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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Erzurum Milletvc ..ili Rıza Topçuoğlu ile ; 
Mardin Milletvekili Rıza Erten'e izin veril

mesi hakkındaki Başbakanlık tezkeresi okuna
rak onandı. 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın, Türk 
('eza Kanununun 141 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki Kanun teklifinin Komisyon
da ivedilikle görüşülmesine dair olan önergesi 
ile; 

Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'nin, 
2311 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair olan Kanun teklifinin ivedilikle 
görüşülmesi hakkındaki önergesi okundu. 

Üzerlerinde yapılan görüşmelerden sonra 
önergeler, reddolundu. 

Samsun Milletvekili Muhittin Özkefeli'niu, 
Hariciye Köşkü hakkındaki sözlü sorusunu, 

Dışişleri Bakanı cevapladı. 
Devlet Demiryolları ve Limanları îdarei 

Umumiyesinin teşkilât ve Vazifelerine dair olan 
1042 sayılı Kanunla bu kanuna ek ve tadillerin
de değişiklik yapılması ve bu kanuna yeni bâzı 
hükümler eklenmesine dair 4577 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun tasarısının, birinci görüşülmesi bitirildi. 

27 . XI . 1950 Pazartesi günü saat 15 tc top
lanılmak üzere Birleşime son verilmiştir. 
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celi öğretim müesseselerinde öğretmenlik yapan
ların yahut Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilâtında çalışanların hizmet müddetle
rine göre alacakları aylık dereceleri hakkında 
Kanun teklifi (2/57) (Millî Eğitim ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgîller'in, Memurin Muhakematı hakkında
ki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair Ka-

.1950 Ö : İ 
nun teklifi (2/58) (İçişleri ve Adalet Komisyon
larına) ; 

Rapor 

•4. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'iıi. 
Dilekçe Komisyonunun 7 . V I I . 1950 tarihli Hat' 
talik Karar Cetvelindeki 67 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/60) (Gündeme). 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Hulusi Köymen 

KÂTtPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), Sedat Baran (Çorum) 

mmm 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var. Birleşimi açıyorum. 

3. — İKÎ GEÇİCİ DİLEKÇE KOMİSYONU SEÇİLMESİ 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Anayasanın 
81 nci maddesi gereğince vatandaşlar Büyük 
Millet Meclisine birçok müracaatlarda bulun
makta ve bu müracaatlarını vermiş oldukları di
lekçelerle sunmaktadırlar. Bu dilekçeler; malû
mu âliniz, doğrudan doğruya Dilekçe Komisyo
nuna gönderilmekte ve orada incelenmektedir. 
Bu suretle vâki müracaatların sayısı bugün Di
lekçe Komisyonunun mesaisi ve çalışma takati 
üstünde bir kemiyete erişmiştir. Bu itibarla Ri
yaset Divanı bu hususta düşündüklerini Heyeti 
Muhteremenize arzetmek kararındadır. O da 
şudur : 

1950 yılı Kasım ayının birinci gününe kadar 
gelmiş olan, gerek bu devrede, gerekse geçen 
devrede tetkik edilmekte bulunan dilekçeleri 
tetkik etmek üzere geçici iki komisyon teşki
lidir. 

Bir Kasım 1950 den itibaren gelen dilekçe
lerin tetkikatı asıl intihap buyurduğunuz de
vamlı Dilekçe Komisyonunca yapılacaktır. On
dan evvel gelmiş ve tetkikatı bitmemiş olan di
lekçeler, eğer tasvip buyurulursa, Yüksek Hey
etinizin intihap buyuracağı geçici iki dilekçe 

komisyonu tarafından incelenecek ve bu suretle 
müracaat eshabının sabırları tüketilmeden ken
dilerine cevap verilmek imkânı sağlanmış ola
caktır. Bu itibarla Yüksek Heyetinize arzımız 
şudur : 

Bütçe, Dilekçe, Meclis Hesaplarını İnceleme 
ve Meclis Kitaplığı komisyonları dışındaki ko
misyonlardan seçeceğiniz ikişer üyeden, bu şekil
de 16 komisyondan alınacak 32 kişiden 2 Geçici 
Komisyondan teşekkül ve terekküp edecektir. 
Bu komisyonlar seçildikten sonra tabiî vazife
lerine başlıyacakları için Yüksek Heyetinizin 
tasvibine arzediyorum. Bu şekilde bu komis
yonlardan maada yani, Bütçe, Dilekçe, Meclis 
Hesaplarını İnceleme ve Meclis Kitaplık Komis
yonları dışındaki Komisyonlardan ikişer üyenin 
seçilmesi suretiyle iki Geçici Dilekçe Komisyonu 
teşkilini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın
lar... Kabul etmiyenler... İttifakla kabul edil
miştir. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Yine 
ıçıkmaz bu işler, imkânı yoktur. 

BAŞKAN — Ruznamenin birinci maddesine 
geçiyoruz. 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcı-
oğlu'nun, Amerikan uzmanlarının «Türkiye'nin 
iktisadi bakımdan umumi bir tetkiki» adlı raporu 
ile Pakistan'da toplanan İslâm, Ekonomik Kon
feransına katılan heyete dair sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı 
(6/79) 

BAŞKAN — Mümtaz Kavalcıoğlu burada 
mı? 

MÜMTAZ KAVALCIOĞLU (Kocaeli) — 
Buradayım. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
1. 1933 senesinde memleketimizin iktisadi, 

mali, sınai ve zirai kalkınmasını temin maksa
dıyla Amerika'dan davet etmiş olduğumuz 10 
kıymetli mütehassıs, Türkiye'nin her köşesini bir 
sene müddetle dolaştıktan sonra müştereken ha
zırladıkları ve 1834 senesinde Türkçeye tercüme 
edilerek Hükümete verdikleri yedi ciltlik (Türki
ye'nin iktisadi bakımdan umumi bir tetkiki) 
ismini taşıyan çok faydalı ve mufassal raporla 
ve yine Türkiye'nin maadin, jeolojik, sanayi ve 
zirai mıntaka ve sahalarını gösteren haritaların 
halen nerede bulunduğunun; 

2. Bu rapor ve haritalarım hazırlanması için 
Hükümet tarafından bu heyete ne miktar ücret 
verildiğinin ve bu raporlardan bugüne kadar 
memleketin kalkınması için istifade edilip edilme
diğinin; 

3. Bundan sekiz ay mukaddem Pakistan'ın 
Karaşi şehrinde toplanmış bulunan Enternasyo
nal Konferansına iştirak etmiş bulunan heyeti
mizin bu konferansın mukarreratı ve cereyan 
tarzı ile iktisadi ve malî görüşmeler hakkında Hü
kümete bir rapor verip vermediğinin Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak açıklan
masını saygılarımla rica ederim. 

5 V I I . 1950 
Kocaeli Milletvekili 

Mümtaz Kavalcıoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Ticaret Bakanı.. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÛlI 

TÜ HİLMİ VELİBEŞE (İzmir) — Sayın arka
daşlar; Muhterem Muhtar Kavalcıoğlu arkada
şımızın bugünkü sözlü sorusu cidden dikkate de
ğer bir mevzua taalluk ediyor. Umumi efkârın 

geçmiş iktidarı bir kere daha yakından öğrenme 
sine vesile verdikleri için kendileri bilhassa teb
rike lâyıktırlar. 

Arkadaşlar; Hükümet mevkiine geçtiğimiz 
gün memleket ekonomisinin bulunduğu vaziyeti 
izaha lüzum yoktur, zannederim. Bu çok mu
hataralı ve müşkül durumu derhal önliyebilmek 
için bunun sebeplerini yakından tetkika girişti
ğimiz sırada bakanlık odasındaki etajerde «Tür
kiye'nin iktisadi bakımdan tetkiki» isimli üç 
ciltlik bir eser gördüm. 1934 senesinde basılmış 
idi. Memleketimizin o tarihlerde maliye, sanayi, 
ziraat, hayvancılık, madencilik gibi bütün ekono
mi sahalarındaki büyük servet ve imkânları et-
rafiyle anlatan, yapılacak işleri Millî teşkilâtlan
dırma usullerini gösteren çok istifadeli ve son 
derecede dikkate şayan olan bu eserin bir rapor 
olduğu daha ilk satırlarında belli oluyordu. 

Kitaplar üzerinde on kadar Amerikan mü
tehassısın ismi vardı. Haşiyesinde verilen izahat
tan : 1933 senesi iptidasında Vaşington; Sefirimiz 
merhum Muhtar Bey vasıtasiyle profesörlerden, 
mühendislerden, fen adamlarından mürekkep bir 
heyetin Ekonomi Bakanlığınca davet edildiğini 
ve bunların 1934 senesi Mayısına kadar çalış
tıktan sonra bu raporu vermiş oldukları anlaşılı
yordu. İngilizcesi yedi cildi, Türkçe tercümesi 
üc cilt ve matbuu bin sahifadan fazla tutan bu 
rapora ekli olarak birçok grafikler, haritalar, is
tatistikler de vardı. 

Tahkik ettim. Memleketimizin en iyi unsur
ları da kendilerine terfik edilmek suretiyle bu 
heyetin sekiz ay memleketin her tarafında dolaş
tığını tetkikler yaptığını bunun için Hükümetin 
ozamanki para ile 290 000 lira raddesinde bir 
masraf ihtiyar ettiğini öğrendim. Bu eserden 
istifade edilmiş mi? Tavsiyeleri tetkik ettirilmiş 
ve tatbik kabiliyeti aranılmış mı? Bunu ben de 
merakla araştırdım. Maalesef hiçbir dosyada 
buna bir atıf yapıldığına tesadüf edilmedi. Bun
lardan hiç birinin tatbik edildiğine dair bir ka
vı i ve iz bulduramadım. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — îkincî 
beş senelik sanayi plânı bu raporlara dayanır. 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI ZÜH-
TÜ IIÎLMİ VELİBEŞE (Devamla; — Bilâkis 
bu raporun fevkalâde mahrem tutulmasına itina 
edildiğini hayretle öğrendim. Türkçeye tercüme 
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ettirilerek bastırılan bu eserden ancak muayyen 
ve pek mahdut kimselere imza mukabilinde bi
rer tane verildiğini, mütebaki yüzlerce nüshanın 
imha ettirildiiğni size söylediğim zaman sizin 
de hayrete düşeceğinize eminim. (Bu cümleyi 
tekrar edermisiniz sesleri) Pek âlâ, «pek mah
dut kimselere imza mukabilinde birer tane ve-
rj&j$ğüıi mütebaki yüzleree nüshanın imha etti
rildiğini size söylediğim zaman sizin de hayrete 
düşeceğinize eminim.» Bu imha şekli de dikkate 
şayandır. Lüzumsuz kâğıtların hamur yapılmak 
üzere İzmit Selüloz Fabrikasına gönderilmesi
ne dair 634 sayılı bir Koordinasyon Kararı var
dır '. İşte bu karara istinaden, o zamanki Hükü
metçe yüzbinlerce liraya mal olan bu eser ta-
mamiyle lüzumsuz kâğıt addedilerek îzmit Se
lüloz Fabrikasına gönderilmiş ve orada kâğıt 
iptidai maddesi olarak hamura çevrilmiştir. 

MURAT ALÎ ÜLGEN (Konya) -^ Hangi 
Bakan zamanında! 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜHTÜ 
HİLMİ VELİBEŞE (Devamla) — Bu 1934 sene
sindeki bakan kimse. 

Bu acı ve hazin âkibet eğer latifeye taham
mül edebilseydi, bu eserin muhtevasından, olma
sa da kâğıdından istifade edildiğini söyleyebi
lirdi. Memleketin kalkınması için büyük para
lar sarfedilerek yaptırılan etraflı tetkika ait ra
por macerası bundan ibarettir. 

Mümtaz Kavalcıoğlu'nun ikinci sualine ge
lince ; 

Bundan sekiz ay önce Pakistan'a giden ve I 
Karaşi'de toplanan Milletlerarası İslâm Konfe- I 
ransraa iştirak eden heyet Sırrı Enver, Mümtaz 
Kavalcıoğlu ve Salâhattin Tandal'dan mürek
kepti. 

Bu heyetin Bakanlığımıza bir rapor tevdi I 
ettiklerine dair bir kayda tesadüf edemedik. 
Heyete dâhil bulunan arkadaşımız bu hususta I 
bize malûmat verir ve kabilse bir tarih veya I 
numaraya işaret edebilirlerse tekrar araştırma I 
yapmaya amadeyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan alkış- j 
lar) 

MÜMTAZ KAVALCIOĞLU (Kocaeli) - -
Muhterem arkadaşlar, Sayın Ekonomi ve Ticaret 
Bakanının vermiş olduğu izahata teşekkür ede- j 
rinı. Bu izahattan da anlaşıldığı üzere bu kıymet
li rapor ve haritalar senelerce kütüphanelerde | 
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saklanmış eh nihayet hurda kâğıt olarak tzmit 
Kâğıt Fabrikasına gönderilmiş ve kâğıt hamuru 
yapılmıştır. (Bir ses kaç senesinde!) 

Senesi her halde Bakanlıkta, zannederim ki, 
mucip bir sebebi olacaktır. Yüzbinlerce liraya 
mal olan ve Amerikalıların en kıymetli iktisat, 
maliye ve ziraat mütehassıslarından Alexander 
Smith, Gardener, Somervell, Kemmerer ve.halen 
memleketimizde Amerikan Yardım Heyeti Başka
nı oulunan Russel Dorr'un Babası Golden Dorr 
gibi Türk dostu mütehassıslar tarafından hazır
lanan ve cidden çok kıymetli malûmatı ihtiva 
eden bu raporlar acaba memleketin iktisadi, malî 
sınai ve zirai mevzulariyle çok yakından alâkadar 
bulunan kıymetli eleman, profesör ve münevver
lerinin nazarı mütalâalarına arzolunamaz mıydı! 

Aziz arkadaşlarım; bugüne kadar memleke
tin iktisadi, malî, zirai, sınai ve hattâ, sosyal ba
kımlardan kalkınmasını temin raaksadiyle Hükü
met tarafından celbolunan muhtelif heyetlerin 
vermiş oldukları ve sayısı yüzleri aşan-ve içlerin
de hakikaten çok kıymetlileri bulunan raporlar 
vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın nutuklarında 
da işaret buyurdukları gibi bu memlekette bu
güne kadar yapılan tetkik ve etütlerle bütün ik
tisadi, malî, sınai ve zirai mevzulanmız incelen
miş rapor ve projeleri hazırlanmıştır. Ancak biz 
bugüne kadar bu rapor ve projeleri etüd edip bu 
tavsiyeleri tatbik mevkiine koyacak teşkilâtı ku
rup faaliyete geçiremedik. Misal olarak şu ciheti 
arzetmeme müsaadenizi istirham edeceğim. Bu
gün bu Mecliste Milletvekili bulnan kıymetli ma
liyeci arkadaşlarımızdan Emin Kalafat, Tevfik 
Kural, Ekrem Alcan ve Ferit Melen memleketi
mizin malî bünyesi hakkında Alfon, Müller ve 
daha birçok ecnebi malî mütehassısların Türki
ye'nin malî durumu hakknda vermiş oldukları 
raporlardan malûmatları var mıdırf. Hiç şüpe et
miyorum ki, bu raporların yüzünü bile görme
mişlerdir. 

Çünkü bu raporlar ya kütüphanelerde veya 
mahzenlerde çürüyüp gitmiştir. Bunun gibi da
ha birçok misaller vermek kaabildir. 

Arkadaşlarım; bundan başka beynelmilel an
laşmalara ait daha birçok kıymetli ve hayati 
ehemmiyeti haiz etüd ve mukarrerat mevcuttur. 
Meselâ; Sanfransisko, Havana, E. C. E. P. U. 
Bread and "VVoods, Planc Marşal'a ait plân ve 
daha nice nice anlaşmalar vardır. Muhtelif ihtı-

,sas komisyonlarına ayrılmış bulunan meclis ar-
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kadaşİarmızm kendi mevzularında bihakkin vu
kuf sahibi olabilmelerini ve memleketin her sa
hada rasyonel bir şekilde kalkmabilmesini temin 
için milletvekili arkadaşımızın dokümante bir 
halde bulunmalarını sağlamak ieabettiği kanaa
tindeyim. Bu itibarla Sayın Menderes Hükü
metinden bu gibi kıymetli ve faydalı ve memle
ketin iktisadi, malî, sınai, zirai ve sosyal kalkın
masını alâkadar eden ve bugüne kadar kütüpha
ne ve mahzenlerde çürüyüp giden rapor ve dö-
kümanterin birer suretinin Meclis ihtisas encü
menlerine tevdi olunmasını memleektin kalkın
ması bakımından olduğu kadar Meclis çalışma
ları cephesinden de rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; Pakistan hakkında
ki maddeyi takririme ilâve etmeye bendenizi 
mecbur eden bir hâdise ile karşı karşıya kalmış 
bulunmam sebep olmuştur. Bundan bir sen£ 
mukaddem Pakistan'a gönderilmiş bulunan he
yetin içinde bendeniz de vardım. Bu heyet bir 
ay müddetle mevzuubahis îslâm İktisat Konfe-
ransmdaki çalışmalarda bulunmuş ve memlekete 
avdet eylemişti. O tarihten bugüne kadar bu 
konferansta alman kararlardan Türkiye'yi alâ
kadar eden kısımların ve taahhütlerimizin yerine 
getirilmediğini bu defa Tahran'da toplanan 
İkinci îslâm Konferansında maalesef öğrendim. 

Arkadaşlarım, bu kürsüden hiçbir şahsa ta
riz etmeyi asla aklımdan geçirmem. Ancak bir 
iki haris düşünceli ve menfaat düşkünü şahsın 
kalem oynatarak yazılar yazarak (Demokrat 
Parti İktidara geçti geceli haricî şeref ve itibarı
mızı ihlâl eyledi) diye uluorta yazılar yazmala
rına bendeniz elimde mevcut bulunan şu vesaik 
ile kendilerine cevap vereceğim. 

Arkadaşlar, şu elimde tuttuğum deklarasi-
yon geçen sene imza edilmiş ve tarafımızdan 
yapılması icap eden bâzı hususları ve taahhü
dümüzü gösteren bir vesikadır. Bunu Menderes 
Hükümetine tevdi edeceğim ve bu hususta biran 
evvel karar almasını rica edeceğim. Bu mukaddes 
millet kürsüsünden şu ciheti açıklamak mec
buriyetindeyim ki Demokrat Parti hiçbir zaman 
Türklüğün şeref ve itibarına nakise vermemiş 
ve fakat bize bunları isnad edenlerin Türkiye'yi 
hariçte fena duruma soktuklarını ve Türkiye'yi 
taahhütlerine sadık olmıyan bir memleket diye 
tanıttıklarını bu vesikalar ispata kâfidir sanı
rım. îşte arkadaşlar biz bugün hariçteki bu kötü 
zihniyeti ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. 

ö : i 
Değerli arkadaşlarım, Pakistan'a yapmış ol

duğumuz bu seyahatin birçok maddi ve mânevi 
cihetleri vardır. Bunları burada yegân yegân 
zikretmeye imkân yoktur. Ancak şu kadarını 
'arzedeyim ki, binbir tarihî ve mânevi bağlarla 
millet ve memleketimize samimî duygularla bağlı 
bulunan Pakistan halkı bu sevgi ve bağlılık
larını bütün dünyaya ispat etmek için bu kon
ferans münasebetiyle tesis ettikleri büyük ser
ginin bir kapısına Kemal Atatürk ismini ver
mişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar ! 
Memleketimizin haricî ticaret istatistiklerini 

tetkik edecek olursak umumi ihracatımızın kıy
met bakımından 550 milyon liralık kısmı Avru
pa ve Amerikaya, 56 milyon liralık kısmı ise 
yakın, orta ve uzak doğu memleketlerine ait 
olduğunu görürüz. 

Arkadaşlar, biz Hükümet olarak bugüne 
kadar daima Arap devletleriyle iktisadi, sınai 
ve malî anlaşmalara ehemmiyet vermiş ve şark 
memleketlerini ihmal etmiş bulunuyoruz. Hari
ce ticaret ataşesi gönderilecek mi akla Avrupa 
ve Amerika gelir. Halbuki yakın, orta ve hattâ 
uzak doğu memleketleriyle iktisadi ve malî an
laşmalara ehemmiyet vermemiz ve bu mmta-
kalara kıymetli ve ehil ticaret mümessilleri gön
dermemiz bizim için elzemdir. 

Bugün karşımızda 80 milyon . nüfusa malik 
bakir bir Pakistan, 70 milyon nüfusu bulunan 
bir Indonezya, 10 milyon nüfusu olan Afganis
tan, Suudi Arabistan 14 milyon nüfusa sa
hip, İran, 350 milyon nüfusu bulunan bir Hin^ 
distan mevcuttur. Bu memleketlerle iktisadi 
ve malî politikası ve hayat standardımızın • kal
kındırılması bakımından kaçınılmaz bir zaruret
tir. 

Aziz arkadaşlarım, çok iyi takdir buyurur
sunuz ki, biz bugün iktisadi, malî ve sanayi ba
kımlardan hiçbir zaman ne ingiltere ve ne d« 
Amerika 'nın durumunda değiliz. Bu saydığım 
memleketlerle beraber birçok Avrupa ve Asya 
Hükümetleri Pakistan, Indonezya, Afganistan ve 
Hindistan pazarlarını kazanmak için bütün. 
kuvvetleriyle çalışmakta ve bu memleketlerle 
ticaret ve tediye anlaşmaları akdet meşktedirler. 
Bundan dört ay evvel Ankara'da toplanmış bu
lunan Tütün İhracatçıları toplantısında tü
tünlerimizin ihracını temin edebilmek için bir-
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çok tedbirlerin alınması ileri sürülmüştü. Ve 
öyle zannediyorum ki, bugün dahi bu mevzu 
üzerinde duruluyor. Arkadaşlar, bu toplantı
larda görüşülenlere dikkat ettim; hep eski pa
zarlar üzerinde beyanı mütalâa olundu. Hemen 
hiçbir kimse yeni deboşeler üzerinde fikir yü
rütmedi. Bu mevzularda daha pek çok söylene
cek söz vardır. 

Anoak kıymetli vaktinizi daha ziyade suiis
timal etmemek için bu hususu burada kesiyorum. 
Yalnız şu ciheti burada kısaca belitmek isterim 
ki, 80 milyon nüfusa malik Pakistan memle
ketimizden tütün, fındık, kuru üzüm, ve incir, 
yünlü kumaş, jambon, pamuklu mensucat, çorap. 
çikolata, şekerleme, maden kömürü, ilâç, kibrit, 
palamut ve palamut hulâsası gibi maddelerimizi 
ithal edebilir. 

Bendeniz şahsan Menderes Hükümetinden 
bu cihetlerin hassasiyetle nazarı dikkate alın
masını ve yakin, Orta ve Uzak Doğu memleket
lerle ticari ve malî münasebetlerimizin inkişa
fını temin maksadiyle yani kolaylıkların sağ
lanmasını, ticaret ve tediye anlaşmaları akdine 
tevessül olunmasını rica edeceğim. 

Bu hususların tahkiki için gerek Ekonomi ve 
Ticaret Bakanından ve gerekse Hariciye ve Ma
liye Bakanlarımızdan büyük hizmetler bekledi
ğimizi de huzurunuzda bir kere daha beyan et
mek isterim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

2. — Seyhan Milletvekili Singn Tekelioğlu'-
nun, Toprak Mahsulleri Ofisinin dış memleket
lere sathğt hububata dair olan tahkikat dosya
lan hakkında şimdiye kadar ne muamele yapıl
dığına dair sorusuna Ekonmni ve Ticaret Baka
nı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin sözlü cevabı (6/89) 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak Mahsulleri Ofisinin dış memleketlere 

sattığı hububat hakkındaki, tahkikata dair sun
duğum soru önergeme Sayın Ekonomi ve Tica
ret Bakanı, 10 . VII . 1950 tarihli on dokuzuncu 
Birleşimde verdiği cevapta aynen: 

(Vekâlete geldiğim şu bir buçuk ay zarfın
da acele ve mühim meselelerle karşılaştığım 
için hayli karışık birçok hâdiselere taallûk eden 
bu dosyaların tetkikinin henüz ikmaline vakit 
bulunamadı. Neticede evrakın savcılığa tevdii 
lüzumlu ise bunların derhal kaza mercilerine 
verileceğini arzederim) demişti. 

L. 1960 0 : 1 
l Konunun şimdiye kadar incelenebileceği ka

naatinde bulunduğumdan bu hususta* yapılan 
muamele ve alınan neticenin ne olduğunun Sa
yın Ekonomi ve Ticaret Bakanı tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

I Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

EKONOMİ VE TÎCAEET BAKANI ZÜHTÜ 
HİLMİ VELÎBEŞE (îzmir) — Efendim, çok 
uzun ve büyük mesaiyi istilzam eden bu dosya
ları baştan aşağı yeniden tetkik ettirdik. Binne-
tice bir tezkere ile evrakı Ankara Savcılığına 
teslim ettik. (Güzel sesleri, alkışlar) 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, Sayın Ticaret ve Ekonomi Bakanına te
şekkür ederim. înşaallah memleketi senelerce 
kaşındıran insanların cezasını adalet cihazımız 
verecektir. Bundan eminiz. 

BAŞKAN — Ruznamenin üçüncü maddesine 
geçiyoruz. 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh
san Sâbis'in, Bursa ve İnegöl'de vukua gelen 
uçak kazalarına ve Bursa Askerî Hastanesinde 
bulundurulması gereken ilâç ve malzeme ile 
uçak kazalarım önleyici tedbirlere dctfr MiUî 
Savunma Bakanlığından sözlü sorusu (6/93) 

BAŞKAN — Afyon Karahisar Milletvekili 
Ali İhsan Sâbis buradalar mı? (Yok sesleri) 

Geçiyoruz. 

4. — Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın, 
hususi şahıslara ait olup da 3116 saydı Kanun
la tahdit edilen arazinin yeniden hazırlanacak 
Orman Kanunu tasarısında Devlet mülkiyetin
de sayılıp sayılmıyacağına ve kadastrosu yapı
lan arazinin her dönümünden alınan harcın 
alınmasında bir fayda mülâhaza edilip edilme
diğine dair olan sorusuna Orman Genel Müdürü 
Fuat Adalı, Maliye Bakanı Halil Ayan ve Ta
rım Bakanı Nihat lyriboz'un sözlü cevapları 
(6/94) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili. Cevdet 
Soydan buradalar mı? (Burada sesleri) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

13 . II . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

1. Hususi şahıslara ait olup da 3116 sayılı 
minim' birinci faslı gereğince tahdit edilen 
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arazinin halen Tapulama Kanununa göre ka
dastroları yapılmamaktadır. 

Yeniden tanzim edilen Orman Kanunu tasa
rısında bu kabîl gayrimenkuUerin yine Devlet 
mülkiyetinde sayılıp sayılmadığınm, aksi halde 
bugün kadastrosu yapılmakta olan yerlerde, 
şimdi yürürlükte bulunan 3116 sayılı Kanunla 
Tapulama Kanunları muvacehesinde bu kabîl 
arazinin sahiplen üzerine tesbiti hususunda ne 
düşünüldüğünün, 

2. Tapulama Kanununa göre, kadastrosu 
yapılan arazinin her dönümünden 50 kuruş harç 
alınmasında halen Hazinece bir faide mülâhaza 
edilip edilmediğinin sözlü olarak Tarım ve Ma
liye Bakanları tarafından cevalandırılmasını 
saygılarımla dilerim. 

Ankara Milletvekili 
Cevdet Soydan 

BAŞKAN — Tarım Bakanı Buradalar mı? 
TARIM BAKANI. NİHAT ÎYRlBOZ (Ça

nakkale) — Efendim, bu soruya Orman Umum 
Müdürü cevap vereceklerdir. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Olur mu? 
BAŞKAN — Olur efendim, tüzük müsaittir. 
ORMAN GENEL MÜDÜRÜ FUAD ADALİ 

— Efendim, Ankara Milletvekillerinden sayın 
arkadaşımızın verdiği takrir, Orman Tahdit ko
misyonlarının Tapulama Kanunu ile ilgili olarak 
aynı zamanda ormanların kadastrosunun yapı
lamamakta olduğuna dairdir. 

Devlet mülkü olan ormanlarla hususi şahıs
lara ait ormanların, hududu tesbit edilmeden 
kadastrolarının yapılması hakkında Orman Ka
nununda hiçbir hüküm yoktur. 

Yeni tasarıya da, kadastroya ait hüküm kon
mamıştır. Kadastro için büyük hazırlıklar lâ
zımdır. Tapulama Kanununda, yapılacağı tes
bit edilen Ankara Vilâyeti de mahdut şekilde 
tapulanabilir. Bu konuda kadastronun yapıl
ması isteniyorsa - ki buna maddeten imkân gö
rülmemektedir - bu takdirde birçok vatandaşlar 
haksız yere şikâyet edeceklerdir. 

Bugün Tahdit komisyonları ancak hudutları 
tesbit etmekte ve vatandaşların ellerindeki müs 
pet vesikalarla mülkiyet iddiaları varit görülü
yorsa, o ormanlar veya arazi, vatandaşın mülki
yetine bırakılmaktadır. Aksi halde bunu bir 
kadastroya tâbi tutmak neticesine bırakmak, 
mutlak surette şikâyetleri mucip olacaktır. 

.1950 O : 1 
Bu itibarla yeni hazırlanan Orman Kanunu 

tasarısına böyle bir madde ilâve edilmiş de
ğildir. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Ormanda 
mülkiyet kaldı mı? 

BAŞKAN — Sual sormıyaiım, sual sahibi 
arkadaşımız ancak bâzı noktalarda tenevvür 
için sorabilir, müsaade buyurunuz. 

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ FUAD ADALI 
(Devamla) — Mâruzâtım bundan ibarettir efen
dim. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI HALİL AYAN (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlarım, Ankara Milletvekili 
Cevdet Soydan arkadaşımız Tapulama Kanunu
na göre alınacak hare dolayısiyle bendenizden 
bâzı malûmat istemektedir. 

Tapulama Kanunu, 5602 numaralı 59 ncu 
maddesinin koyduğu mükellefiyet, bir nevi harç
tır. Yüksek Heyetin malûmudur ki, harçlar Dev
let teşkilâtı tarafından görülen hizmetlerin bir 
nevi karşılığından ibarettir. Bizim de malî mev
zuatımızda bunun birçok misali mevcuttur. Ad
liye harçları, kançılarya, pasaport ve saire. Bi
naenaleyh mahiyeti itibariyle onlara müşabih 
bir harçtır, tapulama harcı da böyle bir har^ 
demektir. Tapulama harcının esası kadastro 
harcı olarak bizde mevcuttur ve başka bir esasa 
göre alınmaktadır, nispeti de binde iki ve bin
de üç arasında tehalüf etmektedir. 

Anlaşılan vazıı kanun bunu maktu bir ta
rife üzerinden dönüm başına 50 kuruş olarak 
almayı kabul eylemiştir. Bu cihet yani bu har
em bize getirebileceği iradın yekûnu Bütçe Ka
nunumuzda belli olacaktır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Sayın ar
kadaşlar; Ziraat Bakanı adına Orman Umum 
Müdürünün verdiği cevap tatmin edici mahiyet
te değildir. Ve hattâ tahmin ediyorum ki bizim 
sualimizle ilgisi dahi gayet kıt olmuştur. 

Biliyorsunuz ki orman mevzuu bizim memle
ketimizde uzun zamandan beri gerek Devletin, 
gerekse halkın esaslı ijstırap kaynaklarından bi
risi olmuştur. Ve hattâ o kadar ki, çeşitli mese
lelerden dolayı milleti aşağı yukarı bedbin et
miştir. 

3116 sayılı Kanun mevkii meriyete girdiği 
zaman Devlet, ormanlarını tahdit etmek lüzu-
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muntl hissetmiştir, kanuna buna dair hüküm 
^koymuştur. Orman bir coğrafi bölgedir, bir coğ
rafi vakıadır. -Meselâ deniz gibi, ada gibidir. 
Fakat hiçbir zaman Devlet, denizleri için
deki adaları tahdit etmemiştir. 

; Ormanların ayrıca böyle bir alâmeti fari
kası vardır. Devletin banun için -onu tahdit ci
hetine gitmemesi ieap ederken, bu eihete git
miştir; fakat gittikten sonra birçok haksızlık
lara da sebebiyet vermiştir. 

Aleiumum merkezden tâyin edilen tahdid 
komisyonları ve sair şahsijyetler bilirsiniz ki 
bu memlekette şu veya bu zata intisab etmiş, 
mütekait, yüzbaşı, binbaşı ve gümrük memuru 
gibi vatandaşlardır. Orman kanununda bu tah
dit komisyonlarına tâyin edilecek kimselerin 
meslek ve sanatları dahi tâyin edildiği halde 
ne orman mühendisi ve ne de ormandan anlı-
yan kimseler orman komisyonlarına tâyin edil
mediği ve bu yüzden birçok yolsuzluklar oldu
ğu maalesef bir hakikattir. Tahdit Komisyon
ları nerede ağaç görmüşlerse Devlet ormanı 
addetmişlerdir. Ve tahditler yapılırken kendile
rine ibraz edilen tapu senetlerini de hükümsüz 
ve kıymetsiz addetmişlerdir. Arazi mülkiyetin
de iktisabin sebeplerinden biri tapu senedi ol
duğu gibi diğeri de uzun zaman devam eden zil
yetliktir. Nitekim Tapulama Kanunu da bu ci
heti de nazarı dikkate almıştır. Gerek Tapulama 
Kanunu ve gerek bu hususta ana prensipler 
vazeden kanunlar devamlı zilyetliğin mülkiyet 
esaslarından biri olduğunu kabul ettiği halde 
Tahdit komisyonları bütün bu ana prensipleri 
keenlemyekün addederek mülkiyeti Devlete mal 
etmek istemişlerdir. Filhakika kanunda bir iti
raz hakkı vardır. Fakat halkımız bâzı sebepler 
dolay isiyle itiraz cihetine gidememiştir. Kanu
nun tâyin ettiği 3 ay içinde itiraz hakkı kay
bolduğundan ellerindeki tapuya rağmen halkı
mızın arazisi Devlete mal olmuş bulanmaktadır. 

3116 sayılı Kanuna göre birçok yerlerde tah
dit -yapılmamıştır, ama tahdit yapılan birçok 

yerlerde hususi eşhasa ait gerek tapulu ve gerekse 
zilyetlikli iktisap olunan arazi Devlete intikal 
ettiği de bir vakıadır. 3116 sayılı Kanıun tat 
bikı gününden itibaren tahditleri yapıldığı hal
de bu kabîl arazinin hâlâ sahiplerinin tahtı ta
sarrufunda olduğu da bir vakıadır. Bu vakıanın 
değiştirilmesine fiilen ve maddeten imkân var 
mıdır? Böyle - olduğu halde Tapulama Kanunu 

L.B50 O : 1 
I tatbik edilirken 3116 sayılı Kanun ve 2644 sa

yılı Kanunun da 16 ncı maddesi mahfuz tutul
mak suretiyle diğer arazinin kadastrosunun ya
pılmasına "başlanmış ve Ankara ve civarının bir 
kısmının kadastrosu yapılarak merasimi mahsusa 
ile tapuları da verilmiştir. Mülkiyetin tahakkuk 
etmesine rağmen Orman İdaresinin şeklen yaptığı 
yolsuzluktan sonra hukukan malsahiplerinden 
addedilmiyen ve yine 3116 sayılı Kanuna rağmen 
fasılasız olarak zilyedlikde devam eden arazinin 
tapu senetlerinin de verilmediğini görüyoruz. 
Yani yapılacak tasarıda da bu kabîl arazi hak
kında ne kabîl muamele yapılacağı hakkında hiç-

! bir hüküm bulunmadığı yine Orman Umum Mü
dürünün ifadesinden anlaşılmaktadır. Halbuki 
Devlet de malî tasarruflarda bizim gibi bir şahsı 
âdidir. O da kanunlara tâbidir. Ana prensiplerden 
birisi de Devletin tek taraflı bir. hakkı ihlâl et
memesi kanuna riayet etmesidir. Bu, şimdiye 
kadar böyle yapılıyor idiyse bunun bundan son
ra da böyle devam etmesi arzu edilir birşey de
ğildir ve olmaması lâzımgelir ve Demokrat Par
tinin Hükümeti kurulduktan sonra Başbakanın, 
Hükümet beyannamesinde sarahaten buna dair 
işaret vardır. Orman rejimini değiştireceğiz den
mişti. Orman rejimini değiştirmek demek birkaç 
işletmenin şeklini başka bîr şekle sokmak değildir. 
Memlekette mülkiyete riayet de şarttır bilhassa 
bunu Büyük Meclisimizin temin etmesi lâzımdır. 
(Alkışlar). Eğer Orman Kanunu bugün hazır
lanmış ve encümenlere verilmiş ise, Hükümete 
tavsiye ederim vakit geçirmeden geri alsın, Mül
kiyet haklarına riayetkar bir Hükümet olarak 
fert mülkiyetini -muhafaza edecek hükümleri ih
tiva etmek üzere yeniden tanzim ederek getirsin, 
bilhassa bunu rica ederim. 

•Maliye Bakanından sorduğumuz sual, kanun 
meselesi olması bakımından belki varit görülmi-
yebilir. Ben bu suali tertip ederken şöyle bir 
hisse kapılmıştım. Ziraat Bakanı gelecek buraya, 
biz Orman Kanunu ve rejimini değiştirdik, bun-

idan^sonra ferdî mülkiyet hakkına riayet «deee-
1 ğiz .diyecek. Ondan .sonra ben de kendisine ce
vap olarak şunu rica edeeek ve diyeeektim ki, 
ferdî hakkı mülkiyeti kabul -ediyorsunuz buna 
rağmen Tapalama Kanunu ile yapılan kadastro 
işlerinde ferdî mülkiyet tesbit ecfilirken malî bir 
zarar var bu zararı önlemek için tedbir almak 
lâzım diyecektim ve bugün Maliye Bakanlığının 
Hazinenin menfaati bakmamdan aldığı 50 kuruş 
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harca mukabil diğer taraftan kadastroca yapılan 
israfı gösterecektim. Bundan mahrum kaldım. 
Hakikaten bugün ortada israf vardır. Eğer Bü
yük Millet Meclisi ilerde ferdî hakkı mülkiyeti 
kabul eder ve Orman idaresi haksız olarak al
dığı bu arazileri gene eski sahiplerine iade ederse 
bugün kadastrosu yapılan yerlere yarın gene aynı 
heyetlerin gönderilmesi lâzımdır. Bu suretle bu 
fakir milletin bütçesinden milyonlarca liranın zi
yama sebebiyet verilmesin. Onun için demek 
istedim ki, milletten bu iş için para alınmasın, 
Devlet bunu vazife olarak yapsın, hiç olmazsa 
bir defa olsun bedava bir iş yapılsın, her işten 
dolayı milletten her zaman harç alınmasın. Ben 
bu 50 kuruştan vaz geçilsin diyeceğim, içimizde 
birçok çiftçi arkadaşlarımız var. Onların da pek 
iyi bildikleri gibi, bu 50 kruşluk harç dahi mil
lete hakikaten bir yüktür. Çünkü 10 bin dönüm 
veya daha fazla razi işletenlerini, bu Tapulama 
Kanunu mucibince, beş bin lira harç vermesi lâ-
zımgelecektir. Halbuki birçok sebeplerden do
layı böyle geniş arazisi olanlar buraları tamamen 
ekmezler ve büyük bir kısmını mera olarak hay
vanlarına otlak olarak kullanırlar. Bugün 50 
kuruşluk harcın verilmesindeki güçlük karşısında 
birçok arazinin tescil edilmemesi gibi bir durum 
hâsıl olacaktır. Onun için bu harem hiç olmazsa 
beş, on kuruşa indirilmesi veya tamamen kaldırıl
masını rica ediyoruz. Maruzatım bundan ibarettir. 
(Soldan alkışlar). 

• TARIM BAKANI NlHAT lYRÎBOZ (Ça
nakkale) — Efendim, sayın arkadaşımız orman
ları bir coğrafi vaikıa olarak tâbir buyurdular. 
Orman bir coğrafi vakıa değildir. Coğrafi va
kıalar, adalar ve denizleri misal olarak zikret
ti/Merine göre, ihdasları hiç mümkün olmıyan 
vakıalardır. Orman bunun gibi değildir. Orman 
ufak hareketlerle tamamen imha ve ufak hare
ketlerle yeniden ihdas edildbilir.. Binaenaleyh, 
orman coğrafi vakıa olamaz. 

Arkadaşımız, tahdid komisyonlarının fenalı
ğından bahsetti; isabetlidir. Biz de Orman Ka
nununun bu memleket yapısına göre uygun ol
madığını bildiğimiz içindir ki, Orman Kanunu
nu yeniden ele aldık ve takriben dört buçuk ay
dır bu üzerinde uğraştığımız bu tasarıyı birkaç 
gün içinde Heyeti Âlinize sunmak üzere bulunu
yoruz. 

Tahdit komisyonlarının faaliyetini de işin 
başına geçer geçmez derhal tadil ettik. Bu ko-
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misyonları; evvelce orman mevzuuna alınmış 
'Olan ziraati kalbil olan maki arazisini tahdide 
memur ettik. Bu arazinin halkın eline geçmesi 
için lâzımgelen hareketleri yaptık. 

Yeni orman tasarımızdan mülkiyet haklarını 
tamamen çıkararak bunu umumi mevzuata terk-
ettik. Orman Kanununda bunların mevzuuba-
his edilmesini uygun bulmadık. Yeni tasarımız
da mülkiyet halklarını tamamiyle kabul etmiş 
bulunuyoruz. Onun için müsaade ederseniz or
man tasarısı pek yakında Heyeti Âliyenize ge
lecektir. Bu yeni tasarı bu memleketin ve bu 
halkın bünyesine göre hazırlanmıştır, görecek
siniz ki, bu yeni tasarı bu memleket ve bu hal
kın bünyesine göre hazırlanmıştır. (Alkışlar). 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Kim hazır
ladı, hazırlıyanlar kim? 

BAŞKAN — Diğer soruya geçiyoruz. 

5. — Zonguldak Milletvekili Rıfat Sivişoğlu'-
nun, Orman Ortaokullarının ilga veya ipkası hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna Tarım 
Bakanı Nihat îyriboz'un sözlü cevabı (6/95) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Rifat 
'Sivişoğlu burada mı? (Burada sesleri). 

Sözlü soruyu okutuyorum. 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Orman yokluğu ile ormancı çokluğu, hepimi

zi ve hattâ orman mühendislerimizi dahi üzen 
birbirine bağlı iki mevzudur. 

Buna rağmen Yüksek Orman Fakültesinin ye
tiştirdiği, kifayetli yüksek mühendislere zamime-
ten bir de orman ortaokullarının verdiği mezun
lar, memur bolluğunu bir kat daha artırmakta vre 
masraf bakımından çok ağır bir yük teşkil et
mektedir. 

Binaenaleyh orman ortaokullarını ilga veya 
ipkası hususunda ne düşünüldüğünün alâkalı 
Bakanlıkça sözlü olarak açıklanmasını arzederim. 

Saygı ile. 
Zonguldak Milletvekili 

Rifat Sivişoğlu 

BAŞKAN — Söz Tarım Bakanmmdır. 
TARIM BAKANI NİHAT lYRlBOZ (Ça

nakkale) — Efendim, filvaki Orman Fakültesin
den gayrı, eski hükümetler idaresinde, orman iş
leri için güya eleman yetiştirelim diye iki orta 
orman okulu açılmıştır. Bunlardan bir tanesi 
Bursa'da, bir tanesi de Bolu'dadır. 
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Sonradan bu mekteplerin lüzumsuzluğu anla

şılmış olacak ki, Bursa'daki Ortaokul lâğvedil
miş ve talebesi Boluya nakledilmiştir. Biz de, 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bu orman ortao
kullarının lüzumsuzluğuna kaniiz ve bu itibarla 
Bolu'dakinin de tamamen lağvına karar verdik, 
lağvını yaptık, yalınız iki sınıf talebesi olduğu 
için bunlar da mezun olduktan sonra mülgadır 
diyeceğiz. 

RİFAT SÎVÎŞOĞLU (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Bakanın da tıpkı bizim gibi bu 
okulların lüzumsuzluğuna kanaat getirmesi ve 
lağvı cihetine gitmesi şayanı dikkattir. Başkaca 
bir söz söylemeye lüzum görmüyorum. 

BAŞKAN — Altıncı maddeye geçiyoruz. 

6. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, memlekette her gün biraz daha 
artan işsizlik hakkında Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/96) 

Saym Türkiye Büyük Mıiiet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

özeti : Mememlekette 
her gün bir az daha ar
tan işsizlik Hk. 

1. Çeşitli sosyal, politik ve ekonomik sebep
lerin tesiri altında memleketimizde de diğer me
deni memleketlerde olduğu üzere işsizlik artmak
ta ve sosyal bir dâva halini almış bulunmaktadır. 

2. İşsizlik, 
A) Şehirlerde, 
B) Kasabalarda, 
C) Köylerde olmak üzere üç katagoriye ay

rılmaktadır. Bu tasnifin yanında, 
A) Münevver, yüksek tahsil görmüşler, 
B) îlk, orta tahsil görmüşler, 
Diğer bir bakıma göre de : 
A) İhtisas, meslek ve sanat sahibi olanlar, 
B) Hiçbir ihtisas, meslek ve sanatı olmıyan-

ların işsizliği mevzubahistir. 
3. Bu duruma göre Hükümetin çeşitli se

beplerden ileri gelen ve vatandaşlarımızın ıstı
rap çekmelerine yol açan bu dâva üzerindeki dü
şüncesi nedir?. Bu hayati dâva ile ilgilenmiş ve 
halli için gereken tedbirleri almış ve buna bir ça
re bulabilmiş midir 1 

İlgili Devlet daireleri ile İktisadi Devlet Te
şekküllerinde işsizlerin dertlerine çare teşkil eden 
tedbirler üzerinde durulmuş mudur?. Hükümetin 
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bu hususu sözlü olarak izah etmesini saygı ile ri
ca ederim. 

14 . X I . 1950 
Zonguldak Milletvekili 

Abdürrahman Boyacıgiller 

ÇALIŞMA BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Zonguldak Milletvekili Sayın Ab
dürrahman Boyacıgiller arkadaşımın işsizlik hak

kındaki sözlü sorularını Başbakan adına cevaplan
dırmak için tavzif edilmiş bulunuyorum. 

Soru münasebetiyle muhtelif bakanlıklardan 
malûmat istenildiği ve bir kısmından henüz ce
vap gelmediği için bu sorunun 18 Aralık 1950 
Pazartesi gününe talikini rica edeceğim. 

BAŞKAN — O halde bu soruyu 18 Aralığa 
bırakıyoruz. 

7. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Millî Kalkınma Programı hak
kında Başbakanlıktan olan sorusuna İşletmeler 
Bakana Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/97) 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Ankara 
1. Bilhassa İkinci Dünya savaşından çıkan 

ve memleketleri kısmen harap olan memleketle
rin, sulha kavuşunca programlı ve plânlı kalkın
malarına şahit olduğumuz bir devirde biz, gelip 
geçmiş Hükümetlerce ele alındığı halde bir türlü 
gerçekleşmiyen (Millî Kalkınma programı) nı 
ele alıp çalışma yoluna giremiyen milletlerden 
biriyiz. 

2. Yıllık bütçelerle her bakanlık yapılacak 
işleri tahakkuk ettirmektedir. Ancak; memle
ket ve millet işlerinin sistemli bir şekilde birbir
lerine bağlı olmaması yapılan bir işin, diğer ba
kanlığı alâkadar eden işlerle ilgili olması bizi, 
bakanlıkların olduğu kadar özel idarelerle, bele
diye ve köy idarelerinin bir ana kalkınma pro
gramı dâhilinde koordine çalışmasını lüzumlu 
ve zaruri kılmaktadır. 

Bir memleketin kalkınması mevzuübahis 
olunca; 

A) Kalkınmak için bugünkü durumumuz 
nedir? 

B) Elimizdeki vasıta ve imkânlar nelerdir! 
C) Kalkınma sahaları ile ana memleket hiz

metleri neler olmak lâzımdır? 
Ç) Kalkınmamızı sağlamak için programın 
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esasları ile bunu tanzim etmek üzere ne gibi bir I 
teşkilâta ihtiyaç vardır? I 

D) Kalkınma programımızı tahakkuk et
tirmek için millî ve milletlerarası sermaye nasıl 
sağlanacaktır ? 

Görülüyor ki, kalkınmamızı sağlamak için, 
başka memleketlerin yaptığı gibi, bizim de bir 
program tanzim ve tatbikma tevessül etmemi
zin zamanı gelmiş ve geçmeye bile başlamıştır. 

Bir örnek teşkil etmiş olsun diye arzedece-
ğim : 

1. Memlekette her gün biraz daha artan 
işsizlik vardır. 

2. Memlekette mesken buhranı mevcuttur. 
3. iç ve dış iskân meselesi; 
4. Sınai ve zirai kalkınmamızın sureti ta

hakkuku ; 
5. Fiyat politikası; 
6. Rakip memleektler mahsulât durumu ve 

rekabet sisteminin kurulması; 
7. îdari, adlî, zirai, alanda olduğu kadar, 

diğer sahalarda da reform; 
8. Köylerimizin kalkınması, köylümüzün 

kalkındırılması, bunun için bir ıköy bakanlığı 
kurulmasına ihtiyaç olup olmadığının teemmül 
edilmesi; 

9. Demokrat Parti programnm Millî Kal
kınma programı muvacehesinde tetkik edilmesi. 
Bunun gibi daha yüzlerce, binlerce işimiz göz
den geçirilmek ve devamlı bir program tanzim 
etmek suretiyle memleketimizi, muasır medeni
yet seviyesine olsun getirmek bugün için bir 
ihtiyaç haline gelmiştir. 

Fransa, Bonet Plânı ile kalkınmasının esas
larını sağlamış ve partilerüstü millî programı 
ile Fransayı kalkındırmaya başlamıştır. 

İtalya, Yunanistan, Almanya, İngiltere, hat
tâ Amerika bile sosyalizme dayanarak olsun, 
özel teşebbüs ve sermayeye dayanarak bulun
sun kalkınma yolunu tutmuşlar ve harap olan 
Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere yeniden in
şa edilmiştir. İnsan bunları görünce üzülüyor 
memleketi nam ve hesabına azap duyuyor; 

Orta Doğu'da İsrail'in kalkınmasını hay
ret ve gıpta ile karşılamaktayız. Memleketimi
zin ham madde kaynakları, çeşitli sahaların 
verimi insn ve malzeme membalarımızın çok
luğu karşısında yapılaak şey, israflara engel 
olmak, tasarruflu bir sistem içinde ana çalış
ma mevzularını tasnif etmek ve partiler üstün- \ 
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de bir kalkınma programı tanzim edip plânlı 
bir şekilde çalışmaya başlamak için neyimiz 
noksandır? 

Başka memleketlerin kalkınma programla
rını inceliyerek, bir an önce bu işi başarmak 
zorundayız. Bunda bütün partilerimizin birle
şeceklerini kuvvetle tahmin etmekteyiz. 

Seçim mevzuatımızın da aynı ruh ve zihni
yetle ele alınmasına imkân verecektir kanaa
tindeyim. Bu hususta Hükümetimizin düşünce
sini öğrenmek için işbu sözlü soruyu takdim 
etmiş bulunuyorum. Saygılarımla. 

Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgiller 

İŞLETMELER BAKANI MUHLİS ETE 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Abdürrah
man Boyacıgiller arkadaşımın, millî kalkınma 
programı konusu üzerinde sayın Başbakandan 
sorduğu sözlü soruyu cevaplandırmaya çalışa
cağım. 

Evvelemirde şunu söyliyeyim ki sayın arka
daşımızın millî kalkınma plâniyle ilgili sual
leri memleket ekonomisinin bütün dâvalarına 
taallûk etmektedir. İşsizlik, mesken buhranı, 
iskân meselesi, zirai ve sınai kalkınma, fiyat 
politikası, rakip memleketler mahsullerinin du
rumu, adlî ıslahat ve köy kalkınması gibi mev
zuların her biri ayrı ayrı bakanlıkları alâkadar 
edecek politikalardır. 

Bendeniz, mâruzâtımı bunların bütüniyle 
ilgili olan kalkınma plânı üzerinde teksif ede
ceğim. 

Aziz arkadaşlar, son zamanlarda muhtelif 
memleketlerde tanzim ve tatbik edilen kalkın
ma plânları mevzuunda iki şeyi birbirinden 
ayırt etmek lâzımdır. Bunlardan biri plânlı 
iktisat diğeri iktisadi plânlaşmadır. 

Plânlı iktisat yüksek malûmları olduğu veç
hile, daha ziyade totaliter devletlerin tatbik 
ettikleri bir politikadır. Bu nevi plânlı veya 
güdümlü iktisatlarda devlet istihsali istihlâke 
daha doğrusu istihlâki istihsale göre ayarlar. 

Buna mukabil, iktisadi plânlaşmada vazi
yet başkadır. Devlet iktisadın içinden üstüne 
çıktıkça «cebri plânlama» yerine muayyen bir 
nâzım fikre göre tedvin ettiği bir sosyal ve eko
nomik politika ile iktisadiyatı tanzim ile iktifa 
eder. 

Nitekim bizde d« muhtelif bakanlıklar mu-
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ayyen plânlar üzerinde durmakta ve bunları iş-
lemektedirler. Bugün bir büyük sulama ve bir 
küçük sulama plânı üzerindeyiz. Marshall Plâ
nından bu plânlara müsteniden yardım istedik. 
Karayolları ve limanları plânlara istinaden 
yapmaya devam ediyoruz. 

İşletmeler Bakanlığının tedvin ile mükellef 
Ibulunduğu bellübajşlı siyasetlerden mahrukat po
litikası, petrol politikası, demir ve çelik sanayii 
politikası, enerji politikası, muayyen plânlara 
dayanmaktadır. 

Diğer taraftan muhtelif bakanlıklar arasın
daki (Muayyen plânlar üzerinde) koordinasyon
lar eskiye nazaran çok sıkı. bir tarzda cereyan 
etmektedir. Hemen her gün foakanbfclararası 
(komisyon ve komiteler toplanmakta, müşterek 
görüşler ve hareket tarzları testoit edilmektedir. 
Bu mevzii çalışmalar gelecek bütçe yılından iti
baren memleket ölçüsünde genişliyeeek ve sa
yın arkadaşımın özlediği millî plânlaşmalara 
müncer olacaktır. 

Demek oluyor ki, Hükümetimiz, parti prog
ramı ve tasvip, bfuyurduğnaıuz: beyannamemizde 
işaret edilen «Plânlar» güdömfü iktisat şeklin
de «Ekonomi© dirigie» değü, iktisadi plânla§<-
ima ve programlaşma suretinde ele almış bulun
maktadır. 

Arkadaşlar, hizim ele aldığımız iktisat pol'i-
tifcası Devlet iktisat faaliyetlerini artırmak, 
Devleti, her şeye hâkiıır kılmak değildir. Bizim 
politikamız hususi teşefoibüsü esa» kılmak ve 
onun faaliyet sahasını genişletmektir. 

Devlet tesis ve işletmeciliğini tahaatı ve ma
hiyeti icabı olarak yalnız ve yalnız hususi te-
şelbbüB' ve sermayenin ele alanııyaeağı işlere ve 
Ibir de âmme hizmeti mahiyetinde olan iktisadi 
işlere hasretmek, hususi mülkiyet ve şahsi hür-

^riyete dayanan !bir iktisadi rejimin haşlıca vas
fıdır. 

Bu demek değildir ki, Hükümetiniz sosyal 
ve bilhassa ekonomik sahada plânsız ve başıboş 
Ibir surette hareket etmektedir. 

Biraz önce işaret eylediğim veçhile muhtelif 
hakanlıklar arasında çok silki bir işbirliği var
dır. Geniş iktisat politikasını tteşkil eden ziraat, 
sanayi> ticaret ve münakale politikaları muay
yen. .bir nâzım fikir etrafında tedvin edilmekte
dir. 

BakanMc-ve onlara* bağlı müeSseteeler awwsın-
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da gittikçe açtan 'bir kotordinasyon ve koope-
rasyona doğru giditoıelktedir; Plânlı çalışmalara 
iktidara geldiğimizden beri başlamış bulunuyo
ruz. Bu husus için bakanlıklararası bir rasyo-
nalizaısyion komitesi kurtmuş bulunuyoruz. Çok 
faydalı neieeler verdiğini gördüğööılüz bu komi
te, M*tçeırin tasdikmdan sonra da çalışmalara 
devam edecektir. 

Diğer taraftan memleketin ekonomik "bünye 
ve münasebetlerini toir elden ve toplu bir şekil
de tetkik etmek üzere merkezî bir tetkik ve 
araştırma heyeti vücuda gtirmeyi de düşünüyo
ruz. 

Gerek mevcut teşkilât gerek»© ihtiyaca göre 
vÜeuda getireceğimiz teşkilât' memleketin sos* 
yal ve iktisadi kalkıımıasiyle alâkadar olan ça^ 
lışanalar yapmakla mükeletMrfer. Hükümetimiz 
hu plânlı faaliyetlerden Meclisi zaman zaman 
haberdar edeceğinden emin olaMlirSiniz (Soldan 
alkışlar). 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak^ — Muhterem arkadaşlar, Sayın Baka
nın verdiği izahat ancak deruhde ettiği bakan
lığa, teallûk eylediğinden lütfettikleri malûmat
tan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Fakat 
benim üzerinde durmak istediğim mevzu yalnız 
kendilerinin bakanlıklarına taallûk eden mevzu 
değildir. Bu mevzu sabık iktidar zamanında 
ele alınmış, bir Devlet kalkınma, plânı üzerinde 
başlıyan çalışmaların neticesiz kalması dolayı-
siyle, iktidarın Demokrat Partiye geçmesiyle 
bu sahada duyulan ihtiyacın biran evvel tahak
kuk etmesi lüzumuna kaani olduğumdan bu ko
nu üzerinde çalıştım. ba$ka memleketlerin neler 
yaptıklarını inceledim ve huzurunuza öyle çıkı
yorum. 

Bizim memleketimizde bugüne kadar yapı
lan çalışmalar plânsız ve programsız değildir. 
Ancak plân ve programlar yapılmış, kısmen 
tatbik -edilmiş ve kısmen de tatbik edilememiş
tir. Bir demiryolu programı tahakkuk etmiştir, 
sulama tesisatımız yapılmış, sulama dâvası ele 
alınmıştır. Her sahada bir dâvaya el konmuş
tur. Ancak sonu gelmemiştir. (Nerede ele alın
mış sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, burada politika yapa
cak değilim. (Sağdan bravo sesleri) Ben mün
hasıran başta gelen bir dâvayı sizin huzurunuza 
getiriyorum. Mensup olduğum partiye bağlılığını 
bakidir. Programda belirtilîmş olan hususların 
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sayın Adnan Menderes hükümeti tarafından 
tahakkuk ettirileceğine inanıyorum. Dâva bir 
parti programı olmaktan ziyade bir memleket 
davasıdır arkadaşlar. (Sağdan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Milletlerarası imar ve 
kalkınma bankasının Türkiye'ye yardım dola-
yısiyle Cumhuriyet gazetesinde okuduğum yazı
nın son kısmına temas etmek suretiyle buna 
vuzuh vermeye çalışacağım. 

« Milletlerarası imar ve kalkınma bankası
nın geçen seneki yıllık raporunda da işaret 
edildiği gibi Türkiye Hükümeti plânlı bir 
kalkınma programı hazırlanmasına yardım et
mek üzere bir iktisadi Tetkik Heyeti gönderil
mesini istemişti. Banka tarafından heyte baş
kan olarak değerli Amerikan iş adamlarından 
Mr. James M. Barker seçildi ve Mr. Marker 
1949 Kasımında Türkiye 'ye gitti. Bundan sonra 
heyetle istişare esasları Hükümetle banka ara
sında tesbit edildi ve heyetin bilhassa şu üç nok
ta üzerinde rapor vermesi kararlaştırıldı: 

1. Türkiye iktisadi hayatında sermaye en 
iyi ne şekilde yatırılmalıdır ? 

2. Türkiye 'nin zirai ve sınai istihsalâtı daha 
ne gibi vasıtalarla artırılabilir ve dağıtma sis
temi ne şekilde daha verimli hale getirilebilir1? 

3. Türkiye'nin kalkınmasını hızlandırmak 
için iktisat ve maliye siyasetlerinde ve umumi 
idarede ne gibi değişiklikler yapılmalıdır? 

Bu heyet henüz Türkiye'dedir. 14 kişiden 
ibarettir ki, bunların arasında Milletlerarası Ban
kanın idare kadrosundan iki kişi Birleşmiş 
Milletler Yiyecek ve Ziraat teşkilâtından bir 
mümessil, Dünya Sağlık Teşkilâtından bir umu
mi sağlık mütehassısı da vardır. Heyetin geri 
kalan âzası iktisatçılardan, ulaştırma, sanayi, 
elektrik istihsali ve mülki idare mütehassısla
rından mürekkeptir.» 

Muhterem arkadaşlar, bir başlangıç vardır. 
Fakat sonu gelmemiştir. Bendeniz tetkik ettim. 
iktisatçı değilim, hukukçu bir arkadaşınızım. 
Bu dâva ile yakın surette ilgilenmiş olmam, in
giltere'de, Yunanistan'da, israil 'de seyahat eden 
arkadaşların verdikleri malûmattan ötürüdür. 
Muhterem Bakanın da tebarüz ettirdikleri gibi, 
dünyanın iktisat sahasındaki kalkınması muva
cehesinde ortaya konmuş üç eser vardır. Ben
deniz ingilizce bilmiyorum, kitabın başlığı «Eco-
nonıic planming» dir, Editörü, Alfred A. Knopf 
tarafından yazılmıştır. Dünyada bu sahada 
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yazılmış bellibaşlı eserlerdendir. Bu kitapta 
dünyanın bellibaşlı memleketlerinin kalkınma 
programlarının metni, izah ve tenkidleri var
dır. Ben ingilizce bilmediğim halde, Amerika'
ya ısmarladım ve getirttim, bunları bu sahada 
çalışacak arkadaşlarıma takdime her zaman 
hazırım. 

ikincisi, Planing and the price mechanism, 
üçüncüsü problems of econsinic planing ismini 
taşıyan eserdir. Yani bunlar benim anladığıma 
göre plânlı ekonominin tatbikatından doğan 
meseleleri ve diğer meseleleri nazarı itibara al
maktadır. 

Eğer biz bu sahada çalışmaya teşebbüs eder, 
azmedersek, iktisatçı, maliyeci ve iş adamları
mız bir araya gelerek pekâlâ bunları tahakkuk 
ettirecek bir duruma gelebilirler. 

Muh'tereım. arkadaşlarım, başka memleketler 
neler yapmışlar, ben bir münasebetle arkadaş
larımıza arzetmiştim, bu sahada bize örnek ola
cak memleketler vardır. Bunların başında Fran
sa gelmektedir. Fransa yanıp yıkılan bir mem
lekettir. ikinci Cihan Harbinden harap bir hal
de çıkmıştır. Millî Ekonomisi tamamen mahv
olmuştur. «Bonnet» isminde 'bir zat ortaya çı
kıyor ve Fransa'nın kalkınmasını ne şekilde ya
pabiliriz diyor ve bir plân hazırlıyor. Ben kısa
ca bunu anlatmakla iktifa edeceğim. Bonnet 26 
'komisyon kuruyor. Bu komisyonlar her birisine 
iş adamları ve parlâmentodan seçilen ihtisas sa
hiplerini bir araya toplamak suretiyle Fransa'
nın kalkınması plânını hazırlamışlardır. Kısaca 
iktisadi kalkınma plânının esasları şunlardır. 
Bonnet'nin hazırladığı plâna göre : 

«1. Muhtelif sınıflara mensup bütün Fran
sızların müşterek gayretlerini aynı hedefe doğ
ru birleştirmek; 

2. imar işlerini modernize etmek; 
3. En zaruri işlerden yani esas faaliyetler

den başlamak. 
Bundan dolayı bu halden müşteki olan bir

çok Fransız nazarında istihlâk maddeleri sana
yii hayli zaman ihmal edilmiş vaziyette görül
müştür. Yine bu seheple, bir çok şehirlerde 
imar işleri henüz bu sene (başlamıştır.» 

Başka bir gazetede okuımuşltum, arzedeyim 
arkadaşlar. Fransa'nın Le Havre şehri harabe 
halindeymiş, fakat onun yanında limanı mamur 
(bir vaziyetteymiş. Köprülerin, limanların, bü« 
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yük zirai, smai işlerin bakımına ilk olarak baş-
lammış, şehirlerin imarına sonra da geçilmiştir. 
Bu vaziyet karşısında bir Fransız soruyor : Ni
çin ilk defa liman yapıyorsunuz diyor. Ona ce
vap olarak ilk defa smai, ticari faaliyete geçe
ceğiz, ancak zenginleştikten sonra şehirlerimizi 
imar edebileceğiz diyorlar. * 

Geçiyorum, İsrail'in millî plânına geçiyo
rum. İsrail'in millî plânı vardır. İsrail, biliyor
sunuz, 1 250 000 nüfuslu bir Yakın - Şark mem
leketidir. Arkadaşlar, tetkik etmişlerdir, millî 
plânın esaslarını kurmuştur. Elimizde broşürle
ri vardır. Utanıyorum, daha dün doğmuş küçü
cük memleket derhal millî kalkınmasının esas
larını çizmiş, plânlı şekilde çalışıyor. Günde 300 
otomobil istihsal ediyor, frijder yapıyor, eczayı 
tıbbiye yapıyor, ampul yapıyor, rekabet yapı
yor arkadaşlar. 

BAŞKAN — Ahdürrahıman Bey, bütüh ar
kadaşlar da vardır, okuyanlar da vardır. Bura
da tekrarı manasızdır. Yalnız bizim hususiyet
lerimize taallûk eden mütalâalarınızı söyleyi
niz. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
vamla) — Saym Başkanın tebarüz ettirdikleri 
nokta tüzük hükümlerine uygun değildir. Tü
zük hükümlerine göre, madem ki, çıktım bu hu
susa taallûk eden her hususu söyliyeoeğim. (Üç 
dakika kaldı sesleri) O halde müsaade etsinler, 
daha üç dakika var, bitiriyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bizim memleketimize 
gelince hepimiz muztarip bir vaziyetteyiz. Ne
rede gezersek gezelim, karşımıza millî bir dâ
va çıkıyor. Hariçten 250 bin göçmen geliyor, 
memleketimizde zaten başka sahalara göçür-
meye mecbur olduğumuz milyonlarca vatanda
şımız var. Karadeniz sahillerinde yaşıyan ar
kadaşlar bilirler, bunları da iyi bir duruma sok
mak mecburiyetindeyiz. Nereye bakarsak ba
kalım, bir plâna, bir programa ihtiyacımız ol
duğu görülüyor. Bunun üzerinde bütün partile
rin birletmesi lâzımdır. Nasıl ki, bu suretle iyi 
bir Seçim Kanunu çıkarılmıştır ve memleketi
mizin arzusuna uygun bir şekilde işlemektedir. 
Memleketin her sahasında ayrı ayrı kongreler 
yapmaktan vazgeçelim, bir gün tütün kongresi, 
ertesi gün çalışma kongresi. Böyle ayrı ayrı 
kongreler toplıyacağımıza, memleketin âcil dâ
vası nelerdir, kaç tanedir, bunları tesbit ede-
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lim ve meselâ 26 tane ise, 26 komisyon yapalım 
bunlar çalışsın ve asasları hazırlasınlar. Yal
nız bu komisyonlar parlâmento âzasından mü
rekkep olmamalıdır, yalnız Hükümet mekaniz
masında yer almış vatandaşlardan kurulma
malıdır. İş adamları, parlâmento azaları, mem
leketimizin her hangi bir dâvasında ihtisas sa
hibi üniversite profesörlerinin bir araya gele
rek hazırlıyacakları plânlı bir çalışma esasını, 
programını memleketimizde tatbik etmekten 
ibarettir. 

Ben yalnız ihtiyaca parmak basmakla ikti
fa ediyorum. Mâruzâtım budur. 

İŞLETMELER BAKANI MUHLİS ETE 
(Ankara) — Arkadaşlarım, konuşmama başlar
ken, sayın Boyacıgillerin sual mevzuunun esa
sının bir raporla tesbit edilmiş olduğunu ve 
bunların neşredildiğjni, özetini de Türk Ekono
misi Mecmuasında bulabileceklerini tekrar ar-
zetmek isterim. Kendileri bunları bir daha ha
tırlattıkları için bilhassa teşekkür ederim. 

Birçok vekâletlerde bu işlere ait plânlar 
mevcuttur. Memleketimizde; Partimiz, hükü
met olarak işe başladığı andan itibaren olsun, 
gerek eski Hükümetin olsun, hazırlanmış bir
çok plânları mevcut olup bunlar broşürlerle 
jüstifikasyonlarla neşredilmiştir. Fakat bâzı 
plânlar vardır ki bunlar henüz realize edilmiş 
veya edilecek vaziyette değildir. 

Bu itibarla Avrupa memleketlerinin, bilhas
sa İsrail'in kalkınma plânları ele alınıp muh
telif Bakanlıklarda tetkik edilmektedir. Bu 
plânın kısa bir zamanda tahakkuk etmesine ça
lışılmaktadır. İsminden bahsedilen Fransa'nın 
Bone Plânı üç komisyondan müteşekkil bir ko
misyonda tetkik edilmektedir. Bu plânın ta
hakkuk etmesi için istical göstermemelerini ri
ca edeceğim. Bir kısım plânları yaptıktan son
ra bunların sentezini yapmak için esaslı bir 
tetkikata ihtiyaç vardır zannediyorum. (Al
kışlar) 

8. — Seyhan 31illetvekilİ Sinan Tekelioğlu'-
nun, Varlık Yergisinden af, terkin veya tadil 
edilen miktar İle eski İstanbul defterdarının &â-
zı mükellefler hakkında yaptığı muameleye da
ir sorusuna Maliya Bakanı Holü Ayan ve Baş
bakan Adnan Menderesin sözlü cevaplan (6/98) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, 

— 211 — 
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Büyük Millet Meclisi Bşkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Meclis huzurunda söz
lü olarak Maliye Bakanlığınca cevaplandırılma
sını saygılarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Varlık Vergisinden af, terkin veya tadil 
için Hilmi Uran'm Adana ve Cenup vilâyetlerin
den, Şevket Adlan'in, tzmir ve civarından Malî 
Müşavir Edip Görel ve diğer zevatın İstanbul'
dan getirdikleri listelerde kimlerin isimleri var
dır. 

Bunlara tarhedilen vergi miktarı ile af, terkin 
ve tadil edilen miktarlar nedir? 

2. Eski istanbul Defterdarı Faik öke, Pa-
pazyan ile Pozant'a müştereken tarhedilen ver
giyi aralarında taksim etmiş midir? 

Bu taksim kanuna uygun mudur? 
Değilse bu taksimden sonra her birinin borç

lu oldukları vergi tahsil edilmiş midir? Edilme
miş ise kimden alınmıştır. Kimden alınma
mıştır? 

Defterdarın bu Varlık Vergisi mükelleflerin
den bir ev aldığı söyleniyor. Kimin evini ve kaça 
almıştır? 

Binanın ozamanki kıymeti ile satın alınan be
del arasında fark var mıdır? Varsa ne kadardır? 

MALI YE BAKANİ HALİL AYAN (Bursa) 
— Muhterem arkadaşlar, Sinan Tekelioğlu arka
daşımızın • evvelce Varlık Vergisi mevzuunda 
verdiği sual takririne cevaplarımı arzetmiştim. 
Bu arada Varlık Vergisi üzerinde tetkikler yapan, 
Hilmi Uran'm tanzim ettiği bir cetvelden de bah
setmiş ve bu cetvel muhtevası münasebetiyle 
bir kısım vergi takibatının durdurulduğundan da 
bahsetmiştim. Ve yine bu cetvel muhtevasından 
takibatı durdurulan kısmın, Varlık Vergisi Ba
kayasının Af f ına dair olan Kanunun terkin ettiği 
bakaya ile birlikte terkin edildiğini de ilâve et
miştim. Bu cetvel elimdedir ve birçok isimleri 
muhtevidir, bilmiyorum Heyeti Celileniz cetvelin 
okunmasını arzu ederler mi? 

CEMAL KEŞlT EYUBOĞLU (Trabzon) — 
Cetvel burada okunmaz. 

MALİYE BAKANI HALİL AYAN (Devam
la) — Cetvelde birçok mükelleflerin isimleri 
yazılıdır. Hizalarında namlarına tarhedilen ver
giler ve bunlardan takatleri dâhilinde verebile-
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eekleri miktarlarla verebileceklerinin bakiyesi 
gösterilmiştir. Ozaman bendeniz de Maliye Ba
kanlığında bulunuyordum. Bu cetvel bize resmî 
bir yazı ile gelmedi. Ozamanki Hükümet erkânı 
bunu Maliye.Bakanlığına tevdi etmişler, bize ve
rildi, usulen ve ilerde bir suale mâruz kalın
ması ihtimaline mebni bu hususta bir zabıt yaz
dık. Zabıtta müfredatını ve yekûnunu göster
dik. Evvelce bilmünasebe arzettiğim gibi, bu 
cetvelin yekûnu 1 493 600 liraya baliğ olmak
taydı. Bizim cetvelin altına yazdığımız şerhte 
şu izah vardır : Hatay, içel, Seyhan vilâyetleri 
merkez kazalariyle bu vilâyetlere mülhak bâzı 
kazalara ait Varlık Vergisi tarhiyatı dolayısiyle 
Seyhan Mebusu Hilmi Uran tarafından mahal
len yapılan tetkikat neticesinde tanzim ve tevdi 
edilen 20 sayfadan ibaret ilişik cetvellere dâhil 
411 mükellefin matruh vergi miktarının, kaza 
itibariyle icmalen yukarda gösterildiği veçhile, 
4 384 965 lira, bu mükelleflerin emsaline ve ta
katine nazaran âdilâne olacağı cetvellerde irae 
ve işaret edilen vergi miktarının 1 476 650 lira
dan ibaret olduğunu mübeyyin zabıt varakası -
dır. 29 Temmuz 1943... 

Efendim, cetvel hakkındaki mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

Sinan Tekelioğlu ozaman istanbul'da defter
dar bulunan bir arkadaşın aldığı gayrimen
kul den bahsetmektedir. Filhakika ozaman böy
le birşeyin vukuunu biz de biliyoruz. Yalnız 
şekli nedir, nasıl satın alınmıştır, bugün taki
bat yapmaya imkân var mıdır? Bu hususlar 
hakkında malûmat arzedebilmek için merkezde 
malûmat mevcut değildir. Çünkü bu gibi satış
lar mahallini alâkadar eder ve merkeze kaydı 
gelmez. Onun için sorunun bu kısmı hakkında 
istanbul'dan malûmat talep ettik. Bize soru 
geleli altı gün olmuştur. Bu müddet zarfında 
yazıp cevabı almak mümkün olmadı. Bu iti
barla sorunun bu kısmına ait cevabı bu malûmat 
geldiği zaman arzedeceğim. Bunun 18 Aralığa 
tehirini rica ediyorum. 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, Varlık Vergisi memleketin en sıkın
tılı bir zamanında çok tehlikeli bir kanun ola
rak Meclisten çıkarılmıştır. Ve bu kanun, bili
yorsunuz, bir komisyon kuruyor, bu komisyo
nun tarhetmiş olduğu vergi mutlak oluyor, hiç
bir makama müracaat ederek o verginin tarhı
na, tenziline, terkinine imkân bırakmıyor, ve 



B : 11 27.: 
II nci madde de bunu mutlak olarak kaydedi
yor. 

Ben Maliye Bakanından soruyorum, 1943 se
nesinde bu verginin nasıl terkin, tadil ve ten
kis edildiğini, hangi kanuna uydurulduğunu ve 
uydurulan kanunun maddeleri ahkâmı nazarı 
itibara alınmıştır bunun için tahkikata girme
diler mi? Af Kanunu 1944 tarihlidir. Arkadaş
lar, memleketi çiftlik gibi idare eden insanların 
hakkından gelemiyeceksek, Maliye Bakanı, bu 
işten vaz geçmesinler. Çünki bu millet kendi 
kanı ile, varlığı ile istiklâl Harbini yaptıktan 
sonra ikinci bir harbe hazırlanıyor. Bunu tat
min ve temin etmek için Hükümet vatandaşla
rın varlıklarından bir az daha faydalanarak 
memleketi idare etmek sevdasına düşmüştür. 
Bu vazifeyi suiistimal eden insanların hakkın
dan gelmemekle bir itiham altında kalacağımı
zı söylemek isterim. 

Arkadaşlar bu Meclis Türk Milletinin ken
di iradesini tecelli ettiren bir Meclistir. Maliye 
Bakanından Hilmi Uran'm hattı hareketinin 
hesabını sormak hakkımızdır, iki milyon lira
nın ismi var mıdır? İbrahim Boduroğlu'nun 
durumu nedir? Arkadaşlar bunları sormanın za
manı gelmiş hattâ geçmiştir bile. Millet sabır-
s^lıkla bekliyor. Bunların hepsi mağdur insan
ların istidalarıdır. Memleket halkını tatmin et
mek için elimizden gelen her fedakârlığı yap
mamız lâzımdır. 

ö te taraftan Hilmi Uran'in bir listesi ile 
yüz milyon lira vergiyi terkin etmek hakkını 
Maliye Bakanı kimden almıştır? 

Arkadaşlar, Kanunu okuyacağım, Af Kanu
nuna dikkat buyuracak olursanız ne kadar, ne 
kadar gaflet edilmiş olduğunu göreceksiniz, 
çünkü o kanundan evvel vergi terkin edilmiş
ti*. 

îşte kanun burada, gerekçesi de, burada. Ta
rihleri şudur: Varlık Vergisinin ilk tarihi 
11 . 11 . 1942 dir. Halbuki Af Kanununun çık
tığı tarih 14 . 3 . 1944 dür. 

Arkadaşlar kanunun yedinci maddesinde, 
tarhedilen vergilerin miktarı vergi dairelerine 
asılır, 15 gün mühlet verilir, 15 gün zarfında 
vermiyenlerin borçları Tahsili Emval Kanunu 
mucibince alınır, bir ay zarfında borcunu öde-
miyen ve kısmen dahi ödemiyenler hidematı 
şakkede istihdam edilmek üzere sürgüne gönde
rilir. Neden Hilmi Uran'm getirdiği 114 insan 
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1944 senesine kadar kalmıştır? Niye bırakılmış
tır? Hidematı şakkede istihdam edilmemişler
dir?. 

Sonra bugün zatiâliniz vazifedarsınız, zati-
âlinize soruyorum. Yapılan yolsuzlukları Büyük 
Millet Meclisine haber vermekle mükellefsiniz. 
(Doğru sesleri) iki sıene bekletiliyor, hangi ka
nuna göre. Komisyon kurulmuş, komisyon kur
mak kimin hakkıdır Büyük Millet Meclisi böy
le bir kanun yapmış mı Fuat Ağralı için? 

Arkadaşlar çok rica ederim, millet sabırsız
lıkla bekliyor. Memleketin varını yokunu gas-
beden insanların ellerini, kollarını sallıyarak 
gezmelerine millet kan ağlıyor. Çok rica ederim. 
Sayın Adnan Menderes'ten, bu işin üzerine el 
koysunlar, şu Büyük Millet Meclisi tamamiyle 
arkasındadır. Türk Milleti kendileriyle beraber
dir. Biz istiyoruz; yapacaktır, yapmalıdır. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — (Soldan alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, sual takririnin sa
hibi olan arkadaşımızın bahsettiği Hilmi Uran 
listesi hakkında kısa bir tavzihte bulunmak lü
zumunu hissediyorum. Hilmi Uran listesinin 
maksadı tanzimi anlaşılıyor ki, tarh zamanında 
Varlık Vergisinin tarhında bâzı fahiş hatalar 
olmuş tatbikat esnasında bu hatalar görülmüş 
ve Hilmi Uran, teşebbüsü ele almak suretiyle bir 
liste vücuda getirmiş ve yapılan hataların tadil 
ve tashihini bu liste vasıtasiyle tahakkuk ettir
mek istemiştir. Şimdi arkadaşlar; Varlık Ver
gisi tarhiyatmda, hatalar olmuş ise bu hatala
rın memleketin çapında, her tarafında yapılmış 
olduğunu kabul etmek icabeder. Halbuki Hil
mi Uran listesi, sadece Seyhan, Mersin ve Ha
tay vilâyetlerine ait bulunmaktadır. Bu tak
dirde şu neticeye varmak icabediyor ki, Hilmi 
Uran kendine siyasi faaliyet sahası olarak seç
miş bulunduğu üç vilâyete kendine tâbi bulu
nan insanların vergilerinin kaydini terkin et
mek ve onlara nimet dağıtmak yolunu takip 
etmiştir. Hâdisenin başka türlü izahı mümkün 
olamaz. 

İşin sureti cereyanına gelince; bu listenin 
Vekiller Heyetinden geçtiğine dair elimizde 
hiçbir kayıt mevcut değildir. Liste sâdece bâzı 
isimlerden ibarettir, yani bu listede bâzı mükel
lef isimleri yazılı olup karşılarında da tarhe-
dilmiş olan vergilerin miktarları ve bu vergi-
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lerden yapılacak tenzilât miktarları kaydolun
maktadır. 

Arzettiğim gibi bu listenin Bakanlar Heyetin
den geçmiş olduğuna dair hiçbir kayıt mevcut de
ğildir. Böyle bir liste Maliyenin eline gelince 
o zaman vazifeliler kendilerini bu listenin hük
münü yerine getirmek mecburiyetinde hissedi
yorlar. Fakat düşünüyorlar, bunun nereden 
geldiği, kimin tarafından tevdi edildiği malûm 
değil. Yaırın, bir gün karşımıza bir sual çıka
cak olursa, nitekim sual sahibi sayın arkadaşı
mızın da teşebbüsü ile bu hal vâki olmuştur, 
buna ne cevap verebiliriz? diyorlar. Ni
hayet aralarında o zaman konuşuyorlar ve 
bu listenin Hilmi Uran tarafından verilmiş ol
duğuna dair şerh veriyorlar. 

Şimdi işin tatbikatı cihetine gelince; listede 
isimleri yazılı mükelleflerin vergileri, Kanun 
hükümlerine aykırı olarak tecil edilmiştir. 
Uzun müddet tecilden sonra da nihayet Af Ka
nunu gelmiş ve Af Kanunu ile tahsil edilmiyen 
vergiler meyanmda, bunlar da terkine tâbi tu
tulmuştur. 

Hâdisenin bu tarzda seyretmesi vaktiyle, en 
kesin olarak tatbiki düşünülmüş olan Varlık 
Vergisi gilbi çok ağır ve nâzik bir mevzuda 
bile memleketin nasıl bir çiftlik idaresi zihni
ye tiyle idare edilmiş olduğunu ortaya koymaya 
kâfidir. (Bravo sesleri). Şimdi arkadaşlar; 
Büyük Millet Meclisinin, Yüksek Heyetinizin 

1. — Konya Milletvekili Saffet Gürel, Er
zurum Milletvekili Emrullah Nutku ve arkadaş
larının Kore'de savaşan kahraman subay ve er
lerimize Büyük Millet Meclisinin selâm ve sevgi
lerinin bildirümesme dair önergesi. 
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çıkarmış olduğu son Af Kanunu muvacehesin
de bu meselenin ne suretle ele alınması lâzım 
geleceğini Hükümetiniz, bu sualin de tahriki kar
şısında, ele almak mecburiyetindedir. Şayet çıka
rılmış olan Af Kanunu bu meselenin ve bu gibi 
hâdiselerin takibini gayrimümkün kılmış olsa 
dahi, mânevi mesuliyetin tebarüz ettirilmiş ol
ması, Türk Milletine bu meseleler ve hâdiseler 
hakkında malûmat ve kanaa,t edinmesi lâzım
dır. Bunların umumi efkâr önüne serilmesi, 
mânevi mesuliyeti mesullerin üzerine yüklemek 
bakımından behemehal zaruri görülmektedir. 
(Soldan şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Gündemin dokuzuncu maddesi
ne geçiyoruz. 

.9. —• Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 15 
Ma/yu 1950 tarihinden bugüne kadar yerleri de
ğiştirilen valilerle kaymakam, jandarma komu
tanı ve emniyet amirleriyle bunlar için Umumi 
Muvazeneden harcanan yolluklara ve bu nakil 
ve tahvillerin sebeplerine ve yeniden tâyinleri 
yapılan valilere dair Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/99) 

BAŞKAN — Aziz Uras burada mı efendim? 
(Sağdan, hayır sesleri). O haslde bunu gelecek 
oturuma talik ediyoruz. 

Oturuma 15 dakika ara; veriyorum. 

Kapanma saati : 16,28 

Konya ve Erzurum Milletvekillerinin müş
terek imza ile verdikleri bir takrir-vardır, oku
yoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
İmzamıza ve taahhütlerimize sadık bir millet 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 16,43 

BAŞKAN — Başkaavejkili Hulusi Köymen 

KÂTİPLER : Nazlı Tl&bar (İstanbul), Sedat Baran (Çorum) 

— ^ » » 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, oturumu açıyorum. 

5. — ÖNERGELER 
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olarak verdiğimiz isabetli bir kararla, Birleşmiş 
Milletler emrinde savaşmak üzere Kore'ye gön
dermiş olduğumuz Şanlı Tugayımızın iştirak 
ettiği bütün hareketlerde gösterdiği üstün kah
ramanlık ve elde ettiği iyi neticeler, yerli ve 
yabancı matbuatta ve ajanslarda takdir dolu 
ifadelerle büyük bir yer almaktadır. Millî Sa
vunma Bakanlığımızın tebliğleri de bu hakikati 
teyit eylemektedir. 

Hakiki sulhu kurmak ve korumak azmiyle 
Birleşmiş Milletler etrafında toplanan demokrat 
cephe milletleriyle samimî bir iş birliği tesis 
eden aziz milletimizin bu fedakâr ve cesur ço
cuklarının muvaffakiyetleri bütün yurtta he
yecan ve alâka ile tikip «dilmekte ve göğüsler 
iftiharla kabarmaktadır. Türk Milletinin haki
ki rey ve iradesiyle teşekkül eden Büyük Mec
lisimizin de hissiyatı hiç şüphesiz bu merkezde
dir. 

Tezahür eden bu duygu ile, bayrağımızın şeref 
ve itibarını milletimize has liyakat ve vazife 
severlikle temsil eden evlâtlarımıza Büyük 
Meclisimizin selâm ve sevgilerinin, başarı te
mennilerimizle birlikte, duyurulmasının karar 
altına alınmasını saygı iler arzederiz. 

Konya milletvekilleri 
Saffet Gürol Remzi Birant 
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Himmet ölçmen 
Kemal Ataman 
Ömer Rıza Doğrul 
Sıtkı Burçak 

Hidayet Aydmer 
Tarık Kozbek 

Murat Ali Ülgen 
Rifat Alabay 

Erzurum Milletvekilleri 
Emrullah Nutku Said Başak 
Bahadır Dülger Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman Dr. Enver Karan 

Konya Milletvekili 
Muammer Obuz 

(Soldan ve sağdan şiddetli ve sürekli al
kışlar). 

BAŞKAN — Bu takrir muhtevasını reyi 
âlinize sunuyorum. Alkışlarla takdir ve tasvip 
ettiğiniz bu dileğin kabulü muhakkaktır. Yal
nız usulen ve tüzüğe uygun olması için reyi 
âlinize arzedeceğim. Takrir gereğince Dünya 
sulhunun, büyük dâvanın kazanlıması, yurdu
muzu dahi sulha kavuşturacağı kanaatiyle 
Kore'de kahramanca savaşan bu evlâtlarımıza, 
bu yurt mücahitlerimize selâmlarımızın, sevgi
lerimizin ve muvaffakiyet dileklerimizin ulaş
tırılmasını kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın. Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 
(Şiddetli alkışlar). Bu şekilde karar zabta ge-
miştir. Şimdi gündeme geçiyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞU5R 

1. — Trabzon Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkan-
lîğı tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Komisyo
nu raporu (3/38) [1] 

2. — Trabzon Milletvekilliklerine seçilen Sa
lih Esat Alperen, Mahmut Göl&ğlu ve Süleyman 
Fehmi Kalay cıoğlu'nun seçim tutanakları hak
kında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/17) [2] 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Aziz 

ve muhterem milletvekilleri, her şeyden önce şu 
ciheti açıklamak itiyorum ki şimdi karşı karşı
ya bulunduğumuz mesele sadece, basit bir maz-

[1] 51 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 50 sayılı basmayazı tutanağın sonundadtr. 

bata meselesi değildir. (Usul hakkında konuş 
sesleri) Aynı zamanda çok daha enteresan ve 
mühim bir usul meselesidir. Şu halde muhterem 
arkadaşlar yazdığım şeyleri burada okumadan 
evvel şunu arzedeyim ki; şimdiye kadar usul me
selesi hakkındaki görüşmeler daima kısa olmuş
tur. Fakat bu o kadar garip ve enteresan'hâ
diselerle doludur ki bunun kısa olmasına imkân 
yoktur, bu itibarla bu biraz uzun olacaktır. 
Onun için bu hususta müsamahanuzı rica ede
ceğim. 

Binaenaleyh, bu vaziyet karşısında belki 
usul dışına çıkmışım gibi göreceksiniz, istirham 
ederim, cümlemi bitireyim, her cümlemin, so
nunda bir usul meselesi ile alâkadar olacağını 
anlıyacaksmız. Lütfen müsaade buyurun. (De
vam sesleri) 

Esasen şimdi vereceğim izahat işlerin iç yü
zünü bütün vuzuhu ile nazarlarınız önün« ko
yacaktır. Ve yine şunu da söyliyeyim ki büföaı 
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bu izahatım arasında sureti katiyede 14 Mayıs- I 
tan evveline ait hiçbir şey söylemiyeceğim, 
hattâ 14 Mayıstan da bir şey söylemiyeceğim. 
Onun için tamamen usul içinde kalacağım, usul 
dışına çıkmıyacağım. (Gülüşmeler) Sözlerim I 
mazbatalar ile alâkadar değil, gündemle alâ
kadardır. Bu bakımdan usulü alâkadar eder. 

îlk olarak takdir ve dikkat nazarlarınızı bu
günkü Meclis gündemine çekmek istiyorum. 
Çünkü ilerde rastlıyacağmız birçok muamma
ların anahtarı bizzat bu gündemin içindedir. 
Bugünkü Meclis gündemine alınmış bulunan 
maddeleri tetkik buyurduğunuz takdirde el
bette derhal farkedeceksinizdir ki Trabzon'dan 
seçildiği ve seçilmediği iddia olunan 12 millet
vekilinin mazbatalarına ait iki ayrı karar ve bin-
netice iki ayrı madde vardır. îlk akla gelen şey 
bu kararlardan birinin 9 Halk Partiliye diğe
rinin 3 Demokrata yani birinin itirazlı mazba
talara, diğerinin itrazsız mazbatalara aidiyeti
dir. Tabiîsi de bu idi. Ne yazık ki hakikat böy
le değildir. Kararlardan biri itirazlı ve itrazsız 
mazbataların tamamına şâmildir. îkinci mad
dedeki karar ise yalnız 3 Demokrat milletvekili
ne aittir. Bu neden böyle olmuştur? Kararlar çı
kıncaya kadar bunun pek farkında değildik, son
radan anladık ki Yüksek Başkanlık makamı bi
zim itiraza uğramamış Yüksek Seçim Kurulun
dan geçmemiş, tasdika arzedilmek üzere gönde
rilmiş mazbatalarımızı da tetkik ve tahkika tâbi 
tutulmak üzere mazbata komjisyonuna havale 
etmiştir. 

Muhterem Milletvekilleri; sadece eşine az 
rastlanır bir acaiplik numunesi olarak nazarla
rınıza arzettiğim bu vaziyet üzerinde sizi fazlaca 
yormadan çok daha garip bir vaziyeti ortaya 
çıkarmak üzere, sizlere bir sual tevcih edeceğim. 
Gündeme alman işlere ait karar ve tezkereler 
basılıp kutularınıza dağıttılar ve sizler de bu 
toplantılara maddelerin muhtevası hakkında bil
gili olarak gelirsiniz. Pekâlâ. Bugünkü günde- j 
min bundan sonraki maddesinde mevzuubahis 
Trabzon'dan seçilen üç Demokrat Milletvekilinin 
mazbatalarının ayrı olarak onanmaya arzedil-
mesine dair bulunan karara kutularınızda rast-
lıyabildiniz mi? §inıdi hiçbirinizin yanında 
böyle bir matbua mevcut mudur? Mevcut değil
se bunlar ne oldular? tab'edilmediler mi? Tab'-
edildi ise niçin dağıtılmadı? Dağıtılmışsa ne za
man? Bundan 4 - 5 ay evvel dağıtılmışsa o za- I 
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man neden gündeme alınmamıştır? îşte size ga
rabetlerle dolu bir yığın sual daha!, 

Gözlerinizi bugünkü gündemden ayırmadan 
önce bir noktaya daha dikkat buyurmanızı rica 
ederim. Şöyle ki ; şimdi müzakere edilecek mad
deye ait matbuanın sayısı 51 dir. Bundan son
rakinin ise 50 dir. Yani daha sonraki iş 
gündemde daha evvele, daha evvelki ev
rak ise daha sonraya alınmıştır. Bu neden böyle 
olmuştur? Bu gündemi bu şekilde kim tertip
lemiştir? Sualleri böylece sıraladıktan sonra ar
tık işin kanuni cephesine geçebilirim. 

Trabzon il seçim kurulu, 14 Mayıs seçimleri 
sonunda, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 117 nci maddesi gereğince, ilçe seçim 
kurullarından gelen tutanakları birleştirerek en 
çok oy alan 9 Halk ve 3 Demokrat Partili ada
yın Milletvekili seçildiğini bir zabıtla tesbit et
miş, ilân edilmek üzere bir suretini il makamına 
vermiş ve bu on iki kişinin mazbatalarını da dü
zenlemiştir. 

îl setçim kurulu bu faaliyetine devam eder
ken, Trabzon'un muhtelif köy ve ilçelerinden d > 
itiraz ve şikâyeti mucip hallerin mevcudiyeti is
tihbar edildiği için gerek ben ve gerekse arka
daşlarım îlçe, i l ve Yüksek Seçim kurullarına 
şikâyetlerde bulunarak Trabzon'dan seçildiği 
söylenen 9 Halk Partili Milletvekilinin seçimine 
itiraz ediyorduk. Bu şikâyet ve itirazların haklı 
ve usule uygun olup- olmadığı ayrı bir mevzudur 
ve bu husustaki söz hakkımı ileride kullanacağım. 
Şimdi sadece usul hakkında konuşuyorum. Bu 
durum karşısında Trabzon İl Seçim Kurulu, yi
ne 5545 sayılı Kanunun 118 nci maddesi gere
ğince sadece 9 Halk Partiliye ait mazbataların 
birer suretini evrak ve dosyasiyle birlikte Yük
sek Seçim Kuruluna göndermiştir. Çünkü 5545 
sayılı Kanunun 117 nci maddesinin son fıkrası 
ve 118 nci maddesi aynen şöyledir: 

117 nci maddenin son fıkrası: «Milletvekili 
seçilenlere il seçim kurulu tarafından Milletve
killiğine seçildiklerine dair birer tutanak verilir. 
Bunların ayrıca ikişer sureti T. B. M. Başkan
lığına verilmek üzere Başbakanlığa gönderilir.» 

118 nci madde: «Milletvekilliğine seçilme 
tutanaklarından itiraza uğrıyanlarm birer su
reti îl Seçim Kurulu Başkanlığınca dosyası ve 
evrakı ile birlikte Yüksek Seçim Kuruluna gön
derilir.» 
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Şu halde seçimlerine itiraz edilen 9 kişi hak

kında, Yüksek Seçim Kurulu, Seçim Kanunu ile 
kendisine verilen yetkiler dahilinde tetkik ve 
tahkikte bulunup bir karara varacak, mazbata
larına itiraz edilmemiş olunan 3 milletvekilinin 
mazbatası ise bu tetkik ve tahkik keyfiyeti ile 
katiyen ilgili olmadan ve hiç. bekletilmeden der
hal Yüksek Meclisinizin tasdikma ar/edilecekti. 
Çünkü içtüzük sarih ve kat ' i olarak bunu âmir
dir. işte içtüzüğün (Seçim tutanakları) 'serlev
hasını taşıyan ikinci bölümünün ilk maddesi 
olan 13 ncü madde... Aynen okuyorum : «Başkan
lık Divanı seçildikten sonra, Başkaiı seçimleri 
şikâyet ve itiraza uğramıyanlarm bu tüzüğe 
ekli örneğine uygun seçim tutanaklarını Kamu
tay'in onamma sunar.» 

Maddenin tarzı tahririne dikkat nazarınızı 
çökerim. Demek oluyor ki; itiraz ve şikâyete 
uğramıyanlarm tutanakları doğrudan doğruya 
Yüksek Meclisin tasdikma arzedilecektir. Ye bu 
muamele Başkanlık Divanının seçimini müta-
akıp derhal yapılacaktır. Maddenin tarzı tahrir 
ve ifadesi bunu âmirdir. Bu katî ve sarih hük
me nazaran Başkanlık Divanı, içtüzüğün bu 
maddesini ihmal etmiş, mazbatalarımızı bugüne 
kadar Meclise getirmemiş ve (toptan tasdik. 
toptan ret) gibi hayalî bir nazariye ve tefsirin 
icadına vesile olmuştur. Binbir mücadele, me
şakkat ve fedakârlıkla bizim şahsımızda kendi 
iradesini tecelli ettiren milletimizin bu hakkı 
hangi kanun maddesiyle seçimi şüpheli olanların 
durumiyle karıştırılmıştır. 

Muhterem Milletvekilleri, ilk günlerde bu 
işle alâkalanmayı izzeti nefsimize yediremedik, 
nasıl olsa bugün veya yarın mazbatalarımız Mec
lise gelecek diye düşündük. Fakat bir yandan 
günler geçiyor, bir yandan da Halk Partililerin 
tertibiyle şahıslarımız hakkında dedikodular ar
tıyordu. Çünkü içtüzük hükmü sarihti, buna 
rağmen mazbatalarımız Meclise gelmiyordu. Bu 
vaziyet karşısında üç Demokrat Partili arkadaş 
düşündük, taşındık ve mazbatalarımızın âkibc-
tini taharriye karar verdik ve tatilden önce bir 
dilekçe ile Yüksek Başkanlığa müracaat ettik. 
Mazbatalarımızın ne olduğunu sorduk, yanlış
lıkla bir yere havale edilmişse geri alınıp Mec
lisin tasdikma arzedilmesini istedik. Dilekçemiz, 
Başkanlıkça, Tutanakları inceleme Komisyonu 
na havale edildi. Tutanakları inceleme Komis
yonu talep ve dileğimizi haklı bularak üçümüze 
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ait mazbataların diğerlerinden ayrı olarak Mec
lis tasdikma arzedilmesi lâzımgeldiğine karar 
verdi ve mazbatalarımızı Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına iade etti. Yapacak başka şey yok
tu, çünkü Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
Meclis Başkanlığına yazılan tezkerede yalnız 
Halk Partili Milletvekillerinden bahsediliyordu. 
Başkanlık, mazbata komisyonunun kararını mû
tat veçhile tabettirip ve gündeme alınmak üzere 
kutulara dağıttırdı. Lâkin bundan sonra ne ol
du, anlaşılmadı. Birdenbire koridorlarda hum
malı bir faaliyet başladı. Halk Partililer öteye 
beriye gidip geldiler, şuraya buraya başvurdu
lar, neticede matbualar kutularda yok oldu ve 
gündeme de alınmadı. 

Pek tabiî olarak bizler işin esrarını çözeîme-
dik ve en müsamahakâr bir düşünce ile, her
halde gündeme yetiştirilemedi, tatilden sonra 
ilk gündeme alınacak dedik ve yine bekledik. 
Lâkin bu samimî düşünce tarzında da yanıldı
ğımızı anladık. Çünkü tatilin bitmesinden bu 
yana 27 gün geçti ve Büyük Millet Meclisiniz 
bu arada 12 defa toplandı. Fakat bu 12 toplan
tıda da bizim mazbatalar gündeme alınmadı. 
Yukarda arzettiğim birçok garip ve acayip ma
ceralardan sonra bugün gündeme alınmış bulu
nuyor ve fakat bu defa da yine bir gündem-usul
süzlüğü ile. 

Muhterem Milletvekilleri bunlar niçin böyle 
oldu?. Bunun takdirini yüksek heyetinizin vicda
nına bırakıyoruz. Ancak bu iş birtakım nazariye 
ve faraziyelere dayatılmak istenecek olursa der
hal ve kısaca cevap verelim ki, Yüksek Seçim 
Kurulundan dâhi bir işar vâki olmadığına göre, 
bizim mazbatalarımızı tüzük hükümleri dairesin
de muameleye tabi tutmayıp bekletebilmek için 
insanın kâhin olması lâzım gelirdi. 

Ancak bu iş bir dereceye kadar Halk Partili 
arkadaşlarımızı sevindirdi. Bize karşı güya bir 
tehdit vasıtasına sahip olduklarını ve bir koz el
de ettiklerini zannettiler ve halâ da zannediyor
lar ki, eğer hepimiz birden mevzuubahis olursak 
onlara itiraz etmekten korkacağız, kendi mazba
talarımızın da tehlikeye düşeceğinden endişe ede
rek susacağız. Hayır, aziz ve muhterem milletve
killeri, biz böyle bir korku ve endişeyi asla yü
reklerine sokmıy an insanlarız. Eğer şahsi duru
mumuzdan korkup endişe edecek kimseler olsay
dık, vaktiyle bir sürü kuru sıkı tehditler savu
ran eski iktidar mensuplarının karşısında perva-
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sızca mücadele edemezdik. Kaldı ki, İçtüzük bu 
gibi düşüncelere yer vermiyecek kadar kat'i ve 
açık bir hükme sahip bulunmaktadır. 

Ancak yukardaki izahat sonunda şu mantı
kî neticeye varmış bulunuyoruz k i ; tutanak
larına hiçbir itiraz olmıyan 3 milletvekili! ile 
seçimlerine itiraz edilen 9 kişinin tutanakları 
aynı bir maddede müzakere edilemez, ayni bir 
madde ile yüksek tasdika arzolunamaz. Evvelâ 
tutanaklarına itiraz vâki olmıyan 3 milletve
kilinin tutanakları ayrı olarak yüksek tasdika 
arzolunmak lâzımdır. Ondan sonra da itirazlı 
9 kişiye ait tutanaklar müzakere mevzuu edi
lebilir. Yüksek Meclisiniz bu yoldaki bir ka
rarla bugüne kadar cereyan eden usulsüz ve 
kanunsuz duruma bir son verecektir. 

Muhterem milletvekilleri, bu talebin sade
ce ve sadece Seçim Kanunu ile İçtüzüğün 
âmir; katî ve sarih hükümlerine dayanan 
usulî bir taleptir. Asla hissî bir talep 
değildir. Eğer bahsettiğim kanun ve iç
tüzük hükümleri meriyette iseler ve meriyette 
bulunan hukuki mevzuata riayet bir mecburi-
yetse talebimizin muhakkak kabulü ve evvelâ 
itiraza uğramıyan 3 milletvekili tutanağının 
yüksek tasdika arzedilmesi lâzımdır. Esasen 
gündemimizde bu talebe uygun bir madde de 
vardır. Fakat bilinmiyen bir sebeple numara 
teselsülüne dahi riayet edilmeden daha sonraya 
bırakılmıştır. Normal ve doğru olan önce o 
maddenin müzakere mevzuu olmasıdır. 

Talebimizin yanlış bir tefsire uğramaması 
için şu noktayı da açıklamak zaruretindeyim ki, 
benim bu talebim (bizim tutanaklarımızı tasdik 
edin de, onlarmkini tasdik etmeyin) diye bir 
mânayı asla 'tazammum etmez. Bu husus ayrı 
bir mevzudur ve yüksek kararınızla taayyün 
edebilir. Fakat itiraza uğramamış mazbatalarla 
itiraza uğramış mazbataları bir arada yüksek 
tasdika arzetmeye kanun, usul, hukuk ve ada
let hisleri müsait değildir. Şu halde evvelâ meş
ruiyetinde kimsenin şüphesi olmıyan, hiçbir şe
kilde itiraz ve şikâyete uğramamış bulunan 3 
mazbatayı yüksek tasdika arzetmek lâzımdır. 
Bir an için kabul edelim ki, kanun ve içtüzük 
hükümleri bir tarafa bırakıldı ve Yüksek Mec
lisiniz vâki itirazlar hakkında tahkikat icrasına 
karar verdi (Çünkü Trabzon seçimlerine yapı
lan itirazlar Yüksek Seçim Kurulunda ve Maz
bata Komisyonunda şekil ve prensip bakımından 
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tahkik edilemedikleri için reddedilmişlerdir. 
Bugün burada Yüksek Meclisiniz ya mazbataları 
tasdik edecek veya itirazların tahkikına karar 
verecektir. Yoksa seçimin iptaline karar veril
mesi ınevzuubahis değildir. Zira henüz tahkikat 
yapılmamıştır). îşte Yüksek Meclisiniz böyle bir 
tahkik kararı verecek olursa Seçim Kanununun 
117 - 118 ve içtüzüğün 13 ncü maddeleri karşı
sında tahkikatla alâkası bulunmıyan bizim maz
batalarımızı ne yapacaktır? Bu mazbatalar ne
rede, niçin ve hangi hukuki esasa dayanılarak 
bekletilecektir? Buna imkân tasavvur edebilir 
misiniz? Bugüne kadarki usulsüz halin bundan 
sonra da devamına müsaade edecek misiniz? 
Binbir meşakkat ve mahrumiyetle hürriyet mü
cadelesi yapan ve herşeye rağmen reyini serbest
çe verebilen 63 000 vatandaşın hakkını kanunsuz 
bir şekilde durdurmak ve bekletmeye razı ola
cak mısınız? 

Şuhalde bugün gündemde bulunan ve tuta
naklar kısmının ikinci maddesini teşkil eden ve 
gerek mahiyeti ve gerekse numarası itibariyle 
önce müzakeresi icabeden ikinci maddenin bi
rinci maddeden evvel müzakeresini talep ederim. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, Mahmut Gol-
oğlu arkadaşımızın esas gerekçesini izah etmek 
suretiyle usul hakkında serdettiği dileğini di
ğer bir arkadaşımız Tokad Milletvekili Ahmet 
Gürkan bir takrirde formüle etmiştir. Bu tak
riri de okutacağım ve ondan sonra reyinize ar-
zedeceğim. 

27. X I . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Bu günkü gündemin seçim tutanakları kıs
mında bir tertip hatası vardır. Şöyle ki : 

S. Sayısı 51 olan ve Trabzon Milletvekilleri
ne ait mesleler, S. Sayısı 50 olan diğer kısımdan 
öne alınmıştır. 

Tertibe riayet nıaksadiyle S. Sayısı 50 olan 
ve Trabzon Milletvekillerinden Salih Esafl Al-
peren, Mahmut Goloğlu ve Süleyman Kalaycı-
oğlu'nun seçim tutanaklarına ait müzakerelerin 
öne alınmasını teklif ediyorum. 

Tokad Milletvekili 
Ahmet Gürkan 

HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Aleyhinde mi? 
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HAMDİ ORHON (Trabzon) — Tabii aley

hinde olacaktır. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz görüşümü tamamen hu
kuki ve kanuni esaslar dairesinde objektif ola
rak arzedeceğim. önerge olmasaydı esasen kür-
siye de gelecek değildim. 

Trabzon tutanaklarının durumu şudur; ben
deniz Tutanak Komisyonunda üye olan bir arka
daşınızım ve görüşümü de bu bakımdan arzetmiş 
olacağım. 

Tutanakları İnceleme Komisyonunda, Su Ko
misyonundan ittifakla gelen mazbatanın çoğun
lukla tasdiki icabedeceği karara bağlanmış ve o 
zaman orada bulunan, benden evvel kürsüye ge
len arkadaş, bizim mazbatalarımızı ayırınız 
diye işe müdahale etmiş, Komisyon Başkam 
böyle birşeyin varit olamıyacağını söylemek su
retiyle, çoğunluk kararı ile mazbata çıkmıştır. 
Esası müzakere edilirken noktai nazarımı arze
deceğim, şimdilik esasa geçmeden, sizi rahat
sız etmek istemem. 

Durum bu iken C. H. Partili arkadaşlarımız
la Tutanaklar Komisyonunun bir toplantısında 
bulunmadığımız bir gün, bu arkadaşlarımız 
Meclis Riyasetine bir ariza sunuyorlar ve ken
dilerine itiraz vâki olmamıştır, mazbatamızı ayı
rınız, diye talepte bulunuyorlar. Biz C. H. Par
tili arkadaşlarınız bu müzakere edilirken ko
misyonda bulunmadık. (Niçin bulunmadınız, 
sesleri) 

Onu da arzederim, ayrı bir iştir. Orada mü
zakere ediliyor. Komisyon, kendi görüşüne göre, 
Demokrat Partili Milletvekili arkadaşların 
mazbatalarının tasdikına karar veriyor. 

MUEAT ALÎ ÜLGEN (Konya) — Arkada
şın mazbatasına itiraz var mı ? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
HAMDİ ORHON (Devamla) — Milletvekili 

arkadaşa sual sorulmaz. Arkadaşlarımı tatmin 
etmeye çalışacağım. Emin olun. Ben ayrıldığım 
zaman yani ilk ana komisyonun esas kararı 
bir yerde dururken, iadei müzakere yoluna 
dahi baş vurmadım, o karar dururken ayrı bir 
kararla ayrılıyor, tabı ve tevzi ediliyor. Tabiî 
b a l a r a , bizim gözlerde de olması itibariyle, 
muttali oluyoruz. E bu şey nasıl oldu diye so
ruyoruz. Ve nihayet esas komisyon kararının 
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da tabının zaruri olduğunu Tutanakları İncele
me Komisyonu Başkanımızdan rica ediyoruz ve 
nihayet o da tabediliyor. Bu anda, küçük karar 
diyelim, üç kişilik karar tevzi edilmiştir, öteki 
matbaadadır, derken devre sona geliyor ve tam 
bu anda Ordu tutanakları huzuru âlinize ge
liyor. 

Ordu tutanaklarının durumu da bunun ay
nıdır arkadaşlar. Büyük Meclis, iki ayrı karar 
karşısında kaldı, bunların asla ayrılamıyacağı, 
hassasiyetle bir müzakere mevzuu oldu. Niha
yet tek mazbata olarak mütalâasının zaruri ol
duğu noktasında karar kılınarak, malûm oLan 
şekilde Ordu tutanakları çıkmış bulunuyor. Bu 
suretle Büyük Meclis, bir seçim dairesinin mil
letvekillerinin vasıflarına taallûk etmiyen hu
suslar dışında bir malûmat iddiasının bir kısım 
tutanaklara sirayet edip bir kısım tutanaklara 
etmemesi keyfiyetini esasen Ordu tutanakları ve
silesiyle halletmiş bulunuyor. Binaenalayh Trab
zon tutanakları, elimizde bulunan tutanaklar 
da birdir, ayrı ayrı.mütalâasına imkânı kanuni 
yoktur. Bu böyle olmakla beraber esasen talebi 
okuyacağım. 

Arkadaşlar; 14 Mayıstan sonra yapılan iti
razı okuyacağım. Göreceksiniz ki, filân parti 
milletvekillerinin tutanağına itiraz mahiyetin
de değildir. Çeşitli ve sistemli, dosyasındadır, 
uzundur, rahatsız etoiyeydm. (Mühltelif muhte
lif safhalar arşeden bu gibi basMarın önemine 
binaen bir detfa teftiş ve tahfeifk cihazı tasalın
dan tahkik ile fail ve müsebbipleri haikSkmda 
kanuni takibatın ifasını ve malûl olan seçimle
rin iptaline yüksek müsaade ve delâletlerinizi 
dileriz). İmzalar : Hüsnü Pürselimoğlu, Hüseyin 
Avni Sağınoğkı, bunlar Trabzon Demokra/t Par
t i namzetleridir, Mahtaut Gk)k>ğlu Hfüseyin Çul
ha, Osman KuMi. 

GÜFİiyoruz ki, talebin de mahiyetti tamttmen 
objektiftir. Binaenaleytı önengeain kabulü sure
tiyle Halk Partili arisadaşlarınıaan m a z b a t a t a -
nı, ayrı, Demokrat Partili arkadaşlarınızın maz
batalarını ayrı tasdik eteıelk gibi bir yola - esa
sen Ordu tutanakları ile bu iş haM«dilmi§ oldu
ğundan - giteaenin uteulü olmıyacağı kanaatin
deyim. 

Mâruzatem (bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Ahiroeft Güîfean. 
AHMET GÜR&AN (Tofead) — Arkadaşlar, 

gündemde Trabzon MiHetvekillerkıe ait iki 
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karakterini teşkil ediyordu, bunu göa-ünce Ri
yaset Divanı bu şekilde baskı yapıldığı iddia 
edildiğine göre keyfiyetin Tutanakları İnceleme 
Komisyonunca incelenmesi lüzumuna kail olmuş 
ve o şekilde komisyona sevketmiştir. Baskı 
iktidar tarafından yapıldığına göre, bunun de
mokrat üyeler aleyhinde bir hareket olması do-
layısiyle, bunun onlara teşmil olunup olunmıya-
cağı hakkında izahta bulunmak, benim salâhi
yetim dâhilinde değildir. Ancak vazifem icabı 
Tokad Milletvekili arkadaşımın takririni oya 
koymak, reyinizi almak mecburiyetindeyim. 
Bu takrir gereğince, tutanakları hiçbir kanuni 
itiraza uğramıyan Mahmut Goloğlu, Salih Esat 
Alperen, S. Fehmi Kalaycıoğlu'nun mazbatala
rının takdimeıı görüşülmesini oyunuza arzede-
ceğim. Yani bu suretle gündemin ikinci madde
si 1 inci, ve 1 nci maddesi ikinci olacaktır. Bu su
retle bu raporların öne alınmasını ve bu üç ar
kadaş hakkındaki mazbatanın takdimen görüşül
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul etmiyenler ... Ekseriyetle takdimen görü
şülmesi kabul edilmiştir. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar). 

Şimdi komisyon kararını okuyacağız. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında mı? 
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Mazbata hak

kında. v 
BAŞKAN — Okuyalım da sonra konuşursu

nuz. 
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madde vardır. Eğer benden evvel konuşan ar-
kadşım bu iki maddenin birleştirilmesini istiyor 
idi ise, bu şekilde bir takrir vermesi icaıbederdi. 

Bu maddelerden birisi ki, ikinciye bırakıl
mıştır, mazbatalarına itiraz edilmiyen milletve-
ikillerine aittir. Tüzük bükümlerine göre, maz
batasına itiraz edilmiyen milletvekillerinin 
ımazbaJtaları, İnceleme Komisyonuna değil, doğ
rudan doğruya Yüksek Meclise gönderilir. İti
raz Komisyonuna yalnız mazbatalara itiraz edi
len, milletvekillerinin mazbataları gider. Orada 
tetkik edilir. Ama bütün bir seçim çevresini 
alâkadar eden bir itirazın kül halinde itirazı 
mümkün müdür? Değildir. Çünkü Trabzon'un 
12 milletvekili vardır. Her milletvekilinin ayrı 
•ayrı ellerine verilmiş birer mazbatası vardır. Şu 
'halde eğer bütün bunları kül halinde mütalâa 
edersek her hangi ölen bir milletvekili için di
ğer arkadaşların da aynı vilâyete hepsiyle be-
ralb'er yeniden seçime gidilmesi ieabeder idi. 
(lealbetmez sesleri) Esasen tüzük hükümleri de 
bunu bu şekilde yani kül halinde mütalâa etme
miştir. 

Mazbataların itiraz edi'lmiyen milletvekille
rinin daha evvel tasdiki lâzımdır. Bu itibarla 
gündemin bu şekilde tanzimi ieabeder. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Tüzük gereğince iki arkadaşa 
söz vermek mecburiyeti vardır. Birisi lehte di
ğeri aleyhte olmak üzere. Aleyhte olan arka
daş konuştu.. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — İsmim 
mevzuubahis oldu, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Lehte de zatiâliniz konuştu
nuz. Takrir sahibi de takririni izah etti. Tü
züğe sadık kalalım, müsaade ederseniz. 

Şimdi, arkadaşımızın takririnde ve Mahmut 
Goloğlu arkadaşımızın izahında Divanı Ri
yasetin Trabzon Milletvekillerinin tutanak
larını topyekûm Komisyona sevketmesi do-
layısiyle bir zühul vâki olduğu ifadeleri 
karşısında Riyaset Divanı meseleyi hemen 
şurada incelemek zorunda kalmıştır. Şim
di burada yaptığımız inceleme neticesinde 
Şimdi burada yaptığımız inceleme neticesinde 
Trabzon Milletvekilleri seçiminde iktidar hükü
meti tarafından baskı yapıldığı iddiası, seçim 
üzerinde toplanan şikâyetin en bariz vasfını ve 

Yüksek Başkanlığa 
Trabzon Demokrat Parti Milletvekilleri Sa

lih Esad Alperen, Mahmut Goloğlu ve Süley
man Fehmi Kalaycıoğlu tarafından Yüksek Baş
kanlığınızın delaletiyle Komisyonumuza yapılan 
müracatta, Trabzon seçimlerine vâki itirazlar 
dolayısiyle tasdiki tehiir edilmiş olan tutanak
larının tefrik edilerek tasdik edilmesi istenmek
tedir. 

Trabzon seçimlerine vâki itirazın Demokrat 
Parti tarafından vukubulduğunu ve adı geçen 
milletvekillerinin tutanaklarına ayrıca itiraz 
vâki olmamasını nazarı- itibara alan Komisyo
numuz müracatı yerinde bularak tutanakları
nın tefrik edilip tasdiki cihetine gidilmesine oy
birliğiyle karar vermiştir. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzolunmak üze-
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re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tutanakları İnceleme 

Komisyonu Başkanı Sözcü 
Afyon K. içel 

K. özejoban H. Fırat 
Kâtip 
İzmir Afyon K. Bolu 

Sadık Giz A. Güler V. Yöntem 
Burdur Edirne Erzurum 

M. özbey A. C. Köprülü R. Topçuoğlu 
İstanbul İstanbul Konya 

E. Adakan M. Sözer T. Kozlbek 
Kütahya Niğde Sivas 
R. Kıoeak F. Ecer 1. Duygun 

Uıtfa Zonguldak 
R. K. Timuroğlu A. Yurdabayrak 

AYNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar; heyeti muhteremeniz Demokrat Mil
letvekili arkadaşlarımızın mazbatasının tetki-
kıııa karar verdi. Bu karar mutadır. Ancak bu 
kararın icrasından doğacak bir mahzuru huzu
runuzda arzetmek ve her iki mazbatanın bir
likte mütalâası lüzumunu ifade etmek istiyo
rum. (Soldan, «neden» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; karar baş
ka türlüdür; birini diğerine tercihtir. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Aziz arkadaş
lar, tutanakların memleket için müzmin 'bir ma
hiyet taşımasından hiç birimiz memnun değiliz. 
Gönül isterdi ki, Seçim Kanunu yapılırken adlî 
teminat tam olarak .konulsun ('Soldan 'bravo ses
leri') ve milletvekillerinin tutanakları bitaraf ve 
siyasi olmıyan heyetlerin tetkikından geçsin. 
(Soldan gürültüler, «Bizim de istediğimiz 'bu 
idi, çok uğraştık ö zaman kabul etmediniz» ses
leri) . 

Muhterem arkadaşlar; geçmiş 'bir heyetin 
iyi bir iş yapmamam, iradei milliye ile (buraya 
geldiğinden şüphe olmıyan bir Meclisin mutla
ka ona uymasını istilzam etmez. (Soldan 'bravo 
sesleri) Bu itibarla ben hâdiseleri dünden misal 
alarak değil, kurmak istediğiniz ve kurmak is
tediğimiz hukuk Devleti nizamı içinde mütalâa 
etmek istiyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu itibarla arkadaşlarım, tutanağa vâki iti
raz seçime şâmil bir itirazdır. Seçimin falana ta
allûk eden. kısmı doğru, filâna taallûk eden 
doğru değildir hükmüne varaJbilmek için bu iki 
mazbatanın "birden tetkiki lâzımıgelir. Burada 
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ve bu münasebetle, bilhassa şahsıma ait geçmiş 
bir hâdiseyi, bir üzüntü mevzuu olarak değil, 
gergin bulunan asabınızı veya kendi . asabımı 
teskin için arzedeyim. Yozgad Milletvekillerinin 
tutanaklarının tasdikına ait olan mazbata gü
nün birinde elinize tekrar geçerse lütfen okuyu
nuz. Mazbatanın başlığı şöyle : (Yozgad Millet
vekilliğine seçilen Niyazi Ünal Alçılı, Faik Er
baş, Hâşim ve diğer arkadaşların ismi zikre
dildikten sonra... İle Yozgad Milletvekilliğine 
seçilen Avni Doğan'in seçim tutanakları hak
kında...) der. Klişe bile üvey evlât muamelesi 
hissini uyandıracak bir edayı taşıyor. («Böyle 
şey hatırımızdan geçmez» sesleri). 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Bu sizin 
telâkkiniz, siz öyle alışmıştınız. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Olabilir. Şura
sını arzedeyim arkadaşlar, bu tutanakların mu
kadderatı itibariyle bir talihsizliğe uğradığını 
^arzetmekle mübalâğa etmiş değilim. Çünkü eski 
bir şeyi huzurunuzda tekrarlamak istemezdim. 
Bir arkadaşımız itap tevcih etti; hakkıdır, söy-
liyebilir. Ben de cevaplamak mecburiyetinde
yim. 

Arkadaşlar; Tutanakları İnceleme Komisyo
nu kur 'a ile seçilir. Maksat, her nevi siyasi 
tesirden azade olunmasıdır ve bu 4 sene için mu
teberdir. Tutanakları İnceleme Komisyonu se
çilmiştir. Ayrıca bildiğiniz gibi bunu beşer âza-
lık altı komisyona ayırmak lâzımgelir. Bu mua
mele yapıldığı gün, Tutanakları İnceleme Ko
misyonunuz gece yarısına kadar içtima etti. He
nüz evrak tevzi edilmemiş, bunun üzerinde tek 
muamele cereyan etmemiş hattâ Seçim Kurulun
dan evrak dahi gelmemişti. Malûmu âliniz tuta
naklar, kur 'a ile muhtelif hazırlama komisyon
larına verilir. Bunların hiçbiri tekemmül etme
mişken, Trabzon, Erzurum, Yozgad, Kars dairei 
intihabiyelerinde seçimlerin bozulmasına karar 
verildi ve Büyük Millet Meclisine arzedileceği 
ifade edildi ve bu radyo ile bütün nlemlekte 
yayınlandı. Ertesi günü bunu neşreden parti 
organı gazetedeki arkadaşıma telefonla müra
caat ettim. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Partinin or
ganı diye bir gazete yok. 

AYNİ DOĞAN (Devamla) — Bilmiyorum, 
ama radyo Devletin radyosudur. Radyoda bu, 
neşir- ve işaa edilmiştir. 
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Ben başlangıçtaki bu talihsizliğin sizin yük

sek takdirinizle iyi bir neticeye varacağına kani 
bulunuyorum. Çünkü hiçbir Halk Partili mebus 
tutanağını bir atıfet olarak sizden istemek mev
kiinde değildir, siz de vermezsiniz. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar). 

Biz hakkın tecellisi arzusundayız. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — öyle şey 

yok canım. 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşlar, 

hak muayyen insanlar eliyle verilir birşey de
ğildir. Biz de bu memleketin çocuğuyuz, biz de 
namusluyuz, hak ve hakikati biz de müdafaa 
edebiliriz, bunu arkadaşımız kabul etsinler. 

Bunu, açık alınla kabul etmekteyim ve mes
uliyete iştirak etmeye her zaman ka&dir naçiz bir 
arkadaşınızım. 

SALÎH FUAD KEÇECÎ (İstanbul) — 1946 
seçimlerinde gördük (Devam, devam sesleri). 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Bu itibarla 
kurmak istediğimiz demokrasi rejimi ve hukuk 
devleti nizamı içinde bütün hâdiseleri objektif 
olarak mütalâa etmek ve neticeye bağlamak 
mecburiyetindeyiz. Bugün Trabzon Milletve
killerinden üç arkadaşın mazbatası diğer 9 ar
kadaşın mazbatası mütalâa edilirken itiraz şa
hıslarına olmayıp seçime olduğuna göre fasit 
bir karara varmak tehlikesi mevcuttur. Bunu 
arzetmek istedim. Bu itibarla her iki mazbata
nın birlikte mütalâa ve münakaşası yerinde ola
cağı kanaatindeyim, takdir Yüksek .Heyetinizin
dir. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Çok sabı
kanız var Avni Bey. inanamıyoruz, bu şey
lere. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Reis Bey, arka
daşımız Riyasete söylerse... 

BAŞKAN — Birşey mi söylüyor sunuz? 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Arkadaş

larımıza itiraz edilmemiş k i ; o dokuz kişiye iti
raz edilmiştir. 

BAŞKAN — Kürsüden söyleyin. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Mah

mut Goloğlu arkadaşımız tarafından usul hak
kında, gündeme alman ve takdim ve tehiri lâ
zım geldiği iddia edilen, iki mazbata Komisyon
dan gelmiş. Bunların bir tanesi hakikaten ken
dilerine itiraz edilmemiş arkadaşların, yani üç 
Demokrat Parti Milletvekilinin mazbatasıdır. 
Bir de Trabzon seçimlerine vâki olan bir itiraz 
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üzerine kanaatimce Trabzon Milletvekillerinin 
hepsine sâri ve şâmil bir itiraz vardır. 

Arkadaşlar, hakikaten Divanı Riyasetin noktai 
nazarını bilmiyorum, belki Divnı Riyaset Trabzon 
seçimlerinin vasfına ve iptaline vâki bir itiraz 
mevcut olduğu cihetle kendilerine itiraz edilme
miş olan bu üç arkadaşın mazbatasını da vak
tiyle Meclise sevketmemiş olabilir. Fakat böyle 
bir hataya düşmeseydi, veya böyle bir maksa
da riayet etmiyerek bu 3 arkadaşın mazbatasını 
çok daha evvel Meclise sevketseydi, bu mazba
taların görüşülmesi sırasında bir arkadaş da 
kalkıp «arkadaşlar; bu milletvekillerinin maz
batalarına bir itiraz vâki olmamıştır ama, Komis
yonda müzakere edilmekte bulunan Trabzon se
çimlerinin iptaline dair bir itiraz var, bu itiraz 
Komisyonca tetkik edilip Yüksek Heyetinize su
nulmadan evvel bu üç arkadaşın mazbatalarını 
mücerret ve münferiden nasıl tasdik edersiniz ? » 
deseydi. Ne yapacaktık? Hiç şüphesiz gayet mâ
kul olarak Komisyondan Trabzon seçimlerine 
ait raporun gelmesini bekliyecektik. 

Şu halde arkadaşlar, demin usulî hatayı tas
hih suretiyle gündemdeki maddeyi takdim tehir 
etmek hususunda aldığımız karar gayet doğru
dur. Fakat şimdi bu üç arkadaşın mazbatasının 
tetkiki sırası geldiğine göre ve bundan sonraki 
maddede Trabzon seçimlerinin mualleliyetine ve 
iptaline dair bir itiraz olduğunu bile bile bu ar
kadaşların mazbatalarını herhalde tasdik gibi 
bir yola gidemiyeceğiz. Şu halde yapılacak iş 
basittir. Demin Halk Partisi Grupu Başkanı ar
kadaşımızın da mütalâası bu merkezde olduğuna 
göre bendenizin de kanaatim bu arkadaşların 
mazbatalarının, seçim çevresine vâki olan itiraz
larla beraber tetkik etmek suretiyle, meseleyi 
en doğru ve en isabetli yolda halletmiş oluruz. 
Bunu bilhassa rica ediyorum arkadaşlar. (Alkış
lar) . 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Ka-ahisar) — 
Yüksek Meclisin tam isabetle hakikati göz 
önünde bulundurmuş olması eğri ile doğruyu 
ayırdetme kudretine sahip bulunması sebebiyle 
takdirinize terk ile söz almıyacaktım. Fakat Av
ni Doğan arkadaşın deminki mütalâaları ara
sında bilerek veya bilmiyerek kullandıkları bir 
cümleyi, ağızlarından kaçırmış olmaları hase
biyle bendeniz söz almak zaruretinde kaldım. 
kendileri dediler k i : (Tutanakların müzmin bir 
hal alması şüphesiz cümlemizi müteessir etmek-
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tedir.) Bu söz, eğer Tutanakları inceleme Ko
misyonu tarafından görülmekte olan işlerin uzun 
müddet sürüncemede bırakıldığı mânasında sar-
fedilmişse kendisinin haksız olduğunu huzuru
nuzda tekrar tekrar söylemek isterim. Kendileri 
de şahittir ki, başkanı bulunduğum Tutanak 
lan İnceleme Komisyonunda bazan ekseriyetin 
dahi tahassül etmediği zamanlarda uzun mü«'. 
det beklemek suretiyle ve birtakım müşkülâta 
göğüs gererek çalışmışızdır. Kendilerinin ko
misyonumuzda sarfettikleri mesaiyi de bendeniz 
övmek zorundayım. 

Şimdi arkadaşlar biz, hakikati tam mâna-
siyle bitaraf bir zihniyetle, görüşle incelemek 
için çalışıyoruz. Bu itibarla eski iktidarın ve
ya eski Büyük Millet Meclisinin bâzı üyelerinin 
veya büyük bir ekseriyetinin taşıdığı zihniyet 
haricinde haklıyı haksızdan, haksızı haklıdan 
ayırmak için elimizden geldiği kadar derinleş
tirmek suretiyle >çalışıyoruz. Birdenbire karar 
vererek hakları çiğnemek istemediğimiz ve ara
ya da tatil girdiği için çaresiz uzamaktadır. 
Hattâ şu anda bile içimizden ayırdığımız arka
daşlar şimdi, nerede olduklarını bilmiyorum, 
dağ başlarında ve binbir müşkülât içinde tah
kikatla meşguldürler. Avni Doğan burada da 
politikaya saparak ifadede bulunmaktadırlar. 
İşte bu eski iktidarla bizim aramızdaki görüş 
farkıdır. Hiç olmazsa bu mevzuda politika 
yapmamalı idiler. Güya radyolarda neşriyat 
yaparak Avni Doğan Beyin de tutanağının red
dedileceğini ilân ederek tesir yapmak istiyormu
şuz, şeklinde beyanatta bulun dular. Halbuki bu
günkü hâdiseler karşısında kendi sözlerini ken
dileri eerhetmiş oldular. Kendileri hakkında da 
itiraz vâki olan bu arkadaşın seçim bölgesinde 
de tahkikat yaptık, itirazları varit görmedik 
lehlerinde (Yani tutanağının tasdikma) karar 
verdik. îcabettiği karara bağladık ve Yüksek 
Heyetiniz tarafından tasdik edildi. Şu halde 
müsaade etsinler, bizi töhmet altında bırakma
sınlar da elimizi vicdanımıza koyarak tam bir 
serbesti ile kararlarımızı verelim. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) — Tam 
bir serbesti ile karar vermenizi istiyoruz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Şu halde 
teşekkür ederim. Avni Doğan'm da eski Başba
kan 'm fikrinde olmasını isterim. 

Esasa gelince: Arkadaşlar, iki taraf güzel bir 
şekilde vaziyeti anlattılar. Gerek Seçim Kanu-
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nunun gerekse tüzüğümüzün sarahatine göre 
Tutanakları İnceleme Komisyonu vazifesi, tuta
naklara vâki itirazları tetkiktan ibarettir. Şim
di bizim komisyonumuzda iki görüş belirmekte
dir. Birinci görüş seçilmiş olanların şahsi vasıf
larına ait itirazlar tefriken görülsün. İkincisi de 
eğer seçime ait itirazlar gelirse, tefrik edilme
den tümü hakkında, kül halinde karar verilsin 
şeklindedir. Bize her nasılsa Trabzon Milletve
killeri tutanaklarının tümü hakkında itiraz ya
pılmış gibi sevkedilmiştir. Biz de tümü hak
kında bir karara varmak için çalıştık ve var
dık. Fakat Trabzon Milletvekillerinden üçü bi
ze müracaatla, bizim hakkımızda bir itiraz bu
lunmadığına göre niçin bizimkini tasdik etmi
yorsunuz? Dediler. Bendeniz komisyonda arkada
şımın dediği gibi, böyle şifahi müracaatle iş 
olmaz, burada bu iş görülemez dedim. Arkada
şımız, karar verildikten sonra Meclis Başkanlığı 
vasıtasiyle komisyonumuza müracaat ettiler. 
Biz de tetkik için ogün; Hamdi Orhon arkada
şımızın bir türlü açıklayamadığını ben açıkla
yayım, Halk Partili arkadaşlar komisyonumu
zun on üyeliğini muhafaza ettikleri ve hemen 
her toplantıya tam kadro ile katıldıkları halde; 
bir nevi obstrüksiyon yaparak hiçbirisi gelmedi. 
Ben müşkül durumda kaldım. Ogün öğleden 
sonra arkadaşlarımızdan 16 -17 kişiyi, yani tam 
•ekseriyetini temin edineiye kadar bekledim ve 
tam ekseriyet hâsıl olduktan sonra Başkanlık
tan gelen dilekçeyi müzakereye vazettim, konu
şuldu. Arkadaşlar müzakere neticesinde, kanu
nun kasdı tutanaklara vâki itirazları inceler 
diye vaziffedar kıldığı Tutanakları İnceleme 
Komisyonunun şayet bir kısmı hakkında itiraz 
vâki olmamış ise tefrik edilebilir diye bir mü
lâhaza varit oldu ve bu mülâhaza kabul edile
rek tefrik yapıldı. 

Hakikaten, itiraz edenlerden birisi de Mah
mut Koloğlu idi, kendisi Milletvekili idi. Yap
tığı itirazda C. H. Partilileri kastediyordu. Hat
tâ ikinci bir dilekçesiyle şunu talep ediyordu; 
C. H. Partili Milletvekillerine vâki itirazımız 
nazarı itibara alınsın, keyfiyet o yolda Meclise 
bildirilsin. Bu şekilde Yüksek Seçim Kuruluna 
hitaben bir dilekçesi vardır ve dosyasındadır. 

Binaenaleyh arkadaşlar komisyonumuz şu 
kanaattedir, ikinci kararı ile, itiraza uğra
mamış üç arkadaşımızın tefrikleri caizdir. 

Yalnız burada bir nokta daha var ki, arka-
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daşlar, komisyonumuz bu mesuliyeti asla demli
de edemez, açıklamak mecburiyetindeyim. 

ikinci karar Mahmut Goloğlu ve arkadaş- , 
larınm tutanaklarının ayrılması kararı B. M. 
M. de şıra itibariyle daha evvelki bir numara | 
aldığı ve bizde bundan 6 - 7 ay evvel Başkan
lığa sunduğumuz halde şimdiye kadar gündem
lerde, çıkmamasında, sıranın altına alınmasın- • 
da komisyonumuz asla mesuliyet kabul etmez. | 
Bunda zerre kadar alâkamız yoktur. Karara I 
bağlar Başbakanlığa veririz, vazifemiz bitmiş 
olur. 

AVNl DOĞAN (Yozgad) — İsmim mevzuu-
bahis oldu, müsaade ederseniz.. 

BAŞKAN .— Bu yedinci ayda verilmiştir, 
komisyon mazbatası riyasete ve heyeti umu- I 
miyeye sevkedilmek üzere,. Bu itibarla bir ge-

kme vâM değildir. Bu gecikme Meclisin yap
tığı tatil dplayısiyle vâkidir. Açıklamak mec
buriyetindeyiz. Buyurun efendim. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar ; tekrar huzurunuza gelmek fikrinde 
değildim. Tutanakları inceleme Komisyonu Baş
kanı değerli arkadaşımız Özçoban'm tasavvur 
ettikleri gibi, Tutanak Komisyonunu mesul et
mek ve ona bir hata isnat etmek arzusu ile ko
nuşmadım. Eğer silsilei kelâmıma dikkat bu-
yursalardı görürlerdi ki, sözlerime tutanaklar 
için, adlî teminatın tatbik olunmasiyle başla
dım. Bu itibarla Tutanakları inceleme Komis
yonlarını mesuliyete doğru sevketmiş değilim. 
Tabiî insan bir fikri izah edebilmek için isti
nat noktaları arar. Bendeniz de istinat nokta
ları arasında bu seyri arzettim. Hakikaten üç 
ay, beşray, hattâ bir ay dahi Büyük Millet Mec
lisinde bir arkadaşın tutanağının muallel kal
ması hiç te iyi bir şey değildir, bunu ben değil, 
bütün arkadaşlar da arzu etmez. 

Hakikât belli olsun, belli olabilmesi için, 
iki mazbatadan birinci mazbatayı kabul bu
yurdunuz. ikinci mazbatayı reddettiğimiz za
man, eğer seçimin heyeti umumiyesine sari bir 
hal mevcut ise doğacak vaziyet Meclisi âliyi 
büyük bir hataya sevketmiş olur. Bu itibarla 
ikisini bir arada istedim, hiçbir kimseye, hiçbir 
teşekküle hata isnadı aklımdan bile geçmemiş
tir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim bir takrir var
dır, usule mütadairdir, evvelâ onu okuyalım, | 
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ondan sonra takrir üzerinde söz istiyen olursa 
bir kişiye leyhte ve bir kişiye de aleyhte söz 
vereceğim. 

Şimdiki takriri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Trabzon seçimlerine kül halinde itiraz edil

miştir. Tefriki mahzurludur. Her iki mazbata
nın birleştirilerek görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. 
Yozgad Milletvekili Kırşehir Milletvekili 

Avni Doğan Halil Sezai Erkut 

BAŞKAN — Bunun aleyhinde konuşacaksı
nız, Mahmut Goloğlu buyurun. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
dim bu takriri veren arkadaşlardan birisi za
ten 11 e karşı 13 oyla verilen kararın sözcüsü
dür. 

Ben iki noktaya temas edeceğim. 
Denildi ki seçimlerin toptan iptali, toptan 

tasdiki lâzımdır. Muhterem arkadaşlar, millet
vekilleri Seçimi Kanununun hiçbir yerinde se
çimlerin toptan iptali, toptan tasdiki diye bir 
şey yoktur. Böyle bir mevzu ankasdin çıkarıl
mıştır. Seçimler sonunda tanzim edilen tuta
naklardan, seçim sırasındaki oy farklarına gö
re lüzumlu tutanakların ret veya tasdiki var
dır. 

Demin bir telgraftan bahsedildi. Maluliyet. 
Malûl olan seçim bizlere verilen 63 bin reyden 
bir teki dahi değildir. Malûl olan reyler diğer 
arkadaşlara verildiği iddia olunan reylerdir. 
Nitekim Yüksek Seçim Kurulu kararı da bura
dadır. Okuyorum (Yukarda yazılı sebeplere bi
naen kurulumuzda inceleme kabiliyeti görülmi-
yen mevzuubahis bilûmum iddia ve itirazların 
reddine ve keyfiyetin muterizleri; Hasbi Pir-
selimoğlu'na ve Osman Kuleyin'e ve Mahmut 
Goloğlu'na tebliğine ve Büyük Millet Meclisi
ne evvelce sunulan liste ile Trabzon'dan seçilen 
C. İT. P. milletvekillerinin tutanaklarına itiraz 

âkı olduğu bildirilmiş olduğu cihetle kurulu
muzca varılan netice hakkında da bir tezkere 
ile ayrıca malûmat verilmesine 10 . VI . 1950 
tarihinde oy birliği ile karar verildi. 

Kanunda böyle; bir seçimde yolsuzluk var
dır, iddiası ile, hepsinin birden bozulması diye, 
ne bir maddei kanuniye ve ne de hukuki bir 
ima vardır. Binaenaleyh Yüksek Seçim Kurulu 
da burada tasrih etmiştir. 
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Bu vaziyet karşısında tevhidin,, tegroerae 

kaaauni imkân olmıyaeağı kanaKtindeyiitt. (Bra
vo s«sl«ı?i} 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Sayın arkadaşlarım, seçim zamanında 
dahi bulunmadığım o vilâyette kendi seçimim 
için aldığım 65 bin reyden bir tanesinin dahi her 
hangi bir hileye saptığını bilmiş olsaydım, vicda
nım beni huzurunuza çıkmak değil, Trabzon'dan 
başka tarafa çıkmamayı emrederdi. 

Şimdi mesele şudur ki, bir kısım arkadaşla
rımız bizim tutanaklarımız ayrılsın buyuruyorlar. 
Peki ama, biz aynı sandıktan rey alarak Millet
vekili hakkmı kazanmış değil miyiz? Milletve
killiği için lâzım olan şartları ve evsafı haiz de
ğil miyiz? Bundan dolayı bir itiraza uğramış 
değiliz. Mesele şekil ve usul üzerindedir. Bu 
hepimiz için varit olmaz mı? Bizim rey aldığı
mız sandıktan Mahmut Goloğlu arkadaşımız da 
aynı reyi almıştır. Bana milletvekilliği mazba
tasını veren il seçim kurulu, milletvekilliği maz
batasını veren vilâyet il kurulu aynen arkadaşım 
Mahmut Goloğlu'na da böyle bir tutanak vermiş
tir. 

Arkadaşlar; hak tecezzi kabul etmez> Hak 
varsa böyle bir tecezziye imkân yoktur. Benim 
hakkım yoksa Mahmut Goloğlu'nun da hakkı 
yoktur. Onun hakkı varsa benim de hakkım var
dır. İl idare kurulu onun için bir mazbata tan
zim etmiştir, benim için de ayrı bir mazhata ver
miştir. Arkadaşlar; Yüksek Heyetinizde birçok 
hukukçu arkadaşlarımız vardır. Bu kadar kala
balık hukukçu arkadaşların bulunduğu bir he
yetin hataya sapacağına ihtimal vermiyorum. 
Ama şunu hatırlatmak isterim ki, daha önce 
Temmuz ayında bir arkadaşımın Ordu Vilâye
tinde aynı mevzu üzerinde ileri sürdüğü noktai 
nazarı hukukan Yüksek Meclis doğru bulmadı ve 
mazbataları birleştirdi. Aynı şekilde bu mesele
de bir hataya düşmemek için değerli hukukçu ar
kadaşlarımın ileri sürdüğü noktai nazarın ele 
alınmasını Yüksek Heyetinize arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, okuna
caktır : 

Yüksk Başkanlığa 
İtirazın seçimlere mi, yoksa bir kısım Millet

vekillerine mi ait olduğunun anlaşılabilmesi için 
müzakereden önce itiraz yazısının okunmasını 
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rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Muhititn Erener 

«• 
BAŞKAN — Bu takriri kabul buyuranlar ... 

Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Birkaç itiraz var, hepsi okunacaktır, efen

dim. 

« Çeşitli ve sistemli ve yer yer değişen bir 
taktikte köylerde tatbik edilen idari ve şedit 
bir baskı altında cereyan eden seçimlerde em
niyet unsurunun bulımmıyaeağı ve bu hava 
içinde Millî İradenin gereği gibi tezahür ede-
miyeceği aşikârdır. Kanuni mercilere peyder
pey tevdi edilmekte bulunan tutanaklarda sa
bit olan ve idari, malî gibi muhtelif safhalar ar-
zeden bu gibi tazyik ve baskılara önemine bi
naen bir defa da tef tiş ve tahkik cihazınız tara
fından tahkiki ile fail ve müsebbipleri hakkın
da kanuni takibatın ifasına ve malûl olan seçi
min iptaline yüksek maksada delâletlerini di
leriz. Saygılarımız... 

Trabzon Milletvekili adaylarından 
Hasibi Pürlimoğlu H. Avni Sağıroğlu 
M. Goloğlu H. Çulha ' Osman Culein 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına 
Trabzon İlinde yapılan 1950 Milletvekili se

çimine ait olarak Demokrat Parti adayları tara
fından İl Seçim Kurulu Başkanlığına yapılan 
itirazları henüz Yüksek Seçim Kurulu Başkan
lığınıza gönderilmemiş olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan Meclisin yarınki toplantısın
da milletvekilleri mazbatalarının oya arzedile-
ceği muihteımeldir. 

İtirazların tetkik edilip bir karara raptm-
dan önce oya arzedilmek gibi müteraakız bir du
ruma meydan verilmemesi için Yüiksek Başkan
lığımızca telle Traibzon İl Seçim Kurulundan iti
razların istenmesini ve Meclis Başkanlığına ya
zılacak 'bir tezkere ile Traibzon'dan gelecek iti
razlar halkkında Yüksek Kurulunuzca bir karar 
verilinceye kadar Trabzon'dan seçilen Halk 
Partisi mille'tveikillerine ait mazbatanın oya arz-
edilmelermin teMrinin bildirilmesini saygı ile 
dilerim. 

Traibzon Milletvekili 
Avukat Mahmut "Goloğlu 

BAŞKAN — Efendim, dosyada daba pek çok 
itirazlar vardır. Yüikseic Meclisiniz okunanları 

— 225 — 



B : 11 27. 
'kâfi görüyor muf Yoksa devam edelim mi? 
Oyunuza arzediyorum. Kâfi görenler lütfen işa
ret 'buyursunlar... Kâfi göıimiyenler... Kâfi gö
rülmüştür. 

Şimdi başka bir talep vardır. Her iki ruzna-
me maddesinin birlikte görüşülmesi teklif edili
yor. Yani 51 ve 50 nei... (Bu evvelce halledildi 
»esleri).... 

Evvelce birinin diğerine takdim edilme
si şeklinde idi. Yüksek Heyetinizin verdiği 
'karar. Şimdi birbirlerine münasebeti dolayısiy-
le tevhiden müzakeresini istiyorlar. Takriri re
yinize arzedeceğim, tevhiden müzakeresini ka
bul buyuranlar lütfen işaret versinler.... Ayrı 
ayrı müzakeresini istiyenler... Büyük bir ekse
riyetle tevhiden müzakeresi kabul edilmiştir. 
(Sağdan allkşılar). 

Şimdi komisyonun raporları okunacaktır : 
(50 ve 51 sayılı raporlar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon mazbatası üzerinde 

söz isttiyen var ımı? 
AHMET GÜRKAN (Tolkad) — Muhterem 

arkadaşlar, 11 muhalife karşı 14 muvafıkla ka
bul edilen İnceleme Komisyonunun raporunu 
okudum. Hiç de tatminkâr bulmadım. İddialar 
i'ki, üç sandık üzerinde tekasüf ediyor. Bir kö
yün sandığında rey atılmadığı halde rey atılmış 
gibi muamele yapılmış, parmak basılmış, imza 
atılmış; bu hususta bir de zabıt gönderiliyor. 
Diğer sandıklarda da Demokrat Parti mümes
silleri tazyik altında bulunduruluyor ve nihayet 
itiraz müddeti geçinceye kadar bunlar hürriyet
lerinden mahrum bir vaziyette bırakılıyorlar, 
ve şehre gidip şikâyet edemiyorlar. İddialar hü-
lâsatan bunlardan ibarettir. 

Baskıya gelince; bunun reyler üzerine ne de
receye kadar tesir edebileceğini ölçmeye imkân 
yoktur. Bendeniz yalnız şu sandıklar üzerinde 
konuşuyorum. Esasen kazanan veya kazanmı-
yan milletvekilleri arasındaki rey farkı 1000 -
1400 - 1500 arasında olduğuna göre bu üç san
dık üzerinde oynanan fiiller de elbette seçimin 
neticesine müessirdir. 

Arkadaşlar, komisyon raporu, Yüksek Se
çim Kurulunun raporunda belirtilen esbabı mu
cibe'ile kendisini mukayyet saymış ve tıpatıp 
aynı raporu Meclise sunmuştur. Halbuki bun
dan evvel Yüksek Meclisiniz bir karara var
mıştı. Oda şu idi: 

Yüksek Seçim Kurulu müddetlerle mukay-
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yet olabilir. Kendisini mukayyet sayabilir. Fa
kat Yüksek Meclis de kendisinin alacağı her
hangi bir kararda müddetlerle mukayyet sa
yamaz. Halbuki - esbabı mucibe, - bugün önümüze 
gelen raporun esbabı mucibesinde itirazlar za
manında yapılmadığı veyahut aletderecat, sil-
silei meratibe riayet edilmeden yapıldığı ileri 
sürülüyor. Bunun için tasdik lâzımdır, deni
yor. Halbuki bundan evvel biliyorsunuz ki bir
kaç vilâyet için vâki itirazlar üzerine mahallî 
tahkikat yapıldı. Hattâ birinde ki Yozgad, Mil
letvekillerine yapılan itirazda hiçbir şaibe bu
lunmamıştır. Tasdikten geçmiştir. Şuhalde ko
misyonda hiçte tatminkâr olmıyan bu raporu 
Meclisimizin kabul edeceğine ihtimal vermiyo
rum. Ortada bir iddia vardır. Vatandaş haykı
rıyor, vatandaş zabıtlar tanzim edip gönderiyor, 
diyor ki şurada millet iradesi baltalanmıştır, 
çiğnenmiştir, gelin tahkik edin. 

Tahkik etmek salâhiyetini taşıyan, hattâ en 
büyük .salâhiyeti taşıyan bu Meclis bu tahkikatı 
yapması lâzımdır. Tahkikat yapılsın, geldik
ten sonra mazbataları tasdik edilen her hangi 
bir milletvekili, milletvekilliği vazifesini gönül 
ferahlığı ile ifa etsin. 

Onun için mâruzâtım öteki vilâyetlerde ol
duğu gibi, hattâ bir kaçında hâlâ tahkikat var
dır, bunun da tahkikini Yüksek Meclisinizden 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Sayın 

arkadaşlarım, gerek okunan itirazlardan ve ge
rekse komisyonun raporundan anlaşılıyor ki, 
Trabzon seçimlerinde millet iradesini ihlâl 
eden ve reyler üzerinde müessir lOİacak bâzı 
hâdiseler olmuş, bilhassa bâzı sandıkların 
doğrudan doğruya muallel olduğu ve 
içinden çıkan reylerin milletin hakiki reyi 
olmadığı hakkındaki iddialar karşısında hiç 
şüphesiz Meclise gelmiş olan bu itirazın tetkik 
edilmesi icabeder. (Bravo sesleri). Komisyon, 
benim kanaatimce işi vuzuh ile tetkik etmemiş 
ve hattâ noktai nazarını, yani tutanakların tas
dik edilmesi lâzımgeldiği noktai nazarı da bizi 
tatmin ve ikna edecek bir esbabı mucibeye İs
tinat ettirememiştir. Şu halde arkadaşlar; biz 
hiç şüphesiz bütün gayemiz olan millet hâki
miyetini, millet iradesini yürürlükte bırak
mak azminde olan Heyetimiz bu işin de tahkiki
ni ve tahkikat neticesinde muallel olduğu an-
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laşılan sandıkların reylerinin iptalini 
veya seçimin kül halinde iptalini düşünmek 
gibi bir karar almak mevkiindeyiz. Onun için 
bugün şu sandıklar mualleldir, bu sandıklar de
ğildir, gibi bir neticeye varamıyacağımıza göre 
ne bu tutanakların tasdikim ve ne de reddini 
karar altına alacak mevkide değiliz. Teklifim 
bu işin de diğer vilâyetlerde olduğu gibi bir 
h<eyet tarafından tahkikini yaptırmak merke
zindedir. «(Sağdan çok doğru sesleri) 

BAŞKAN — Hamdi Orhon, 
HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Aziz arka

daşlarım, ikinci defa huzurunuza çıkıyorum, 
affmızı rica ederim. 

İşin başında da arzetmiştim, benim görüşle
rim tamamen objektif olacaktır. 

Bizim tutanaklar, Trabzon tutanakları mev-
zuubahs olduğu zaman Su Komisyonu beni ça
ğırdı, oranın bir milletvekili olarak, o zaman 
Su Komisyonunda bulunan arkadaşlar ve Sayın 
Enver Adakan'da dâhil, beni dinlediler. Dinle
dikten sonra malûm olan kararı yazıp Tutanak
ları inceleme Komisyonuna getirdiler. Tuta
nakları İnceleme Komisyonunda arkadaşları
mızın muhalefet sebepleri nedir? tşte erzetmek 
istediğim de esasen budur. O zaman, malûmu âli
niz, Yüksek Meclisçe kaldırılan bir prensip 
kararı vardı. Bu prensip kararı ortada olduğu 
için ve bu kararı muhalefet noktai nazarlarını, 
buraya muhalifim, diye imza eden muhterem 
arkadaşlarımız aynen noktai nazarlarını muha
faza ettikleri için komisyonda, Su Komisyo
nunda olduğu gibi bir münakaşa mevzuu olma
mış ve esasen netice malûmdur, diye bir ka
rara bağlanmıştır. Muhalefetin sebebi işin esa
sının tetkik edilmemesinden değildir. Bu istitra
dı onun için yaptım. 

Şimdi esasa giriyorum. Bu esasta tahmin 
ederim ki, Muhterem Emrullah Bey arkadaşı
mızı tatmin etmiş olacağım. 

Arkadaşları Trabzon 7 ilce ve €12 köyden 
ibarettir. İtirazlar Vakfıkebir İlçesinde tekasüf 
etmektedir. Sebebi; orada, muhterem Osman 
Kuleyn adında bir arkadaşımızın aday iken 
kazanamayışıdır. Sonra Vkfıkebir bizim seçimi 
kaybettiğim bir ilçedir. Vakfıkebir'de, Halk Par
tili arkadaşlarımızın aldığı en çok oy miktarı 
% 30 dur. 

Demokrat Partili arkadaşların ise % 70 dir. 
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Kaybedilmiş bir bölgenin tekasüfü dikkati çek
mektedir, İddiaları nelerdir? İddiaları şunlar
dır : Ağır köyünde iki sandık vardır. Bu san
dıkta çok oyun Demokrat Partiye çıkması ica-
bederken Halk Partisine çıkmıştır. Sebebi Ali 
Lermi diye bir köylü arkadaşın tehdidi, baskısı 
diye resmî makamlara .arzedilen şeydir. Çünkü 
döaüp dolaşıyor, bir köylü arkadaşın etrafında 
toplanıyor. Ağır köyü Vakfıkebir ilçesinin Ton-
ya nahiyesine bağlıdır. Onlara yapılan müda
haleler geniş aksülamele mahkûmdur. Tonya'yı 
gayet iyi bilir bir arkadaş çıkmış, Ali Lermi de
nilen arkadaşa bağırmış, çağırmıştır. Bir defa 
köyün kuruluşuna göre buna imkân yoktur, iki 
sandıktır ve dağınık bir bölgedir. 

Alman oylar nedir? Arkadaşlar bu, parti
lere verilen ilce seçim kurullarının mazbatası-
dır. Bu mazbatada 97 ve 98 numaralı sandıklar 
hakkında şerh vardır; ayın on altısıdır, hiçbir 
şikâyet ve itiraz vuku bulmadı. Bütün parti mü
messilleri buna iştirak etmiştir, Millet, Halk ve 
Demokrat Partiler iştirak etmişlerdir. Bu maz
bata çok büyüktür, onu okuyarak sizleri ra
hatsız etmiyeyim, defterime aldığım rakamları 
okuyayım; Ağır köyünde C. H. Partisi 431; D. 
Parti 274 oy almışlardır. 

Şimdi baskı yaptığı iddia edilen Ali Lermi 
denilen arkadaş hakkında en ufak bir şikâyet bile 
savcılığa intikal etmiş değildir. Yani, bizi tehdit 
etti. Bize hakaret etti, bize tecavüz etti diye 
gerek âdi, gerek seçim suçu olarak hakkında 
Vakfıkebir Savcılığına intikal etmiş tek bir mü
racaat yoktur. 

Kirazlı köyüne gelince; Kirazlı köyü hakkın
daki itiraz şudur; C. H. Partili Hakkı Yamak 
burada şuna buna politika yapmış, rahatsız
lık vermiş. 

Arkadaşlar, böyle bir vaka yoktur. Yalnız 
şu var, aynı gün bu Hakkı denilen köylü arka
daşla bir vatandaş arrasmda âdi bir vaka olu
yor, hâdise Cumhuriyet savcılığına intikal edi
yor, tahkikat yapılıyor ve o arkadaş hakkında 
ademitakip kararı veriliyor. İşte bu âdi vakaya 
siyasi bir müdahale, bir baskı rengi verilmek is
tenmiştir. 

Ortada alınmış oylar da vardır. C. H. Par
tiye 156 ve D. Partiye 96 oy verilmiştir. Fani 
iddia rakamlar karşısında da çürümektedir. Se
çim ve neticeleri bir mazbatada tesbit' olunmuş 
altı C. H. P. adına Ali, D. P. adına Ali ve M, P. 

227 — 
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adına hiçbir itiraz kaydı konmadan imza edil
miştir. 

Bir de Kürdenli köyü hakkında iddia var, o 
da şudur : Sandık yeri tebdil edilmiş, orada 
propaganda yapılmış. Fakat hâdisenin iç yüzü 
şudur: Bu köyde iki cami vardır, öteden beri se
çimler yukarıki camide olur. Seçim heyeti gel
miş, parti mümessilleri aralarında olduğu halde, 
öteden beri olduğu gibi, gitmiş yukarıki camide 
oturmuş. Seçim bitmiş. Sandık yerinin tebdili 
dedikleri budur. 

Bir de propaganda yapıldığı iddiası vardır. 
Bu, tamamen berakistiı*. Çünkü orada D. Partili 
arkadaşımız propaganda yapmış, zaptı C. H. 
Partili arkadaşımız imza etmiştir. Hâdise tama
men böyledir. Şimdi size oyların miktarını oku
yacağım : C. H. P. 110, D. P. 172. Görülüyor 
ki iddiaya rağmen O. H. Partisinin aldığı reyler 
110 dur. 

Arkadaşlar; arzettiğim hâdise tamamen Vak
fıkebir'de cereyan ettiği iddia edilen ve en ufak 
bir mesnede dayanmıyân iddialardır. 

Maçka'ya gelince : Maçka'da bir (Kospoti-
yos) köyü vardır, iddia şudur: Bu köyde Os
man namında bir O. H. Partili arkadaşımız pro
paganda yapmış ve oyları almış. 

Arkadaşlar; bu iddia o zaman Cumhuriyet 
Savdığına intikal ettirilmiştir. Cumhuriyet Sav
cılığı bunu varit görmiyerek Osman hakkında 
ademitakip kararı vermiştir. Burada mühim 
olan hâdise Osman'a atfedilen hâdisedir. 

Oya gelince; bu köyde alınan oy adedi 250 
Halk Partisi, 6 kadar Demokrat Partinindir. Bu 
gördüğünüz de bu köyün Meclisi Umumi Seçim 
Mazbatasıdır. Bunda alman rey adedi, iştirak 
tabiî biraz azdır, 212 Halk Partisi, 7 Demokrat 
Parti. (Soldan olabilir, bunlar bir mâna ifade 
etmez sesleri) İfade ettiği mâna üzerinde dur
muyorum. Bu arkadaşın şahsına atfedilen, Os
man şöyle böyle yaptı iddiası esasen Cumhuriyet 
Savcılığına intikal etmiş, mesele tahkik edilmiş ve 
hakkında ademitakip kararı verilmiştir. Bir de şu 
veya bu köyde, af'buyurun burada köy adları ka
rışıktır, Mortokop Köyünden 13 kişi Papara ve 
Sahanay köylerinde mükerrer oy kullandıkları 
iddiası vardır. 

Arkadaşlar, bu iddia seçimi takip eden gün 
ilçede seçim kuruluna intikal etmiş, ilçe seçim 
kurulu üzerinde lâzımgelen tetkikatını yapmış, 
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iddianın varit olmadığı sabit olmuş ve müracaat 
eden vatandaşlar bir suç işleme karşısında kal
mamak için müracaatlarını geri almışlardır. 

İşte arkadaşlar, Trabzon tutanakları, yedi 
ilçeden ibaret olan Trabzon seçim tutanakları, 
Vakfıkebir ilçesi merkez olmak üzere, isnadedi-
len şikâyetler, deminden beri arzettiğim gibi, 
mesnedi olmıyan, hukuki karineye dayanmıyân 
iddialardan ibarettir. 

Şimdi arkadaşlar, ben size, eğer *arzu buyu • 
rursanız, bir fikir vermek için arzedeyim. Mil
letvekili seçiminden sonra yapılan seçimlerin 
neticeleri, sizlere bir zihin rahatsızlığı vermesin. 
İsterse onun da neticesini burada okurum. (Sa
det harici sesleri) Maruzatım bundan ibarettir. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşanc) — Muh
terem efendilerim, iki tarafı da dinledik.. Yapı
lan itirazlardan Trabzon intihabında bir şeyler 
olduğuna vâkıf olduk. Bir taraf vardır, öteki 
taraf yoktur, diyor. Bendeniz Seçim Komisyo
nunun kararına dayanarak mâruzâtta buluna
cağım : 

Tutanakları inceleme Komisyonu mazbata
sında, ki şimdi okundu, Yüksek Seçim Ku
rulunun kararını aynen almıştır. Bu kararda 
•gayri kanuni birtakım hallerin dhbar edil
miş olduğu ve bu ihbarın kanuni müd
det zarfında itiraz edilmemesinden ve kanu
ni mercilere müracaat olunmamasından do
layı reddedilmiş olduğu yazılıdır. Yine bu 
kürsüden bir arkadaşım dedi ki ; bu adamların 
hürriyeti şahsiyeleri ellerinden alınmış, bunların 
kanuni mercilere -müracaat etmeleri -Jmkânı sel-
bedilmiştir. 

Biz gerek parti olarak, gerek şahıs olarak 
millet iradesinin kemali serbesti ile tezahürüne 
taraftar olduğumuz için sidik ve kizıbe ihtimali 
olan bu haberlerin mahallinde tahkiki suretiyle ne
ticede millî iradenin rencide edilip, edilmediği
nin meydana çıkarılmasının ve buna göre bir 
karar alınmasının daha muvafık olacağı kana
atindeyim. 

.Maruzatım bundan ibarettir. 
.BAŞKAN — Şimdi iki tane takrir vardır; 

müsaadenizle onları okutacağım, söz alanlardan 
evvel verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Trabzon Milletvekillerine ait mazbatanın t>e-

rayı tetikik İnceleme Komisyonuna iadesini arz 
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W^M edfcfim. 

T^âd'MiHfettf^li 
lAMt^et'Mrkan 

Başkanlığa 
1. Adayların-aldıkları oy miktarı ile millet

vekili tutanağı verilenlerin oy «aktarının .okun
masını; 

2. Baskı yapıldığı ve fesat karıştırıldığı id
dia edilen sandıklardaki oy adedinin okunınası-
nı saygı ile rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
H. Ortakçıoğlu 

r®M«^LAH NUTKU (®rauram) — Takrir 
k*fctet*ıâ> fconuşaea ğım. 

'BAŞKAN —• ©uyurun. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka

daşlar, ikinei takrir üzerinde söız> aldım. Meclisi 
'bu detaylarla meşgul etlmiye lüfcum yoktur. 
('Bravo «rtstesri) Biz talhfeik için komisyona veri
riz, komisyon üç kişilik veya beş kişilik -bir he
yetle bu işi ya/par. Netice böyle olmak-lâzımdır. 

ÖÜSİYÎN ORTAİ&ÇIÖĞLU (Çorum) — 
fîfend^,* takrirdeki maksadım şudur : Milletve
kili olarak eline tutanağı verilmiş oltan şaihıfelar-
la* mllletvekilliğmi kaylbetmiş olan adayların oy 
milçtaTİarmın okunmasından maksadım; arada 
ne kadar fark vardır, onu anlamaktır. 

İkincisi fesat kanştirıldı, baskı yapıldı den
miş. 5Bu p>i sandıklarda ne kadar oy vardır? 
S#ç$m kanununda İbir seçimin iptaline gidilmek 
i ç f o ^ e l ^ l e T " * ^ prensiplere göre tas-
dfeı4«a^!ywsa Ana göre oyumuzu Kullanalım 
dfye "bu' tökHri ferîni§f ImîUnü^rttm. 

CEVBET BATBURA (Gümüşane) — Tek 
'M**«*5r ç^lİfii9f^<olia^lrtdir. 

^AŞ$&tN ••— Î^^Mlktâriaitom^iBelirlâlm^si 
ltli»ltııia^^ln€ri'feymi»e ârzediyörum. 

"ÜAM©Î -ORHON fTtfafcjöön) — Bendenizde 
t&^ır/otgrylytnr; 

iMŞKlAN••— 4Ama-rSÜnî mi r (Bizf tatmin et-
•Ktifc«88İ(Jeti). 

A$$#^lar ,^Mr^fme kanuni itiraz akıdır . 
Bu? itfei^a ^şlltftiyeMeHn de Mt lâ r ı müdâfaa 
eâiitydr; Şifildi; ŝ çMe&lerin :alâî|ı rey 'Siyisin! 
b^1ttftSİfei^a#^fnda, 5^îmi fcâyfee«iIiSFİn de 
ne ktid&r ^farkla »ka^ttiMertni yfcettrttöek ia-
¥tt««ihfcia#dui^ 
tefftı *&& ^ifel«nn^â«nl - istedÖer. MaİftSef eli-
fflt&ilki^taftilte ^ l » 4 Wietve*Mli seçİtenîerln 

aldıkları oy sayısı vardır. Kaybedenlerin ne 
miktar oy' aldıkları malûm değildir,y Bu itibarla 
butta1 açiklainaya bugün için imkân yoktur, im
kânsız olan bir şeyi de reyi âlinize arzetmekte 
bir fayda memuri:de5gftâir. 

Şimdi diğer' takriri reyinize atinaeağım. Ko
misyona iadesi ile tahkikat yapriması hakkm-
dft^ki^akrfryîre34mze'ttiftftXîağım. 

[TtJTİKÂ3SIiA!RI ÎNCEDEME KOMİSYO
NU1 ®AŞKA^I KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon 
Karahisar) — Söz alanlar var, onlar da ko
nuşsun, oridan^Söhra reyefiarzediaiz. 

* BAŞKAN — Takrir verilmezden evvel söz 
istiyenlere-söz verdim. Takrir geldikten sonra 
söz hakkı tüzükte mevzUubahis döğüdir. 

ilimdi komisyona • iadesi talebini yani tahkik 
için, komisyona badesi "talebini kabul buyuran
lar lütfen işaret "buyursun. 

Kabu^ etmiyenler... Komisyona iadesi talebi 
kabul edilmemiştir. 

O halde rapor üzerinde görüşmeye devam 
ediyoruz. 

-JHtS8fiYÎN ORTAKÇI0ÖLU (Çorum) — 
Takririm ftâkkMda bir muamele yapılmamıştır. 
Kööö0ftakt %^yOTUm. 

^FAŞEİAN — Takrir mevzuu" bitmiştir. 
Söz Kemal özçoban'indir. 
KtiMAL ÖZÇJÖBAN (Afyon Karahisar) — 

Sayın arkadaşlar, evvelâ şurasmı arzedeyim ki 
ben "komisyon başkanı sif atiyle değil, muhalif 
kalan arkadaşlarımla beraber, muhalefet sebep
lerimizi arz için 'küröüye ğeîmiş bulunuyorum. 
Burada mütalâalarını serdeden arkadaşlar, mu
halif kalma sebeplerimizi tahmine istinaden âr-
zetftklett kanâatindeyim. Bu itibarla muîıalefe-
timizin mucip sebeplerini ârzediyö*um. 

^Bİr dB,fâ'*TrabzWda' yapılat: seçimlerin fasit 
oMulğtr^^nMkf itirazları nulâs^slnı şulnrkaç 
nokta üzeriîidetöpla^aljîlîriz : 

1. Şiddetli ve sürekli'idari ve "malî tazyik
ler. 

İ£aç1& nefesinin lîesp^ 
birisi üy vermeye gelmedikleri halde sandık başı 
mtfmttru,' ürman anibar memuru Macit Şahin 
ile Osfcfiân Stihte^în kanunu îıiçe sayarak san-
dft#âf&^öy piÖsîâtârı 'attiklârı ve ^ârttak izi at-
tildiMarı. 

2. ^ir^Koyürîde 97 sayılı s^diğa büyük 
bir Jderm»ât kütlesi 'oy 'Ittiklâr ı Taaİde alenî 
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bir tasnif yapılmamıştır. Müstakil aday Azmi 
özer temsilcisi Hasan Alpşanlı tehdit edilerek 
kovulmuş ve içindeki 500 ze yakın oyun büyük 
bir kısmının Halk Partilelere atıldığı yolunda 
hilafı hakikat zabıt tutulmuştur. 

3. Yine Ağır Köyünde 98 sayılı sandıkta 
ayni hâdise cereyan etmiştir. 

4. Vakfıbekir'in Kirazlı Köyünde 7 numa
ralı sandıkta da ayni hâdise cereyan etmiştir. 

5. îlce seçim kurullarında tetkiki istenilen 
sandık kurulu tutanak defterinin tetkik edilme
diği ve itirazların nazara alınmadığı, 

6: Sandık kurulu mazbatalarmdaki aded 
ve yekûnlarda kasti hatalar bulunduğu. 

7. Vâkıfıkebir'de 24 numaralı sandığın bu
lunduğu Kürt Allı Köyündeki alâkalı kurulca 
tesbit olunan sandık yeri C. Halk P. nin işine 
gelen yerlere değiştirildiği ve orada Halk Parti 
temsilcisi Mustafa Turan tarafından sayım cet
vellerinin imha edildiği; , ' ' 

8. Vali Nizamettin Erkin ve Kaymakam 
Niyazi arza tarafından Demokrat Parti aleyhi
ne seçim propaganda serbestliğinin ihlâl edil
diği ve propaganda yasağı günlerinde de hak
ları olmadığı halde tehdit ve birtakım vaitlerle 
halkı Demokrat Parti aleyhine oy vermeye da
vet, tazyik etmişlerdir. 

. Madde 9. — Maçka ilçesinin Mortokop Kö
yünden bâzı Halk Partililerine Sahanay Kö
yünde de oy. attırdıkları ve yine Papara seçim 
kütüklerinde de isimlerin mükerrer yazıldığı, 

Köy köy gezilerek mahallen araştırılırsa bu
na ait mükerrer cetveller meydana çıkacaktır 
deniliyor. 

Arkadaşlar bütün bunlara rağmen Yüksek 
Seçim Kurulunun verdiği karar şöyle hülâsa 
edilebilir: «Bunların bir kısmı derece derece 
müracaat edilen seçim kurullarınca tetkika tâ
bi tutulduğundan biz tetkik edemeyiz» deniyor, 
Bir kısmı «derece derece ye kanuni müddeti 
zarfında ait olduğu seçim kuruluna müracaat 
edilmediği için Yüksek Seçim ( Kurulunca tetkik 
edilemez» esbabı mucibesiyle reddediliyor. Mu
halif kalan biz arkadaşlarımızın noktai nazarı 
da şudur; bir davacının iddiası nasıl hâkim ta
raf nidan tetkik ve tahkik edilmeden reddedile
mez ve mukabilinde dâvâlının müdafaası karşı
lıklı iddiaları tetkik ve tahkik olunmadan karar 
alınamazsa, alındığı takdirde bu hâkinıiLn hük-
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münün doğruluğundan nasıl şüphe edilirse) 
(Doğru, çok dpğru sesleri) bu karardan da öy
le şüphe edilmek icabeder. Müsaade ederseniz 
muhalif kalan 11 arkadaşınızın noktai nazarını 
kabul buyurarak hakir veya haksızı ayıracak 3 
kişilik bir ; heyet göndererek işi mahallinde tet
kik ettiriniz. Ettiriniz diyorum, zira dosyanın 
Komisyona iadesini ret ettiniz. Bu itibarla tah
kik kararını verirseniz dosya Komisyona iade 
edilmiyeceğine göre heyeti de siz seçeceksiniz. 

Tekrar rica ediyorum. Mahallen tahkik ve 
tetkika lüzum vardır. Buna karar veriniz ki hak 
ve hakikat meydana çıksın. Aksi halde ben 
şahsan Trabzon Milletvekillerinin meşru otur
duklarını 4 sene şüphe ile karşılayacağım. Şüp%e 
ve tereddütlerden bu arkadaşları masun kılriiek 
lâzımdır. 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar; hiç şüphe etmiyorum, bu Devletin çı
kardığı kanunlar arasında en mükemmel bir ka
nun, Seçim Kanunudur ve sonradan en mükem
mel tatbik edilen de gene bu Seçim Kânunu ol
muştur/Bunun tezahürünü buradaki durum ifa
de etmektedir. Dün muhalefette olan bir par t i , 
bu Seçim Kanunu ve bu Seçim Kanununun iyi 
tatbik edilmesi sayesinde iktidar mevkiine geç-, 
miş ve memlekette demokrasinin fiilen tahakku-. 
ku bu suretle meydana gelmiştir. . . . . 

Ben bu kanunu neden övmek istiyorum,:. 
Sizlerle beraber . hissem, müttehit olduğumu 
umarak övüyorum ve sonra bu kanunun hazır
lanmasında vazife alan komisyonda çalışmış eş-v. 
ki bir arkadaşını zplnıam şif atiyle böyle konu*:: 
şuyorum. . . ; . . . . . - . • . ' \. r ' : • 

Şimdi arkadaşlar; bir seçim bölgesine' taallûk" 
eden itirazları mevzuubahseden arkadaşlar, Ah
met şunu dedi, falan bunu dedi, ;;şu şöyle:rîldu' \ 
gibi birtakım teferruatla meşgul; oldular.' Fa
kat bu Seçim Kanunu öyle bir hüviyet ,ve öyle': 
bir mâna taşır ki, 4 senede bir Devlet yeniden 
teşkilâtlanacak, Millet Meclisi teşkil olunacak^ 
Hükümet- kurulacak, Reisicumhur seçilecek ... 
Memleketin dört bir bucağında çeşitli; haleti mı-'?' 
hiye, çeşitli ihtiraslar ve çeşitli politik cereyana • 
ların çarpıştığı bir zamanda şu veya-bu gibi yan-' 
lışlıkların olmaması. imkânı var mıdır? Her yer-'; 
de bunlar olmuştur, ve olmaktadır. Ama bütün' 
bu ihtimalleri topyekûıı nazara alarak hepsi üze-V' 
rinde,(teker teker durulması ye binnetiee bü tün ' 
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se^m bölgeleri' ıiitıalleİ; "addedilmek suretiyle, bir 

Mİ0e# -Mâlisi ^İekKuİ; edemez!" ; OnuıTıçın lıa-
dİMer^'vk%nr^('"Mviyetleririe' göre .tetkik etmek 
lâzımdır. Kanım, çok güzel şekiller kaideler, 
bulmuştur. "Neticeye muessırîyel 'Şii ve bu gibi 
kayıtlar bu kanunun esas ruhunu teşkil etmek
tedir. 

Şimdi arkadaşlar, şu şikâyetlerin teferruatını 
hatırımda tutmamakla beraber, Osman falan 
yerde, şu şekilde baskı yapmıştır, eh buyurun, 
tahkik edin.. Baskı yapmışta bu baskı neticesi 
oyların kaçı bu tarafa, kaçı o tarafa verilmiştir? 
Tahkiki mümkün müdür? Bizde bir kaide vardır. 
dâva mesmu olmayınca reddedilir, esbabı sübu-
tiye aranmaz. Böyle iddiaları tahkik etmeye, 
tahlil etmeye, neticelerini almaya imkân yoktur. 

Vali baskı yapmş. Vali baskı yapmışsa, Se
çim Kanununa göre mahkûm edilmesi lâzımdır. 
Çünkü resmî memurdur, onun vazifesi tarafsız 
olmaktır, her hangi bir partiyi iltizameıı şu 
veya bu sözü söylemiş ise, hareketi yanlıştır. 
Yanlıştır ama, dört senede bir seçim ya
pılırken, bir valinin böyle yanlış bir 
hareJketi ile orada, burada seçimleri muallel ad
detmeye imkân yoktur. Kanun bütün bunları 
derpiş ederek şu neticeye varmıştır, hakikattan 
(bir seçim bölgesinde, seçimin neticesine müssir 
•ve kanunun derpiş etmiş olduğu hak ve hürri
yetleri ihlâl edici 'bir mahiyet bariz bir şekilde 
meydana çılkarsa o vakit yapılan secim bozula
bilir. 

Şimdi arkadaşlar, bu şikâyetleri, seçim esna
sında nasıl tes/bit edilmeli, nasıl tahkik edilmeli 
ve nasıl bir karara bağlanmalıdır? Seçimin arz-

• ettiği fevrî hareketleri de mülâhaza ederek mi? 
Onun için kanun vâzıı birçok prensipler, sistem
ler ortaya koymuştur. Şöyle olursa, şu gün zar
fında... Peşinen arzedeyim ki, Yüksek Meclisi
nizin Seçim Kanununun derpiş etmiş olduğu 
müddetler haricinde şikâyeleri ta'hikik etmek yo
lundaki kararı müsaittir. Ben de o karara hür
met ederek mütalâa arzediyorum. Ondan evvel, 
şimdi bültün vatandaşlar istitobale matuf ve ilk 
defa tatbik edilen Seçim Kanununun bilâ'hara 
seçimlerde arzedeceği tatbikat şekli bugünkü 
anükakerelerle yerleşmiş bir vaziyette bulunmaz
sa. Türkiye'nin Jstikfoalde'ki seçimleri de fen« 
bitf durttm'arztedej. 

. ^inılei3e,ait bir .. i t i ra fa v .bu lmub«sşa .bu 
huşusU.;,bpjm kanaatim. §w$ır: î t i r a ^ ; < yaşaa 
kimse bir arkadaşın, vasftna^ taalluk jeden bir 
itirazda bulunurda hu arkadaş, listecin a ^ ş ı n 
derse. Q başkadır. Fakat falan sandık s değilde, 
falan sandıktan şikayet eder, benim de şikâyeti
mi tetkik edin der ve bu da âdet olursa, yarın-
seçimler sırasında «mademki âdettir, buna da 
bakılsın» denirse, bundan zarar görecek olan 
sadece memleketimizdir. Binaenaleyh biz İnce
leme Komisyonu ve onun vazife verdiği ihzari 
komisyon; bir işin tahkiki, tetkiki lazım mı ve 
bu lüzum bize kanunun hangi hükmü ve emrin
den geliyor, bunu tetkik ile mükellefiz. İşte İn
celeme Komisyonunuz bu yetkisini kullanarak 
kanunun verdiği vazife ve salâhiyete binaen 
işleri tetkik ederken, filân sandıkta Hasan efen
di, filân sandıkta Osman efendi, şu şu tesiri yap
mıştır diye bunlar üzerinde durursa, sadece şu 
mazbata için değil her mazbata için bu hal va
rit olacaktı]'. 

Arkadaşlarım iyi bilirler, İnceleme Komisyo
nunda bu mevzularda Demokrat Partili arkadaş
ların tutanakları hakkında yapılan itirazların 
yerinde olmadığına dair kanaat ve reylerimi iz
har ettiğim gibi, Halk Partili arkadaşlar hak
kında da ayni şekilde kanaat ve reylerimi izhar 
etmişimdir. 

Şimdi bu kanaati taşıyan bir arkadaşınız 
size bunu bir mucip sebep olarak gösterecek de
ğildir. Yalnız biraz evvel elime geçt-n Burdur 
Milletvekillerine, Demokrat Partiye mensup ar
kadaşlara ait tutanak da yine seçim kurulların
da yapılmış olan işlerin yanlışlığından bahis 
idi ve Yüksek Seçim Kurullarında yapılmış 
olan yanlışlıklar da barizdi. Burada mazbata 
okundu, eller kalktı, geçti gitti. Böyle olması 
lâzımdır ve böyle olması da çok zaruridir arka
daşlar. 

Bendeniz gerek bu mazbatada ve gerekse 
başka mazbatalarda, kanunun şu kısa kelime
lerle mevzua teması bakımından bu noktaları 
tebarüz ettirdikten sonra şu hımışa temas ede
ceğim: İki kardeş partinin şu çatı altmda gö
receği vazifeler içinde bir seçim mazbatası olun-
ca bir şey oluyor, âdeta eza duyuyorum. Sa
dece kanun anlayışını telif etmek için Yüksek 
•Huzurunuza arzediyorum. Mazbata mademki, 
Yüksek Heyetinizin müzakeresine getirilmiştir, 

,^V;^Y- \<&ı® 
,--,-->eit, o •*. .. 
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S.Sayısı: S| 
Trabzon Milletvekilllerinin seçim tutanakları hakkında Yüksek Se
çim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Komis

yonu raporu (3 /38 ) 

'V O • • • ' '•• • 

Yüksek S.eçim Kurulu ••',..',.- 14 . VI . 1950 
Başkanlığı . . ; ; . . . . . • • ;••" •' :l i / . - y '-,••,::-;•••' ••:•, 

Sayı:; 280-T 963/844 / , • : •..•'• ;'-•• • . .-••. ; > • • . , ; . • • • 

' ' ; ; ' Büyük M illet MeclisiİBâşkanlığı Yüee Makamına 

Yüce Makamınıza sunulan 2 . VI . 1950 ve 895/783 sayılı tezkereye ejctir..:;;, ^ ^ K ^ - S N ' - , b^ . ; . / 
Trabzon Demokrat Parti Milletvekili adayları Hasbi .Pirselimoğlü ile arkadaşlarının seçimler

de, baskı ve şair yolsuzluklar yapıldığından bahis olan yazıları ; üzerine kurulumuzca •: yapılmakta 
olan incelemenin neticelenmediği yüce makamınıza sunulan 2 . V I ; 1950 gün, ve..895/783 sayılı tez-, 
kereye ilişik cetvelde bildirilmişti.-Bu kere inceleme hitama ermiş olduğundan bu husustaki itiraz
ların i reddine/dair .kurulumuzca ittihaz, olunan 10 . VI . 1950 gün ve 280/280 sayılı jkararın tasdik* 
li örneği ilişik olarak Yüksek Makamınıza sunulmuştur. Saygı ile arzolunur.•; ••-.:., •;;' 

. •: ,.•••,' '•"' • , ' ; • ; : •> - , - K ;•• ;•-<•:,• ':'•"' Y ü k s e k S e ç i m K u r u l u 
.:•:-. , : ' ' : : - i i ' : : - : . - • ,'-;--:; •• *' ;,: • K • • • • I - • •. • - - A ,-- ı • • •;.: •'• ;.••, — B a ş k a n ı /.;—•' '.-.. " 

.':'.: •••. ;.-• '••• -:• • /': :;.;•;; -.-•;;: ; . . M.Akyürek •'•. . 

Milletvekilleri 
Yüksek '-'Seçim Kurulu ' 
„ -Esas"'; 280 ' : ' 
*Stfy? : T_ .„„„ 

Trabzon ili Milletvekili adaylarından Hasbi 
Pirselimoğlü, H. .-Avni Sağıroğlu, M. GüLüoğlıı. 
Hüseyin Çulha. ve Osman Kuley 'in, imzalariyle 
kurulu mu/p. Trabzon'dan keşide olunan.17-. V . 
1950 tarihli, telgrafta; çeşitli vc..s.i.stem.'i.,ve.-ye,r 
yer değişen bir taktik ile köylerde tatbik edilen 
idari ve şedit,bir baskı altında cereyan eden se
çimlerde emniyet unsurunun bıılunmıyaeağı. ve 
1)U hava içinde- Millî iradenin gereği .gibi teza
hür edemiyeceği aşikâr bulunduğundan kanuni 
mercilere peyderpey, tevdi edilmekte ,o^an tuta
naklarda sabit,olan ye idari. ınalî.gibi muhtelif 
safhalar^.arzedeu: bu gibi tazyik ve baskıların. 
önemine binaen bir defada teftiş ve tahkik ci
haz'. tarafından tahkiki ile fail ve müsebbipleri 
hakkında kanuni takibatın ifasını ve malûl olan 
seçimin iptali talep olunmuş ve vâki müracaat 
kurulumuzun 17 . V . 1950 günlü toplantısında 

incelendikten sonra ittihaz olunan . 222 sayılı ;-\ 
kararla, bahis konusu edilen ;ve ̂ şikâyet ;mevzu-
una taallûk eden hususlar hakkında tutulan :tu-, 
tanakların peyderpey mencilerine verildiği -bil
dirilmesine. göre. halen kurulumuzca yapılacak !i;;•, 
bir muamele bulunmadığına ve keyfiyetin. dilek- ;

ı :f 
çe sahiplerine tel ile bildirilmesine karar ..veril- :, 
diği ve mercilerine tevdi edilmekte; oldUğıi^hil-;.:, ..-, , 

-dirilen. bütün tutanak ve itirazlaruı ; muhtelif -
tarihlerde, ta m a minin kurulumuza gelmiş bulun- ;;;:; 

duğu da dosyanın tetkikıhdan anlaşılmış ve bu ; 

itirazlar, ise sırası, ile. aşağıda ; gösterilmiştir..; :; • "• 
1. Trabzon Demokrat Parti î l î d a r e Kurulu 

Başkam. Hasbi Pirselimoğlü imzalı ye 29.V.19.50, ;; 
ve 204 sayılı yazı ile (Vakfıkebir ilçemizden . 
24 . V . 1950 tarihinde taahhütlü olarak maka- • -^•-;-

mımza gönderilen seçim - suçları vesikalarının 
gösterdiği konu ve ruh ile münasebetleri görül-



düğünden bahisle) Vali ile Demokrat.-,,Parti İl 
İdare Kumlu arasındaki (8) parçalık tartışma 
yazılarj>ye Trabzon Demokrat? Parti İl Başkanı 
ile ayıii paü'ti genel m erkezl.arasihda',teati ölııV. 
nan" tel yazıları örnekleri' r e Trabzon bağımsız' 
milletvekili adaylarından Sıtkı Kalay 'in-ela ke--; 

za tel yazısı örneği gönderilmiştir. 
A) Trabzon Valiliği ile Demokrat Parti İl 

Başkanı arasında Mart ve Nisan 1950 aylarında 
cereyan eden yazışmaların, Vali Nizamettin Er
gin'in Halk?-Partisi1 -binasına girip çıkmasının 
Demokrat Partice tenkidine dair olan muhabe
re evrakından ve valinin ise Halk Partisi bina
sında çalışan parti müfettişini;ziyaret- etmenin,, 
ve onunla görüşmenin valinin tarafsızlığına za
rar verecek hususattan olniadığıni'.*bildiren:ce-' 
vabmdan ve bundan-başka Yomrâ .Müdürünün 
şurada^burada; Halk -Partisi dehine= 'propaganda1 

yaptığındanr.-bahisle*-tarafsızaolması icap ; eden-
Hüküıriet1.tarafından ;böyle ̂ bâj'ağı'müdahale ve- -
tecavüzlerin:mutlakisurette-yök^ .-edilmesi:hak-{ 

kında Demokrat Parti il başkanlığınca1 valiliğe 
gönderilen: 29 O H •: 195'O^tarihli ve 172 sayılı 
yazı ile valilik tarafından buna cevap olarak 
verilen ve mealivitibariyle Hükümete karşı kul
lanılan çirkin ifade yüzünden bu yazının mua
meleye konulmıyaeağmdan ibaret olduğu ve mü
tebaki yazıların da bu konularla ilgili bulundu
ğu: 

B) Demokrat Parti il başkanlığından parti 
Gfenel Merkezine çekilen 6.. IV . 1950 günlü telg
rafın ise; Halk Partisinin seçim gayretlerine va
li yakın alaka gösterdiği cihetle İçişleri Bakan
lığı ııjzdi.nde ^ ^ geçilmesi teklifine ve 
Payti-'.üenel;'Merkezince demüracaat ın 'semere J 

verebilmesi için keyfiyetin delilleriyle bildiril-
' • . * ' : : - \ j - • • . • • • • • • * ' . . - - . • • • . ' • * - ' . . . •• - - - - " . . . . 

meşinin ricasına mütedair cevabi yazısı olduğu : 
Öj-}' Milletvekili adayi''"Şıtkr iKalây : tarafın-

dan-Trabzon Demokrat Parti Başkanlığına : İs- ' 
'tanbul/dani; çekilen•;Vei'tarihi; gösterilin iyen - • tel 
-yazısı örneğinin de; ' 'yakından 'şahidi 'ö ldüğü 
çok -şiddetli-baskılar altında-' Trabzon 'İıv Demok
rat Part i -hemşehrilerinin 'muvaffâkiyetim can-'; 

dan- tebriki, borç bildiğinin muhtevi1 olduğu ve 
atiyen hürriyet mücadelesi: yolunda daha bü
yük başarılar •temennisini taşıdığı anlaşıldı.' : ;; 

%:'••• Birinci .-fıkrada- bahsi geçen 29 .'V v 1950 
gün -ve 204 sayılı yazıya ek olarak Trabzon De-
mokrât^Pârtİ fIl -İdare-Kiırülu Başka m : ]ia sbi 
Pirselrnıoğk^iüiiasiyle- gönderileri ve kurulu

muza 5 . VI . 1950 gününde gelen 1 . VI . 1950 
gün ve 207 sayılı yazıya, tarihsiz bir zabıt örne
ği eklendiği ve Maçka İlçesi Kudulapköyünden 
Tlasanoğlıi Abdürrahniaıi Bay kal' ile. Mustafa 
oğlu Mehmet- Kurt 'un imzalarını taşıyan bu 

-zaptin?<14 Mayıs-1950 günü köylerinde yapılan 
seçim sırasında pek yakınlarından olan Kospo-
tiyos köyü halkının hiçbirisinin oy vermek üze
re sandık başına gelmedikleri halde sandık ba
şında memur olan Orman Ambar Memuru Ma-
cit Şahin ile Osman Sümer 'in kanunu- hiçe sa
yarak ve kimse gelmediği halde gelmiş ;gibi kü
tük defterine uydurma imza ve- parmak'izleri 
koyup Halk- Partisi oy,puslalarmı sandığa at
tıkları ve bu suretle zabıt tanzim ettiklerini 

"müşahede-eylediklerini ;natık"bulunduğu--görül-
•• ' !dü;' 

'- 3. Trabzon-Il: Seçim :Kurülu'd3aşkanlığmın • 
işarına atfen Vakfıkebir İlce Seçim Kurulu Baş
kanlığının, 30 . V 7 1950 gün ve 214 sayılı ya
zısına - ekli 'olarak 'gönderilen -Ye 5 -. VI'•••-.-"• 1950 
gününde'kurulumuza varit olan evrakın, birin
ci maddede yazılı olduğu veçhile Vakfıkebir 
İlçesinden 24 . V . 1950'tarihinde taahhütlü ola
rak kurulumuza gönderildiği Trabzon Demok
rat Parti İl İdare Kurulu Başkanı Hasbi Pirse-
limoğlu tarafından bildirilen vesaika taallûk 
ettiği vâki soruya cevaben alman mezkûr par
ti başkanlığının dosyaya bağlı 8 . VI .1950 
günlü tel yazısından anlaşılmış ve ilce. seçim 
kurulunun yukarda zikrolunan. yazısına .aşağı
da sırası ile gösterilen şikâyet • ve vesikaların 
bağlı olduğu görülmüştür. . 

A) Demokrat Parti adaylarından Osman Ku-
k-y'in imzasiyle Kî.V. 1950 tarihinde il 'seçim- ku
ruluna verilen ve secini yolsuzluklarından şikâ
yeti nı-utazamıuın bulunan itirazriamede: 

I - 97 numaralı sandığın bulunduğu Ağır 
Köyünde büyük bir ekseriyet Demokrat Partiye 

'rey Vermiş olduğu halde sandıkta acık: bir 
-'tasnif yapılmadığı ve'"sandık başkanı Ali Ler-

; ininin, halkı sandık1 •başından' kovduğu ve san
dıkta Demokrat Parti adına bulunan Osman Ler-
ıııi'yi iğfal ederek reyleri tamamen değiştirdiği 
ve hattâ Demokrat Parti müşahidi Sefer Ci-ünay-

! din ile yedek''üye Mustafa Günaydın'ı ve müs
takil aday Azmi Özer temsilcisi Hasan Alpsan-. 
b.'yi tehdit edip kovduğu' ve böylece büyük bir 
ekseriyeti Demokrat olan bu köyün zaptını sahte 
olarak tanziii! el LiğİN'e bu -zabıtla Demokrat Par-
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tiye bir tek. rey verdirmemek suretiyle tahminen 
(500) e yakın reyi Halk Partisi hesabu.ıa.yekûna. 
ilâve ettiği, p.ai'ti ,ve bağımsız aday ınüsaiıitleıi-
nin ATe parti yedek üyesinin bu tehdit ve tazyik 
altında keyfiyeti ihbara .cesaret .bulamadıkları. 
ve nihayet Vakfıkebir ilce ..tasnifi bittikten sonra 
köyden, kayarak,gelen kimselerin bu haberi ken
disine ulaştırdıkları've binaenaleyh mezkûr hâ
diseyi Îİee SeciniKurul una^bildinuey^ .ye itiraza. 
maddeten, imkan kalmadığı, .: 

İ l - -Aym köy ele. bulun an. 98 numaralı diğer 
sandıkta /ila'/'aynı hâdisenin. cereyan, ettiği ve 
esasen bu iki saııdığuı ilce/seçim kumluna en son 
gelen sandıklardan olduğu ve bu husus hakkında 
îlce'Seçim Kuruluna ayrıca resmen ..şikâyette bu-
lundüğuj '"..". ' . , . • ' 

III - Keza Vaki'ıkebirden, gelen bir. mektrip-
tan Öğrendiğine göre Kirazlı "Köyünde bulunan 
(T) numaralı sandıkta da aynı.'-halin cereyan 

"ettiği ve sandık Başkanı Tlalim;Çivili'nin "eiıi.-;-
tesi Hakkı.'Yamak'in 'seçmelilere'^<>rla.-Halk'"P;!r-
tisine.oylarını attırdığı ve,müdahale etmek isti-
yen D. PTKöy' ocak l>aşkaÎH Sadık Demiri döv
dürdüğü ve parti müşahidi "Yoiı'üs ' Koyun ile 
oeâkhaşkanını kovup' baski altında'' tuttuğa 
ve "böylece hileli bir seçimle oylarr Halk Pa'rti-
tisinV hıalettiği iddia olunmuş ve gereğinin ka
rar* altına alınması'isterinıiştir* /"'' 

" !B)- 'Aynı' zat tarafın dan il seçim: %itrulu 
lıaşkâtrifğınâ tarihsiz' : olarak Verilen''ve varide 
kaydtda'almıyâır've il seçim kurulunun/18 . V . 
1950 'günlü 'kararı ;ile işbir maddenin A fıkrasın
da' yâ^ılr dilekçe ile 'birlikte"1 ilce seçim kuruluna 
gönderilen 'diğer bir bilekçe ile de : ' 

İ ; - İ l c e seçim kıırullarııfd a tetkiki lâzınıge-
len-'sandık kurulu tutanak • defterinin tetkik'ödil-
niediğr v e itirafların nazara alınmadığı,"halbu
ki, bu tutanak" defterindeki itirazlardan Demok
rat Parti'listesinin adedine ' tes i r 'edecek "netice 
'ahiia'biföeeğî ve' bu sebeple ;bütün tutanak def
terlerinin tetkiki ile itirazlar- hakkında '"'karar 
verilmesi vj • ' • • : • ' ' 

II - Sandık Kurulu mazbatalarındâki aded ve 
yekûnlarda hatalar . bulunduğu- misallerle sa-
l)it olduğu cihetle ilçelerdeki sandık kurulu inaz-
batala fv tevhit "hesaplarının' yenicien yapılması 
talep ve iddia 'olunmuştur. 

4. Trabzon il ;^ecim Kurulu ;Başkai!l]ğınut 
29 : V ; 1950 'gün ve 38 sayıl r yazısına ekli ola
ra n gönderil en Demokrat Parti 'Milletvekili aday

larından Demokrat Parti Vakfıkebir /ilce-"'" idare 
Kurulu Başkanı {'sınan Kuley'hY imzasını 'taşı
yan. ve . kurulumuza-^gönderilmek üzere 27 /..İV . 
İ950 tarihinde muamele, m.eykiinc/ konulan 25 
Mayın 1950 tarihli dilekçe-ile de:;:''/ : ./ ; ,,;;:/'•/; 

A) , Aakfikebir ile .29 num'araji saııdığifı' bu
lu ııduğıı" Kürdaîlı. Köyünde /İlce^Seçim.Kınaılun-

; va teshil: edilen -sandık; yeri "dcğiştirilcliğl ye.ora-
. da ,C. İL ;P.. rTemsikisi .Mustafa .Turaırin.. sayim 

r e et yeUerlnL yırttığı ye^prjm/ıa'ğanda^ yapağı, ve 
, .bu sandıkta;,yapılan •seçimin ;f asit plduğü;":; / 

B'j Secini ve propaganda "serbestliğinin ATa-
ii îseeıııet.tin Ergin ve Kaymakam Niyazi .Arza 
tarafnidan D. P ; aleyKîrie/bozuldüğü ve !bu kim-
seierin propaganda vaşağı günlerinde ve. hakla -

' ri olıuad ı ğr halde" tehdit "ve yaiÜerle/halkıValeyiı-
lerne oy.'kullanmaya cebrettikleri,-vali ile kay-

'./jhakahi-'aleyhihe'kaiiünî ihçî'eiİere ,/şikâyetlerde 
bulundukları've bu hareketleri»/ .bir İcmalinin 

•" aşağıda sîrasVile gösterildiği, '*•'-•' r ' .. •'^ 
C1) Kaza müftülüğü tarafından 'Diyanet' Js-

"!! • • eri:Başkanlığına yazılıp .bir" -şirreti.: eklenen ya-
7-/ulan' da: aülaştlacağı Hi^ere/\"akfıkebit//lvay)'!)a-

•'•kaim -Niyazi 'Arza ile-Yaîi Ne:cpred(lm;Brgitî-in 
Kaza' Müftüsü-'Abdülvehâp Eren "üzerinde teh-

" dit. vail 've tesir yaptıkları. .'•:• '•••,• •7;t';--' '.":'••'• 
' - D ) ; D. T . Hatibi v&abrV/Dilek; Y8 dV;./3950 . 
günü seci:Î)• kurulunun:tayin ettiği ,sa.at ve İYiey-

' 'damla pröpağânda vnııtku söylediği sır'a'.da biz-
; /at kaymakamdan emir. alan polis ryer '."jaıularriıa.-

^laruK-.kendisini .kürsüden -zorla ; ineli rdiklerij ve 
susturdukları .ve 5545' sayılı Kanunun; (40Viıcı 

..jnaddesini çiğnedikleri, r' . : >: :^ ^-y..,.^ ̂  
Y.) Vakfıkebir Kaymakamlığı/Şeçiıiy/Bürp-

.^sunuıu/İO;: V ;1950 gün./ye ; 85 , sa_y ılı. yazısında, 
•kaymakamın/ Seçim Kanununa;:aykırı .;haveket-

.; îerlni ı)uıniak:itnimküınplduğu,::-/v':;j;; . ' I ; ; / : .! . 

rinde köy köy dolaşarak C/H.'T. propagaİKtaşı-
.iiv. yaptığı /ve 'bu. husnstaki, delillerini Riz*>; Oum-

:r auiiyçt Savcılığına yakı.şikâyete, ait evrak ara-
.: :;mılrt,l)Uİu.pduğiî; % /-'/< ; :7; ' . ; , / / ' : / / ' , :;..1:^, 

f î) KayınaKriıııuı' sandıklardaki : tasnifin 
neticesini şüpheli kılacak şekilde köylercleıı^e-
;en torbaları makamına celbeylediği, hattâ bııu-
iardaır bâzılarıın açtırdığınm İlce :^cçiın' kuru- . • 
İuıica/da!"t^sbit oîühdüğu,/ /;'"/::''/•'._//' " ...'. 

"" ' l i) : ;Kayınakam /N^y^zi'-Arza'/ve/'yâji/Nee-
' iuettiiı Ergin tarafından,. ,D./P. /hıüşahifleriyle. 

sandik'kurtılıı üvclerlnin-karakohı. 'V-elbedilefck 
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korkutuldukları ve vaitlere mâruz bırakılmak 
suretiyle seçime fesat karıştırıldığı, ve bu hu
susların Cumhuriyet Başsavcılığına, Rize Cum
huriyet savcılığına ve Vakfıkebir .Cıunhuriyet 
tavcılığına yaptıkları müdellel müracâat ve şi
kâye t l e r i sat bit. bulunduğu., 

Vo bütün bu sebeplere binaen seçimlerin ka-
•"" hündairesinde yapılmadığı ve seçim '.neticesine 
""tesir 'edecek tçeşitli'yolsuzlukların D. T*. aleyhi-
ri :iui' ve V:'"İ-İ.'"P; lehine irtikap edildiği ve bu iti-

-barla C. 11. P. den çıkan milletvekilleri mazba
talarının reddedilmesi lâzımgeldiği talep ve id-
'diasmda bulunulmuştur. . " •.' 

' ' ' o . Trabzon İl Seçim Kuru'u irâşkanlığının 
kurulumuza 8 . VI.';. 1950 tarihinde varit o an 
1 . V I .1950 gün ve 280 sayılı yazışı İle de 1). P. 
Milletvekilleri adaylarından Mahmut Golöğlu 

.tarafından, il. seçim kurulu başkanlığına tarih-' 
siz olarak verilmiş ve fakat kurulca 11> . V . 
1950 tarihinde '-muameleye konulmuş olan dilek-

;çe ile de: 
, .A,) , Adı. geçen tarafından ahiren, yapılan-in-

celeme'yc göre Maçka ilçesinin Mortokop Köyü 
sandığında oyunu kullanmış olan üç şahsın ay-

; ,. nı zamanda Sahanoy Köyündeki sandıkta da oy 
kullandıkları, ve bunların,her iki köy seçim lis
tesinde isimlerininbulunduğu ve hu sebeple 
Maçka ilcesine ait seçmen listelerinin tetkiki; 

Jl). .Ve yine aynı surette 18 şahsın hem Pa-
.. par:«'\ ve hem de Sahanoy köylerinde reylerini 

kulandıkları ve bu itibarla her iki köye ait lis-
.telerin karşılaştırılması ve bu şahısların her iki 
seçmen ' listesine de kaydedilmiş olup olmadık-

..,•-.-.larıriiıî araştırılması; 

...V) Şayet bu iddialar doğru çıkarsa Maçka 
•r ilcesine a it biitü n seçmen kütü ki eri ndek i. üst e-

lerirıin birbirleriyle 'karşılaştırılıp • aynr idinin 
•.--birkaç listede yazıl', bulunup bûlunıiıadığınm 
• ^.:\;-İ;eS.bİtİ ,'•;:' • : • ' ; 

''Î.V'..|.•:_j)',V.'"Hâsıl olacak duruma göre Ha'k Parti-
••:''-"• siho'oy verdirilmiş olan-bu şâhıslar hakkında 

gerekli kanuni işlemin yapılması ve bulunacak 
• oymiktar ının Halk Partisi tasnif İ erinden, indi-

.-'••' riimesi, 

Talep ve iddia olunmuş ve bu dilekçe üzerine 
' " il ve ilce seçim kurullarınca yapılan inceleme 

sonucunda yukarda zikri geçen hususlar hak-
, kında kanuni süresi içinde ne muteriz Mahmut' 
^olo-glü ve ne de diğer bir şahıs tarafından söz-

• ' . ' . . C-S. Sayı 

le. veya yazı ile yapılmış hiçbir şikâyet ve itiraz 
olmadığı tesbit edilmiştir. 

Gereği konuşulup düşünüldü: 
1. .Birinci maddenin A fıkrasında açıklan

mış olan hususlar, seçimlerden evvel .Mart ve 
Nisan 1950 aylarında Trabzon Valisi Necmettin 
Ergin ile İl Demokrat Par t i Başkanı Hasbi 
Pirselimoğlu arasında, valinin Halk Partisi bi
nasına' girip çıkması ye Yomra Müdürünün şu
rada burada C. H . P . Lehine propaganda yap
ması konuları üzerinde cereyan eden yazışma
lardan ibaret olduğu gibi '4' ncü maddenin B. 
C. D. E. F. G. H. fıkralarında zikrölunari şikâ
yet ve itirazlarda Vakfıkebir Kaymakamı Ni
yazi Araz ile keza vaİiye isnat olunan gayrika-
ııuni hareketlere mütedair bulunmaktadır. 

Bu kabîl seçim suçları iddialarının tetkik 
mercii adlî makamlar olup esasen verilen di
lekçelerde vali için Başsavcılığa ve kaymakam 
hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığına ve di
ğerleri için de alâkalı Cumhuriyet Savcılıkları
na baş vurulduğu ve birinci maddenin B ve C 
fıkralarında belirtilen hususlarla da, iddia olu
nan bu vakıalara temas edilmek istenildiği an-

. laşıldığmdan kurulumuzun görev ve yetkisi dı
şında kalan bu konular üzerinde her hangi bir 
karar ittihazına da mahal bulunmamaktadır. 

2. Sandık^ muamelelerinden suç . ikama 
mütedair bulunan hususların tetkiki, yukarıki 
maddede açıklandığı üzere adlî makamlara ait 
olmakla beraber bımun haricinde kalan diğer 
sandık muamelelerine mütaallik iddia ve itiraz
ların ise 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun 124 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası mu
cibice ilgili ve üst kurullara derece derece ve 
müddeti içinde yapılmış olması lâzımgelirdi. 
.Aynı kanunun sandık başı işlerine itiraz başlık
lı bölümünün 112 nci maddesinde; sandık ku
rullarının kararları ve tutanakların tanzim işleri 
aleyhine ilce seçim kurullarına yapılacak itiraz
ların sandık tutanağının tanzimine kadar sözle 
veya yazı ile sandık kurulları vasıtasiyle veya 
oy verme gününün ertesi günü saat 17 ye kadar 
doğrudan doğruya ilce seçim kurullarına yazı 
ile yapılabileceği, .ilce seçim kurlularının, öz

verine gününü takip-eden ikinci günü saat 17 ye 
kadar kararlanın vereceği, ilce seçim kurulları-
um işlem ye kararlarına karşı serdolunacak şi
kâyetlerin bu kurulların tutanaklarını tanzim 

.etmelerine kadar ve bu kurulların.kararları ve 
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tutanaklarının tanzim işlemleri aleyhine il seçim"-' 
kurullarına yapılacak itirazların da ilce tuta
naklarının tanzimine kadar bu kurul lar vasıta-
siyle veya ilce tutanaklarının tanzimi günün er-' 
tesi günü saat 17 ye kadar doğrudan doğruya il 
seçim kurullarına yazı ile yapılacağı muharrer 
bulunduğu cihetle Trabzon D. P . î l İdare Kuru-' 

• luBaşkanlığımıı::!--;-^! .1950 günlü ve : 207 sayı- • 
' • lı yazısı.Vile doğruca kûrûlıımu2iâ: gönderilen ve 
u .ynkardaJİkinci maddede mahiyeti açıklanan za- ••:• 
"•'•'• bit. üzerine, tetkikat icra -edip karar ittihazına 

kanuni m esağ ol madiği gibi üçüncü maddenin 
;•••.: -muhtelif kısımlarında- gösterildiği üzere Demok-
V rat Parti adaylarından Osman Kul ey1'in imzasiy-

. le 16 . V ; 1950 tarihinde Trabzon İl Seçim Ku-
;ralu Başkanlığına : veril en' dilekçede yazılı Ağır 

. Köyüne ait 97, 98 humara lı ' ve Kirazlı Köyün-
deki 7 .numaralı sandıklar hakkındaki şikâyet
lerin incelenmesine de cevaz ve imkân görüîeme- . 

^ emiştir;- .*":•;.^^H ;<•'< \- •: r .:•>:- -:^- -;.-••>;-v;;:; .-•;-

Bundan başka üçüncü maddenin (B) fıkra-
. smda mahiyeti açıklanmış olan Demokrat Part i 

ÜVTilletvekili adaylarından Osman Küley'in tara
fından il seçim kurulu başkanlığına verilen ta- -
rihsiz dilekçe,, il seçim kurulunun 18 . V . 1950 
tarihli kararında (ayni zatın yukarda bahsi ge
çen-İR"! Y .1950 -tarihinde verdiği dilekçesi ile 
birlikte) bahis konusu, edilmiş ye. meali itibariy-

,1e muayyen hâdise ve yakışlara teması olmıyan 
bu ıtirazlar.um.unıi mahiyeti.haiz iddia ve şikâ-

. yeÛerden ibaret bulunmakla beraber bu husus--
'lar 'kanuni süreleri içinde derece derece üst ku-

' rullara 'şikâyet mevzuu da yapılmamıştır. Keza-
lik Osman Kuley'ih tarafından kurulumuza gön
derilmek üzere Trabzon îl Seçim Kurulu Baş
kanlığına verilen ve mezkûr kurulca da 27 . y . 
1950 tarihinde muamele mevkiine konulan 25 
Mayıs 1950 tarihli dilekçe muhteviyatı 4 ncü 
maddede etrafı ile açıklanmış "olup bunlardan 
A fıkrasında bahsi geçen 29 numaralı sandığa 
taallûk eden itirazlar ise seçim suçlarına müte-
dair bulunduğundan kurulumuzca bu husus 
hakkında bir karar ittihazına mahal ;ğörüleme-
miş ve esasen seçim suçlarının ilgili adlî ma
kamlara-: arzolunduğu da 'anlaşılmıştır. 

3. D. P. ; Milletvekilleri adaylarından Malı- . 
mut-.G'ölöğîu tarafından Trabzon î l Secim Kıı-

: ru lu ! Başkanlığına tarihsiz olarak verilen ve ku
rulca İG . V . 1950 tarihinde muameleye konu
lan dilekçenin ihtiva ettiği hususlar yukarda 5 

'nci maddede gösterilmiş bulunmaktadır. \ 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi jKanunu-: 

nün-20, 21 ve 22 nci maddelerinde; asılacak 
seçmen kütük listelerine .ne müddet zarfında ve 
ne suretle itiraz yapılacağı açıklanmış olduğu 
gibi qy' küllaıimak münasebetiyle seçimlerin ya-

' pildiğı sıralarda da bunların tekrar itiraz'mev
zuu yapılabileceği kahut edilse dahi yukarıki 
maddede 'belirtilmiş olduğu" veçhile hu hususlar 

^iha'kkmda'en çok 15 . y il950 ;gün «ve saat 17 ye 
'kadar'Maçka Kazası ilce Seçim Kuruluna baş-

•-:ivurulması iktiza edip halbuki tetkik edilen dos
ya münderecatına nazaran zikri gecenkurula , 
ne Mahmut Ooloğlu ve ne de 'başkaları tarafın
dan fbu konular üzerinde, yazı ile veya ;sözle ya-

. pıhmş hiçbir itiraz ve .ş ikayeti : mevcut bulun-
•madığıtesbit olunmuş ve bu itibarla bu itirazın 

. da tetkik kabiliyeti olmadığı: neticesine varıl-
'.; mıştır. - . •*:. 

4. işlendiği iddia olunan hütün seçim suç-
'"'İai'Him gerçekten sâ'bit olması halinde bunlar

dan bâzılarının partilerce kazanılan oy miktar
larına kısmen veya tamamen tesiri olabileceği 
melhuz bulunsa bile yukardaki maddelerde iza'h 

.'edildiği- üzere <bu iddia ."ve itirazlar, milletve-
- killeri Seçimi Kanununun 112 nci maddesi- ile 
124 ncü maddenin 3 nu-iv fıkrası gereğince ilgili 
re üst kurullara derece derece ve- müddeti: îçin-

:de yapılmış, bulunnıadjğt cihetle kurulumuzca 
•bu.noktaların., tetkikma geçilmesine de" kanuni 
imkân bulunmamaktadır^ - . : . . . 

yukarda yazılı sebeplere binaen kurulum uzca 
inceleme -kabiliyeti '--görüleniiyen mevzûubahis 
bilumum iddi? ve itirazların reddine ve keyfi
yetin -nıuterizleri; Hasbi jıirselimoğlu'nâ ve Os
man Kulein'e ve Mahmut Göloğkı'ria tebliğine 
ve Büyük Millet Meclisine "evvelce sunulan- liste 
ile Trabzon'dan seçilen -C. H. : P. MilletvekiHe-
rinin tutanaklarına itiraz vâki olduğu 'bildiril
miş olduğu cihetle kurulumuzca varılan netice 
hakkında da bir tezkere ile ayrıca' malûmat ve
rilmesine 10 . y i ' . 1950 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi diye vazıh olan işbu karar süereti 
aslı gibidir. : - ••-'•-: 

( S . Say:sı : 51) 
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Tutanaklanlnceleme-.Komisyönu'raporu 

• .T; mm. MJ 
TuiünttJÜcMtfıvcefotrie^ftv. 

E$as}Nv; 3/38 ". '•<• 
J2 .vr:mo 

Yüksek Başkanlığa 

'''Trabzon''Milletvekilleri seçimine vâki itiraz ve 
buna mütedair 2 numaralı Hazırlama Komisyon;; 

'raporu''Kö'nıısvon'unmzıın '22". VI .1950 '.tarihli 
toplantısında incelendi. , 

-,!,-,. :1leri isüHülen iddia* ve Şikâyetlere >•: • 
; Şikâyet iVeıûddiaGaıın umumi mahiyeti -baskı

dır -ve'dmnün '-sıklet ^Huerlcezini-de^ • Vakfıkebir 
4lce,si.;teşkiİTct.mektedir.HBıi'înevzüdâ ve diğer;mev-
: zıdarda, başka1 ^ilçelerden dıiçbir uddia -ve < şikâyet 
::y.oktur.<.?'•.-,:..-. ':•.' • 
•, Vakfıkebir'de^'seçimlerden evvel- olduğu ileri 

; csürîile?!>-ba.ski;'/Trâb-zon ^Valisine ve: bu ilce Kay r 

; mıa'kamfna''mücerret *olarak .*atfedilmektedir: : Bu 
arada Yıonra Bucak M:üdürüırden de şikâyet edil
mekte ve seçimlerden evvel propaganda;^konuş
ması yapan Sabri Dilek'in konuşmasına da Vak

fıkebir Kaymakamı, tarafından .mâni olunduğu 
ileri sürülmektedir. 

Bu meyanda'•:• 
. A) i Vakfıkebir'in -.Ağır-'Köyündeki P7:; 08 ve 

Kirazlı Köyündeki •/7. nıı'mai-alı usandıklarda-'-De-
, mokrat Partiye daha -fazla' oy çıkması ve ekseriye 
• 1 iu 1)U sandıklarda DeTiiOKi'at Partide olması -icap 
ederken bu sandık başlarının propaganda' ve bas
kılan .sonunda1 oyların'Cumhuriyet Halk' Partisi
ne •'çıktığr-alâkalıların, korkmaları hasebiyle za
manında buna muttali ' olamadıklarından mehil 
dâhilinde.müracaattan mahrum kaldıkları; -
....: B.) Vakfıkebir'in Üürdallı Köyündeki 29 nu

maralı sandığın yerinin .tebdil edildiği--.ye.-bura
daki.-Halk; Partisi .temsilcisinin propaganda -yap
tığı ye cetveli yırttığı; '.-.• -:.r- . 

C) ; -Diğeri bir şikâyete.'nazara.it ahiren yapı-
,!ian.-tetkiklerden 'aıılaşıldığına göre .İl Seçim Ku-
... inhina verilip 8 , VI . 1950 tarihinde Yüksek 
•,Se.çim- -Kuruluna -gönderilen >; ^tarihsiz; İrir- dilekçe 
ile, Maçka 'nııv Mortâkap-Köyünde; oy: kullanan 

. üç,;şeçmenin îSahanay Köyünde de '"oy kullandık- ; 
ları,. aynı mahiyette lo seçmenin. Poparo; ve ;Sa-. 
hanay köylerinde mükerrer oy kullandıkları iddia 
edilmekte olup bütün şikâyetler bunlara inhisar-
eylemektedir. 

' ( ;S. Sayı^ :-51 

Yüksek 'Secini "Kurulı't kararında ?da;es\4sl ı • ol a-
rak belirtil miş: •. -olduğu üzere, * • yap ilan- .-• :-büt üı ı 
İm 'iddialar >554ö •sayıliw>Millet\*ekilleri »Secimi 
Kanun unun-l 12, ,124 neü • "maddelerinde* tasrih 
edilen usullere 'uygun -bir tarzda muayyen . ^Me
hillerde, -gerekli -vesikalar»eklenerek ve ilgili dist 
kurullara derece derece!'yapılmamıştır. ;• Baskı 
neticesinde vâki • olduğu;ileri sürülen' kanunsuz
luklara -gelince : Bu •hususlar için alâkalılar 
hakkında -.adli mercilere takibat 'iörası için, başvu-
rülmasîıîlttzmigeidiği 'böyle'inüeerret ' iddiaların 
seçhn'^netiee^inerînüessiıı 'olamıyacağ'i'Cİhetleitet
kik kabiliyeti göıülmiyen bu iddialar da :Yüksek 
Seçim Kurulunca reddedilerek müştekilere teb
liğ edilmiştir. 

Trabzon .'Milletvekilliklerine seçilen Milletvekil
lerinin şahıs ve Vasıflarına ve seçim .yeteı İlkle
rine her hangi bir itiraz da vâki değiltliı. Mez
kûr seçimle!' hakkında Seçim Kanunu hükümle
rine uygun olarak yapılmamış bulunan itiraz ve 
iddiaların reddi hakkındaki Yüksek Seçim Kuru
lunca kanun hükümlerine uygun olarak verilen 
kararırı ve netice itibariyle Trabzon Milletvekil
leri. tutanaklarının onanması lâzımgeldiğine Ko
misyonumuzca çoğunlukla karar verilmiştir, z 

'"Kamutayın yüce tasvibine arzolunniak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tutanakları -İnceleme ' 
l\ omisyouu Başka m 

;Afyon;K;--
Muhalifim -

K. Özçohan 

Kati]) 
İzmir 

. S. Giz 
imzada bulunamadı 

Af yon'K. 
Muhalifim 

...', - A.Güle.r • • 
Burdur 

M. Özbev 

13u 'rapor Sözcüsü 
Kırşehir ' -

il. SMJrkut'• U 

ceJ 
.Muhalifim 
77. Fırcrf^ 

«OİU::;. i' 
Muhalifim -

V. Yöntem' 
Edirne 

C. Köprülü 
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Erzincan 
C. Gönen 

Gümüşane 
Muhalifim 

77. Tokdemir 

istanbul 
E. Adakan-

Kütahya 
Muhalifim 
R. Koçak 

Erzurum 
R. Topçuoğhı 

Hatay 
T. Sökmen 

Kars 
••' E.. Oktay 

Malatya 
77. Doğan 

Manisa 
Muhalifim 

.. • F. flker 
Ordu 

Z. M. Sezer 
Sivas 

Muhalifim 
/. Duygu 

Van 
K. Öztdp 

A 

Niğde 
Muhalifim 
F. E cer 

Ordu 
77. Şarlarn 

• • - ü r f a 
7ı. K. Timuroğlu 

Yozgad 
A. Doğan 

Zonguldak « 
Muhalifim 
Yurdabayrak 
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