duğu yerde, 184 ben, 145 Okçuoğlu, 64 Sait, 64 
Zihni, 90 Müftü almıştır. Başınızı ağrıtmamak 
için daha fazla teferruata geçmiyorum. İster
seniz bakınız, bunlar vilâyetin merkez kazasında 
cereyan eden seçimlerde alınmış oylardır. Bun
lardan bir tanesi dahi birbirini tutmuyor. Bir 
yerden ben, kimi yerde arkadaşlar daha fazla 
almışlardır. Meselâ Arçok Köyünde 63 ben, 3 
Okçuoğlu. Kimi yerde de aksine ben az onlar 
cok rey alıyor. Binaenaleyh görüyorsunuz ki, 
daima bir tef avut oluyor. Bunu pek tabiî görün. 
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j Çünkü ben oranın üç devre mütemadiyen işi ile 
i meşgul olmuş bir adamım, (thya ettin sesleri) 

İhya etmedim ama imha da etmedim. Elimden 
geldiği kadar çalıştım. (Gülüşmeler) Allah var, 
ben Allaha inanan bir insanım. O bunu zayi et
mez, benim emeklerim boşuna gitmez. 

Şimdi arkadaşlar vaziyet bu olunca; bizim 
I aldığımız bu reylerde istiğrap edilir mi? 

Gelelim efsaneye; mitolojiye giren şeye.. San
dıkları suya atmak... E l ' iyazü billahi taalâ! 

I . Kendimi merhum amcamın İttihat ve Terakki 
I ile mücadele edip de Hürriyet ve İtilâf safla

rında Dersim seçimlerine gittiği zamanki, hadi-
satla karşılaştırıyorum. O taraflarda o zaman 
cereyan eden vukuatı yaşıyorum gibi geldi ba
na! Garaipten... Harbi Umumide Nablus'ta bir 
i'icat esnasında bir takım kâğıt yığınları gör-
düm. Harbi Umumiyi mütaakıp ... bir tanesi de 
o zamanki seçimlerden şikâyeti mutazammm 
bir kâğıt. Amcamın mensup olduğu Partinin 
vermiş olduğu kâğıt. Sandıklar suya atılmış. 
Lûtfi Fikri Beyin domuz topu gibi bir şey! 

Bir kimse sersem midir, ahmak mıdır, cani mi
dir, budala mıdır ki, kalksın da benim hatırım, ya
hut Okçuoğlu'nun hatırı için sandıkları suya at
sın? Efsanedir arkadaşlar, nasıl karar verirseniz 
veriniz; yalandır, yalandır, yalandır! Hiçbir 
sandık suya atılmamıştır. (Meydana çıksın 

! sesleri), Hayhay, nasıl karar verirseniz veri-
ı niz. Ben namusumu temizlemek mecburiyetin

deyim. Şimdi politikayı geçtik, namus derdine 
düştük. 

Tutanak işi : Ben tutanak işine, 6000 metre 
yüksekteki tayyareden aşağıdaki ağaca bir in-

| san nasıl bakarsa, öyle bakıyorum. Şimdi ben 
j namusumu temizlemekle meşgulüm. 
j Bakın anlatayım: 
| Bingöl'de 36 bin seçmen vardır. Bunun 12 
ı 'bini Kiğı'da, yani Nuri Okçuoğlu'nun mensup 

olduğu kazadadır-. Onun uzun boylu hâkimlik 
ı edip tul müddet her türlü alâka gösterdiği ka

za. Burada 89 sandık vardır. Sayın arkadaş
lardan birisinin dediği gibi, hakikaten Şeytan 
dağlarınım olduğu bir kaza! 

I Yani eğer oylar gelmeseydi, ben vallahi ak-
I lımı «oynatacaktım, « Ya Rabbi, bunlar nasıl ge-
, lecek » diyordum. Biz ikimiz, iki defa az kal

sın boğuluyorduk, 14 Mayıs'ta seçim olacak di
ye! Kaç defa içimizden, « Ya Rabbi ne idi bu 

• başımıza gelen, neydi bu çile » dedik. 
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Karakocan Köyüne girerken, sizi temin ede

rim ki, Okçuoğlu ile ikimiz suya düştük. Nasıl 
ölümden kurtulduk, buna hâlâ mütehayyirim. 
(Geçmiş olsun sesleri), (Allah var, Allah var 
sesleri). 

Allah ve baston! Bereket versin elimizdeki 
bastonlara. Şeytan dağlarından gelirken iki 
memur ... (Gürültüler). 

Arkadaşlar, rica ederim, nasıl karar verir
seniz verin namuslu, şerefli adamlar olarak muh
terem milletvekilleri olarak, iradei milliyeyi 
temsil eden vicdanlı adamlar olarak, şu intibaımı 
dinleyiniz, (dinliyoruz sesleri). Sakın efsaneye 
inanmayın, hepsi namussuzluktur, vallahi namus-
susluktur, billahi namussuzluktur. (Alkışlar). Ri
ca ederim, ben deli miyim yahu? (Gülüşmeler). 

Şimdi dinleyin; iki memur, seçim bitip de 
kazaya gelirken suya düşüyorlar, hayvanları bo
ğuluyor. Bunun için bugün Devletten tazminat 
istiyorlar. Bu adamlar diyemez mi ki, şu adam 
bizi suya attırdı, bu kaatil adamlara ceza veriniz^ 
Çok rica ederim, hiç iki adam suya atılır mı? 
Bizim aleyhimize bunlara emir veren bir adam 
var. Böyle hezeyanı akıl alır mı? Evet bu adam
lar suya düşüyor. Ben, iki tanesinin değil, 22 ta
nesinin suya düşmediğine şaşıyorum. Şeytan 
dağından, o derelerden, o yağmurlu günlerde 
gelirken.. Rica ederim hepiniz seçim mücadelesi 
yapmış adamlarsınız, Fransa'dan, İngiltere'den, 
Amerika'dan gelmediniz, seçimlerin nasıl cere
yan ettiğini, ne yağmurlar ve seller olduğunu bi
lirsiniz. İki adam suya düşüyor, hayvanları 
boğuluyor. Bir tanesinin torbaları, rey pusla-
lari ve seçim tutanağı cebindeymiş getiriyor tes
lim ediyor, öteki adam heybesine koymuş atla 
beraber gidiyor. Orada bir Çerkeş köyü var, ga
liba o köyün adamlarıdır; köye gidiyorlar, köyde 
seçim tutanağı diye ilân edilen bir kâğıt var ya, 
onu ilâve edip ilân ediyorlar. O da Demokrat 
Partiye aitmiş. Suitesadüf, öteki değil. Almış 
gelmişler ilâve etmişler. Bunun dışında kalan
lar tamamen efsane. 

Geçen gün Ali thsan Sâbis söylediler, sual 
olduğu için tabii biz müdahale edemezdik, öyle 
bir hava hâsıl oldu ki, oradaki askerler süngü 
takmışlar, jandarma bölükleri geçirilmiş, filân 
edilmiş, falan edilmiş... Arkadaşlar biz bu ka
dar çalıştık, Nuri Okçuoğlu gibi bir insanı da 
aday gösterdik, böyle şeyleri nasıl yaparız? 
Sonra bizim insanlığımızdan zerre kalmaz. (Gü-
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j lüşmeler). Böyle şeyler aklmıızın ucundan dahi 

geçmez. Ne asker ne jandarma en küçük bir 
• müdahalede dahi bulunmamışlardır, müdahale 

yapamazlar.. Hem efendim, niçin yapsınlar? 
Halk Partisi bağırıyor serbest seçim olacak diye 
ve bir kanun çıkarıyor. Ne diye elin adamı için 
kalksın da kendi şahsiyetini tehlikeye koysun? 
İnanmayın arkadaşlar! Şerefimle temin ederim 
ki, hiçbir jandarma, hiçbir asker müdahalesi ol
mamıştır. Hattâ bâzı arkadaşlar menfi hisler taşı
yabilirler. Biz onlar hakkın,da da birşey demedik 
Binaenaleyh benim size söyliyeceği'm budur. 

Mahut beş sandık hikâyesine gelince : Mazba
tada muhalefet şerhinde bir kayıt gördüm «varit
tir» diyor. Neden varit? Bir sandık memuru pus-
laları paket yapmamış, zarfların içine koymuş. 
Hangi köylü, kimdir, vallahi bugün dahi farkın
da değilim. Yalnız duydum; bunu. Seçim Kuru
luna müracaat ediyorlar. Seçim Kurulu diyor 
ki, adamın bir suiniyeti yoktur, zarfların içine 
koymuştur. Bir yerde de saat 5 ten evvel açıl
mış. Başka yerlerde de beşten evvel açılmadı da 
değil arkadaşlar. Bu mühim birşey olmasa ge
rek. Hadi biz bunlarm hepsini hesap ettik, 400 
rey tutuyor bunlar. Binaenaleyh görüyorsunuz 
ki, kazalarda reylerde fark vardır. Köyde san
dıkları suya atmak efsane, yalan vallahi arkadaş
lar. Niçin mahalline müracaat edilmemiş? Arka
daşlar, bu işler hâkimin nezareti altında cereyan 
ediyor. 

Mevzuııbahis Kiğı'da cereyan eden garip bir 
vaka anlatayım. Hâkimin ne kadar hassasiyetle 
ve sert bir şekilde kontrol yaptığını bu size anlat
maya kâfi gelecektir sanırım. Sayın Okçuoğ
lu, hemşehrisi Belediye Reisine, «ben geliyo
rum» diye bir telgraf çekmiş. Elhamdülillah ben 
böyle bir telgraf da çekmedim. Belediye başkanı 
da nezaketen adamın geldiğini hemşehrilerine ha
ber vermek üzere bunu bîr yere astırmış. Hâkim, 
derhal adamı mahkemeye vermiş. Vay efendim, 
hemen takibatı kanuniye. Titriyor vallahi âlem. 
Müdahale ne gezer. Eliyazübillahi taalâ, ben 
titriyorum, mebusluktan vazgeçtik, şaibe kon
duracaklar diye! (Gülüşmeler) Ne söyliyorsu-

I nuz efendim, haleti ruhiyemi anlıyorsunuz... 
Adam telgraf yazmış. Hani muayyen yerlerde 
afiş yapıştırmak yok mu kanunda Geçen seçim
de büyük, büyük afişler asılmıştı, «Vay efen
dim, bu ilân yerine konmamış» deniyor. Ba-

I kınız, şu telgrafa ilân diyorlar. Efendim, tel-
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graf yazısından büyük olmayan şu yazı karşı
dan okunur mu? Okunmaz. Sertliğe bakın, he
men takibatı kanuniye. Herkes bütün arzuhal-
cılar makine başında bekliyorlar, hani bir yer
den bir şey kopsa diye. (Gülüşmeler) Şimdi dü
şünün bu hava içinde, bu işler... Seçim ayın 
14 dünde değil midi? Ondan evvelki bu üç gün 
zarfında müracaat edemezler mi idi? Müracaat 
falan yok... Vallahi hâkim orada dim dik duru
yor, savcı falan hepsi hazır. Arzuhalciler ma
kine başında fırsat bekliyorlar, böyle bir şeyi 
kaçırırlar mı? inanmayınız vallahi! (Gülüşme
ler) Kiğı'da o kadar avukat var, herkesin 
kârükisbi, ile meşgul... Siyasi adayları bırakın, 
bir tek «afcandâş müracaat edip dememiştir ki, 
efendim nüereye koymamak suretiyle rey hak
kım şöyle yapıldı. Bendenize her hangi vatan
daş desin ki, şu vatandaş hücreye girdiği zaman 
müdahaleye uğramıştır. Yoktur efendim böyle 
Şey... 

Geçen gün başka bir yerde başıma başka 
bir şey geldi. Bir tek arkadaş o şey hakkında 
bir şey söylediğimi söylerse hayatı siyasiyeden 
vazgeçerim. Bir arkadaş «Aleni tasnif ortadan 
kalkmış» dedi. Nasıl kalkar? Biz gitmedik. İs
terseniz beni cebanet - i siyasiye ile itham edin. 
Ben şahsım hakkında sizi jüri olarak kabul edi
yorum. Ben gitmedim, Okçuoğlu'da gitmedi. 
Başkaları gitti. Müftü Bey ve diğerleri derhal 
zabıt tutuyorlar. Ne imiş, komiser caddeden ge
çerken «Tecemmu olmasın» demiş... Vay efen
dim sen misin bunu diyen? Derhal zabıtJ... 
(Gülüşmeler) îster inanın, ister inanmayın: 
Bunları sizlerin vicdanınızda, insan olarak, mil
letvekili olarak bir kanaati vicdaniyenin husu
lü için ve millet huzurunda efsanenin bertaraf 
edilmesi için konuşuyorum. Zinhar her hangi 
bir tesir, her'hangi bir viudani kanaate müessir 
olmak için söylüyor değilim. 

Sonra- muhtarın mühürü alınmış. Böyle şey 
olmaz. Türlü, türlü hâdiseler var. Bir nahiye 
müdürü halkın bir kısmı ile geçinir, bir kisrhı 
ile geçinemez. Bir muhtarın mühürü nasıl alı
nır? Hangi muhtar bunu yutar? (Gülüşmeler) 
Derhal hâkimin karşısına çıkar, orada ceza hâ
kimi var, kazalarda ceza hâkimleri ver, ortada 
hâkimlerin şeref ve haysiyeti mevzuubahis.. Çün
kü kanun, «seçim adlî cihazın nezareti altında 
cereyan eder,» diyor. Hangi vicdan bunu kabul 
edebilir? Ne yapalım, Cenabıhak ömrümüzün 
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I bu kısmında bunu da bize reva gördü, belki ken

disine karşı kusurumuz vardır. Tabiî Ali aha kar
şı gene âsi olmayız. 

Size arzettiğim şudur k i : Ben tezvirden ve 
tertipten korkarım. Arkadaşlar, siyaset hayatın
da olur bunlar. Benim ve arkadaşımın şerefi 
üzerinden mânevi cesedi üzerinden geçilerek bu 
vaziyetler tezvire fesada.. Malûm ya, şimdi Halk 
Partisi çekildi, vaziyet malûm? (Gülüşmeler) 
(Alkışlar) 

Oradaki muhitimiz ufaktır. Orada türlü tür
lü şeylere kalkışabilirler, ezerler. Sadıkane ça-

1 lışmış partili arkadaşları türlü türlü şeylere 
mâruz bırakabilirler. (Soldan, «asla sesleri» 
«öyle bir şey olmaz merak etme» sesleri) 

Çok heyecanlıyım, benim sizlere itimadım 
vardır. Demin sayın arkadaşım «tahkikattan 
neye çekiniyorlar;» dedi. Tahkikattan neye çe
kmeyim? Efendim, tahkikat gerçeğe musıldır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Ben tahkikattan kaçın
mıyorum. Benim korktuğum tezvir, tertiptir. 
(Korkma, korkma sesleri) Yanlış anlamayın.. 
Giderler, türlü türlü haller yaparlar. Kaç tane 
mektup vardır. Dide düzü terakkup olanlar, 

! bizim yerimize kaim olmak istiyenler türlü tür
lü şeylere girişebilirler. 

Bakınız arkadaşlar, şu hakikat hakkındaki 
efsaneye bakın. Şeklî bir şikayet yok, mahallî 
hâkime, kademeye şikâyet yok. Bu Kiğı'da doğ
muş nice ulemâ, yetişmiş nice tecrübedide adam 
vardır. Yani vilâyetin en cerbezeli bir muhiti
dir. öteki muhitleri küçültmek için söylemiyo
rum. Ankara Defterdarı Kiğılı , şu Kiğı'lı, bu 
Kiğı'lı. Yani başka muhitlerde bu kadar şey 
etmiş adamlar yok. Bunlar duracak duracak, 
nihayet günler geçtikten sonra kalkıp şey ede
cekler. Ben bunun samimî yapıldığına, vicdani 
bir hakikat ifade ettiğine kani olabilir miyim? 
(Beraber yapalım sesleri). 

Ne münasebet efendim, ben buradan çıkıp 
Boğaz içine gideceğim. Tahkikatı siz yapacaksı
nız. İsterseniz asın, isterseniz kesin. Neme lâ
zım benim? Ben şahsım üzerinde söylemiyorum. 
Hâdiseyi size anlatıyorum. 

Demokrasimizin en büyük mâruz kalabileceği 
tehlike... Bakın Sait Azmi Bey arkadaşnnıa, 
cennetmekân, hâtırasını tekrimle ve rahmetle 
yâdederim, fukara adam bu Seçim Kanununu 
çıkarttı, daha evvel Emekli Kanununu çıkarttığı 

l için bir de Emekli Kanununun bin bir hükmü-
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nü dimağına sıkıştırdı. Seçim Kanununun yü
künü alınca o yükün altında ezildi. Bu kanun 
çıktı ama Sait Azmi de öldü, Sürmenajdan öldü, 
fukara adam! 

Şimdi bakın Sait Azmi ne yazıyor; okuya
cağım affmızı rica ederim, bana mehil verdiniz, 
biraz da cesaret verdiniz: Bakın derece meselesi 
vardır? Bunu herkes bilir, adliyeci olmaya lü
zum yoktur, birinci derece, ikinci derece. Bu, se
çim komisyonunun, Nihat Erim'in kanaati 
değil. Nihat Erim'in sıfat ve salâhiyeti de yoktu 
zaten Kanunu yapan Meclistir. Hükümet tasa
rıyı getirdi Meclise verdi. Meclis bunu müzake- *J 
re ediyordu. Nihat Erim sözcü de değildi. 

Bakınız Sait Azmi ne diyor: «Yüksek Secim 
Kurulu şikâyet ve itirazları tetkik ve tahkik 'ede
bilmek için bunlar hangi kurulda cereyan et
mişse, o kurula şikâyet edilmiş olmamakla bera
ber, o kurula göre üst sayılan seçim kuruluna 
da itiraz edilmiş olması lâzımdır.» 

Bu kayda bakın arkadaşlar, niçin üzüntü çe
kiliyor. «Bu kayıt mahallî kurul vasıtasiyle ve
ya üst kurul marifetiyle halli mümkün olan bir 
şikâyet ve itirazı vaktinde ve mahallinde yap-
mıyarak sonradan seçim kuruluna arzına mü
saade etmemek için konmuştur. Ve lüzumu âşi-
kârdıi'. Seçimi kaybedenler veya taraftarları 
vakanın cereyanı sırasında itiraza değer bulun
madıkları vakıaları seçimi kaybetmiş olmanın 
tesiri altında ve bir sürü tertiplerle havayı bu
landırmak için yapmak istiyebilirler. Hâdise
lerin vukuu zamanında mahallî kurullara şikâ
yet ve usulen üst kurula edilmemiş, seçim neti
celeri belli olduktan sonra yüksek kurula baş 
vurmak, bu müracaatın bir tertip mahsulü ola
cağı hakkında ciddî bir karine sayılmıştır». 

Arkadaşlar, nihayet benim şahsım mevzuuba-
lıistir, yani şu Mecliste benim şahsım mevzuuba-
lıistir diye birşey var, görüyorsunuz size sırf ha
kikati anlatmaya çalıştım, tki aydır heyecan 
içindeyim. Son derecede üzüldüm. Şimdi hep
sini size anlatmış bulundum. Bir muhatap bul
dum içimi döktüm. (Iîuzma safa da'ma keder). 
Artık bu gece rahat bir uyku uyuyacağım. Ama 
neden korktum, ben değil mazbata korkuyor, 
korku onun içinde!... Bunu size, aziz milletimi
ze. beni sevenlere, bana biraz olsun muhabbeti 
olanlara, hattâ olmıyanlara her kese iblâğ ediyo
rum. Benim ilmim lâhik olarak hiçbir şeyin yapıl
dığını kabul edemem. En küçük bir tesiri de ta-
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savvur edemiyorum, yani bir mualleliyet tasav
vur edemiyorum. 

Başınızı ağrıttım, çok lütuf kâr oldunuz, be
ni âlieenabâne dinlediniz, teşekkür ederim. Bu 
sözlerimi rüşveti kelam telâkki, etmeyiniz. 

Müddetin ehemmiyeti nedir 1. Teorimi de 
izah edeceğim. Arkadaşlar, bu iş hakkında ben 
de Seçim Tutanaklarım İnceleme Komisyonun
da konuştum. Benim öteden beri kanaatimce, 
katiyen ve katibeten bu mazbataların tasdiki 
Meclisten başka bir yere verilemez. Evvelü âhır 
kanaatim budur-. Seçim Kanunu hakkında İh
san Olgun ve Sait Koksal arkadaşlarımın neş
rettikleri kitabın 424 ncü sayfasından bir fıkra 
okuyacağım; Demokrat Parti Başkanı Celâl 
Bayar'm o zamanki parti tezi şudur:... 

(Seçim mazbatalarına karşı vâki itirazları 
Yüksek Seçim Kurulunun tahkik ve «Son merci 
olarak karara 'bağlaması.) 

Kitabın 395 nci sayfasında şöyle denilmeikte-
dir : «Yüksek Seçim Kurulu şikâyet ve itiraz
ları tetkik ve tahkik edebilmek için, bunlar 
hangi kurulda cereyan etmiş ise o kurula şikâ
yet edilmiş olmakla (beraber, o kurula g*öre üst 
kurul sayılan seçim kuruluna da itiraz edilmiş 
olması lâzımdır. Bu kayıt, mahallî kurul vasıta
siyle veya üst kurul marifetiyle halli mümkün 
olan bir şikâyet ve itirazı vaktinde ve mahallin
de yapmıyarak sonradan seçim kuruluna arzı
na müsaade etmem-ek için konmuştur ve lüzu
mu aşikârdır. Seçimi kaybedenler ve taraftar
ları vakanın cereyanı sırasında itiraza değer 
bulmadıkları vakıaları seçimi kaybetmiş olma
nın tesiri altında ve bir sürü tertiplerle havayı 
bulandırmak için yapmak istiyetnllrler... ilh.» 

Demokrat Partinin tezi budur. Affmızı rica 
edeceğim, ben bu fikirde değilim. Eski bir hu
kuku esasiyeci olarak kanaatim, bunlar Mecli
se gelir. Raporun şekli mâkul şekildir ve beni 
tatmin etti. Yalnız arkadaşlar rica ederim, ben 
'bu dakikada rahat bir kalble sübjektif, pardon 
ohjektif (Gülüşmeler)... Enfüsi mi, afaki mi? 
Hangisi olduğunu k estire med im; (O-ülüşmeler) 
öyle konuşuyorum. Efendim şimdi mesele şura
da; Meclis «Souverain» dir, yani hükümferma-
dır, hâkimiyeti milliyeyi nefsinde tutan -bir hü
viyettir. Bu Meclis, me'buslarınm mukadderatı , 
üzerinde son sözü başkasına 'bırakamaz. Buna 
bugün de, yarın da, ohür gün de kaniim. 

Bu müddetler nedir? Sonra İçtüzükle söy-
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ledikleri göz indî değildir. Hani İçtüzük ayrı bir I 
hüküm. Bendeniz burada bir hukuku esasiye 
makalesi yazar gibi konuşuyorum, politika mev
zuu üzerinde konuşmuyorum. İçtüzük münafi 
imiş. Hayır! Bir defa kanun muahhardır. İçtü
zük de bir kanundur. Kimin için? Meclisin iç faa
liyeti için. Bunları biliriz. İçtüzük Meclisin iç 
meselesini tanzim eder, dış faaliyet tâyin eden 
ise seçime dair olan kanundur ve kanun muah
hardır. (Gürültüler) İstical buyurmayın, istik
bale muzaf bir durum var. Kanun muahhardır. 
Kanunla ne olmuştur1? Kanunla mehiller tâyin 
etmiştir. Demin Faik Ahmed Barutçu arkadaşı
mız «sukutu hak müddeti» dedi, uğultular oldu.. 
Sakın bana da uğultu yapmayınız (Gülüşmeler) 
Rica ederim, sonuna kadar lütfen dinleyin. Şim
di, bakınız, müddet meselesi.., 

Şunu da arzedeyim; dâvamın kazanılması 
için avukatlık yapmıyorum, sadece yüksek he
yetinize, Yüksek Meclise bir hizmet yapmak is
tiyorum. Burada söylenilen sözler aynen zapta | 
geçer, onlar 20 - 25 sene sonra okunur. 

İçtüzük mucibince Meclis tahkik eder, ama 
kanunlar mehiller, kademeler koymuştur. Bu 
mehiller, dereceler, zarureti eşyadan doğuyor. 
Çünkü tezvir olur. Arkadaşlar demin*acı acı 
söylediniz, okun ucu bana da değdi ama söyle- | 
diniz. Hayatın türlü türlü tecellileri oluyor. İn
sanlar neler görüyor, neler karşısında kalıyor! [ 
Bu, hikmetle ve ibretle mütalâa olunacak bir t 
keyfiyettir. (Gülüşmeler) Allah korusun cüm
lenizi, cümlemizi.. 

Bakın, söyliyeyim: Size karsa bir şey yapmı
yorum mânasında almayın. Mesele şuradadır. 
Bir iradei millîye tecelli etmiştir. Bundan şüp
hemiz yoktur. Elhamdülillah, bu memlekette 
millî irade.. 

Ha size şunu anlatayım: Sultan Aziz 'e demiş
ler ki, şimendifer yapılacak ve yolu da Topkapı I 
Sarayının bahçesinden geçecek.. Mütercim Rüş
tü Paşa Meclis - i Vükelâda olur mu, Saray - ı 
Hümayundan şimendifer geçer mi, demiş.. Sul
tan Aziz bu sözü duyunca : «Geçsin, geçsin de, I 
ensemden geçsin» demiş. Siz de, millî iradeyi te
celli ettirin de, varsın benim ensemde tecelli et
tirin.. Ancak ben Sultan Aziz değilim. Kendi ha
linde bir adamım, yanlış anlaşılmasın. Yani 
küstahane bir şey söylemiyorum teşbihte hata 
olmaz, sözün nefaseti üzerine söylüyorum. (Gü- I 
lüşmeler) i 
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Arkadaşlar, millî iradenin tecelli etmesinden 

Halk Partisi nıüteezzi değildir. Niçin, o da ça
lıştı bir eser meydana çıktı. Burada «ördüm 
mütesaniden çalıştılar bu eseri meydana çıkar
dılar. Şunu da söyliyeyim : Bu, Halk Partisinin 
27 senelik tarihinin en şerefli sahifelerinden bi
ridir. Demokrat hayatta işler güzellikle olur. 
Denıin transmisyon meselesini söylerken yine 
oğuldadınız, şey ettiniz.. Yani arkadaşlar, mak
sat gayet nezih, gayet samimî.. Elele vererek, 
Milletin size gösterdiği teveccühü asla düşürmi-
yerek, bunu bir rakibin muvaffakiyeti değil, ha
lefin muvaffakiyeti şeklinde görerek kabul et
meliyiz. Ben öyle görüyorum ve arkadaşlarımın 
da öyle gördüğünü zannediyorum. İktidar dedi
ğimiz nedir? İktidar, saltanat demek değildir. 
Bugünkü iktidar, bir Cumhuriyettir. 

Şimdi size Aristidi'nin bir hikâyesini anlata
yım: (Vaktimiz yok sesleri) Kısa keseceğim, 
biraz da psikolojiden bahsedeceğim: 

Biliyorsunuz ki, Aristid, Yunani kadimi ih
ya etmiş bir adamdır. Orada Devlet Balkanı 
reyle seçilirmiş Orada Gramatikoslar varmış, 
yazarlarmış. Bunlardan biri Devlet Başkanı 
için kimi seçeceğini ve yazacağını sormuş öteki 
«Aristidi yazma da kimi istersen yaz» demiş. 
«Aman demiş, Aristid bu kadar hizmet etti 
bu kadar emek sarfetti» deyince muhatabı, 
«Aristid'in çok hizmeti vardır ama artık bık
tım» demiş. Binaenaleyh işte Cumhuriyet bu
dur. Bundan bir meraret ve elem .duymak mev-
zuubahis değildir. Onun için, demin Faik Ah
med Barutçu 'mm dediği gibi, iyi bir şey yapa
lım. Demokrat Partinin tezi benim tezim değil
dir. Demokrat Partinin tezi seçim kurulunda 
kati kararın verilmesidir. Binaenaleyh eserinizi, 
prensiplerinizi inkâr ve ihlâl, etmeyin. Nasihat 
haddim değil, hele mevkiim hiç değil! Fakat 
prensipleri ihlâl etmeyin. 

Müddet meselesine gelip sözümü keseceğim.. 
Artık nasıl isterseniz yapınız. Müracaatlar, Sa
it Azmi Feyzioğlu mazbatası bakınız ne diyor: 

«Tetkikatm süratle cereyanı elzem olduğun
dan il seçim kurulu dilekçeyi alır almaz derhal 
gerekli evrakı bu dilekçeye bağlıyarak hemen 
Yüksek Seçim Kuruluna gönderecektir. 

Müddetler 123 ncü maddede gösterilen gö
rev ve yetkilere göre ayarlanmıştır, fi seçim 
kurullarının teşekkül ve işlemleri hakkında ya
pılacak şikâyet bunların vukuundan ve kararla-
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rı aleyhindeki itirazlar kararların verildiği ta
rihten itibaren 3 gün içinde yapılmak şarttır. 

Tahakkuku halinde milletvekilliğine seçildi
ğine dair tutanak verilen kimsenin seçilmeme
sini intaç edecek oy farkı husule getiren olay
larda da bu olayların vukuundan itibaren üç 
gün içinde müracaat edilebilecektir. 

Seçilme yeterliği olmadığı halde milletvekili 
seçildiğine dair kendisine tutanak verilen kim
senin ehliyeti hukukiyesine karşı yapılacak iti
razlar da ancak milletvekili tutanaklarının tan
zimi tarihinden itibaren üç gün içinde yapılmak 
lâzımdır. 

Bu müddetler, sukutu hak müddetidir. Bu 
müddet geçmiş olursa Yüksek Seçim Kurulu 
inceleme ve araştırma yapamaz.» 

Bakınız arkadaşlar, ben bundan ne anladığı
mı size izah edeyim: Bu işde Meclis Temyiz Mah
kemesidir, yani bu işte Meclis en yüksek heyet
tir. Seçim kurulu burada istinaf mahkemesi gi
bidir. ötekiler de derecelerdir. Şimdi müddeti 
kanunisinde bidayet mahkemesine yahut sulh 
mahkemesine müracaat etmiyen, istinaf mah
kemesine müracaat edemez. Binaenaleyh müd
deti kanuniyesinde Yüksek Seçim Kuruluna mü
racaat etmiyen Meclise de müracaat edemez. 
Demek ki Nihat Erim'in söylediği istical mahsu
lüdür. Talebeliğimde Yorgaki Efendi bana iş-
tikâyi hükkâm bahsini sormuştu : «Bir hâkim şi
kâyet edilen hâkimden ne yapar?» demişti: Ben 
de cevaben, «tahkik eder» demiştim, «hayır isti
zah eder» demiş ve benim bir numaramı kırmıştı. 
«tahkik eder» diyorum o bana «istizah eder» di
yor ve usulü muhakematı hukukiye ve cezaiye 
hocam benim bir numaramı kırınca ben 9 numara 
alıyorum. 

Şimdi bunu söylemekten maksadım, iktidar 
sizde, 400 küsur reyiniz var, istediğiniz gibi ka
dını erkek, erkeği kadın yapmak elinizdedir. 
(Yook, sesleri). 

FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLÜ (Mani
sa) — Olmaz öyle şey. Vicdanı vardır bu Heye
tin. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
Anlatamadım, böyle olduğu muhakkak! Zaten 
şüphem olsa bu kadar serbest konuşamam. 

FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOĞLÜ (Mani
sa) — Temize çıkarak geliniz, ovakit, siz en aziz 
arkadaşımızsınız. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

ı 
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I — Bilirim, siz beni ötedenberi seversiniz, ondan 

şüphe etmem. 
Dâva orada değil. Ben istiyorum ki, bu i§te 

acele etmeyin. Yani dünya yıkılmaz. Zaten 14 
Mayıstan 6 Hazirana kadar anamdan emdiğim 
süt burnumdan geldi. Kâşki seçilmeseydik... Ço
luk çocuk müteessir oldu. Ne ise, Allah bugüne 
kadar bizi yüz aklığiyle getirdi. İnşallah yüzü
müzün akiyle de gideceğiz.. Ben böyle neler ge
çirdim. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Bu ne lâflar bu 
nasıl konuşma? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Binaenaleyh arkadaşlar müddetler, mehiller 
muteberdir, bunların aslını bozmayın. Mehiller 
müddetler katidir. Biz buna niçin mahkeme dedik. 
Bakın burada iki prensip çatışma halindedir. 
Bir kere Meclis mebusunun mukadderatını hariç 
bırakamaz. Japonya'da varmış, Ojeh Piyer'in 
kitabı yazıyor. Sadri Maksudi üstadımız daha 
iyi bilirler. Ama yine birtakım kanunlara da 
girmiştir. Fransa kanununda Meclis kendi meb
uslarının mazbatasını kendi tetkik eder diyor. 
Bu prensibi bozmak doğru olmaz. Ne olacağını 
Allahtan başka kimse bilmez. Meclisin elini meb
usun üzerinden çekmek doğru değildir. 

Matbuat olsun, diğer merciler olsun bangır 
bangır bağırıyor, teminatı adliye isteriz diyor
lar. Nasıl telif edeceksin bunu? Sonra Anayasa
nın 54 ncü maddesi vardır: «Meclis, mahkeme ka
rarlarını değiştiremez.» der. İşin künhüne iyice 
inmek lâzımdır. İşte bu iki prensipi telif için 
buna seçim mahkemesi değil, «Seçim Kurulu» de
dik. Bunların esasları ve komisyon mazbatası 
bütün bunlar bir teselsül halinde bir ittiradı mut
lak halinde, birbirinin içine girmiş vaziyette... 
Netice öyle bir hale gelmiştir ki, iki prensip bir
leşmiştir. Mahkemeye vermemiştir, kendinde 
bırakmıştır; mehiller tâyin etmiştir, kazai kade
meler teşkil etmiştir. Bu kazayı mutlak mı? Hâşa, 
fakat şibih kazadır. 

Bendeniz kanaati ilmiyemi, kendi seçim du-
durumumu bu şekilde arzetmiş bulunuyorum. 
Bunları sırf evlâtlarımın, milletimin ve siz ar
kadaşımın bana kem nazarla bakmaması için ar-
zettim. Birtakım hilekârlıklara, sahtekârlıklara 
alet olmuş şekilde bir ithama tahammül edemedi
ğim için başınızı ağrıtmak ıstırarında kaldım. 
Karar Yüksek Heyetindir. Tazimle eğilirim, (soi-

I dan alkışlar). 
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BAŞKAN — Efendim, söz sırası Şemsettin 

Günaltay'indir. (Yok sesleri). Fahri Ağaoğlu... 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) — Arkadaş
lar, vaziyet kâfi derecede aydınlanmıştır. Ben 
yalnız bahsedilmemiş bir nokta hakkında kısaca 
duracağım. Milletvekilleri Seçimi Kanunu ya
pılırken bu itiraz ve şikâyet işi kati olarak hal
ledilebilirdi. Fakat Halk Partisi iktidarı, hallet
medi, İçtüzük hükümlerini mahfuz tuttu. (Bili
yoruz sesleri). Kısa söyliyeceğim, müsaade bu
yurun. İçtüzüğün 14 ncü maddesi itiraz ve şi
kâyet için müddet koymamıştır. Yine İçtüzü
ğün 16 ve 17 riei maddeleri de Tutanakları İn
celeme Komisyonunca çok geniş bir şekilde tah
kik salâhiyetini tanımıştır. Binaenaleyh, fazla 
münakaşaya lüzum yoktur. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; bir tahkikatın açılması lüzumu ve ade
mi lüzumu hususunda cereyan, eden münakaşa
lar bendenizi yüksek huzurunuza çıkarmaya 
mecbur etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 1946 yılından beri 
muhtelif seçimlerde her türlü yolsuzluklar ya
pılmıştır. Kanunsuz emirler verilmiştir. Millet 
de siz de ben de, hepimiz de bunları biliyoruz. 
Millet her şeyin dürüst, açık olmasını haklı ola
rak istemektedir. Şek ile iman olmaz. Bu iti
barla her türlü şikâyetlerin tetkik ve tahkiki her 
bakımdan lüzumludur ve zaruridir. Aksi hal
de bu hususta en ufak bir müsamaha kanunsuz
luğa, yolsuzluğa yol açar. Bizler için yolsuzluk
tan ve kanunsuzluktan doğan her hâdisenin tah
kikini talep etmek; ve kanunsuzluğa ve haksız
lığa karşı gelmek dün de bugün de, yarın da mil
let önünde; tarih önünde vicdanlarımızın şerefi 
olacaktır. Bu itibarla tahkik hem kanuni bir 
safha ve hem de kıymetli arkadaşımız Feridun 
Fikri Düşünsel'in seçim tutanağı hakkındaki 
her türlü isnatları kaldıracak bir tek çaredir. 

Bu yoldan ayırmak hiçbir mütalâa ile doğru 
olamaz. Sayın muhaliflerimizin bugün bu tahki
katın açılmasını bizden fazla istemesi, dün ya
pılan yolsuzlukların ve kanunsuzlukların bir da
ha bu memlekette tekrar edilmemesi için lüzum
lu olduğunu bilmeleri lâzımdır. Yolsuzluktan ve 
kanunsuzluktan haberleri yoksa bendeniz karşı
larında canlı bir misal olarak bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, kanunsuzluk ve yolsuz-
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luğun tahkikim talep ve tahkikatın açılması bu 
memleketin istikbali ve bu memlekette görülmesi 
istenilen hakkın ve adaletin temini için lüzumlu 
ve zaruridir. Ben ıstırap çeken bir arkadaşınız 
sıfatiyle sabır ölçümüzün dışına çıkanlar sözle
rime devamımı ve heyecanımı mazur görmenizi 
rica ediyorum. 

Gerek muhalif, gerek muvafık her milletve
kili bilmelidir ki, bu memlekette kanunsuzluk 
olursa ve kanunsuz emir verilirse ve kanunsuz 
her hangi bir hareket yapılırsa bu, mutlak surette 
tahkik edilmelidir. Ve tahkikat neticesinde bu 
kanunsuzluğu yapan ve bu kanunsuz emri veren 
tecziye edilmelidir. Bu kanunsuzluğu yapanlar 
tecziye edilmedikçe bundan artacak cesaretlet bir 
sürü yolsuzluklara yol açılmış olur. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin malûmudur 
ki bendeniz Fatih Kaymakamı iken... (Soldan 
gürültüler). 

Müsaade buyurun efendim. (Devam sesleri). 
Ben Fatih Kaymakamı iken eski iktidar, mühür
lü sandığm açılması için şifre ile emir vermiştir. 
Bu kanunsuzluk değil mi arkadaşlar? (Bravo 
sesleri). Bu kanunsuzluk karşısında, bu kanun
suz emri ifa etmiyen canlı adam benim. Kanun
suzluğa canlı bir misal olarak durmaktayım. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Efendim, emri kanuni ise, bu kanuni emri 
yapmıyan Fatih Kaymakamı neden tecziye edil
memiştir. Eğer emir kanunsuz ise üç gün sonra 
kanunsuz emirden vazgeçen bir vekile her hangi 
bir makam niçin bu kanunsuz emri verdin diye 
bir şey sordu mu? Bu memleket o tarihlerde 
kanunsuz emir vermek ve kanunsuz emri yap
mak muayyen bir kitle için hastalık haline gel
mişti. 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — 1946 
kahramanlarının kulakları çınlasın. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Bilhassa 
muhalif arkadaşlarımın arasında bulunan bu 
defa gelmiş olanları tenzih ederim. Maziyi tek
rarlamak istemiyorum. Fakat insaf buyursun
lar, kanunsuz emirler verilmiştir, kanunsuzluk 
ve yolsuzluklar yapılmıştır. Bunların tahkiki 
öyle tahmin ediyorum ki, bugün memleket için 
de, muhalif parti için de, muvafık parti için de 
en değerli bir yol olacaktır. Ve bu hal müspet 
bir hareketin ifadesidir. Sayın muhaliflerimizin 
bugün bir tahkikat açibnasmda bizden fazla 
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heyecanlı olmaları, ve bizden fazla bunu talep J 
etmeleri dünkü kusurlarının affı için şarttır. 
(Bravo sesleri). 

Onlar mütemadiyen biz kanunsuz emir ver
medik, biz yolsuzluk yapmadık diye devam 
ederlerse bendeniz her vesile ite huzurunuzda 
verdikleri her kanunsuz emri kendüerine açık
lamak zorunda kalacağım. 

NAŞÎT FIRAT (Ordu) — Tabiî söyleyin. 
Hangi makam vermiş? Söyleyin.. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Eski Dâhili
ye Bakanı Münir Hüsrev Göle vermiştir. 

NAŞÎT FIRAT (Ordu) — Tarih ve numara
sını da söylevin. I 

(Devam sesleri). 

AGAH EROZAN (Devamla) — Kıymetli ar
kadaşlarım, bizim dâvamız bu memlekette her 
türlü kanunsuzluğu ve yolsuzluğu tamamen 
kaldırmaktır. Bu bakımdan hâttâ Demokrat 
Partili bir milletvekili olarak kendi Hükümeti
mizin dahi, kendi partimizin dahi her hangi bir 
hâdisede gayrikanuni bir emir vermesi karşısın
da ayni hassasiyeti göstereceğimizden muhalif
lerimiz emin olsunlar. Biz Türk çocukları için 
kanunsuzluk ve adaletsizlik karşısında ürkme
den daima müspet yolda yürümek Türklüğümüz
den doğan asaletimizin en mukaddes bir va
zifesi, vicdanlarımızın şerefidir. 

Muhterem arkadaşlarım, herkes bilmelidir 
ki, her hâdisenin tahkiki ve bu tahkikatın açıl
ması ve her tahkikat neticesinin de bütün açık
lığı ile efkârı umumiyeye arzı hususundaki sa
mimilik hepimiz için tek yoldur. (Soldan alkış
lar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, başka söz istiyen 
kalmadı. Müzakerenin yeterliği hakkında cb 
beş takrir vardır. Başka söz istiyen olmadığına 
göre bu kifayet takrirlerini okutmaya lüzum 
görüyor musunuz?. (Lüzum yok sesleri) 

Şimdi rapor hakkında takrirler vardır, oku
tacağım : 

Yüksek Başkanlığa 

Okunan mazbata gerek Meclisin ve gerek 
Meclis namına inceleme Komisyonunun tetkik 
ve tahkik salâhiyetini tahdit mahiyetinde görül
düğünden raporun reddi, tutanağın bu esasa göre 
tetkik ve tahkik edilmek üzere İnceleme, Komis- I 
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[ yonuna iadesini arz ve teklif ederiz. 

izmir Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
E. Hayri Üstündağ A. Potuoğlu 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir takrir daha 
vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplere binaen (seçimin 
şekline mütedair ve müddetle mukayyet olan 
itirazları Seçim Kanununa uyarak tetkik eder.) 
şeklinde Komisyonumuzca verilen ve muhalif 
kaldığımız karar yüzünden bu dosyanın tahkika 
muhtaç olup olmaması hakkında bir karara va
ramamıştık. Meclisin tahkik ve tetkik salâhiye
ti bulunduğu göz önünde tutularak mezkûr 

I prensi]) kararının bozulmasını ve esas hakkında 
karar alınmak üzere dosyanın Komisyona iade
sini arz ve teklif ederim. 

Tutanakları inceleme Komisyonu Başkanı 
(Afyon Karahisar) 

Kemal özçoban 

BAŞKAN — Bu mealde iki takrir daha var
dır, arzu buyurursanız onları da okutayım, (is
temez sesleri) Hepsi müşterek bir arzu ifade et
tiği için birinci takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. (Anlaşılmadı sesleri) Birinci 
takrir, Bingöl. Milletvekilleri hakkında inceleme 
Komisyonundan çıkmış olan raporun reddedile
rek tutanakların, Meclisin salâhiyetini temsil 
eden İnceleme Komisyonunda yeniden tahkik 
ve tetkik edilmesi mealindedir. Bu takriri re
yinize arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyen-
leı\. Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Oyların neticesini arzediyorum: 
Şekerden alman munzam İstihlâk Vergisin

de yapılan indirmelerin onanması hakkındaki 
tasarıya, (299) oy verilmiştir. Nisap vardır, 
muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu (299) 
oyla kabul edilmiştir. 

Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu madde
sinin değişik 12 nci fıkrasının (A) bendinin 
değiştirilmesi hakkındaki tasarıya, (326) oy 
verilmiştir. Muamele tamamdır, nisap vardır, 
muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu (326) 
oyla kabul edilmiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDlN NASUHl-
OĞLU (Edirne) —• Efendim gündemimizde 4 
kanunumuz var. Belediye, özel idare, köy ve 

| mahalle muhtarları seçimi kanunları. Bu ka-
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hunların öncelik ve ivedilikle görüşüm esini ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN —• Efendim bu kanun tasarılarının 
öne alınarak müstaceliyetle görüşülmesi hak
kında esasen teklif vardır. Fakat şimdi vakit 
geçmiştir, tensip buyurursanız 7 Temmuz Cuma 
günü toplantısında Bakanın da teklifi veçhile 
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bu kanunları öne alarak görüşmelerimize başla
rız. bu teklifi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Şu halde 7 . VII . 1950 Cuma günü toplanıl
mak ve bu kanunların müzakeresinden başlamak 
üzere toplantıyı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,30 
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Şekerden alınan Munzam İstihlâk Vergisinde yapılan indirmelerin onanması hakkındaki Kanuna 

yerilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal Özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

- AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 

Üye sayısı 487 
Oy verenler : 299 

Kabul edenler : 299 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 174 
Açık Milletvekillikleri : 10 

ik i yerden seçilenler .- 4 

[Kabul edenler] 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh E rozan 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saîp özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Mustafa Güleügil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 

Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzmı önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprüiü 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
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Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdı Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Y&rükoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltann 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altırier 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahrambayar 
Hüsnü Yaıman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Nftdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 

B : 17 5 .7 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Esad Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berbok 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Sııad Hayri ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğhı 
Mümtaz Kavaleıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlıı 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyat Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obuz 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Remzi Koçak 
Süleyman Sırrı Nasııh-
oğlu 
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MALATYA 

Ksat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakçıoğlu 
Abdül kadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıheıoğlu 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmed Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi. Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer . 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Afeçal 

Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Feri.d Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Sualp 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somfuneuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevıt 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Ataç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alpereıı 
Naci Altuğ 
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Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

İB : 17 
TUNCELİ 

5 . 7 . 1&50 

Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

0 : 2 
VAN 

İz/et Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 

Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza İncealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Oya kahlmıyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Ali ihsan Sâbis 

AĞRI 
Halis Öztürk 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete (Bakan) 
Osman Talât tltekin 
(t) 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabei 

AYDIN 
Adnan Menderes 
(Başhafcan) 
E tem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri Iseri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
İhsan Şerif özgen 

BOLU 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Halil Ayan (Bakan) 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 

Hulusi Köymen (Baş
kan V.) 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz (Bakan) 
Emin Kalafat 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakeıoğhı 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
(î.) 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger (t.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy (î.) 

Hasan Polatkan (Ba
kan) 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 

GÜMÜŞANE 
Raşit Gürgen (I.) 
Halis Tokdemir (I.) 
Halit Zarbım (î.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Cavit Yurtnıan 

İÇEL 
Salih İnan kur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belgeı- (Ba
kan) 
Mithat Benker (î.) 
Fuad Hulusi Demirelli 
(Başkan V.) 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Ahuya Moshos (I.) 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir (t.) 
Cihad Baban 
Avni Başman (Bakan) 
Behzat Bilgin (1.) 
Muhittin Erener 
Sadık Giz (î.) 
Tarık Gürerk 
Halil Özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Lâtif Aküzünı 
Melımet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Hüsamettin Tugaç (t.) 
Hüsevin Cahit Yalçın 
(t) ' 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan ( ! ) 
Sait Kantarel 
Fahri Koçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe ( t ) 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (î.) 
Kâmil Gündeş (t. Ü.) 
Ali Rıza Kılıçkale 
Yusuf Ziya Turgut (1.) 

KIRKLARELİ * 
Mahmut Erbil (î.) 
Fikret Filiz (î.) 
Sıtkı Pekkip (1.) 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat Özdeş 

388 



KOCAELİ 
Yeredoğ Kişioğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul (I.) 
Satffet Gürol (1.) 
Tartk Kotfbek ( t ) 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (1.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen (1. Ü.) 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Lûtfi Sayman (1.) 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Refik Şevket İnce (Ba
kan) 

B : 17 5.7 
Hamdullah Suphi Tan-
rıö<ver (1.) 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (1.) 
Ahmet Bozdağ (1.) 
Salâhattin Hüdayioğlıı 
(î.) 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal (1.) 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan (Bakan) 

MUŞ 
Hamdı Dayı (t.) 
Ferit Kılıçlar 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

1950 0 : 2 
RİZE 

Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri (Bakan) 
İsmail Işın 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN' 
Remzi Oğuz Arık 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 

SÎİRD 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım (1.) 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
Ali Şükrü Savlı 
Muhit Tümerkan (1.) 

SİVAS 
Sedat Zeki örs 
Mahir Türfcay (t.) 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan (1.) 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcuoğlu 

TRABZON 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala-
kant 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın 
Balıkesir 
Bursa 
Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
İstanbul 
İzmir 
Kırşehir 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

İki yerden seçilenler 4 
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B : 17 5.7.1950 O : 2 
Muamele Vergisi Kanununun 4939 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinin 12 nci fıkrasmm 

(A) bendinin değiştirilmesi hakkındaki Kanuna verilen oyların neticesi 
Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlıı 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadrı Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Biııerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Tiâmid Şevket İnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlıı 
îbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlıı 
Ahmet Tokuş 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

A';ık Milletvekillikleri 
iki yerden seçilenler 

487 
326 
326 

0 
0 

151 
10 
4 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Fevzi Lûtfi Karaos 
manoğlu 
Adnan Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlıı 
Muzaffer Emiroğiu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
İhsan Şerif özgen 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlıı 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 

Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kemal Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nah id Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku. 
Rıza Topçııoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZlANTEB 
'Ekrem Cenani 
Samih İnal 
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Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köjymen 
Arif Hikmet Pamukoglu 
Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasf i Mahir Kbcatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltann 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç. 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut. 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altıner 
Atalet Hamdi Başar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Mükerreîfi Sârol 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Va'hrambayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

tZMfifc 
Muhittin Erçbe-r 
Tarık Gürerk 

B : 17 5.7 
Necdet tncekam 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Abbas Çetin, 
Veyis Koçulu 
Esad Oiktaj 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 

'Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berfaok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu' 
Mümtaz Kavalcıoğlıı 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Ziya 'Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyat Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad AliÜlgen 
ümran Nazif Yiğiter 

1950 0 : 2 
KÜTAHYA 

Necdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Remzi Koçak 
Süleyman Sırrı Nasuh-
oğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakçıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Adnan Karaösmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaösman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Kâzım Tagkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmed Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Samet Ağaoğlu 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞn 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya DelMoğlu 
Asım Doğanay 

Ferit Ece? 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Sualp 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Nuri Sertgğlu 
Server Somrancuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
i lhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevît 
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[Oya katılmıy anlar] 

.1950 Ö : 2 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
îzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

Imıyanlar] 

Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Ataç 
Zihni Betil 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Ali îhsan Sâbis 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât tltekin 
(î.) 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 

AYDIN 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURSA 
Raif Aybar 
Selün Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen (Baş
kan V.) 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

B : 17 5,7 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naei Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 

Nihat lyriboz (Bakan) 
ihsan Karasioğlu (I.) 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Saip özer (I) 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
.Ferit Alpiskender (I) 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
(t) 

ERZİNCAN 
Cemal1 Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger (I.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy (t.) 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Galip Kmoğlu 

GİRESUN j 
Maahar Şener ı 

GÜMÜŞANE | 
Cevdet Baybura 
Raşit Gürgen 
Halis Tokdemir (1) 
Halit Zarbun (î) 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih tnankur 
Celâl Ramazanoğlu 

•İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (Ba
kan) 
Fuad Hulusi Demirelli 
(Başkan V.) 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Ahilya Moshos (I.) 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
'Nazlı Tlabar i 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 

YOZGAD 

Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 

Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 

'Al i Rıza Incealemdar-
oğlu 
Rifat Siyişoğlu 

Medımet Aldemir (I.) 
Cihad Baban 
Avni Başman (Bakan) 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Halil özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
(Bakan) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Hüsamettin Tugaç (1.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(D 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan (I)' 
Sait Kantarel 
Fahri Kegecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Ali Mühto 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (I.) 
Ali Rıza Kılıçkale 
Yusuf Ziya Turgut (I.)-

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (I.) 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 
Faik Üstün 
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KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Yeredoğ Kişioğlu 

KONTA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol (I.) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (t.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu (t.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman (1.) 
Şefik Tugay 

B : XI S .1 
MANİSA 

Refik Şevket İnce (Ba
kan) 
Sudi Mıhçıoğlu (î.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz (t.) 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t) 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan (Bakan) 

MUŞ 
Hamdi Dayı (î.) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

1960 Û : S 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 

SURD 
Cemil Yardım (1.) 

8ÎNOB 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tnimerkan (1.) 

StVAS 
Mahir Türkay (t.) 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan (î.) 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topeuoğlu 

TRABZOtf 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Haşajı Saka 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

YOZOAD 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın 
Balıkesir 
Bursa 
Çanajkkale 
Deniedi 
Eskişehir 
İstanbul 
İzmir 
Kırşehir 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

îk i yerden seçilenler 4 
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S. Sayısı: 20 
Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa 
Nuri Okçuoğlu'nun seçim tutanakları hakkında Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları inceleme Komisyonu raporu 

( 3 / 3 5 ) 

T. C. """• 
Yüksek Seçim Kurulu 10 . VI . 1950 

Başkanlığı 
Sayı : E. 285, 950/833 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüce Makamına 

Bingöl Tli secini çevresinden Milletvekilliğine seçilen Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri 
Okçuoğlu'na ait tutanakların; seçimlerde yapılan yolsuzluklar dolayısiyle iptali mahallî Demokrat 
Parti Başkanlığı tarafından istenilmesi üzerine Kurulumuzca icra kılınan tetkikat sonunda tan
zim olunan 8 . VI . 1950 gün ve 285/277 sayılı Rapor ile bu baptaki evrakın dizi puslası muci
bince (8) parçadan ibaret olarak birlikte sunulduğu saygı ile arzolunur. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 
. • t -• w - t s - 'i - ; -• i - ; • . . M. Akyürek 

T. C. 
Milletvekilleri 

Yüksek Seçim Kurulu 
Esas No. 285 
Karar No. 277 
Rapor No. 12 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun Milletvekilliği tuta
naklarına vâki itiraz üzerine tanzim olunan rapor 

Bingöl Seçim Kurulu Başkanlığının 22 . V . 
1950 gün ve 147 sayılı tezkeresi ile gönderilen 
İl Demokrat Parti adayı ve t i İdare Kurulu 
Başkanı Zihni Taşkıran imzalı 18 . V . 1950 
günlü dilekçede : 14 . V . 1950 Pazar günü ya
pılan milletvekilleri seçiminde kanun hükümleri
nin bâzıları hiçe sayılmak ve bâzıları da eksik 
ve yanlış uygulanmak suretiyle seçmenlerin oy 
haklarına tecavüz edildiği ve bu sebeple vatan
daşların serbest oylarına dayanmıyan şahısla
rın milletvekilliğine seçilmiş oldukları; seçim baş
lar başlamaz başta Vali Rollas olmak üzere idare 
teşkilâtının hemen tamamı baskı, şiddet ve teh
dit havası yaratmak suretiyle seçmenleri yıldır
maya başladıkları ve valinin Cumhuriyet Halk 

Partisi adayları ile birlikte ilçelerde ve köyler
de dolaşarak propaganda yapmış olduğu ve Kığı 
İlçesinin Feriz, Madenli, Harik, Kayınter, Az-
nafir, Kereşan ve sair köylerinde sandık başına 
gelmiyen seçmenler namına oy puslaları memur
lar tarafından sankıklara atıldığı ve sonradan 
gelişi güzel hazır bulunan veya tedarik olunan 
şahıslara seçmen kütüğüne parmak bastırıldığı 
ve Kığı İlçesinin iki köyüne ait iki sandığın ov 
puslaları ve seçim evrakı suya atıldığı ve son
radan tutanaklarla vaziyet Halk Partisi lehine 
tesbit edildiği ve merkez ilçeye bağlı Tarbas-
mork köyünde Cumhuriyet Halk Partisine ait 
oy puslalarından gayrisi Kurul Başkanı Cumha-
riyet Halk Partisi Üyesi Mustafa Yurtsever ta-



rafından imha olunduğu ve bağlılıklarından 
şüphe edilen Karapınar ve Uzunsavat köyleri 
muhtarlarından mühürler alınarak vazifelerin
den uzaklaştırıldıkları ve merkez ilçede sandık 
başlarına Demokrat Parti ve müstakil adaylara 
ait oy puslalarınm bulundurulmasına mü
saade olunmadığı ve merkez ilçeye bağlı îs-
kenderan, Miyalan, Zağ, Şuğ ve iki numaralı 
sandıkta seçimin kanun hükümlerine aykırı 
şekilde cereyan ettiği tesbit edilerek ilce ve il se
çim kurullarına müracaatta bulunulduğu ve bu 
hususların karara bağlandığı ve sandık başı 
işleri ve muameleleri kanunun âmir hükümle
rine ekseriyetle riayet edilmiyerek yürütülmüş, 
sayım ve oy verme işlerinin kanunsuz olarak 
yapılmış olduğu ve merkez ilçede sandık baş
larında hiçbir sebep ve lüzum gösterilmeden 
zabıta kuvvetleri bulundurulduğu ve Bingöl 
İlinin tabiî arızaları ve mevsim itibariyle sula
rın coşkunluğu ve köprü ve yol bulunmaması 
sebebiyle köyden, köye gelip gidiş mümkün ol
mamasına rağmen bâzı köyler halkının saat
lerce uzakta bulunan sandıklarda oylarını kul
lanmaları tekerrür ettiğine ve halkın yaylalar
da bulunmasına göre oya iştirak nispetinin 
yüzde altmışı geçemiyeceği tabiî iken bunun 
yüzde yüze yakın olarak gösterildiği ve bildi
rilen olayların tamamına ait belgelerin il ve ilce 
seçim kurullarında ve bâzılarının da mahallî 
savcılık ile Cumhuriyet Başsavcılığında bulun
duğu bildirilerek bütün bu sebeplere binaen 
Bingöl Milletvekilleri Feridun Fikri Düşünsel 
ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'na ait tutanakların 
iptali istenilmesi üzerine bu dilekçede bahis 
konusu edilen hususlar hakkında müddetinde 
derece derece üst kurullara müracaatla itirazda 
bulunulup bulunulmadığının ve Bingöl Millet
vekilliklerine seçilenlere ait tutanakların han
gi tarihte ilân edildiğinin acele bildirilmesi için 
sözü geçen seçim kurulu başkanlığına tel ya
zılmasına 29.V.1950 gününde karar verilmişti. 

Gelen cevabi telgrafnamede : Demokrat Par
ti Başkanı Zihni Taşkıran tarafından yalnız 
Bingöl merkez ilce seçim kurulunun kararından 
başka diğer ilce sççim kurulları kararma itiraz 
vâki olmadığı, Zihni Taşkıran'm Bingöl Mer
kez ilce seçim kurul kararlarına 1(5 . V . 1950 

tarihinde yaptığı itiraz ayni ; günde tetkik 
olunarak bu ilçeye bağlı iki numaralı sandıkta 
çıkan Demokrat Parti oy puslalarmdan tek bir 
puslada matbu yazılı iki isimden birincisinin 
silinerek altına başka bir isim yazılmış olduğun
dan bu hususa ve 31 No. lu sandıkta oy sayı
mının yanlış yapıldığı farkına varılarak ilce se
çim kurulunca düzeltilmesine ve 59, 66 numa
ralı sandıklarda çıkan oy puslalarınm kapalı 
zarflar içerisinde ve mahallinde tasnif yapıl
madan ilce kuruluna getirilmesinden ve 10 nu
maralı sandık kurulunun saat 17 den evvel açı
larak oyların tamamen kullanılmadan sayımın 
yapıldığına vâki itirazların ilce seçim kurulun
ca reddine dair verilen kararlara ayni şahıs 
tarafından yapılan itiraz aynı günde tetkik edi
lerek bütün itirazların il seçim kurulunca 16 . 
V . 1950 tarihinde yapılan tetkikat neticesinde 
reddine karar verilmiş olduğu ve Milletvekil
liklerine seçilenlere ait tutanağın 17' . V . 1950 
de kanun gereğince il makamına tevdi ve mah
keme divanhanesinde ilân edildiği bildirilmiş
tir. Bunun üzerine, 1 - İl seçim kuruluna ka
dar intikal eden ve itirazın1 mevzuu olan mua
melelerin yapıldığı sandıklara ait tutanakların, 
2 - Bu baptaki ilce ve il seçim kurulları karar
ları ve buna mütaallik itirazname ve sair ev
rakın, 3 - îlce ve il kurullarınca tanzim edi
len birleştirme tutanaklarının mahallinden tel
grafla celbine 1 . VI . 1950 tarihinde karar ve
rildi. işbu karar üzerine gönderilen evrak ve 
vesikalar kurulumuzca incelendi: 

Muteriz tarafından yapılan itirazlardan yal
nız Bingöl ilcesine ait 2, 10, 31, 59, 66 numaralı 
sandıklarda yolsuzluk vukublduğuna dair olan 
kısmı hakkında derece derece üst kurullara iti
raz edilmiş olduğu il seçim kurulu başkanlığı
nın yazısı ile kurulumuza verilen itirazname-
den anlaşılmış ve 5545 sayılı Seçim Kanununun 
123 ncü maddesinin 4 ncü bendi mucibince ev
velemirde oy farkı husule getirip getirmiyeceği 
hususu araştırılmıştır. 

O. H. P. adaylarından Feridun Fikri Düşün
sel ile Mustafa Nuri Okçuoğlu'uun ve Demok
rat parti adaylarının itiraz olunan beş sandık
tan aldıkları oy miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

( S. Sayısı :. 20 ) 
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C. H. P. D. P. 

Sıra Feridun Nuri 
3. 

2 
10 
31 
59 
66 

Fikri 

203 
115 
17 
102 
130 

567 

Okçuoğlu 

156 
1 
17 
102 
130 

406 

Necmettin 

81 
3 
9 
3 
0 

96 

Zihni 

66 
2 
9 
1 
0 

78 
İlde yapılan umumi tasnifte ise yinu aynı 

adayların aldıkları oy miktarı keza aşağıda ya
zılmıştır. 
Merkez ilce 
Kığı 
Genç 
Karlıova 
Solhan 

4737 
7852 
634 
2122 
1237 

16582 

2960 
7848 
570 
2201 
1239 

14818 

2775 
130 
3661 
1072 
644 

8282 

2597 
1361 
3196 
1743 
864 

9761 

Bingöl İli Milletvekilliğine seçilen Feridun 
Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'na ait 
tutanakların iptali hakkında o yer Demokrat 
Parti Başkanı ve Milletvekili adayı Zihni Taşkı-
ran tarafından vâki şikâyet üzerine Yüksek Se
çim Kurulunca yapılan inceleme sonunda hazır
lanan raporda; şikâyet varit olsa bile neticeye 
müessir olmadığı tesbit edildiğinden bu rapor 
üzerine şikâyetin reddiyle adı geçenlere ait mil
letvekili tutanaklarının tasdiki lüzumuna; İnce
leme Komisyonunun bir numaralı İhzari Komis
yonunda karar verilmişti. 

16 . VI . 1950 tarihinde toplanan İnceleme 
Komisyonunda bir numaralı İhzari Komisyonu
nun okunan raporu üzerine uzun tartışmalar 
vâki oldu. Bu işe ait bütün evrak yeniden okun
duğu gibi Komisyon üyelerinin leh ve aleyhte 
izahları dinlendi, 

Şu hale göre Halk Partisi adaylarının aldığı 
umumi oy miktarından itiraz olunan beş san
dıktan çıkan "oy adedi tamamen hesap harici bı
rakılarak >bu 'oylar diğer Demokrat Parti aday
larının aldıkları umuımi oy miktarına ilâve edil
se 'bile yine 'hâsıl 'olacak oy farkı Halk Partisi 
adaylarının seçilmemesini intaç etmiyeceği ne
ticesine varılmıştır. Bu durum karşısında sözü 
geçen kanunun 123 ncü maddesinin 4 numaralı 
bendine göre mazbataların iptalini mucip oy 
farkı hülsule getiremiyeceği mütalâasiyle işbu 
raporumuz Büyük Millet Meclisine sunulur. 

8 . VI . 1950 

Başkan Başkan V. 
M. Akyürek C. özal 

Üye Üye 
B. Köker A. Güngören 

Üye Üye Üye 
C. Yorulmaz t, Senü 1. Hadvmltoğlu 

Evvelâ evrak meyanında bulunup okunan 
şikâyetnameye göre başta vali olmak üzere idare 
teşkilâtının hemen tamamının baskı yaptıkları 
şiddet, tehdit île seçmenleri yıldırmıya çalış
tıkları ve ilce ve köylerde Halk Partisi lehine 
propaganda yapmış oldukları ve Kiğı İlçesinin 
birtakım köylerinde gelmiyen seçmenler namına 
sandığa oy puslaları attırdıkları ve iki sandı
ğın oy pus!alarmın suya atıldığı ve merkez ilçeye 
bağlı bir sandıkta oyların imha edildiği ve bâzı 
muhtarların mühürleri alınıp vazifeden uzak
laştırıldığı ve merkez ilçesinde sandık hücrelerin
de Demokrat Partinin oy puslalarının 'bulundu-
rulmadığı ve sandık başı işlerin ve muamelelerin 
kanunun âmir hükümlerine ekseriyetle riayet 
edilmiyerek yürütülmüş olduğu sayım ve oy ver
me işlerinin kanunsuz yapıldığı ve merkezde se
bepsiz yere sandık başlarında zabıta bulundurul-

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Ko. ,, 30. VI. 1950 

Esas No. 3/35 -~-^,.--*. 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 
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duğu ve ilin âıızalı olması ve halkın yayialarüa 
bulunması sebebiyle iştirak nispeti % 60 ı geç-
miyeeeği tabiî iken bunun yüzde yüze yakın 
göster i 1 di ğî bil d iri 1 inektedir. 

Bu şikâyetname üzerine Yüksek Seçim Kuru
lunca ; evvelâ dilekçede bahis konusu olan hu
suslar hakkında müddetinde derece derece üst 
kurullara müracaatla, itirazda bulunulup bulu
nulmadığının tahkikine lüzum görülmüş ve ma
hallinden alman cevapnamede : Şikâyetçi Zih
ni Taşkıran tarafından yalnız Bingöl Merkez 
İlce Seçim Kurulunun kararından başka diğer 
ilce seçim kuıaıllan kararma karşı bir itiraz 
vâki olmadığı ve adı geçenin itirazı ise ilce .se
çim kurulunda aynı günde tetkik olunarak red
dedildiği ve il seçim kurulunca da bu ret karar
larının tasdik edildiği bildirilmektedir. 

Muamelelerin sonunda tanzim olunan tuta
nakların ilân edildiği anlaşılmaktadır. Bundan 
sonra son şikâyetler üzerine Yüksek Seçim Kıı 
rulunca yapılan tetkikat sonunda : Muterizin 
Bingöl İlcesine ait beş sandıktaki yolsuzluğa 
dair şikâyeti derece derece üst kurullara arze-
dilmiş ve il kurulunca da Yüksek Seçim Kuru
luna gönderilmiş, olduğundan 5545 sayılı Kanu
nun 12:! neii maddesinin dördüncü bendi muci
bince evvelemirde oy farkı husule getirip ge-
tirilmiyeeeği hususu araştırılmış neticede beş 
sandiKİa Feridun 'Fikriye 567, Nuri Okçuoğlu'-
na 400, Necmeddin'e 90, Zihni'ye 78 oyun tesa
düf ettiği anlaşılmış ve umumi tasnif neticesi 
ilde yapıla ı birleştirme sonunda Feridun Fikri 
Düşünsel 10 582, Nuri Okçuoğlu'nun 14 818 ve 
Necmeddiu'in 8282 ve Zihni'nih 9701 oy aldık
ları görülmüş ve şu takdirde Halk Partisi aday
larının. aldığı umumi oy miktarından itiraz olu
nan beş sandıktan çıkan oy adedi tamamen he
sap harici bırakılarak bu oylar Demokrat Parti 
adaylarının aldıkları, umumi oy miktarına ilâve 
edilse bile yine hâsıl olacak oy farkı Halk Par
tisi adaylarının seçilmemesini, intaç etmiyeceği 
neticesine varmış olduğundan sözü geçen 128 
ncü maddenin 4 numaralı bendine göre mazba
taların iptalini mucip oy farkı husule getiremi-
yeceği neticesine varmıştır. 

Okunup incelenen bu evrak ve raporlardan 
sonra, söz alan. üyelerden bâzıları; baskı iddia
ları üzerine mahallinde bir heyet tarafından 

letkikat yapılması ve seçim, muamelelerinin ce
reyanı esnasında şikâyet sepiletmemiş ve derece 
derece tetkikat yapılmamış olsa dahi vatandaş
ların. sonradan doğrudan doğruya Büyük Millet 
Meclisine vâki olacak şikâyetlerinin burada tet-
ki İriyle. icabeden kararların alınmasında bir beis 
olamıyacağı ve sabık Başbakan yardımcısı Nihat 
Frim'in Seçim Kanununun Mecliste müzakeresi 
esnasında bir suale karşı verdiği cevapta bu 
noktai. nazarı mü ey yit olduğunu mütalâaten be
yan. etmelerine karşı İdare Âmirlerinin, baskı 
yatıkları, hakkında eski seçimlerden kalma, bir 
tâbirin, kanuni ve hukuki bir mânası olmadığı 
Ve bu gibi mücerret iddialar üzerine mahalline 
heyetler göndermek ve şahitler dinlemek sure
tiyle seçim işlerinde kötü bir itiyadın meydana 
getirilmesi seçim muamelâtının ifsadına sebep 
olacağını sandık başında ve hücre içinde 
vicdaniyle haşhaşa kalmak hak ve hürriyetine 
tecavüz edilmeyince geri kalan hususat bir memu
run görevini kötüye kullanmaktan ibaret ise bu 
hususat a şiddetli, ceza müeyyideleri mevcut oldu
ğunu ve seçimin neticesine müessir olmıyan fiil 
ve hareketler ve bunların tahkikine dair şikâ
yetler üzerine mahallinde tetkikat değil Seçim 
Kanunu hükümlerine göre muamele yapılması 
zaruri olacağını ve Seçim Kanununun müzake
resi esnasında Nihat Erim'in-vâki beyanatı; 
.seçim hakkındaki şikâyetlerin Seçim Kanunu 
hükümlerine riayet edilmeksizin Millet Mecli
sinde tetkik edilebileceğinin müfit olmayıp bu 
hususta İçtüzük hükümleri karşısında yapıla
cak muameleye ve Meclisin alması muhtemel iç
tihada ait bir mütalâadan ibaret olabileceğini 
ve seçimlere mütaallik şikâyet ve itirazların ev
velâ kanuni müddet içinde Yüksek Seçim Ku
rulunda ondan sonra da yine ayni kanun hü
kümlerinin çerçevesi içinde Büyük Millet Mec
lisinde ve onun İnceleme Komisyonunda tetki
kin a zarureti kanuniye ve hukukiye bulunduğu
nu; Meclisin kabul ettiği bir kanunun hüküm
lerine bizzat Meclisin riayetle mükellef olduğu
nun söz götürmez bir mecburiyet ve hakikat 
bulunduğunda tereddüt edilemiyeceğini ve ak
si halde; Seçim Kanununun tâyin ettiği kayıt 
ve şartlara ve müddet derece ve usullere ria
yet, edilmiyerek seçimlerden sonra her vatan
daşın dilediği gibi yapacakları şikâyetlerin 
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Millet Meclisinde tetkikına imkân kabul olun
duğu surette seçimler esnasında kanunun usul 
ve prensiplerine vatandaşların riayet göstermeme
sinde bir beis ve mahzur telâkki edilmemesi gibi 
bir tezada ve kanun ve hukuk telâkkilerine uy-
mıyan bâtıl bir itiyada düşüleceği yolunda bâ
zı üyelerin mukabil mütalâaları da dinlendi : 

Bu konuşmalar sonunda : Vâki bir tekliı! 
üzerine (Komisyonumuz milletvekillerinin Ana
yasa ve Seçim Kanuniyle mukayyet şahsi va
sıflarına mütedair sepkedecek itirazları hiçbir 
kayda tâbi olmaksızın tahkik ve karara bağlı-
yabileceği fakat seçimin şekline mütedair ve 
müddetle mukayyet olan itirazları Seçim Ka
nununa uyarak tetkik edeceği) prensip kararı, 
Komisyonun çoğunluğu ile ittihaz edilmiştir. 

Bu prensip kararı alındıktan sonra Bingöl 
îli seçimlerine mütedair şikâyetler üzerine tek
rar dönülerek Yüksek Se^im Kurulunun kara
rının dayandığı zabıtname incelendi. Neticede: 
Zamanında ve derece derece yapılmış şikâyet
lerden yukarda arz ve işaret edilen beş sandık
tan çıkan oyların tamamı şikâyetçi Demokrat 
Parti adaylarına aktarılmış olsa bile bu hal • 
umumi oy durumuna göre Milletvekili seçilen 
Feridun Fikri Düşünsel ile Mustafa Nuri Okçu-
oglu'nun Milletvekili seçilmelerine mâni olacak 
bir netice meydana getiremiyeceğinden 5545 
sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 4 ncü ben
dine tevfikan varit olmıyan şikâyet ve itiraz
ların reddine ve tutanakların tasdikma çoğun
lukla karar verildi. 

Yüksek' Başkanlığa sunulur. 

Tutanakları 

Bu Rapor 

İnceleme Komisyonu Başkanı 
Afyon Kara hisar 
Kemal Özçoban 

(Muhalifim) 

Sözcüsü 
Ordu 

H. Şarlan 
İçel 

Muhalifim 
H. Fırat 

Burdur 

Afyon K. 
Muhalifim 
A. Güler 

Edirne 
Muhalifim C. Köprülü 

M. özbey 

Kâtip 
İzmir 
S. Giz 

Bakı 
Muhalifim 
V. Yöntem 

Erzincan 
C. Gönenç 

Erzurum Gümüşane İstanbul 
R. Topçuoğlu Muhalifim E. Adakan 

H. Tokdemir 
Kars Kırşehir Malatya 

Dr. E. Oktay H. S. Erkut H. Doğan 
Niğde Ordu Hatay 

Muhalifim Dr. M. Sezer T. Sökmen 
F. Ecer 
Trabzon Trabzon Van 

T. Kural If. Orhon K. Özalp 
Yozgad Zonguldak 

A. Doğan Muhalifim 
A. Yurdabayrak 

Bingöl Muhalefet şerhi: 
1. İşin müzakeresi sırasında komisyonda 

mevcudun ekseriyetiyle alman: 
«Komisyonumuz milletvekillerinin Anaya

sa ve Seçim Kanunu ile mukayyet şahıs ve va
sıflarına mütedair sepkedecek itirazları hiçbir 
kayda tâbi olmaksızın tahkik ve karara bağlı-
yabileceği, fakat seçimin şekline mütedair ve 
müddetle mukayyet olan itirazları Seçim Ka
nununa uyarak tetkik edeceği yolundaki bu 
prensip kararı Büyük Millet Meclisinin müd
detle mukayyet olmıyarak bir şikâyeti tetkik 
ve tahkik edebileceği, yolundaki İçtüzük hü
kümlerine ve Seçim Kanununun müzakeresi 
sırasında Büyük Meclisin Seçim Kanununda 
tâyin edilen müddetlerle mukayyet olmıyacağı 
şeklindeki mazbata mündericatma uygun de
ğildir. 

Kanaatimiz, arzolunan sebeplerle Yüksek 
Seçim Kurulunun müddeti zarfında yapılma
mış şikâyetleri tetkik edememesine mukabil 
Büyük Millet Meclisinin bu müddetlerle mu
kayyet olmadığı merkezindedir. 

2. Bingöl'de yapılmış bulunan 14 Mayıs 
seçimlerinde: 

A) Valinin yaptığı baskılardan mahkeme
ye verildiği, 

B) İki seçim sandığının suya atıldığı, 
C) Bâzı sandıklardan çıkan Demokrat 

Parti adaylarına ait oy puslalarının imha edil
diği, 

D) Demokrat Partiye meyyal bâzı muh
tarlardan seçimden bir gün evvel muhtarlık 
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mühürlerinin alındığı, 

E) Ve bâzı sandık memurlarının bilâ-
sebep vazifelerine nihayet verildiği yolundaki 
itirazların tetkik edilebilen kısımlarının haki
kat olduğu anlaşılmasına göre diğerlerinin de 
tetkik ve tahkikinde büyük faydalar olacağı 

kanaatine varılmış bulunduğundan prensip ka
rarının meşruhata uygun olmadığı ve şikâye
tin mahallinde tahkiki gerektiği neticesine va
rıldığından ibarettir. 

İçel Milletvekili 
E. Fırat 

( S. Sayısı : 20 ) 



S. Sayısı: 26 
Şekerden alınan Munzam İstihlâk Vergisinde yapılan indirimlerin 

onanması hakkında Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1 /28) 

T. .C 
Başbakanlık 30 . VI . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik ^Müdürlüğü 

Say t : 71 - 1641, 6/2560 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Şekerden alınan munzam İstihlâk Vergisinde yapılan indirmelerin onanması hakkında Maliye 
Bakalığmca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . VI . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulma-' 
sı kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
. . . . . , , A. Menderes 

GEREKÇE 

Halen şekerin, fabrika teslimi toptan satış fiyatı, ambalaj masrafları hariç, toz şekerde kilosu 
(160) ve kesme şekerde kilosu (180) kuruştur. Bu fiyatlar içinde, 4385 sayılı Kanunun 5281 sayılı 
Kanunla değişik birinci maddesine göre; toz şekerin kilosundan (80) ve kesme şekerin kilosundan 
(97) kuruş olarak alınmakta olan munzam istihlâk Vergisi de dâhildir. 

Başlıca gıda maddelerinden olan şekerin yukarda belirtilen fiyatlarla satılmakta olmasından 
dolayı bilhassa geniş bir halk kütlesinin, muhtaç olduğu bu mühim gıda maddesinden lâyikiyle 
faydalanamadıkları gerçek bir olaydır. Şimdiye kadar, muhtelif tarihlerde şeker fiyatlarında yapı
lan indirme ve yükseltmelerde, ya halkın bu maddeden âzami derecede faydalanması, veyahut da 
istihlâkin tahdidi veya bütçeye gelir sağlanması gibi mülâhazalar hâkim olmuş ve fiyatların bu se
beplerle zaman zaman değiştirilmesi diğer istihlâk maddeleri üzerinde de tesirini göstermekten ha
li kalmamıştır. 

İkinci Cihan Harbinin memleketimizde yarattığı pahalılığın nispî de olsa, günden güne azal
maya doğru bir seyir takip etmekte olmasına rağmen Hükümet tarafından fiyatları tesbit edilen 
şeker ve diğer bâzı maddelerin yüksek fiyatlarla satılmasına devam edilmesi sosyal ve ekonomik 
bakımlardan iyi tesirler bırakmıyacağı şüphesizdir. Kaldı ki şeker istihsalimizin yıldan yıla art
makta olması durumu karşısında fiyatların yüksek tutulmasının devamında muhik ve ciddî bir 
sebep de mevcut bulunmamaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere 1947 yılında 96 635 tondan ibaret bulunan istihsal 1948 yılında 
126 557 tona ve 1949 yılında ise 134 850 tona varan en yüksek bir haddi bulmuş olduğu arza şa
yan görülmüştür. 

1950 yılı başına 129 386 ton şeker stokiyle girilmiştir. Şeker fiyatları yukardaki hadlerde tu
tulduğu takdirde, 1 Eylül 1950 tarihine kadar 75 bin ton şeker satılabilmesi mümkündür. 
Şimdiye kadar elde edilen tecrübelere dayanılarak, memleketimizin iklim şartları ve ekim sahaların
dan alman pancar mahsulü de göz önünde bulundurulmak suretiyle fabrikaların vasati istihsal ka
pasitesi 100 bin ton olmak üzere hesaplanabilir. B i n a göre de 1 Eylül 1950 tarihinden itibaren 
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1951 kapanyasına kadar istihlâke arzedilebileeek şeker miktarının, stok ve yeni istihsâl ile birlikte 
155 bin tondan ibaret olması gerekir. 

Bu sebep ve mülâhazalarla, Hükümetçe kabul olunan ilişik 24 . VI . 1950 tarihli ve 3/11427 
sayılı karara bağlı Koordinasyon karariyle, ambalaj masrafları hariç olmak üzere mevcut ve istih
sal edilecek olan şekerlerden kesmenint fabrika teslimi toptan satış fiyatı kilosu (160) kuruşa ve 
tozun fabrika teslimi toptan satış fiyatı kilosu (130) kuruşa indirilmiştir 

Şeker fiyatlarında yapılan bu indirmeler dolayisiyle geçen yıllardaki istihlâk seyri ve satışlar-
daki artış tandansı nazarı itibara alınarak toz şeker satışlarının 105 bin ve kesme şeker satışları
nın da 35 bin ki ceman 140 bin tona yükselmesi ve yeni fiyatların Haziran 1950 ayından itibaren 
tatbiki sebebiyle, bu seneki kampanyalara 50 bin ton kadar şeker stokiyle girilmesi, buna 1950 yılı 
kampanyasında istihsal edilecek vasati 100 bin ton şeker ilâve edildiği takdirde mütaakip 195İL 
kampanyasına kadarki devre içinde tahmin edilen 140 bin ton şeker istihlâkinin karşılanması müm
kün bulunmaktadır. Bu izahat, şeker fiyatlarının indirilmiş olmasiyle memlekette bir şeker darlığı
nın vukuuna yer vermiyeceğini açıkça göstermektedir. Şeker fiyatlarında yapılan bu indirmeler, 
ilişik Bakanlar Kurulu kararının 1 nci maddesi ile, Türkiye'de istihsâl edilen şekerlerden 4385 sa
yılı Kanunun 5281 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesi gereğince alınmakta olan muzam istihlâk 
Vergisinin, mezkûr ,4385 sayılı Kanunun 4 neü maddesindeki yetkiye dayanılarak kilo başına kes
me şekerde (77) kuruşa ve kilo başına toz şekerde (50) kuruşa indirilmesi suretiyle temin edilmiştir. 

Şekerden alman munzam îstilâk Vergisi miktarlarında yapılan bu indirmelerden mütevellit 
vergi noksanı, 1950 yılı masraf bütçelerinde sağlanan tasarruflarla telâfi edilmiş ve Yüksek Mec
lise sunulacak kanun tasarısında, bu tasarrufların miktar ve mahiyetleri belirtilmiş bulunacaktır. 

4385 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, şekerden alman munzam İs
tihlâk Vergisi miktarlarında yapılan indirmelerin, sözü geçen kanunun 6 ncı maddesine göre Yüksek 
Meclisin tasdikına arzı gerekmiş ve bu amaçla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/28 

Karar No. 2 

4 . VII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Şekerden alınan munzam İstihlâk Vergisinde 
yapılan indirmelerin onanması hakkında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 30 . VI . 
1950 tarih ve 17/1641/6/2560 sayılı yazısiyle 
Yüksek Meclise sunulan ve Komisyonumuza 
havale buyurulan kanını tasarısı Maliye Baka
nının huzuriyle incelenip müzakere olundu. 

Başlıca gıda maddelerinden olan toz şekerin, 
kilosunun 160 ve kesme şekerin kilosunun 180 
kuruş gibi yüksek fiyatlarla satılmakta olma
sından dolayı, geniş bir halk kitlesinin bu önem
li gıda maddesinden lâyikıyla fayda!allamadık
larını fiyatların yüksek tutulmasının devamın

da muhik ve ciddî bir sebep de mevcut olmadı
ğını göz önünde bulunduran Hükümet, ait ol
duğu yetkiye dayanarak, ambalaj masrafları 
hariç olmak üzere, şekerin fabrika teslimi top
tan satış fiyatlarını, tozun kilosunu 130 ve kes
menin kilosunu 160 kuruşa indirmiştir. Fiyat
larda yapılan bu indirme sebebiyle, istihlâkin 
bir miktar artması muhtemel ise de, bunun da 
gerek mevcut stokla gerekse 1950 kanpanyası 
istihsaliyle karşılanmasının mümkün olabilece
ği ve memlekette bir şeker darlığının vukua gel-
miyeceği anlaşılmıştıı1. 

Kezalik, şeker fiyatlarında yapılan bu indir-

( S. Sayısı : 26 ) 
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meler, ilişik Bakanlar Kurulu kararının birinci 
maddesiyle, Türkiye'de istihsal edilen şekerler
den, 4385 sayılı Kanunun 5281 sayılı Kanunla 
değişik birinci maddesi gereğince alınmakta 
olan munzam İstihlâk Vergisinin, mezkûr 4385 
sayılı Kanunun dördüncü maddesinin Hüküme-
to verdiği yetkiye dayanılarak kilo başına kes
me şekerden 77 ve kilo başına toz şeker de 50 
kuruşa, indirilmesi suretiyle sağlanmıştır. 

Şeker fiyatlarında ve buna mütenazır ola
rak şeker İstihlâk Vergisinde yapılan bu tenzi
lin bütçeye yapacağı tesir mevzuunda Maliye 
Bakanlığı tarafından verilen izahat üzerine, ka
rarnamenin kabulü tarihine kadar cari fiyatla
ra nazaran 30 bin ton küb, 90 'bin ton kristal 
olmak üzere senelik 120 bin ton olan şeker is
tihlâkinin, fiyat tenzilâtı sebebiyle senede 20 
bin ton kadar artacağı ve bu sayede hâsıl ola
cak gelir fazlalığı da nazarı itibara alınmak su
retiyle 1950 malî yılının mütebaki sekiz aylık 
şeker İstihlâk Vergisi hasılatında >on üç buçuk 
milyon lira kadar bir tenezzül vukuageleceği 
neticesine varılmıştır. 

Maliye Bakanı tarafından hâsıl olacak bu 
gelir noksanının 'bütçenin masraf tertiplerinde, 
yapılacak tasarruflar ile karşılanacağı temin 
edilmesi üzerine 4385 sayılı Kanunun altıncı 
maddesi uyarınca, Yüksek Meclise arzohman 
kararın tasdi'kı komisyonumuzca da söz birliği 
ile kaimi olunmuştur. 

Kamutayın tasvibine arzolunmak üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı Sözcü 
Eskişehir Giresun 

A. Potuoğlu II. Erkmen 
Kâtip 

Kocaeli Afyon K. Amasya 
H. Başak A. Vezir oğlu II. Koray 

Kastamonu Kocaeli Konya 
Ş. Kerimzade M. Kavalcıoğlu M. A. Ülgen 

Maraş Rize Samsun 
R. Öksüz 1. Akçal II. Üzer 

Sivas 
S. Zeki örs 

Şeker sandıklarının fiyatı evvelce üç lira 
iken halen beş liradır. Bunun elli kiloluk bir 
şeker sandığında on kuruşluk bir fark yap
tığı cihetle, Şeker Şirketi hesaplarının tteki-
kında nazarı itibara alınması temenniye şa
yandır. 

Afyon Karahisar 
Ahmed Veziroğlu 

Şeker Şirketinin maliyetleri fiyatlarının 
unsurları üzerinde önemle durulması israf 
ve lüks addolunacak masraflardan sarfınazar 
olunmasının Şirketçe usul ittihazı temenniye 
şayandır. 

Eskişehir 
Abidin Potuoğlu ; 

( S. Sayısı : 26 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

ŞekerdSn alınan munzam İstihlâk Vergisinde 
yapılan indirmelerin onanması hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1 . — 4385 sayılı Kanunun 5281 sa 
yılı Kanunla değişik birinci maddesine göre şe
kerden alınmakta olan munzam istihlâk Vergi
sinde, 4385 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun 
ilişik 24 . VI . 1950 tarihli ve 3/11427 sayılı Ka
rarının birinci maddesiyle yapılan indirmeler 
onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
Refik §. İnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Başman 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
İV. Özsan 

Ulaştırma Bakanı 
T. İleri 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

/ / . Özyörük 
İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 
F. Belen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. R. Belg&r 
Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
H. Polatkan 

İşletmeler Bakanı 
Muhlis EU 

( S. Sayısı : 26 ) 
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Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Kararlar Müdürlüğü 
Karar sayısı: 3/11427 

M. Yi. 1950 

Karar sureti 

Maliye Bakanlığının 291007 - 5 - 2/17295 sayılı ve 23 . VI . 1950 tarihli yazısiyle yapılan teklifi 
Bakanlar Kurulunca 24 . VI . 1950 tarihinde incelenerek, 

J. Türkiye'de istihsal edilen şekerlerden 4385 sayılı Kanunun 5281 sayılı Kanunla değişik 
I nei maddesi gereğince alınmakta olan munzam İstihlâk Vergisinin, 4385 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine göre, kilo başına kesme şekerde (77) kuruşa ve kilo basma toz şekerde (50) kuruşa 
indirilmesi, 

2. Şekerin toptan satış fiyatlarının tesbiti, beyana tâbi tutulması ve muayyen müddetle satış 
ve naklinin yasak edilmesi hakkındaki ilişik K/811 sayılı Koordinasyon Heyeti kararının yürür
lüğe konulması, 

3. ilişik K/811 sayılı Koordinasyon kararının 2 nei maddesi gereğince bildirilecek ve var
lığı yoklama sonunda anlaşılacak şekerlerden, kesme şekerin beher kilosu için 20 kuruş ve toz şe
kerin beher kilosu için 30 kuruş resim farkının geri verilmesi, 

Kararlaştırılmıştır. ' ' • •-
4. Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. '.''• 

Cumhurbaşkanı 
C. Boyar 

Başbakan 
A. Menderes 

Millî Savunma Bakanı 
Refik §. İnce 

Millî Eğitim Bakanı 
A, Başman 

G. ve Tekel Bakanı 
N> özsan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Bayındırlık Bakanı 
Korgl. F. Belen 

Tarım Bakanı 
İV. îyriboz 

Dışişleri Bakanı 
Dr. Pr. F. Köprülü 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. Velibeşe 

Ulaştırma Bakanı 
T. İleri 

İşletmeler Bakanı 
Muhlis Ete 

Adalet Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
//. Ayan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. Pr. E. Belcjcr 

Çalışma Bakanı 
H. Polatkan 
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S. Sayısı: 27 
Muamele Vergisi Kanununun 4939 sayılı Kanunla değiştirilen 9 
ncu maddesinin 12 nci fıkrasının (A) bendinin değiştirilmesi hak

kında Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/27) 

T. C. ' ' • 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü ' ' * 

Sayı : 1642, 6 - 2559 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 9 ucu maddesinin değişik 12 nci fıkrasının (A) ben
dinin değiştirilmesi hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29. V I . 
1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte su
nulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
, , , . , A, Menderes 

GEREKÇE 

Halkımızın başlıca gıda maddesini teşkil etmekte olan hububat unlarının mümkün mertebe ucu
za satılmasını temin eylemek arzuya şayan bir husustur. Diğer taraftan hububat fiyatları, müs
tahsili teşvik etmek maksadiyle Hükümetçe yüksek bir seviyede tutulmaya çalışılmaktadır. Bu
na ilâveten hububat unlarının satış bedelleri üzerinden % 12,5 nispetinde Muamele Vergisi de 
alınmaktadır. 

Sözü edilen bu iki âmilin tesiri altında un fiyatlarının memleketimizde oldukça yükselmiş 
bulunmasına mukabil, dünya piyasalarında hububat ve un fiyatlarının diğer maddelerin fiyatla
rına mütenazır olarak düşmekte olduğu ve buseyrin memleketimizdeki fiyatlara da tesir etme 
temayülünü gösterdiği müşahade olunmaktadır. 

Bu durum karşısında hububat unları fiyatlarının imkân nispetinde düşürülmesi zarureti or
taya çıkmakta ve bu hususun bu nevi maddelerden alınmakta olan Muamele Vergisinden sarfı
nazar olunmak suretiyle tahakkuk ettirilmesinin en salim bir yol olacağı mütalâa edilmektedir. 

Bu suretle Hükümet programında yer almış bulunan vasıtalı vergilerin tahfif edilmesi ve ge
niş halk kütlelerini sıkan vergilerde tenziller yapılması hakkındaki kararlara uygun olarak ek
meğin fiyatı ucuzlatılmış olacağı gibi, istihlâk sahası geniş, iptidai maddesinin satış fiyatı azım-
sanmıyacak derecede yüksek ve çok önemli bir gıda maddesi üzerinden yüksek nispetli bir vergi 
almak gibi müdafaası gerçekten güç bir duruma son verilmiş bulunacağı kanaat ve neticesine 
varılmış ve bu maksadı temin için 3843 sayılı Kanundaki muaf maddeler meyanma - pirinç unu 
hariç olmak üzere - hububat unlarının ithalini mümkün kılan ilişik kanun tasarısı hazırlanmış
tır. 

Tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde gelir bütçemizde senede vasati olarak 23 000 000 liralık, 
ve 1950 Malî yılının mütebaki 8 ayında ise 15 000 000 liralık bir tenezzül hâsıl olacağı tahmin 
olunmaktadır. Ancak zikrolunan bu miktar, Devlet daireleri tarafından ödenen veya bu dairelere 
inikas ettirilen Muamele vergilerini de muhtevi bulunduğundan, bütçe muvazenesine yapacağı 
tesirin daha da az olacağı tabiîdir. 

30 .VI. 1950 



— 2 — 
Diğer taraftan makarna ve şehriye gibi hububat unlarından mamul sair maddelerin, satış fi

yatlarına iptidai maddesinin Muamele Vergisine tâbi tutulmuş olması hasebiyle tatbik edilegel-
mekte olan iptidai madde tenzilâtı, bahsi geçen unlar vergiden istisna edildiği takdirde, bundan 
böyle tatbikına imkân ve mahal kalmıyacağı cihetle vergi hasılatının bu nispette artacağını da 
nazarı itibara almak icabetmektedir. 

Hububat unlarının Muamele Vergisinden müstesna tutulması yüzünden hâsıl olacak gelir ka
yıpları, masraf bütçesinde mümkün ve lüzumlu olan tasarrufları yapmak ve israf sayılacak sar
fiyattan tevakki olunmak suretiyle karşılanacak ve bu hususta hazırlanan kanun tasarısı da ayrıca 
takdim olunacaktır. 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
(fecici Komisyon 4 . VII . 1950 
Esas No. 1/27 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 9 
ncu maddesinin 12 ci fıkrasının «A» bendinin 
değiştirilmesi hakkında Hükümetçe hazırlanan 
Kanun tasarısı ile gerekçesi 30 . VI . 1950 ta
rihli ve 1/27 sayılı yüksek havaleleri gereğin
ce Maliye ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlarının 
huzurlariyle incelendi: 

Bu tasarının, hayatı ucuzlatma konusunda 
Hükümetin aldığı kararlara muvazi olarak ha
zırlandığı anlaşılmaktadır. Filhakika hububat 
unları 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 
5 nci maddesinde belirtilen mânada mamul bir 
madde bulunması hasebiyle % 12 - 1/2 nispe
tinde Muamele Vergisine tâbidir. Halkımızın-
başlıca gıda maddesini teşkil eden ekmek fiya
tının - hububat fiyatlarının düşürülmemesi za
rureti karşısında - kısmen olsun ucuzlatabil-
mesi. Hükümetin gerekçesinde de belirtildiği 
veçhile ancak hububat unlarından alımın Mu
amele Vergisinin kaldırılınasiyle mümkündür. 

Bu konuda Hükümet mümessilleriyle yapılan 
görüşmeler sonunda hububat unlarınla»1 alı
nan Muamele Vergisinin kaldırılması ve öğüt
me ve ekmek im al iye masraflarının yeniden 
tesbiti gibi. ekonomik tedbirler sayesinde -ekme
ğin beher kilosunda takriben beş kuruş bir fiyat 
tenezzülü hasıl olabileceği neticesine varılmış
tı ı\ 

Tasarının kanunlaşması halinde kaldırılan. 
Muamele Vergisinin 1950 yılı Bütçesine tesiri 

görüşülerek, hububat unlarından senede alınan 
Muamele Vergisi tutarı olan takriben 23 milyon 
liradan sekiz aya isabet eden miktarın 
15 400 000 lira olacağı ve bundan senesi içinde 
Millî Savunma ve Umumi Muvazeneye dâhil di
ğer dairelerce ödenecek olan takriben 5( milyon 
liranın sekiz aylık tutarı olarak hesaplanan 
3 200 000 liranın tenzili halinde bakiyenin 
12 200 000 lira olacağı ve bunun da 1950 Bütçesi 
masraf tertiplerinde Hükümetçe sağlanacağı te
min edilen tasarruflarla karşılanacağı anlaşıldı
ğından hububat unlarından alınmakta olan Mua
mele Vergisinin kaldırılmasına dair Hükümet 
tasarısı ve tümü itibariyle Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

Ancak, adı geçen verginin hububat unların
dan kaldırılmasına rağmen bu unlardan imal olu
nan makarna ve şehriye Muamele Vergisine tâbi 
kalmakta olduğundan ve bu nevi mamulâtm isti
fade etmekte olduğu un iptidai madde tenzilâtını 
hububat unlarının vergiden istisnası halinde tat-
bika imkân kalmıyacağmdan, makarna ve şehri
yenin satış fiyatlarında kilo basma iki buçuk ku
ruş kadar bir artış husule geleceği de hesaben an
laşılmıştır. 

Bununla beraber Hükümet gerekçesinde be
lirtilen esaslara ve Hükümet mümessillerince ve
rilen izahlara nazaran tasarı gayesinin ekmek .fi
yatlarının ucuzlatılması olmasına ve yukarda 
bahsi geçen farkın yakın bir zamanda Muamele 
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Vergisi mevzuuuun yeni baştan gözden geçiril
mesi sırasında nazara alınarak telâfi edilmesinm 
yerinde olacağı Maliye Bakanı tarafından derme-
yan edilmiş- bulunmasına binaen bu cihetin te
menni şeklinde rapora derci ekseriyetle karar al
tına alınmıştır. 

Tasarı Kamutayın yüksek tasvibine arzo 
lunmak üzere Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Kâtip 
Kocaeli 

/ / . Başak Kaydi 

Amasya 
İhtirazı kayıt bağlıdır 

H. Koray 
Kocaeli 

İtiraz kaydım bağlıdır 
M. Kavalctoğlu 

Maraş 
E, Öksüz 

Samsun 
II. Üzer 

Sözcü 
Giresun 

// . Erkmen 

Afyon K. 
ihtirazım bağlıdır. 

A. Veziroğlu 
Kastamonu 
Ş. Kerimzade 

Konya 
M. A. Ülgen 

Rize 
Kayıt ile 
/ . Akçal 

Sivas 
S. Z. Örs 

1. Makarna ve şehriyenin mevaddı ip-
tidaiyesi olan hububat unundan Muamele 
Vergisi kaldırıldığı takdirde bu mevaddm 
imalinden ayrıca alınması gereken ve iptidai 
maddesi olan hububat unu Muamele Vergisi
ne tâbi olduğu takdirde imali dolayısiyle ver
giye tâbi bulunmıyan makarna ve şehriyeden 
% 15 Muamele Vergisi alınması icabetmekte-
dir. Bu hal ise bu maddelerin bugünkü satış fi
yatlarında fazla vergi dolayısiyle iki kuruş otuz 
dört santim bir yükselme kaydedecektir. Ma
karna ve şehriyeden alınacak Muamele Vergi
sinin Hazineye temin edeceği varidat ise âza
mi 250 bin liradan ' ibarettir. Makarna ve 
şehriyeden alınan Muamele Vergisinin 
de muafiyet listesine ithali halinde ise 
makarna fiyatlarında (hububat fiyatlarında 
Muamele Vergisinin kaldırılmasından beş ku
ruş ve makarna ve şehriyenin muaf tutulma
sından dolayı 2 34 kuruş ki) ceman yedi bu

çuk kuruşa yakın bir tenezzül husule gelecek
tir. 

2. Şu hale göre un üzerinden alınmakta 
olan Muamele Vergisinin kaldırılmasiyle hu
sule gelecek olan farktan makarna ve şehri
yenin de istifade ettirilmesi memlekette mev
cut büyük makarna ve şehriye fabrikalarının 
inkişafı bakımından da elzem olduğu knaatin-
de bulunduğumuzu arzederiz. 

Giresun Koceli Rize 
H. Erkmen M. Kavalctoğlu 1. Akçal 

Kocaeli Amasya 
H. Buşak II. Koray 

I 

Hububat mamullerinden Muamele Vergi? 
sinin kaldırılmasına.dair olan bu tasarı kanun-, 
laşıp meriyete girdiğinde; tüccar ve f ur uncu 
esnaflarının ellerinde mevcut olan vergisi 
ödenmiş ve henüz satış edilmemiş olanlarının 
tesbit edilerek vergilerinin iadesi lâzımgelece-
ği, ve bunun için de geçici bir madde eklenmesi 
iktiza edeceğinden bahisle yaptığım teklifimin 
kabul edilmemesi adalet mefhumu ile kabili. 
telif değildir. Bu sebeple bu. mevzuda konuş
ma hakkım mahfuz kalmak şartiyle imzamı 
vaz'ediyorum. 

Afyon Karahisar Milletvekili' 
Ahmed Veziroğlu 

Muamele Vergisinde yapılması teklif edi
len tadilâtın "hedefi, hayatı ucuzlatmak bulun
duğuna un gibi bulgur da halkın başlıca gı
da maddelerini ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarını 
teşkil etmesine göre bulgur kırmasının da un 
gibi Muamele Vergisinden muafiyeti alınması 
zarureti vardır. Bu zaruretin de nazarı dik
kate alınması hususu Komisyonumuza teklif 
edilmiş ise de Maliye Bakanının komisyonda 
verdiği izahata göre Meclisi Âlinin Kasım 
toplantısına yetiştirilecek olan Muamele Ver
gisi tadilâtının da nazarı dikkate alınacağı 
bildirilmiştir. Hükümetçe teklif edilecek Mu
amele Vergisi tadilâtı meyanmda bulgur kır
masının da muafiyet meyanına alınması hu
susunun tahakkuk 'ettirilmesi şayanı temen
nidir. 

Konya Milletvekili 
M. A. Ülgen 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu 
maddesinin değişik 12 nci fıkrasının (A) bendi

nin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3843 sayılı Kanunun 4939 sa
yılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinin 12 
nci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

A) Tâkim ve teksif edilmiş veya toz haline 
getirilmiş şekerli ve şekersiz süt, tereyağı, sade
yağı, kaymak, krema, yoğurt, peynir, balık ve 
et ve sebze ve meyva konserveleri, balıkyağı, ba-
lıkunu, balıkyumurtası, havyar, her türlü tuz
lanmış ve tütsülenmiş balıklar, pastırma, sucuk, 
salam, sosis, sosison, jambon, kavurma, her 
türlü pekmez, bulama, pestil, meyva suyu ve 
meyva usaresi, turşu, sirke, kırılmış veya toz ha
line getirilmiş tuz, kavrulmuş veya öğütülmüş 
kahve, uzun müddet saklanması mümkün bulun-
mıyan ve satıldığı yerde istihlâki âdet olan yi
yecek ve içecek maddeleri, hububat unları (pi
rinç unu hariç), ekmek, peksimet, tahin, tahin-
helvası, bisküvi, reçel ve marmalât, şeker ve gli
kozdan mamul maddeler (|% 50 ve daha fazla 
miktarda şeker veya glikozu havi maddeler şe
ker ve glikozdan mamul madde sayılır); 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakan
ları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Milli Savunma Bakanı 
Refik Ş. İnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Başman 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
T. İleri 

işletmeler 
Muhlis 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
içişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 
F. Belen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. R. Belger 

Tarım Bakanı 
N. tyriboz 

Çalışma Bakanı 
H. Polatkan 

Bakanı 
Ete 
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