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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'm, 

Zonguldak Limanı 'hakkındaki sorusu, soru sahibi 
oturumda hazır bulunmadığından başka Birleşi
me bırakıldı. 

Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün dış po
litika ile memleketin siyasi ve askerî meseleleri 
hakkında Başbakanlıktan Gensoru açılmasına 
dair önergesi okudu. İçtüzüğün 157 nei maddesi
nin sarih hükümleri dairesinde vazıh olarak ya
zılmak üzere bu önergenin sahibine geri verilmesi 
hakkındaki Ağrı Milletvekili Celâl Yardımeı'nın 
önergesi, kabul olundu. 

Kırşehir Milletvekili Osman Bolükfoaşı ve 
Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, Ko
re'ye gönderilen Savaş Birliği hakkında Başba
kandan Gensoru açılmasına dair önergesi, İçtü
züğün 157 nci maddesi sarahatine uygun olarak 
madde tâyini ve gerekçesi açıklanmak suretiyle 
verildiğinden kabul edildi. Başbakan Yardım
cısı Samet Ağaoğlu'nun teklifi üzerine bu öner
genin 11 Aralık Pazartesi günkü Birleşimde gö
rüşülmesi uygun görüldü. 

Danıştayda açık 'bulunan altı üyelik seçimin

de çokluk alamıyan üç üyelik için tekrar oy 
toplandı. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans 
öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinin 15 nci mad
desinin kendisi hakkmda da uygulanmasını is-
tîyen öğrenci Yusuf Yılmaz Yavuz'un, dilekçesi 
hakkındaki Dilekçe Komisyonu raporu, kabul 
edildi. 

Birleşime ara verildi. 

tkinci oturum 
Açık bulunan Danıştay üyelikleri için ya

pılan- bu seçimde de adayların aldıkları oylar
da yetersayı bulunmadığından seçimin gelecek 
Birleşimde üçüncü defa tekrarlanacağı bildi
rildi. 

4 . XII . 1950 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
İçel Milletvekili Çorum Milletvekili 

R. Koraltan S. Baran 
Kâtip 

Manisa Milletvekili 
M. Kurbanoğlu 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 

200 ncü maddesi değiştirilmesi hakkında Ka
nun tasarısı (1/92) (Adalet Komisyonuna); 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1948 yılı Kesinhesabı hak
kında Kanun tasarısı (1/93) (Sayıştay Komis
yonuna) ; 

3. — Edebiyat ve Sanat eserlerini koruma 
için kurulan Bern Birliğine katılmak hususunda 
Hükümete yetki verilmesine dair Kanun tasarısı 
(1/94) (Dışişleri, Millî Eğitim ve Adalet Ko
misyonlarına) ; 

4. — Hayvan Hırsızlığının men'i hakkındaki 
5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı (1/95) 
(Adalet Komisyonuna); • 

5. — Kaçakçılığın Men ve Takibine dair olan 
19İS sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bâzı maddelerinin yürürlükten kal
dırılması hakkında Kanun tasarısı (1/96) (Güm

rük ve Tekel, İçişleri ve Adalet Komisyonlarına); 
6. — Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hak

kındaki 3005 sayılı Kanunun 6 nci ve 13 ncü 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
Kanun tasarısı (1/97) (Adalet Komisyonuna); 

7. — Millî Korunma Kanununun 4648 sayılr 
Kanunla değiştirilen 65 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 66 
nci maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkın
da Kanun tasarısı (1/98) (İçişleri ve Adalet Ko
misyonlarına) ; 

8. — Orman Genel Müdürlüğü 1945 yılı Ke
sinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/99) (Sa
yıştay Komisyonuna); 

9. — Orman Genel Müdürlüğü 1946 yılı Ke
sinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/100) (Sa
yıştay Komisyonuna); 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Ke
sinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/101) Sa
yıştay Komisyonurîa); 

11. — Radyoloji, radyum ve elektrikle tedavi 

27 -
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ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkındaki 
3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna bir madde eklenmesine dair 
Kanun tasarısı (1/102) (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonuna); 

12. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 
(1/103) (Adalet Komisyonuna); 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yunanistan Hükümeti arasında münakit Veteri
ner Sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında 
teati olunan mektupların onanmasına dair Ka
nun tasarısı (1/104) (Dışişleri ve Tarım Komis
yonlarına) ; 

Teklifler 
14. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'm, 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun teklifi (2/67) (İçişleri ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

15. — Bursa Milletvekili Agâh Erozan'm, 
Bucak Müdürlerinin Devir Masrafları hakkında
ki 5005 sayılı Kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun teklifi (2/68) (İçişleri 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

16. — Bursa Milletvekili Hulusi Köymen ve 
Edirne Milletvekili Cemal Köprülü'nün, Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Ka-

1. — Ankara Milletvekili Osman Şevki Çi-
çekdağ ve 45 arkadaşının Birleşmiş Milletler or
duları saflarında Kore'de savaşan Kahramanla- \ 
rımıza Türkiye Büyük Millet Meclisinin yürek- I 
ten minnet ve şükran duygularının hir kere daha J 

12.1950 0 : 1 
i nunun 11 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak

kında Kanun teklifi (2/69) (Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

17. — Erzurum Milletvekili Fehmi Çoban-
oğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 99 ncu maddesinin değiştirilmesine 

ı dair Kanun teklifi (2/71) (Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

i 18. — Zonguldak Milletvekili Fehmi Açık-
söz'ün, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 

ı, birinci ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu Kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair olan 5585 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
geçici 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Kanun teklifi (2/70) (Maliye 

, ve Bütçe Komisyonlarına); 
L Raporlar 

19. — Birleşmiş Milletler emrine verilmek 
üzere askerî birlikler halinde yabancı ülkelere 
gönderilecek ordu mensuplarının -aylık ve ücret-

, 1 eriyle çeşitli istihkakları ve birliğin sair mas
rafları hakkında Kanun tasarısı ve Mîllî Savun
ma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/76) 

i (Gündeme); 
20. — istanbul Milletvekili Sani Yaver'in, 

i yeniden bastırılacak para, pul, tahvil, çek ve sair 
: bilûmum evrak ve madenî paralar üzerine konu-
i lacak resim ve remizler hakkında Kanun teklifi 

ve Maliye Komisyonu raporu (2/15) (Gündeme). 

duyurulmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Gündemden evvel Ankara, Er
zurum, Tokad ve diğer milletvekilleri arkadaş
ların takriri var, reyinize arzedeceğim ; 

B Î R Î N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) 

KÂTİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaffer Ünal (Tokad) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — ÖNERGELER 

— 28 — 
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Tokad * 

H. ökeren 
Sivas 

N. Ertürk 
Tokad 

H. Koyutürk 
Afyon K. 

A. Tan ' 
Samsun 

M. özkefeli 
Bolu 

K. Kozak 
Gümüşane 

İT. Tokdemir 
Antalya 
î. Subaşı 
Ankara 

II. Bulgurlu 
Amasya 

II. Koray 
BAŞKAN 

Gümüşane 
V; M. Kocatürk 
Afyon K. 
A. Güler 

Tokad 
N. T. Topçoğlu 

Elâzığ 
Ş. Yazman 
Tunceli 
H. Aydın 

Bolu 
V. Yöntem 

Antalya 
Nazifi Ş. Nabel 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Ankara 
F. Seyhun 

Samsun 
H. Üzer 

Çankırı 
K. Arar 

Ankara 
Ö. Bilen 

izmir 
A. Tekön 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
Niğde 

F. Ecer 
Bolu 

Z. Danışman 
Ankara 

R. Eren 
Konya 

P. Birand 

Önergeyi yüksek- heyetinizin 
kabulüne arzediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etrmyenlcr... ittifakla kabul edilmiştir. (Şiddetli 
alkışlar). 

Gündeme geçiyoruz efendim. 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dünya sulhunu kurmak ve korumak ve bu 

suretle medeni insanfrk âleminin emniyet ye hu
zurunu sağlamak yolunda birleşen Birleşmiş Mil
letler ordular saflarında parlıyan ve bütün 
dünyada hayranlıklar yaratan süngüleriyle Ko
re 'de şanlı tarihimize yeni bir hamaset ve şe^ 
hamet destanı daha katan Plevne, Çanakkale ve 
Dumlupmar kahramanlarının yiğit evlâtlarına 
Meclisimizin yürekten minnet ve şükran duygu
larının bir kere daha duyurulmasına karar ve
rilmesini teklif ediyoruz. 

Ankara Manisa Erzurum 
0. Ş. Çiçekdağ F. ilker E. Nutku 

Kocaeli Erzurum Ankara 
M. Yılmaz B. Dülger Salâhaddin Âdil 

Balıkesir Erzurum Çanakkale 
A. Kalıpsızoğlu M. Zeren S. Endik 

Tokad Trabzon Kütahya 
F. Çubuk M. Goloğlu S. Nasuhoğlu 
Kocaeli Erzurum Çanakkale 

S. Önhon S. Erduman ö. H. Mart 
Bolu istanbul Tokad 

1. Gülez A. Haindi Başar A. Gürkan 

4. — BAŞKANLIK DÎVANI* 

1. — Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğlu 
ve Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'-
in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 99 ncu maddesinin yorumlanmasına dair 
olan önergesinin geri verilmesi hakkında öner
gesi (4/79) 

1 . XII . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 99 ncu maddesinin yorumlanması hak
kında 4/47 sayılı önergemizi geri almak istiyo
ruz. Icabeden işlemin yafpılmasma müsaade bu-
yurulmasını saygılarımızla arzederiz. 

Bingöl Milletvekili Erzurum Milletvekili 
F. F . Düşünsel Fehmi Çobanoğlu 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
il, ilce ve bucaklarla köylerimizin haritaları ve 
içme suları hakkındaki sorusuna İçişleri Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/81) 

\ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

BAŞKAN —• Geri verilmiştir. 

2. —~ İstanbul Milletvekilleri Mükerrem Sarol 
ve Hüsnü Yaman'm, Türk Ceza Kanununun 
481 nci maddesinde yazılı (aynı mahkeme) sözü
nün yorumlanmasına dair olan önergesinin geri 
verilmesi hakkında önergesi (4/80) 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin 

yorumlanması hakkındaki önergemi geri alıyo
rum. 

Gereken muamelenin yapılmasını rica ederim. 
istanbul Milletvekili istanbul Milletvekili 

Hüsnü Yaman Mükerrem Sarol 

BAŞKAN — Çeri verilmiştir efendim. 

B,. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
1. Birçok, il, ilce,, bucak ve köylerimizin 

henüz harita ve imar plânları yapılmamış, inşa
at da alabildiğine ve gelişigüzel devam edip 

5. _ SORULAR VE CEVAPLAR 
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gitmektedir, yollarımız da yok; 

2. Yine birçok il, ilce ve köylerimizde içme 
suları pek perişan ve gayrisıhhi vaziyettedirler. 

3. Halen iller Bankası bu çok hayati ve za
ruri olan ihtiyaçları karşılıyamryacak bir du
rumdadır, bunların süratle yapılması hususun
da iller Bankasını takviye veya Bakanlıkça baş
ka tertipler alma hususunda bir kararı olup ol-
.madığıni Sayın Bayındırlık Bakanının Meclis 
kürsüsünden sözlü olarak açıklamada bulunması
nı rica ederim. 

Burdur Milletvekil 
Ahmet özbey 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HlOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, Burdur Mil
letvekili arkadaşımızın İller Bankasına ait olan 
bu sualini ben teşekkürle ve memnuniyetle karşı
ladım. Çünkü bu suale vereceğim izahat bu Ban 
kanın ehemmiyet ve vazifesindeki şumûl, Yüksek 
Meclise bir daha bildirilecektir. Malûmuâliniz bu 
Banka evvelce Belediyeler Bankası olarak kurul
muş, bir müddet böyle çalıştıktan sonra, son çı
kan kanunlarla iller Bankası namını almış ve iş
leri daha şümullenmiştir. Evvelce yalınız beledi
yelere ait işleri yaparken şimdi köylerde ve vi
lâyetlerde bundan istifade etmeye çalışmaktadır. 
Fakat bugünkü çalışma tarzında en çok yine isti
fade edenler belediyelerdir. Çünkü belediyenin 
burada birikmiş olan sermayesi daha kabarıktır. 
Malûmuâliniz, şehirlerin hali hazır haritaları, iç
me suya ve şehir plânları, elektrik tesisatı aşağı 
yukarı bu bankaca yapılan karşılıklariyle veya 
diğer bir kanunu mahsusla .bankada birikmekte 
olan fonlarla karşılanmaktadır. Bu suretle gerek 
Belediyeler Bankası zamanında, gerekse iller 
Bankasına intikal ettikten sonra ikraz suretiyle 
vermiş olduğu paralarla veya fon tesisinden ve
rilen tahsisatla birçok teşebbüslere girişilmiştir. 
Hali hazırda 635 belediyeden 316 belediyenin 
haritası yapılmıştır. 138 belediyenin haritası ya
pılmaktadır. Ayrıca 33 beldenin hartası ihale 
edilmek üzeredir. Yine şimdiye kadar 219 bele
diyenin imar plânı yaptırılmıştır, 28 belediyenin 
plânı yaptırılmaktadır ve 41 belediyenin plânı 
da 1951 senesi işleri meyanma ithal edilmiştir. 

içişleri Bakanlığı emrinde bulunan fondan, 
189 belediyenin içme suyu tesisatı için ceman 
44 051 289 lira tahsis edilmiştir. Bu 189 tesisten 
lıalen 39 adedi ikmal edilmiş bulunmaktadır, 6Q 
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{ sı hali inşadadır ve 74 ünün de henüz inşaatı de

vam etmektedir. 10 belediyenin ihalesi derdestir. 
Su tesislerini kurmak için şimdiy kadar iller 

Bankasına 13 köy müracaat etmiştir, kendilerine 
103 bin lira verilmiştir. 

Ayrıca iller Bankası Kanunu mucibince sâii 
kârdan ayrılması iktiza eden miktardan 73 218 
lira tefrik olunmuş beş köyün su işine tahsis 
edilmiştir. 

Bundan başka 1949 senesinde Ankara Vilâ
yeti hususi idaresinin müracaatı üzerine civarda 
bulunan 170 köyünün su işleri için tahsisat ve
rilmiştir. Hali hazırdaki durum budur. 

AVNI DOĞAN (Yozgad) —. Çok az. 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDlN NASU-

HlOĞLU (Devamla) — Malûmuâliniz haritalar 
ve imar plânlarını yaptırmak birçok suretlerle 
vâki olmaktadır. Bâzı belediyeler bunu doğrudan 
doğruya bir mühendise ihale ederek yaptırıyor, 
bir kısmı bankanın heyeti fenniyesi tarafından 
yaptırılır, nadir ahvalde doğrudan doğruya 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından fiilen yapıl
dığı vâki olmuştur. Her ne suretle olursa olsun, 
gerek mütaahhidin yapmış olduğu plânlar olsun, 
gerekse heyeti fenniyenin yapmış olduğu plân
lar olsun, bunların heyeti umumiyesi Bayındır
lık Bakanlığının tasdikmdari geçtikten sonrar 
mevkii icraya konulur. 

Bankanın bugünkü malî durumuna gelince: 
Münferit vâki olan bâzı müracaatlarda da arzet-
tiğim gibi, banka, bugünkü durumda gerek istik
raz ve gerekse fondan yardım kısmını doldur
muş mevkidedir. Çünkü şimdiye kadar serma
yesini, arzettiğim şekilde dağıtmış ve onların 
inşaat ve taksitlerinin biriktirilmesiyle meşgul
dür. Diğer taraftan 1953 senesine kadar gelecek 
fon hasılatını karşılık göstererek 190 su işlet
mesi, 89 elektrik tesisatına fondan para yatır
mış ve tevzi etmiş bulunmaktadır. Bankanın 
bugünkü gerek sermaye gerekse fon durumun
dan dolayı daha fazla teşebbüse girişmeye im
kân bulamadık. Halbuki ihtiyaç tevali etmekte-

v dir. Gerek belediyelerden ve gerekse diğer yer
lerden mütemadiyen kendilerinin elektrik, su 
ihtiyaçlarının temini, başlanmış olanların ikmali 
veya kendilerine verilen evvelki tahsisatın % 20 
artırılmasını istiyen talepler karşısında bulunu
yoruz. Bunları karşılamak lâzımdır. Bugün Iç-

I işleri Bakanlığı, bâzı bankanın sermayesinin ar-
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tırılması için tedbirler aldı ve teklifler yaptı. 
Bu teklif Bakanlar Kurulunda görüşüldü ve iş 
hususi bir komisyona tevdi edildi. Bu İçişleri, 
Maliye, Bayındırlık Bakanlıklariyle bir bankacı 
mütehassısın iştirakiyle yapılan toplantılarda 
bankanın sermayesinin tezyidi hususunda bâzı 
kararlar alınmıştır, fakat henüz kati neticeye 
varılamaımşâtır. Bunlardan katî bir netice istih
sal ettikten sonra, bankanın sermayesinin tez
yidi suretiyle bu ihtiyaçların karşılanmasına 
çalışacağız. 

Bendenizin bu konu hakkındaki maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Mehmet özbey. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayın İçiş

leri Bakanımızın verdikleri izahattan dolayı 
Yüksek Huzurunuzda kendilerine teşekkür ede
rim. Milletimizin bu eksiklerini tez zamanda 
başarmasını bilhassa canü gönülden istirham 
eylerim. 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Cumhurbaşkanlığı Kökünde bulunan kimya 
lâboratuvarı, kapalı manej, sığınak ifa Kızılca
hamam'daki Orman Sarayı, Dolmabahçe Sarayı 
karşısında yaptırılan stadyum sahasına katılan 
arazi ve Millî sarayların teftişi neticesi hakkın
da Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/90) 

BAŞKAN — Efendim, Başbakan ve yardım
cısı hazır bulunmadıkları için sorunun cevabı 
6 . XII . 1950 Birleşimine bırakılmıştır. 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Atatürk'ün vasiyeti, nakit, me?ıkul ve gay
rimenkul malları ile kendisine verilen kıymetli 
hediyeler hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/91) 

BAŞKAN — Bu sorunun cevaJbı da aynı se
bepten ötürü 6 . XI I . 1950 Birleşimine bırakıl
mıştır. 

4. — İstanbul Milletvekili Andre Vahram 
Bayar'ın, ecnebi ilâç müstahzarlarının memleke
timizdeki satış fiyatları hakkında Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından sözlü sorusu (6/102) 

BAŞKAN — Bakan bulunmadığı için bu da 
6 . 12 . 1950 Birleşimine bırakılmıştır. 

5. — Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'-
ın, memleketin sağlık durumunu ve teşkilâtını 
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düzenlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğümJ 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/103) 

BAŞKAN — Bakan bulunmadığı içiri 6.12. 
1950 Birleşimine bırakılmıştır. 

6. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, zi
rai kalkınma, ziraat motorlu vasıtalarında kul
lanılan akaryakıt fiaytları, yol işleri, memleke
tin iktisadi durumu ve Ordu'da yetişen patates 
mahsulü hakkında Tarım, Bayındırlık, Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/104) 

BAŞKAN — Bakan bulunmadığı için 6.1.2. 
1950 Birleşimine bırakılmıştır. 

7. —• Sür d Milletvekili Baki Erden'in, pasa
portsuz ve kaçak olarak memleketimizi terkeden 
vatandaşların geri dönmeleri hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/105) 

BAŞKAN — Aynı sebepten ötürü 6.12.1950 
Birleşimine bırakılmıştır. 

8. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'-
ün, Sümerbank fabrikasında imal olunan pa
muklu mensucat ve iplik ile bâzı cins sacların 
satiş şekli ve fiyatları hakkında İşletmeler Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/106) 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Ahmet Ba-
şıbüyük burada mı efendim? (Yok sesleri) 

Soru sahibi burada bulunmadığı için bu da 
6 . 12 . 1950 Birleşimine bırakılmıştır. 

9. — İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'-
ın, TJrfa Milletvekili Hasan Oral'a ait olup Di
yarbakır'da ele geçen silâhlar hakkında Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/107) 

BAŞKAN — Başbakan ve yardımcısı bulu
namadığı için bu sözlü soru 6 . 12 . 1950 Birleşi
mine bırakılmıştır. 

10. — Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun, 
merkeze çağrılması dolay isiyle iki aydır boş bı
rakılan Ordu Valiliği hakkındaki sorusuna İçiş
leri Bakam Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü ce
vabı (6/108) 

BAŞKAN — Atıf Topaloğlu burada mı (Bu
rada sesleri) önergesini okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

' 1. Ordu Valiliği iki aydır neden boş bıra
kılmaktadır ? 
,# 2: Beş ay evvel tâyin edilen vali halen Or
du Valisi imidir? 

3. Belediye Seçimini mütaakıp merkeze çağ
rılan vali iade edilecek midir, yoksa başka bi
risi mi tâyin edilecektir? 

Yukarda arzettiğim üç sorumun içişleri Ba
kanlığı tarafından Büyük Millet Meclisi kürsü
sünden cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ordu Milletvekili 

Atıf Topaloğlu 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, bu sualin 
mevzuu tamamen idari bir iş olmakla beraber 
mademki, Sayın Milletvekili bu suali sormuş
lardır, bendeniz de durumu arzedeyim. 

Ordu Valisi Rebii Karatekin sabık Hükü
met zamanında Sivas Valisi idi. öteden beri ken
disinin sahil bir mıntakaya gelmesi arzusu biz
ce malûm olduğundan son yapılan vali tebed
dülatı arasında kendisi Ordu'ya tâyin edilmiş
ti. Halen Ordu Valisidir. Kendisinden aldığımız 
bir yazıda yani 30 . VIII . 1950 tarihli bir ya
zısında kendisinin merkezde bir vazifeye alın
masını talep etmiştir. Bunun üzerinde aradan 
birkaç zaman geçtikten sonra, işlerimizin çok
luğundan hemen cevap veremedim, beş on gün 
sonra merkeze gelmesini ve görüşmemizi kendi
sinden rica ettim. Bunun üzerine merkeze gel
di. Geldiği tarih 10 . X . 1950 dir. Yine işleri
mizin çokluğu dolayısiyle oturup da oradaki 
durumu ve kendisinin arzusunun sebeplerini 
fbellibaşlı konuşmaya imkân bulamadık. Bu ara
da kendisi resmî iznini istedi, İstanbul'a gitti, 
iznini ikmal etti geldi. 10 günden beri de bura
dadır. Fakat yine takdir buyurursunuz ki ; iş
lerin çokluğu dolayısiyle kendisi ile görüşmeye 
fırsat bulamadım. Bugünlerde bu imkânı bula
cağımı ümidediyorum. Kendisi ile görüştükten 
sonra ve esasen kendisinin arzusu da merkeze 
gelmek olduğundan, Sayın Barbakanla da temas 
ederek buraya mı tâyin edilir, yoksa tekrar 
oraya mı gider, bu meseleyi yakında halledece
ğiz. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar; sorum üzerine, saym Bakanın lût-
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federek vermiş olduğu izahattan dolayı kendi
lerine minnetlerimi arzederim. Yalnız şurasını 
da hemen söylemeliyim ki, verdikleri izahatla, 
hâdiseler arasında tamamen mübayenet vardır. 

Bilhassa belediye seçiminden bu ana kadar 
geçen hayli müddet içerisinde büyük bir vilâ
yet valisiz bulunmaktadır, aynı zamanda sayın 
Bakan, görüşüp bu işi halledemediklerini bu
yurmaktadırlar. Sayın bakana temenni ederim 
işlerinde muvaffak olsunlar. Yalnız Ordu gibi 
bir vilâyetin valiliğinin münhal olduğunu na
zarı dikkate* alarak biran evvel görüşmelerini 
rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, basit ve mahalline 
masruf bir gayret telâkkisine yol açabilecek 
bir konunun Meclise getirilmemesini ve bir so
ru vesilesi teşkil etmesini arzu etmez idiysem. de, 
çok açık ve bariz bulunan yanlış hareket ve 
düşüncelerin devamından endişıe ederek hâdi
seyi hukuk yönünden nizam terazisinde vukuf
la tartacak büyük vicdanlarınızın önüne sermeyi 
bir vazife olarak telâkki ettim. 

Sorumun birinci ma idesi şudur: Ordu Va
liliği iki aydır neden boş bırakılmaktadır? Bi
liyorsunuz ki, muhtar seçiminden sonra beledi
ye seçimleri yapıldı. Ordu İlinde her iki seçimi 
de Halk Partisi kazandı. Bu seçimlerden az za
man evvel tâyin edilen vali belediye seçimini 
mütaakip il genel meclisi seçiminden evvel 
merkeze çağrıldı. İl genel meclisi seçiminde va
linin Ordu'da bulunmamış olmasına rağmen bu 
seçimi de Halk Partisi kazandı. (Allah versin 
sesleri), (Sadede sesleri) 

BAŞKAN — Efendim lütfen hatibin sözünü 
kesmeyiniz, izahatına devam etsin. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Tam sa^ 
det içindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, ben bir hâdisenin hu
kuk ve nizama uygun olmadığını huzurlarınız
da ifade etmeye çalışıyorum. Eğer muhalefet 
olarak sorumu dinlemek istemiyorsanız emre
dersiniz susarım. (Devam sesleri) 

Zannediyorum ki yapılan noksanlıkları, ek
siklikleri büyük vicdanlarınız hiçbir zaman ka
bul etmiyecektir. Valinin bu seçimden evvel 
merkeze çağırılması sebebine gelince; ilk iki 
seçimi, onun tesiri altında, Halk Partisinin ka
zanmış olduğu vehminden gelmektedir, (öyle 
bir şey yok, bizde vehim yok sesleri) Zira, Or-
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du'da yapılan seçimlerin Halk Partisi tarafın
dan kazanılmasını, Demokrat Parti Ordu teşki
lâtı, vali ve memurlara atfetmektedir. Bunun 
delili olarak müsaade buyurursanız, 14 Ma
yıs seçiminde Demokrat Parti milletvekili adayı 
olan ve il idare kurulu başkanlığını uzun müd
det yapan bir arkadaşımla Fatsa idare Kurulu 
Başkanlığını yapan bir arkadaşın 14 Mayıs se
çimleri dolayısiyle birbirlerine yazdıkları mek
tubu huzurunuzda okuyacağım. (Bu işle ilgili 
mi? sesleri). 

Bu işe aittir, hâdiseyi tavzih eder. (Tarihi ne 
sesleri). 

2 . VI I I . 195Q dir. (Aslını görelim sesleri). 
Bunun kopyasını Basma veririz ve gerekirse 

Meclis Başkanlığına takdim ederiz, tetkik buyu
rurlar : 

«işarınızı valiye söyledim. Ehemmiyetle üze
rinde duracağını vadetti. Bununla beraber der
hal ilâve edeyim ki, valiye Demokrat Parti 
iktidarının valisi demekte tereddüt etmekteyiz. 
Malümya bu zat Sivas'tan geldi. Bilhassa se
çim esnasında birçok yolsuzluklar yapmış olma
sına rağmen Ordu'ya tâyini ,Ordu'nun devam et
mekte olan talihsizliğinin yeni cilvesidir. Seçim 
esnasında envai habaset eden memurlar hak
kında bir muamele yapamadık. Bizi oyalamak
tadırlar.» (Gürültüler). 

Ben bildiklerimi okuduğum gibi söylüyorum. 
(Söyle, söyle sesleri). 

Bu mektubun alâkalı kısmını huzurunuza 
arzettikten sonra. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — İtirafı 
zünup. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Evet va
linin merkeze alınmasının ne sebep ve tesirle 
yapıldığını anlamak kolay olur. Diğer taraf
tan valinin bulunmadığı bir zamanda il genel 
meclis seçiminin Halk Partisi tarafından kaza
nılmış olması gerek bu valiye ve gerek diğer 
memurlara karşı yapılan muamelelerin haksız
lığını ispata kâfidir zannederim. 

2. Ordu Valisi Sivas'tan Halk Partisi lehin
de faaliyet sarf ettiği töhmeti altında Ordu'ya 
nakledilmiştir. 

Seçimi emniyet altına alan kanun muvacehe
sinde bu kabîl iddiaların yeri olmasa gerektir. 
Ancak bu vali, Halk Partisi iktidarı zamanında 
siyasetle iştigal ettiği töhmetiyle Ordu'ya nak
ledilmişse ve il genel meclisi seçimleri sırasında 
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Ordu'dan merkeze aynı sebeple alınmışsa, şura
sını kaydetmek isterim ki; Ordu İli, memurların 
siyasetine sahne olarak seçilecek bir vilâyet ol
mayıp, sadece her sınıf memurdan tarafsız ola
rak vazife bekliyen bir vilâyettir. (Bizim de is
tediğimiz o idi ama, sesleri). 

Şayet vali, Hükümete hâkim olan bu mülâ
hazalarla Ordu'dan alınmışsa, hakkında ka
nuni muamele yapılması ve Ordu'nun aylardan 
beri valisiz bırakılmaması icabederdi. Yine şu
rasını arzetmek isterim ki, eğer Hükümetçe de 
lüzumlu görülüyorsa Ordu'nun bir valiye şid
detle ihtiyacı vardır. 

Politik gayretlerle masum insanları mağdur 
etmeye hakkımız yoktur. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Kim bu 
masumlar? 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Şimdi 
söyliyeceğim. Vicdanlara hitap ediyorum. Nak
letmekle kanaat değişmez. Naklinin sebebi katî 
ise hakkında kanunun tatbiki şarttır. 

İktidarda hangi parti bulunursa bulunsun 
bir iktidar değişmesinden dolayı memurların, 
bu gibi hareketlere karıştı iddiasiyle mutazarrır 
edilmemesi şarttır. (Gürültüler). 

Sayın Adnan Menderes tarafından okunan 
Hükümet programında; «Memlekette istikrarı 
teyit ve vatandaş haklarını teminat altında bu
lundurmak bakımından idare cihazımızın, ikti
dar değişmesinin tesirlerinden masun ve yalnız 
kanunun emrinde ve milletin hizmetinde bulun
durulmasını zaruri görmekteyiz... 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Sizin hiz
metinizde... 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — «Bu mak
sadın elde edilmesi her şeyden evvel her sınıf 
memur hak ve haysiyetinin kanunlarla mahfuz 
bulundurulmasına bağlıdır. Devlet memurları
nı şahıs veya zümrelerin emir veya arzularına 
tâbi olmaktan kurtarılmaları esbabı üzerinde 
duracağız» (Biz kurtardık sesleri), denilmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar; bizim de ısrarla üze
rinde durmak istediğimiz şey, programda yer 
alan bu düşüncelerin yerine getirilmesinden 
ibarettir,. (Biz yerine getiriz sesleri). Bu dü
şüncelerin tatbikmda polemik ve politik olarak 
arızi zihniyetlerin iktisabından sıyrılarak, bu 
memleketin geleceğindeki inkişafında hizmet-
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leri, zaruri bulunan makamların, şahsiyetlerini 
rencide etmemeyi kanuni bir. vecibe sayarken, 
memleketiseverliliğin de bağlıca unsurlarından 
olduğunu arzeder, mâruzâtımı neticelendiririm. 

Ş^yİÇET MOCAN.(Tekirdağ) — Sizin hizr 
m etinizde bırakalım öyle mi? 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HİOÇrLU (Edirne) — Arkadaşlar, bendenizin 
Ordu, Valisi hakkındaki maruzatım, hakikatin 
taban tabana, zıddı değil, hakikatin tabantaba
na intiibakıdu;. (Soldan bravo,sesleri) Arzetti-
ğim,gibi, oraya.tâyin edilen bu zat, bizzat ken
disi tarafından okuduğum tarihte resmen mü
racaat,. etmiş, kendisinin merkebe alınmasını is
temiştir. Bilâhara 10 tarihinde buraya davet 
edilmiştir. Demin de işaret ettim. Beyefendi 
dinlememişler galiba. Kendisi resmî iznini almış 
ve oradan İstanbul'a gitmiştir. Bir ay müddetle 
İstanbul'a gitti. Ordu valisiz değildir. Vali mu
avini, vali vekili olarak salâhiyet ve hakla Or
du Vilâyetinin umurunu görmektedir. Binaena
leyh. merkeze alınması meselesinde şu veya bu 
tarzda bizim resmiyetimize intikal etmiş bir du
rum yoktur. Kendi talebiyle vekâlet karşı kar
şıya bulunmaktadır. İznini İstanbul'da ikmal 
edip dönücünden sonra, tekrar arzediyorum, iş
lerimin ,. çokluğu. yüfzünden bu on gün zarfında 
kendisiyle görüşmek imkânını bulamadım. 

Arkadaşlar•, Demokrat, Parti İktidarı, idari 
mekanizmayı tanzim ederken tamamen bu mil
letin,, bu Mejelisin temayülüne uyarak, bu mü-
essejşjtyi; her türlü tesirden azade tutacak şekil
de yürümeyi kendisine şiar ittihaz emiştir. (Sol
dan, fbr̂ avıo, sesleri, alkışlar). 

Bu böyledir ve böyle olmalıdır. (Böyle ola^ 
çaktır sesjeri). 

Eğer vaktinizi izaa etmiş olmazsan;, saibık 
iktidar tarafından 1949 .senesinde yapılan na
killerle, tahvillerle halen yedinci aya gelen ik
tidarın yaptığı nakil ve tahvilleri yanyana ge
t i rmem; seçim, arif esinde yap nakil ve tah
villerle^. büyük, bir inkılâp geçirdikten sonra bu
günkü Demokrat Parti Hükümetinin yapmış ol
duğu,. nakil ve ; tahvillerin rakamları yanyana 
geldiği takdirdeheyet i eelilenizce daha çok te
barüz eder.. (Bravo sesleri alkışlar). 

1949r senesinde 21 vali tekaüt edilmiştir. Bi
zim zamanımızda ise ,9 vali tekaüt .edpmıgtir. 

194Ş senesinde 64 vali nakil suretiyle yer de
ğiştirmiştir. 
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1 . I . 1050. tarihinden 14... V . 1950,tarihi, 

ne kadar, yani seçimlerin arif elerindeki* aylar 
zarfında tekrar dört vali değişıtirılmiştir. 

1949 senesinde 331 kaymakam değiştirilmiş
tir. Seçimlere takaddüm eden,dört ay zarfında 
da 108 kaymakam değiştirilmiştir. Binaenaleyh, 
1949, senesi, ile mütemmim, 1950 senesindeki 14 
ay zarfında yekûn itibariyle 68 vali, 439 kay
makam (değiştirilmiştir. 

Bizim zamanımıza gelince.: 
7 ay zarfında 54 veli ve 216 kaymakam yer: 

değiştirmiştir, Mecmuu, 270 tir. (İnkılâptan son
ra değil mi? Sesleri) (Terfi diye giden de var 
mı? Sesleri) Terfi diye, belki gidenler de vardır. 
Yerberinin değiştirilmesinde, bulunduğu eS!ki 
yerden daha, iyi yere gitmesi meselesi vardır. 
1949 snesinde bu mesele için 82 118 lira harcı
rah verilmiştir, Mütemmim kısım zarfında 17 
bin küsur, sarfiyat yapılmıştır. Bizim zamanı
mızda yapılan sarfiyat ,70 bin lirayı geçmemek-, 
tedir. 

Dr. MÜK^RB^M SAROL (İstanbul) — Bi
risi öğrenmek istiyordu, öğrenmiş oldu, 

BAŞKAN — Hepimiz dinliyoruz, öğrenenler. 
öğrenir, tabiî. Rica ederim. 

RÜKNEDDÎN NASUHİOĞLU (Devamla) 
— Şimdi jandarmaya geliyorum. 1949 da 84 al
bay yer değiştirmiştir. Mütemmim devre zar-

"fmda da 12 albay yer değiştirmiştir. Ceman 
96 albay yer değiştirmiştir. 

1949 da 53 yarbay, mütemmim devrede 11 
yarbay yer değiştirmiştir. Mecmuu 64. Bunlar 
1949 la seçime takaddüm eden aylar zarfında'Ol
muştur. 

Dr. MÜKERREM SAROL (istanbul) — Ya
ni sabık iktidar zamanında. 

RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Devamla) 
— Evet. 

Binbaşı : 28 + 4 == 32. Yüzbaşı 367, mütem, 
mim devrede 100, ceman 467. Üsteğmen 
101 + 65 = 166 ediyor. Teğmen 29 + 5 = 34 
ediyor. 

Yekûn itibariyle 14 ay zarfında 858 jandar
ma subayı şu veya bu sebeplerle yer değiştirmiş
tir. (Allah insaf etsin sesleri). 

Yine arzediyorum, 25 yıldan beri, mevcut olan, 
bir.idare, 14 Mayıs seç^mindeoı bu y a n a j m m u - , 
şak. ve demokratik bir idaıreye, geçtikten sonra 
33 albay, 25 yarbay, 16 binbaşı, 250 yüzbaşı, 44 
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üsteğmen, 15 teğmen değiştirilmiştir, yekûn 383 
•tür. 

858^ mukabil,1383 tür. 
1949 yılında sarf edilen harcırah tahsisatı 

387 340 liradır. Mütemmim devre zarfında 
•68-937 dibadır. Yekûn : 456 277 lira. 

FEY&I -BOZTEPE (Ordu) —Denkler i kim 
bağlamış? 

"BÂ'ŞKAN — Arkadaşlar müsaade buyurun, 
Mru"karşılıklı könüşrriaya müsait değildir. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Emniyet Müdürleri, 36 
ia'yda §4 nakil, bizimki ise 9 dür. 

^ERÎD MELEN (Van) — Sorunun cevabı 
bu değil ki... 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİÖĞLU (Devamla) — Bendenizin maruzatım 
sorunun cevabı değil de, hususi mektuplar oku
mak, sorunun cevabı mıdır? (Alkışlar). 

Maruzatım bundan ibarettir. 

11. —•• Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun, 
'Beleâiye Gelirleri Kanununun 19 ncu mdddesi-
nin'B; ftkramndaki liman İşgal Eesmine dair so-
Ymuna 'Tflizştirnia' Bakanı Seyfi Kurtbek'in söz
lü cevabı (6/109) 

Yüksek Başkanlığa 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 

19 ncu maddesinin B fıkrasındaki deniz araçla
rının Belediye içindeki limanları işgalden mü
tevellit alınacak îşgaliye Resmi Kanunu uya
rınca Belediye Meclislerince kabul edilmiş ol
masına rağmen kanuni tediyeler birçok hususi 
tefsirlerle yerine getirilmemekte olduğundan. 

1. 'Kanun yürürlükte olduğuna göre hük
münün icrası tatbik edilecek midir? 

2. Tediye edilmiyen ve belediyelerin kanu
nen aiaeağı bulunan liman işgaliye resminden 
mütevellit teraküm eden borçlar ödenecek mi
dir? 

•3. HuSüsi teşebbüslere ait deniz araçları 
tarafından ödenen resim neden Devlet Deniz
yolları tarafından ödenmemektedir ? 

4. Kanunun 19 ncu maddesinin B fıkrası 
htısusi tefsirlerle çıkhıaz yollara sokulmuştur. 
Mtisebbipİe'ri hakkında ne düşünülmektedir? 
Yükârdâki sorularımın Sayın Ui aştırma Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
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saygılarımla arzederim. 

Ordu Milletvekili 
Atıf Topaloğlu 

BAŞKAN — Söz Ulaştırma Bakanınındır. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 

(Ankara) —• Sayın arkadaşlar, 5237 sayılı Ka
nun «belediye içindeki limanlarda boş veya yük
lü olarak duran gemilerden belediye meclisle
rince düzenlenecek tarifeye göre (liman' işgal 
resmi)» alınması icabetmektedir. 

Bu şekilde belediyelerin Denizyolları İda
resinden istedikleri para miktarları şunlardır: 

1948 de istenilen 429 150, 
1949 da istenilen 863 857, 
1950 de istenilen 858 897. 
Ceman iki milyon kadar tutan bu para için

de bâzı belediyelerin talepleri dâhil değildir. 
Aynı kanun bu paralar, verilmediği takdir

de, nasıl tahsil edileceeğini de tasrih eder. Ya
ni, Tahsili Emval Kanununun hükümleri bura
da caridir; Bu paraların şimdiye kadar öden
memiş olması Denizyolları İdaresiyle belediye
ler arasında bu hususta ihtilâf mevcut olmasın
dandır. 

İhtilâf şuradadır: 
1. Tler belediye kendisine göre bir tarife 

yapmıştır. Yani belediyelerin tarifeleri arasın
da bir irtibat yoktur. 

Meselâ; İzmir Limanında bir tondan 100 
tona kadar beş kuruş alınırken İskende
run Liman 'mda 1 - 50 tona kadar 100 
kuruş alınmaktadır. Bunun gibi bir be
lediyenin tarifesi diğerine uymamakta ye 
pek büyük aykırılıklar göstermektedirler. 

2. İş galiye resimleri, hiçbir hizmet muka
bilinde değildir. Üstelik bu resmin tahsili kül
feti de liman başkanlıklarına yüklenmiştir. 

3. Işgaliye Resmi milletlerarası esaslara 
aykırıdır. Hususiyle yabancı gemiler bundan 
çok şikâyet etmektedirler. İstanbul'da, bu îşgal 
Resmi yüzünden bir İngiliz gemisi yükünü 
boşaltmadan avdet etmiştir. 

4. Kanun limandan bahsettiği halde liman 
karakterini haiz olmıyan iskelelerin belediye
leri de aynı resmi almaktadır. Meselâ sahil
den bir. iki mil uzakta olup krom yükliyen bir 
gemiden de Işgaliye Resmi istenmektedir. 

Bu sebeplerle, (Işgaliye Resmi) hakkındaki 
mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi. Millet-
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lerarası esaslara uygun bir şekilde düzenlen
mesi ve tarifelerin Bakanlık tasdikmdan ge
çirilmesi lâzımgeldiğine kanaat getirdik. Bu 
mesele üzerinde İçişleri Bakanlığiyle beraber 
çalışmalarımız vardır. Yakında gereken kanun 
tasarılarını Yüksek Huzurunuza sunacağız. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — 5237 sayılı 
Kanunun 19 neu maddesinin B fıkrasının istih
daf ettiği gaye, gelirleri bakımından zayıf 
olan belediyelerin kalkındırılması göz önünde 
tutularak yapılmıştır. Sayın Bakanın buyur
dukları gibi hakikaten ulaştırma teşkilâtına 
veyahut Devlet Bütçesine ağır bir külfet tah
mil ediyorsa buyurdukları şekilde inşaallah ya,-
km bir zamanda yeni bir şekilde bunu düzen
lemek lâzımdır. Yalnız birçok sahil belediyeleri, 
bütçelerini, bu îşgaliye Resmine uyarak tanzim 
etmişlerdir. İki seneden beri de bunları tahsil 
.edemediklerine göre, hakikaten bu sahada müş
kül durumdadırlar. Bunu bir an evvel netice-
lendirirlerse biz de kendilerine müteşekkir ka
lırız. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

12. -— Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen'-
in, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizde bulu
nan İlce adadine ve bunlardan kaçının şose ve 
köprülerle il merkezlerine bağlanmış olduğuna 
dair Bayındırlık Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/110) 

BAŞKAN —' Bayındırlık Bakanı yoktur. So
ru, 6 . XII . 1950 Birleşimine bırakılmıştır. 

••;• 13. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen'-
in, son sayıma göre Doğu ve Güney - Doğu böl
gelerinde mecburi tahsile tâbi kaç çocuk bulun
duğuna ve bu bölgelerdeki ilkokul sayısına dair 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tevfik tleri'nin 
sözlü cevabı (6/111) 

T. *B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların sayın' Millî Eğitim 

Bakanı tarafından Yüksek Meclis huzurunda 
sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. . 

Saygılarımla. 
Diyarbakır Milletvekili 

Nâzım önen 

1. Son sayıma göre, Doğu ve Güney - Do
ğuda mecburi tahsile tâbi kaç Türk çocuğu var
dır? Bunlardan kaçı tahsil görmekte ,kaçı tah
sil haricinde kalmıştır? 
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2. Bu ülkelerde kaç ilkokul mevcuttur? 
3. Tahsil haricinde bırakılmış olan bu va

tan evlâtlarının ilk tahsillerini sağlamak için 
daha kaç ilkokula ihtiyaç vardır? Lütfen açık
lanması. 

BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Bakanmmdır. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 

(Samsun) — Muhterem arkadaşlar, son 1950 
yılında yapılan sayıma göre Doğu ve Güney -
Doğu'da bulunan 18 ilimizin şehir ve kasabala
rında 87 645, köylerinde 400 218 okuma çağın
da çocuk vardır. 

Bu çocuklardan şehir ve kasabalarda 87 645 
e mukabil 50 399 u, köylerde 400 218 e mukabil 
167 296 sı okutulmaktadır. 

Bu duruma göre şehir ve kasabalarda 37 246, 
köylerde 232 922 çocuk okuldan mahrumdur. 
Bu 18 ilin şehir ve kasabalarında 223, köylerinde 
1891 i öğretmenli ve 1023 eğitmenli olmak üze
re 2914 okul vardır. 

Tahsil dışında kalan çocukların okula ka
vuşturulabilmesi için bu 18 ilin şehir ve kasa
balarında 118 okula, nüfusları 250 den yukarı 
olan köyler için 2041 okula ve nüfusları 250 den 
az olan ve ortalama üç köy için bir bölge okulu 
hesabiyle 1582 okula, yani köyler için 3613 köy 
okuluna ihtiyaç vardır. 

Eğer teklif etmiş olduğumuz bütçede der
piş edilen ödenek Yüksek Meclisçe temin edile
cek olursa, önümüzdeki yıl bilhassa Doğu böl
gesinde 300 e yakın okul yapmak imkânını bu
lacağımızı arzederim. (Soldan, bravo sesleri) 

NÂZIM ÖNEN (Diyarbakır) — Muhterem 
arkadaşlar; bugün gündemde olan üç sözlü tak
ririm ayrı ayrı mevzu taşımakta iseler de bun
ların yol ve Maarife ait olan kısmı hakkındaki 
görüşümü umumi bir vaziyette birden söyliye-
rek yüksek huzurunuzu fazla tasdi etmek iste
medim. öteki soruya icabeden cevap verildik
ten sonra her iki soru hakkında birden görüşü
mü arzedeceğim. 

BAŞKAN — Hangi soru? Maarif ve yol 
hakkında ayrı ayrı konuşacaksınız, çünkü yol 
başka Bakanlığa, Maarif başka Bakanlığa aittir. 

Bunlar için ayrı ayrı konuşacaksınız. 
NÂZIM ÖNEN (Devamla) — Sayın arka

daşlar; ben bu sözlü sorumu Yüksek Meclis 
Başkanlığına sunar, şu umumi, önemli iki dâva
mızı Yüksek Meclisinize intikal ettirip isabetli 
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takdir ve görüşünüze arzederken, hiçbir siyasi 
teşekkülü, eski'veya yeni iktidarı tenkide hedef 
yapmayı ve muhatap tutmayı asla hatırıma getir
miş değilim. Çünkü; bu 've buna benzer umumi 
dâvalar için çeşitli tarihlerde yapmış olduğum 
tenkidlerden şimdiye kadar müspet ve faydalı 
bir netice elde edemediğimi teessürle diyebilirim. 
işte bu fiilî tecrübe ve hakikatlar karşısında Do
ğu ve Güney - Doğunun başta gelen bu mühim di
leğinin tenkid yolu ile olmayıp temenni şekli ile 
yerine. getirilmesi isteğinde bulunmayı faydalı 
buldum. Bu soruma tam ve kâmil bir şekilde 
cevap verdiklerinden dolayı Sayın Millî Eğitim 
Bakanına teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar biz Doğu ve Güney - Do
ğulular; Türk vatandaşlığı camiası içerisinde, 
diğer Türk vatandaşlarını ayrılık kabul etmez bir 
kül, üzerinde doğup büyüyen, halen yaşamakta 
olan insanların da tam bir vahdet halinde oldu
ğuna kani bulunuyoruz. Bu azametli varlığın; 
Türk bayrağı altında müstakil bir Devlet ve mil
let olarak yurttaşlara; iktisadi, içtimai, zirai, si
yasi ve kültürel sahalarda hiçbir fark gözetilmek
sizin eşit hakların sağlanmasını isteriz. Bugün 
açığa vurulan, hüzün verici olan maarif noksan
larımız ön plâna alınarak, sırası geldikçe Yüksek 
Huzurunuzda tebarüz ettireceğimiz çok geride 
kalmış ve ihmal edilmiş olan diğer işlerimizi de 
bir hukuk devleti anlayış ve kavrayışiyle temin 
ve ikmaliyle içtimai adalet icabının yerine geti
rilmesini isteriz. Şarklılık ve Garplılık yoktur 
kelimesinin lâfzi ve şeklî değil fikrî ve samimî 
hareketlerle maddi eserleri misal vermek sure
tiyle delâlet ve ifade ettiği mânanın sıhhatli ola
rak tahakkuk ettirilmesini isteriz. 

Bu şerefli ve tarihî vazifenin Sayın Adnan 
Menderes Hükümeti, muvafık, muhalif ve bağım
sız, hak ve adaletsever muhterem milletvekilleri 
tarafından ifa edilmesini, külfet ve mahrumiyet 
mmtakası olarak bu aziz yurt parçasının benzer
leri şehir ve kasabalar haline 'getirilip inkişaf et
tirilmesini hassaten rica ederiz. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERİ 
(Samsun). — Arkadaşlar, memleketi Şark, Garp 
gibi fbölgelere ayırmanın ve bunlar üzerinde ıs
rarla durmanın zararlı olduğuna inananlardanız. 
Ama, yine bu memlekette uzun seneler ihmal edi
len bölgelerin mevcudiyetine de inanmaktayız. 
Nitekim, demin ifade etetiğim rakamlarda haki
katen bir hayli ihmal edilmiş olduğu görülen bu 
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illerimizle beraber ve meselâ isim vereyim; Or
du Vilâyetinde bu durumdan daha kötü olan yer
lerin mevcudiyetine de kaniim. Bu itibarla biz 

"bu işi Şark, Garp diye kısımlara ayırmaktansa, 
bugüne kadar ihmal edilmiş bölgelere dikkat na^ 
zarımızı teksif etmek yolundayız. Nitekim bût* 
çemize koyacağımız inşaat bedelinin % 20 sini 
nispeten bereketli olan yerlere, natamam bina
ların yapılmasına, daha doğrusu Ihani bir zaman
lar zorla yapılıp da yıkılmaya mahkûm olan bi
naların tamir ve takviyesine, geri kalan % 80 i 
de ihmal edilmiş bölgelerdeki okul binalarına tah
sis ve sarfedeceğiz. Bunu arzetmek iscerim. (Bra
vo sesleri ve alkışlar). 

NÂZIM ÖNEN (Diyarbakır) — Muhterem 
arkadaşlar, mevzu oldukça mühim bulunduğa 
için sözümü yazılı olarak okumuştum. Eğer 
mevzu nazik, su götürür mahiyette olmamış ol
saydı bir Şark çocuğu olarak yüksek huzurunuz
da irticalen ifadei meram edebilirdim Sayın Ba
kan. Okuyarak sormuş olduğum şu yazımı oku
mak zahmetini ihtiyar etmiş olsalardı bu cevabı 
vermezlerdi. Kendi yazımda hiçbir zaman Şark 
ve Garp bölgesi diye bir bölge farkı ve fikri ile
ri sürmüş değilim. Hayatım boyunca bu toprağın 
^ahdeti için kuvvetim yettikçe çalışmış ve sıra
sı geldikçe zaman zaman müdafaa etmiştim. Bu 
noktai nazarı müdafaa ettiğim gibi ben yalınız 
ve yalınız bu ülke bir mahrumiyet mmtakası ol
duğundan bahsetmiştim ve aynı zamanda bu da 
samimî bir fikrin ifadesidir. Her hangi menfi bir 
fikre mevzu yapılmaması için ve nihayet siyasi 
havayı bulandırmamak için ötedenberi ileri sürü
len ve bugüne kadar devam edegelen zihniyetleri 
tashih etmek için Şark ve Garp farkı gözetilmek
sizin bu mahrumiyet mmtakasmda geri kalmış 
olan kısmın ikmal edilmesini temenni etmişimdir. 
Bunda hiçbir siyasi fikir ve maksat yoktur. Bu
nu pek samimî olarak arzetmişimdir. Şu halde 
Bakanın bu hususta yanlış bir telâkkisi varsa 
tashih buyurmalarını rica ederim. 

14. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen'-
in, Cumhuriyetin ilânından 1949 senesi nihaye
tine kadar memurların ikametleri için Hükümet, 
mahallî idareler ve belediyeler tarafından ne ka
dar mesken yaptırıldığına ve bunlarla demirbaş 
eslarına sarf olunan paralara, tahsilat ve ver
gi nispetlerine ve bu binalardan kaçının kimlerin 
ikametlerine tahsis olunduğuna dair Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/112) 
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T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına I 
Ankara __ ! 

Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafın-j 
dan Yüksek Meclis huzurunda sözlü olarak cevap-: 
landmlmasmı rica ederim. Saygılarımla. 

Diyarbakır Milletvekili 
Nâzım önen 

.1. Cumhuriyetin^ilânı tarihinden 1949.sene
si nihayetine kadar (İktisadi Teşekküller adı al
tında toplanan tesis ve işletmeler, Millî Savunma 
Bakanlığına bağlı askerî memur ve birlikleriyle 
resmî ve umumi bina ve fabrikalar hariç) memur
ların ikametleri için Hükümet merkeziyle il, il
ce ve bucaklarda Hükümet, mahallî idareler ve 
belediyeler tarafından : 

A) Kaç konak, ev, apartman ve lojman yap
tırıldığının; 

B) Mecmuu inşa bedelleriyle şimdiye kadar 
tamir ve tezyinlerine ne miktar para sarfedildi-
ğinin, bağ ve bahçelerinin senelik masraf tutarı
nın neden ibaret olduğunun, 

C) Bu madde içinde, yani Cumhuriyetin 
ilânı tarihinden 1949 senesi nihayetine kadar de
mirbaş eşyalarına sarfedilen para miktarının, 

2. Şimdiye kadar tahakkuk eden icar bede
liyle yapılmış olan tahsilat ve bakayada kalan 
para toplamının, 
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3. Senelik bina, temizlik ve, ışık vergileri 

nispetinin henüz bu vergiler haricinde kalanlar 
varsa sayısının, 

4. Bu binalardan kaçının ailelere, kayma
kamlara, bucak müdürlerine ve kaçının Barem 
Kanununun hangi dereceli memurlarının ikametle
rine tahsis edildiğinin, lütfen bildirilmesi. 

BAŞKAN — Buyurun Maliye Bakanı... 
MALÎYE BAKANI HALÎL AYAN (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlarım, Diyarbakır Millet
vekili Nâzım önen arkadaşım benden, Devlet 
Bütçesinin, il özel idarelerinin ve belediyeler 
bütçelerinden ne kadar mesken yaptırıldığına 
ve bunların masraflarına mütaallik malûmat 
istemektedir. 

Bugün memleketimizde 635 belediye vardır. 
63 vilâyet 15 katma bütçe ve umumi muvazene 
bütçesi vardır. Sonra bu sorunun taallûk ettiği 
devir, 27 senedir. Bilhesap bu malûmatın top
lanması 19 278 bütçenin tetkikma vabeste bu
lunmakta ve uzun. bir mesaiyi icabettirmek-
tedir.-Bir iki günde olacak-işlerden değildir. 
Bendeniz bu malûmatı mülhakattan istiyerek 
vereceğim. Öyle ümit ediyorum ki, bir aydan 
evvel bu malûmatı toplamak ve arzetmek müm
kün olamıyacaktır. Onun için Riyaset ve Heye
ti Celilenizden bir ay sonraya tehir buyuru-1 ma
sını rica ediyorum. (Muvafık sesleri) 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Danıştay da açık bulunan altı üyelik 
için seçim yapılmasına dair Başbakanlık tezkere
si ve Adalet ve İçişleri Komisyonlarından ku
ndan Karma, Komisyon raporu (3/72) 

BAŞKAN — Arkadaşlar; içtüzüğümüzün 
hükümlerine göre iki defa seçim yapılmıştır ve 
şimdi üçüncü seçim yapılacaktır. Bu üçüncü 
seçimde, son defa en çok rey kazanan altı nam
zedin isimlerini size arzedeeeğim. Bu altı aday 
içinden üç arkadaş seçeceğiz ve bunlardan 
en çok rey alan doğrayan doğruya Danıştaya 
üye olacaktır. Yani geçenki gibi mutlak ekseri
yet aranmıyacaktır. 

Şimdi geçen defa en çok rey alan altı nam
zedin adlarını okuyorum: 

Mahmut Nedim öğüt, Ulaştırma Bakanlığı 
Müsteşar Muavini, 127 rey. 

Emin Ahmet Kat, Danıştay Başyardımcıla
rından, 109 rey. 

ITanıdi Tanç, P..T. T. Hukuk Müşaviri, 106 
rey. 

Ferit Ayiter, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Hukuk Müşaviri, 101 rey. 

Arif Yazar, Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanı, 99 rey 

Şükrü Gilisralıoğlu, Danıştay kanun sözcü
lerinden, 86 rey. 

Şimdi arkadaşlar bu altı aday içinden 3 ada
yın ismini yazacaklar ve bunlardan en çok rey 
alan seçilmiş olacaklardır. 

Tasnif heyetini seçiyoruz. 
Şimdi tasnif heyetini iki komisyon halinde 

seçiyoruz. 
Abdullah Güler (Afyon), 
Kâzım Arar (Çankırı), 
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Vaşfi • Men^eş; (İzmir), 
Cemal Köprülü (Edirne), 
Şevket-'Maçan-, (Tekirdağ), 
Hüsnü Akyol (Ordu), 
BAŞKAN — Seçime İstanbul'dan başlıyo

ruz efendim;. 
(Oylar toptandı.) 

BAŞKAN — Reylerim kullanan arkadaşlar 
lütfen.yerlerine otursunlar. Müzakere devam 
edecektir. 

Oy toplama ;muamelesi bitmiştir. 

2. — Denizli eski Milletvekili Kemal Cemal 
Öncel'in, Dilekçe Komisyonunun 23 . XI . 1950 
tarihli Haftahk Karar Cetvelindeki 2959 sayılı 
kararın kamutayda yörüşülmesine dair önergesi, 
Dilekçe ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonla
rı raporları (4/14) [1] 

BAŞKAN— .Raporu okutuyorum; 
(Sağlık- ve Sosyal Yârdım Komisyonu .raporu) 

okundu) 
BAŞKAN— Söz istiyen var mı? (Yok ses

leri) 
Şu- halde Sağlık ve Sosyal Yardim Komisyo

nunun-raporunu kabul edenler lütfen işaret-
buyursunlar.. Kabul etmiyenler.. ittifakla kabul 
edilmiştiif. 

3. — Kars Milletvekillerinin; seçim tutanak
ları hakkında Yüksek Seçim Kurulu, Başkanlığı 
tezker&si ve Tutanakları İnceleme Komisyonu 
rappju (3/65) [2] 

BAŞKAN s— Tutanaklara İnceleme Komis
yonu» -raporu okunacaktır. 

(Rapor okundu.) 
MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Muha

lefet şerhi var mı efendim? 
BAŞKAN — Var efendim, okutuyorum. 

(Muhalefet şerhleri de okundu) 
BAŞKAN •— Efendim; bu hususta, rapor 

üzepin^epşöz isti^f» :var.,mıl 
EM&TO^AH NUTKU .(Esranu»),— Sözis-

tiyorum^; 
BAŞ&AN, _ Buyurun. 
EM3RULLAUtNUfTKH (Er^urMm) — Mufote-, 

remr>,ar|çftdıa§la^ ,̂ YüOşsek Heyetinize sunulmaış 

[1] 8 sayd^ibasmayazı tutanağın jonundadır. 
[2] 9 sayuh basmayazı tutanağın sonundadır. 

olaas; kemisy/on;' rapıorunda. aıacak iki mtılhaieietî 
şeriır huteBraasi- itibariyle bendeniz söz: a te«k-
ihtiyaeHM duyıduan. Bu raporu tanzim eden'koî. 
misyon - üyelerinin' hakikaten' > • çoğunlu#a; yakın: 
(Çoğunluğa yakın ne demek sesleri) Affedersi
niz ittifaka yaksahir , ekseriyetle mazbataların 
tasdikini istediği görülüyor. 

Yapılan itirazları tetkik; edersek gÖ!rü^üz ki, 
ibunlaran, hepsi;. seçim sıralarında,. yapılmış olan 
gayrimeşru • > propagandalara müstenittir. ^Şuoau 
itiraf etmek, lâzımdır ki,, bu gayrimeşru propa
gandalar 1950 seçimlerinde aşağı yukarı her vi
lâyette yapılmıştır. 

Erzurum/a komşu olan Kars ilinde hakika
ten bu propagandaların, gayet aşırı şekilde ya
pılmış olduğunu biz kulağımızla duyduk. (Sağ
dan 'bir ses : Gözünüzle görmediniz mi?) Fakat 
arkadaşlar, milletin elinde gizli oy vermeyi te
min eden bir mekanizma mevcut iken ve Seçim 
Kânununun kendilerine hücreye gidip vicdân-
lariyle başjbaşa kalarak istedikleri kimseye rey 
vermelerini temin etmiş olan ve orada rey veren 
insanların kime rey verdikleri de "binnetiee belli 
olmıyacağma göre-bu kanuni avantajları ve bu' 
kanuni hakları istihsal etmiş olan hir seçmenin5" 
artık gayrimeşru bUzı aşın: propagandalara ka-
harak reyini başka türlü kullanması. (Gürültü
ler) mümkün olsa dahi'nihayet1 kanun muvace
hesinde; seçimin iptali •<için bir sefcep teşkil efc ' 
me^i Neden o lıalde. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, vaktimiz va r ! Di-1 

ğer arkadaşlar da-söz alırlar; ce^ap; verirler; 
Bu, müddetle de mukayyet değildir. 

EMRÜLLAH NUTKU (Devamla) - . Aıfea-
daşlar^ Erzurum ^da da; aynı şekilde propagsaı-r 
dalar yapıldı. Hattâ birçok yerlere gidildip ve 
Ibâzıvatandaşlara işte DetookratPartinin. başın-: 
dairi insanlar kızılfoaşlara: düşmandır,: siairke-i 
seoekler gibi gayet çirkin propagandalar da ya^ 
pildik fakat oradaki rDemdkrat Parti teşkilâiı-
nııı iyi idaresi ve Deimokrat•-, Partili adaylarına 
yaptığı' iyi propagitnd:asayeşiııde halk ibügiMü) 
aşırı propagandalara hiç itibar'etmiyerefe yin® 
seçimi 50: - 60 bin rey farMa Dem©krat Pare 
ye kazandırdı Binaenaieyb böyie sarf-propagan* 
daya müstenit işkrden: dolayaL vâki i odan-Anr iti
raz .yüzünöka-ibir^ secini; iboamamıza/ imkânaol
madığı -kanaatindeyim. (Yalnız propaganda'mı* 
sesleri?) 

Evet gerçi itirazlar içinde 22 yaşından • aşa-* 
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ğı kimselerin de kütüklere geçirildiği iddiası 
vardır. Fakat bunlar; seçimin neticesine mües
sir ıolacak nispette değildir. Bunlar nihayet 
4 - 5 kişidir. (Ne malûm sesleri) Ben hakikat
ten (bahsediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen müsaade bu
yurun. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Ben 
Erzurum Milletvekiliyim, Kars bizim komşu ili
mizdir,, bunu 'bütün Demokrat Partili arkadaş
larla görüşerek (Gürültüler) Onların da nofctai 
nazarlarını dinliyerek edindiğim intibala bu
raya geldim. Binaenaleyh eğer hakkaniyete... 

(Yalnız Erzurum'u mütalâa ediyorsunuz, 
Kars da mevzuubahisftir- sesleri) 

BAŞKAN —• Şahsi kanaatlerini arzediyor. 
Sözünü kesmeyiniz. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Efen
dim, aksini iddia eden arkadaşlar gelir burada 
konuşabilirler, yoksa sözü kesmek bir marifet 
değildir. 

Hulâsa olarak kanaatim şudur ki, komisyo
nun vermiş olduğu müdellel rapora göre Kars 
Milletvekillerinin tutanaklarını da tasdik etme
miz icabeder. (Bravo sesleri) 

Mâruzâtım budur, saygılarımı sunarım. 
HALÎS TOKDEMtR (Gümüşane) — Muh

terem arkadaşlar, Kars Milletvekillerinin seçi
mine yapılan itirazı tetkik edenler içerisinde
yim. Muhalefet şerhini de bendeniz yazdım. Bu 
muhalefet şerhinde de izah ettiğimiz veçhile 
ortada elle tutulur, gözle görülür vaziyette se
bepler vardır. Seçimin bozulmasını ieabettiren 
bu sebepler Emrullah Nutku arkadaşımızın de
diği gibi baskı ile iki kişinin seçim kütüklerinin 
yazılmaması seçimin bozulmasına gidilemez de
nilirse de tamik ve tahkik edilince yüzlerce ki
şinin seçim kütüklerine kasten yazılmadığı da
hi görülebilir. Bilhassa komisyon raporunun 
bu cihete taallûk eden eümleye nazarı dikkati
nizi çekerim. Komisyon raporunda deniyor ki-: 
Ne suretle efendim itiraz evrakında muteriz, 
kimlerin ne suretle oylarını kullanmaktan me-
nedildiklerini göstermemiştir, binaenaleyh kav
li mücerrettedir. Hayır arkadaşlar, muteriz, 
kimlerin nerede ve ne suretle oylarını kullana
madıklarını, oya iştirakten menedildikleerini 
pekâlâ göstermiştir. îleri sürülen yer Sarıka
mış'tır. Şahıslar, subay aileleridir. Hattâ bir 
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kaymakam, subay ailelerinin Halk Partisi le
hine oylarını kullanmaları zımnında Sarıkamış 
Tümen komutanlığına yazdığı resmî bir yazının 
mevcudiyetini iddia etmektedir. Bunların tah
kiki her halde hakikatin meydana çıkması ba
kımından küçük şeyler değildir. Kaldı ki bu 
itiraz iki noktaya matuftur: Birisi, üç kişinin 
şahsi vasıflarına ikincisi de seçimlerdir. Üze
rinde durduğumuz nokta vasıflara ait olan de
ğil seçimlere mütaallik olan noktadır. Vatan
daş bir istida ile müracaat etmiş, yüksek vic
danınızdan bu müracaatının neticesini bekle
mektedir. Bunun böyle ceffelkalem, bir tek ki
şinin kavli mücerredden ibaret bir iddiadır, di
ye bir kenara atılması doğru olmasa gerektir. 
Çünkü bir vatandaş bir istida ile müracaat edi
yor talepte bulunuyor, bu müracaatının ilk ve 
son tetkik mercii burasıdır. Burada tetkik ve 
tahkik edilmesi zaruridir. (Çok doğru sesleri) 
Çünkü Yüksek Seçim Kurulu bunu tetkik ede
memiştir. Tetkik edememesinin sebeplerini de 

. raporunda açıklamaktadır. Müsaade ederseniz 
onu yüksek huzurunuzda aynen okuyayım. 

«1. Dilekçinin birinci kısmında bahse konu 
edilen hususlardan bir kısmı suç mahiyetinde 
olup ilgililer hakkında merciine müracaat edil
diği ve oy farkı husule getirildiği iddia edilen 
hususlardan dolayı ise 5545 sayılı Kanunun 112 
nci maddesi ve 124 ncü maddesinin 3 ncü fıkra
sı gereğince müddetinde ve derece derece ku
rullara müracaat edilmemiş bulunduğu cihetle 
bu hususlar hakkında işe el konulmasına kuru
lumuzca imkân görülemediğinde;» diyor, bina
enaleyh vatandaş iddiası ilk ve s,on olarak 
burada tahkik ve tamik edilecektir. Burada da 
tamik etmezsek, vatandaşın itiraz hakkı, dilek
lerini bildirmek hakkı nerede kalmış oluyor1? 

Bu itibarla bendeniz daha fazla konuşmıya-
cağım. Kanaatimce Kars Milletvekilleri seçimi 
tahkik ve tamika muhtaçtır. Ama neticede gö
nül ister ki, madem ki, seçilmiş, buraya gel
mişlerdir, tahkikat sonunda iddiaları varit ol
masın da, burada kalsınlar. Eğer bu iddialar 
doğru çıkarsa elbetteki arkadaşlar da burada 
durmak istemiyeceklerdir. Bu itibarla beheme
hal tahkikat açılması fikrindeyim. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar; aynen Kars Milletvekilleri seçi
mine ait tutanak gibi Trabzon Milletvekilleri 
tutanağından dolayı söz alan Emrullal Nutku 
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arkadaşımızın ,o zamanki fikriyle bugünkü fik
ri rasıhdaki mübayeneti, komşu hatırı güttü
ğüne veriyorum. Oraya temas etmiyeceğim. 

Yalnız şunu belirtmek isterim ki, vâki olan 
itiraz binefşihi seçimin kendisindedir. Muhale
fet şerhinde belirtildiğine göre itirazlar mücer
ret değildir, delillere müstenittir. Şu hale göre, 
biz bu seçimlerin meşruiyeti veya ademi meş
ruiyeti üzerinde parmak kaldıracak durumda 
değiliz. Binaenaleyh vatandaşların da gözleri
ni tahkik için diktiğiYüksek Meclisin bu mese
lenin tahkik edilmek üzere komisyona iadesini 
bendeniz teklif ediyorum ve bu teklifimin ka
bulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Cezmİ Türk.' 
CEZMt TÜRK (Seyhan) — Efendim, bâzı 

arkadaşlarım mazur görsünler, büyük şehirlerin 
maalesef bâzı güzellikleri yanında bâzı kötülük
leri de vardır. En idealist insanlar dahi zamanla 
şehir hayati, konforu içinde uyuşur ve geçiri
lenleri unutur. 

Biz kırasıya, vurasıya, ölüm, kalım savaşı şek
linde yapılmış bir mücadelenin içinden çıkıp 
gelmiş insanlarız. (Alkışlar). 

Kazanmamız, geçmiş seçimlerin normal ol
duğunu göstermez. Hepinizin kalplerine, kafa-' 
larma hitap ediyorum. Geçirdiğimiz .14 Mayıs 
seçimleri normal bir seçim mi idi? Biz eldeki 
Seçim Kanununun normal olarak tatbik edilme
sinden mütevellit sportmen, centilmen bir mü
cadeleden mi çıkıp buraya geldik? Yoksa bütün 
varlığımla1, çoluk çocuğumuzu, her şeyimizi gö
ze alarak, bir mücadele yaparak mı geldik? Bu
nun cevabını vicdanlarınıza bırakıyorum. 

Bunun her tarafta aşağı yukarı aynı oldu
ğunu seçim tutanaklarında da gördük, önce bu 
raporlara usul bakımından itiraz etmek isterim. 

Maalesef bâzı hukukçu arkadaşlarımız mese
leyi, itiyat muktezası olacak, bütün işleri mah
keme metot! ariyle takip etmek istiyorlar, öyle-
ki burası ve komisyonlar birer mahkemedir. Bu
ralarda da Hukuk Mahkemeleri Usulü cari imiş 
gibi hareket ediyorlar. 

Arkadaşlar, Tutanaklar Komisyonu seçim böl
gelerinden gelen itirazları tetkik ederken, bir 
seçim bölgesindeki seçimlerin mukadderatı üze
rinde tahkikat yaparlarken daha çok geniş tet
kik yapmalı idi. Teeddüp ederim kendi mesle
ğim değildir. Fakat gazetelerde, mecmualarda 
görüyoruz, başka memleketler seçim neticeleri-
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ni evvelâ grafiklerle, istatistiklere, rakamlara, 
diyagramlara; dayanarak veriyorlar. Hattâ ih
timali hesap formülleri yapıyorlar. Mademki 
demokratik bir hayata giriyoruz, bu seçim neti
celerini, rakamlarım topluyoruz. Bu rakaasıla-
nn neticesini bu Tutanakları inceleme Komis
yonunda tetkik etmezsek nerede tetkik edeceğiz 
arkadaşlar? O halde bu rakamları niçin topluyo
ruz arkadaşlar? Riyazi görülen ibcı tabiî metot
lardan ve istatistiklerden bu tutanakları İncele
me Komisyonu niçin istifade etmiyor arkadaş
lar? 

Arkadaşlarım, elde edilen bu seçim rakamla
rı işin aynasıdır. Baskımı var? Buna ait olay
ları işte bu rakamlar üzerinde, kâğıt üzerinde 
takip etmek mümkündür. Filân yerdeki san
dıklarda yalan, dolan mı olmuştur?-Bunun nis
peti nedir? Buna dair muhtelif köylerin netice
lerini alabilir ve ilce rakamları olarak çıkacak 
grafik üzerinde hakikata yakın fikirler elde etmek 
ve Yüksek Meclise arzederken bu neticeleri de 
bildirerek daha tatminkâr olmak imkânı vardır. 
Fakat Maalesef Komisyon sadece mantık ve hu
kuk zaviyesinden tetkikatını yapmış ve Demok-
leşin kılıcı gibi Tutanakları İnceleme Komisyo
nunda asılı duran, ekseriyet kılıeiyle kesip at
mış ve bize getirmiştir. Bu noktadan gerek yük
sek Seçim Kurulu raporunda, gerek Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporunda diğer bölgelerde 
görülen şeyleri gösteren delâil vardır. Peklâlâ 
hatırladığınız gibi Kars seçimlerinde de seçim
den önce baskılar olmuştur. Gecen gün Bahili-
ye Vekâletinin cetvellerinde para dağıtılan vi
lâyetleri öğrendik. Kars'ta, Sinob'da, Adana'-
da harcanan paralarla bunların -münasebetleri 
vardır. 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Smob) — 
Sinob'da binlerce fakir aileye yardım yapılmış
tır. 

BAŞKAN — Cezmi Bey, devam edin. 
CEZMt TÜRK (Devamla) — Onun için ev

velâ Tutanakları İnceleme Komisyonunun tut
tuğu usule muterizim. Bu usul ilmî değildir, 
tatminkâr değildir. Bu usul nihayet dünyan»! 
her yerinde yapılan seçimlerin muallel olan ne
ticeleri tetkikte takip ettiği usul, bu usnl de
ğildir. 

Arkadaşlar, bu Tutanakları İnceleme Komis
yonunun rapıoru beni tatmin etmiyor. Çünfcü 
YHikselk Seçim Kurulunun raporunda geeen şey-
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lerden anlıyoruz ki, bu Kars seçimlerinde bas
kı yapılmıştır. Yalnız, o baskıların delâili ile 
meydana çıkarılması lâzımdır. Kütük oyunu oy
nanmıştır. Kfötük oyununun ne olduğunu hepi
niz her yerde gördünüz. İktidar bize geçtikten 
sonra yapılan seçimlerde de maalesef kütük 
*oyunu oynanmıştır; Çünkü kanunun bu madde-, 
si halen bu oyunlara müsaittir; Kart oyunu oy
nanmıştır. Yani seçim kartları üzerinde oyun 
oynanmıştır. Hattâ o kadar ki, bunu bizim ik-
tidarımızdaki seçimlerde de gördük. Milletve
killeri seçimlerinde seçim kartı almış olan in
sanlar, belediye seçimlerinde senin kütükte adın 
yiok diye ham bir hitapla karşılanmışlardır. El
lerindeki kart dört senelik seçimler için, millet
vekili, belediye, il genel meclisleri1 seçimi içindir. 
Vatandaş sandık 'başına geliyor, kütükte adı 
yok. Ona bu kütük yeni tanzim edildi, bunda 
ismin yok diyorlar. Tafsilden hazer ederim, 
söyleşmeye utanıyorum, her yerde seçim kütük
leri 'belediyelerin kendi sair vesaikinden daha 
kıymetli en esaslı bir arşiv mevzuudur. -Seçim 
kütüğü adlî sicilden daha mühimdir. Adlî sicil
deki seçim kütüğünün yardımcısıdır. Maalesef 
yarı okur yazar muhtarların eline bu kütükle
ri teslim etmekle ne kötü neticeler alındığını bi
lirsiniz. 

1 Kars'ta da bunlar vâki olmuştur. 
Liste oyunu da olmuştur. Yine bu raporda

ki beyanlardan anlıyoruz. Listeler günlük ra
yiç üzerinden toplanmıştır. Bunlar seçim tarihi
mize geçecek, hazin hâdiselerdir. Biz&m siyasi 
hayatımıza senelerce hâkim olmuş tek bir par
tinin bize kötü miras ve metot olarak içtimai 
hayâtımıza politika ahlâkı diye soktuğu kötü
lüklerdir. ' Kurnazlık diye yapılmıştır, bütün 
bunlar. Bu kötülük Kars 'ta da yapılmıştır. 

Kars'ta daûıa ileri1 gidilmiştir. Burada ha
tırlatayım, unuttuğunuz anlaşılıyor; küçük bir 
üıâtıramı' arzedeyim, size : 

Bir tarihte çıktılar, neşriyat yaptılar. Hattâ 
ilmî adamları dediler ki, antidemokratik, anti
demokratik diyorsunuz, şu antidemokratik ka
nunları söyleyin. Bir numaralı antidemokratik 
kanunu gösterdim. Ben kendi çapımda, kendi 
(bölgemizde hemen bir cevap yazdım, dedim ki; 
antidemokratik kanunu işte : Askerî hizmette 
(bir kanun vardır. Erlerin rızasına bakmadan 
yatırır fıtık, emorait ameliyatı yaparlar, dün
yanın hiçjbir yerinde bir kimse rızası alınmadan 
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operatörün bıçağı altına yatırılmaz. İnsanlık 
hukukuna taallûk eden kanunlardan biri budur, 
dedim. Bu küçücük vilâyet gazetesi bile mües
sir oldu, zamanın Savunma Bakanı bir tehditna-
me yayınladı. Orada huiâsatan deniliyordu ki; 
antidemokratik kanunlardan bahsedilerek or
dumuzun selâmet ve sükûneti bozulmaktadır 
ve saire. Bununla da kalmadı, Sayın İnönü Kars'
ta bu temas ile dile geldi, uzun sütunlar dolusu 
bir nutuk söylediler. Hulâsası şudur : Ordu ha
yatına dokunmayınız, size bu hudut şehrinden 
'bildiriyorum ki, yarın memleketin müdafaasını 
üzerine alacak erlerimize, memleketin müdafa
asını zayıflatacak şeyler söylemeyiniz. Yani 
Mehmetleri Millî Savunma aleyhine teşvik edi
yorsunuz, demeye kadar gittiler. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Ağrı) - Sizin ya
zınızla bunun alâkası yoktur. 

Dr. CEZMİ TÜRK (Devamla) — Maalesef 
ben de o kadar küçük zannediyordum ama maal
esef delâil belirtti ki, böyledir ve onları daha 
başka münasebetlerle arzederim. 

Netice arkadaşlar!.. Kalemiz olan Kars'ta 
muhalefet aleyhine tehdit ve baskı o vaktin en 
büyüğü tarafından yapıldı. Ondan ilham alan 
idari makamlar o tarihlerde neler, neler yaptılar, 
bunu- seçim ertesi karalılardan pekâlâ dinlediniz, 
bugün de dinliyebilirsiniz. Romanlar dolduracak 
kadar mühimdir ve doludur. 

Yalnız o zamanki propagandanın tek cümlesi 
şu idi. Seçim sandıklan başına gidip de De 
mokratlara rey verenler kefenlerini hazırlasınlar. 
Bunu nahiye müdürü söylemişti. 

Daha bunun gibi pek çok misal verilebilir. Ni
hayet o zamanki iktidar şöyle düşünebilirdi. Do
ğu illerinde başta Kars olmak üzere Ağrı'da, 
Van'da muhalefet partisiyle karşılıklı anlaşarak 
hiç olmazsa böyle propagandalar yapmıyabilir-
lerdi. Bu da vatanın selâmeti ve emniyeti içindi 
ve onu düşünüyorlarsa, öyle yaparlardı. Fakat ter
sine en çetin mücadeleyi ve propagandayı orada 
yaptılar. Teşkilâtına girmiye'ceğim. Mezhep ve 
milliyetçilik propagandasını orada yaptılar. Bu
nun bâzıları Yüksek Seçim Kurulunun raporuna 
kısmen intikal etmiştir. Teferruatına girmiş 
olursanız çok fecidir. Bundan sonra Kars'ta 
•bütün delâili ile tam bir 1946 seçimi yapıldı. 
1946 seçiminin karakteristik bir durumu vardır. 
1950 seçimlerinin de karektristik tarafı vardır. 
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İlerde tarihçiler ve sosyologlar (bunları görecekler 
ve yazacaklar. Temenni ederim ki, 1954 seçimleri 
normal bir hava içinde geçecek tam bir demok
ratik seçim olsun. Ondan sonra ekseriyetle mu
halefet eşit haklarla el sıkışacak duruma girsin
ler. Bugünkü durum maalesef bu değildir. Bu
nun tezahüratı da Mecliste görülmektedir. Bü
tün bunlarla anlatmak istediğim' şudur: Tutanak
ları İnceleme Komisyonunun raporunda da belir
tildiği gibi hukuki olmıyan, mantıki hadleri 
ihtiva etmiyen beyanları vardır. Bakınız okuya
yım. Bu delil, delili hukuki midir? Diyorlar ki: 
«vali hakkında takibe değer bir hu3us olmadığa 
nm tesbit edilmiş bulunması ve valinin hâlen de 
kendisine hiçbir muamele yapılmaksızın vali bu
lunmakta olması bir delildir» diyorlar. 

Yani bir valiyi değiştirirseniz o zaman de
mokratlık yapmış, fenalık etmiş oluyorsunuz, 
(Soldan, vali değiştirildi .sesleri). 

Mazbatayı okuyorum. Valiyi değiştirmezseniz 
o vakit de orada iyi seçim yapılmış oluyor. Bu da 
Tutanakları İnceleme Komisyonunun en sağlam 
hukuki delili sayılıyor. 

İkinci bir şey, benim bildiğim cemiyet hayatı, 
siyasi hayat dinamik bir hayattır, statik bir ha
yat değildir. Nerede hayat varsa orada hâdise 
vardır. Nerede cansız bir sükût varsa, orada baş
ka bir şey var demektir. Bütün il dâhilinde bir 
tek zabıta vakasının dahi vukubulmamış olması 
bu seçimlerin normal olduğuna delilnıiş. Ben bu
nun bilâkis; baskı, şiddet ve tazyik delili olduğu
nu iddia ediyorum. 25 yıl süren kötülüklerden, 
tazyıklardan, baskılardan ve kanunsuzluklardan 
şikâyeti olan bir millet gayet kötü şartlar altında 
bir seçime giriyor ve fakat haykıracak kadar da 
sesi çıkmıyor i Bu mudur normal seçim? Vicdan
larınıza soruyorum. (Soldan, alkışlar). 

BAŞKAN — Sözü evvelâ Bu rapor sözcüsü 
Hamdi Şarlan istemiştir, kendisine veriyorum. 

RAPOR SÖZCÜSÜ HAMDİ ŞARLAN 
(Ordu) —- Muhterem arkadaşlar, İnceleme Ko
misyonunun raporunu hazırlıyan 19 arkadaşı
nız elbetteki huzurunuza kanuni ve hukuki ol
gunlukla çıkmak zorundadır. Elinden geldiği 
kadar mevzuun temas ettiği işler üzerinde kanu
ni görüşlerini huzurunuza sermek ve takdirinize 
arzetmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh, rapo
rumuzun tenkidini hüsnü telâkki ederiz. Ama, 
bunu tamamen hukuki ve kanuni görüşle yapı
lan tenkidi biz de cevaplamak ve yüksek heyeti-
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nizi hakem yapmak ve karârına almak suretiyle 
bunu hüsnü telâkki ederiz. 

İşin sadece hissi ve bir az da seçim faaliye
tinin tevlit ettiği bir takım politika cereyanları
nın tesirinden ne kadar uzak kalırsak Yüksek 
Meclis ve sayın heyetinizin bu mevzularda daha 
isabetli bir karara vâsıl olması imkânı hâsıl ola
bilir. 

Şimdi arkadaşlar, İnceleme Komisyonu fil
hakika bir mahkeme değildir, ama her hangi bir 
şikâyet ve iddiaya tetkik ve tahkik edecek olan. 
•heyetler tahkik ve tetkikin mahiyet ve mânası 
üzerinde durmaya mecburdur. Onun, adına is
ter mahkeme deyin, ister kurul deyin, ister ko
misyon deyin, o, işini kanunun ve hukukun, bu 
işler için vazetmiş olduğu esaslar dairesinde gör
mek zorundadır. Bu bakımdan raporumuzda da 
bahsetmiş olduğumuz gibi uzun müzakerelerden 
sonra birçok arkadaşlar tahkika gitmeyi iltizam 
ederken hepsi yavaş yavaş hâdiselere nüfuz ede 
ede en nihayet iki muhalif e karşı 19 arkadaş bu 
işin durumu tahkika müsait değildir, doğrudan 
roğruya yüksek heyetinize sunulması lâzımdır 
kanaatine varmışlardır. 

Arkadaşlar; İnceleme Komisyonu bir mah
keme değildir. Tahkik ve tetkik edecek. Neyi 
tahkik edecek? Hâdiseleri kavrıyacak, sonra kav
ranan hâdiselerin kanunun hükümlerine ne şe
kilde tatbik edileceğini derpiş edecektir. Eğer 
bu tatbik şekli bir netice ifade ediyorsa üçüncü 
mertebe delillere varacak delilleri bulduktan 
sonra da en nihayet delilleri takdir ile hükme 
varacak. Komisyon; ister mahkeme, ister şu 
veya bu olsun veya olmasın, ne olursa olsun bu 
istikamette yürümek mecburiyetindedir ve Ko
misyonunuz böyle yürümüştür. 

Şimdi arkadaşlar; bu prensip dairesinde 
hareket edip bu neticeye varan Komisyonunuz 
karşısına bir sayın arkadaşımız, hiç şüphe yok 
ki, hüsnüniyetle, rapjora muhalefet şerhini koy
muştur. Bu arkadaş diyor ki, propaganda ya
pılması memnu olan zamanlarda propaganda 
yapılmıştır. Delili melili hiç aramadan böyle 
bir halin vukuu muhakkak olarak kabul etsek 
dahi, rica ederim izanınıza, mefkurenize mü
racaat ediyoruz, seçim bozulabilir mi? İmkânı 
yok. Kanun bu memnuiyetleri koymuştur ve 
buna aykırı hareket edenleri cezalandırmıştır. 
Bunu cezalandırmakla da seçimlerin selâmetini 
sağlamak istemiştir. Yoksa bir sandıkta, bir 
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Balgecle birisi, kasti veya gayrifeasti, memnu 
olduğu zamanlarda propaganda yaparsa mücer
ret bunun -sübutu halinde bir vilâyetin, bir böl
genin seçiminin bozulması icabeder dendiği za
man, her seçimde tezviri kavdisine şiar edinen bâzı 
bedbaht insanlar bu yolda harekette bulunur. 
İşte buna bugün ve yarın için imkân vermemek 
üzere kanun ağır cezalarla bu türlü hareketlerin 
mütecasiri olanları, velev kasti veya gayrikasti 
hareket etmiş olsun, cezalandırılır ve cezalan
dırılmakla bütün vatandaşları intibaha davet 
eder ye ondan sonraki seçimlerin selâmetini 
sağlamak yolunu tutar. 

Yoksa bü muhalefet şerhinin birinci madde
sinde, zikredilen bu işin, seçimin bozulmasını 
intaç etmiyeceği yolunda olduğuna göre, bunu 
tahkika lüzum görmedik. Şimdi sizin takdiri
nize bırakıyorum, siz lüzum görür müsünüz ? 

Arkadaşlar birincisi budur. 
İkincisi, 22 yaşını bitirmemiş vatandaşların 

kütüğe kaydedilmek suretiyle oylarının sağlan
ması... 

Sayın arkadaşım Tokdemir şerhinde diyor 
ki; «Bu, vakaa, 22 kişidir ama mahallinde tetkik 
ederseniz çok olması ihtimali de vardır;» 

Arkadaşlar; müsaade buyurun, ben samimî 
kanaat- arzetmekten -çok haz duyar bir insanım; 
şimdi 22 kişinin bu hali tesbit edilse dahi seçimi 
bozar mısınız? Seçim kütükleri nasıl meydana 
geliyor? 

Şimdi bunlar 22 kişidir veya 12 kişidir, sü-
butu halinde Kars Milletvekilleri seçimlerini 
iptal edeceğinizi zannetmiyorum. (Neticeye mü-
essiriyet sesleri). Neticeye müessiriyeti 23 bin 
rakamı ile mukayese edilirse hiçtir. Bunu en 
son arzedeyim, sözün gelişini bozmıyayım diye 
hemen arzetmedim. 

Sonra arkadaşlar; Sarıkamış'ta subay aile
leri cebren seçimden menedilmiş... 

Şimdi' tahkika gitsek, teker teker subay aile
lerine sorsak... Tabiî böyle yapacağız, tahkik i 
böyle olur; O vakit orada oturanlara bizzat ve
ya başka yere gitmişlerse, bilvasıta soracağız : 
Sîz kimin tarafından, hangi kumandan tarafm-
ıdaır ne şekilde menedildiniz, diyeceğiz. Buna ne 
cevap verirler bilmiyorum. Faraza ne derlerse 
desinler Heyeti muhteremeniz kani olacaktır. 
Meselâ diyecekler ki, gitmeyin dediler gitmedik, 
veya gitmeyin dedikleri halde gittik verdik. Ar-
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kadaşım mazur görsünler, işi biraz da hukuk 
mantığı ile halletmek lâzımdır. Şimdi benim ala
cağım cevap seçimi bozacak mı? Parzedelim ki, 
Sarıkamış'ta 100 subay aile vardır, bunlar seçi
me gitmekten menedilmişlerdir. Şu da düşünü
lebilir, bunlar menedileceklerine onları menet
meye kadir olan kuvvet kendi lehine oya sev-
ketseydi. Her ne ise, farzedelim ki, menedilme 
işi varittir, tekrar ediyorum, mazur görün, bu 
şekildeki tahkikle bir vilâyet bölgesinin seçimi 
bozulamaz arkadaşlar. Hattâ daha ilerisine gide
yim. 

Arkadaşlar; bu Seçim Kanunu hazırlanır
ken, seçimlerde propaganda nedir diye ufak te
fek bâzı görüşmeler, mükâlemeler aramızda ol
muştur. Bir defa Seçim Kanunundaki propa
ganda başlıbaşma bilgi ve teknik işidir. İtiraf 
etmelidir ki, ne C. H. Partisi ve ne Demokrat 
Parti, ne de Hükümet seçimlerde propaganda
nın tekniğine, usulüne uygun olarak memlekette 
tatbiki esaslarını hazırlamış değillerdir ve iti
raf ediyorum çok kötü sözler konuşulmuştur, 
buhu siz de teslim buyurun ki, karşılıklı olmuş
tur. Neden ? Çünkü herkesin karekteri, seci
yesi, kültürü birbirine uymuyor. Halk Partisi 
veya Demokrat Parti emir verdi de onun için mi 
böyle konuşuyor? Hayır. Propaganda vazifesini 
üzerine almış, ağzna ıgeleni konuşuyor. İzanıma 
vicdanıma emin olmanızı rica ederim, duyduğum 
şeyler çok fecidir. 

Arkadaşlar, memlektitaıizde böyle kabiliyet, 
karakter ve kültürleri henüz bar vahdet halin
de bulunımıyan ve bulunması imkânı da olmı-
yan insanların seçim zamanında yapacakları 
propagandaların şutsu veya busu meşru olduğu
nu nasıl tayin edeceksiniz ? Güçtür. Yalnız bun
dan doğan güçlüğü hallederken kabul etmek lâ
zımdır ki, şu huzurunuzdaki hâdiselerin bir vi
lâyetteki seçimleri bozacak kadar kötü propa
gandalar olduğunu kalbul etmeye imkân yoktur. 

Dördüncüsüne geliyorum : Vali zalimane 
rbaskı yapmıştır, deniyor; tâlbir aynen böyledir. 
Müşteki Rifat Bingül, - şimdi oradan başka bîr 
yere kaldırılmıştır - şikâyetinde vali zalimane 
baskı yapmıştır, diyor. Müştekinin de gönlü ol
sun diye; bir isnat yapmayı düşünmeksizin biraz 
kuvvetli konuşmak istiyor. Rıfat Bingül ihti
mal ki, o günkü Hükümeti seven bir kimsedir, 
onun kazanımasını istiyor, onun için mümkün
dür ki, kendisinin de> haıkkı olan oyunu onun le-

* 
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hine kullanmayı düşünmektedir. Fakat vazife
sini tarafsız olarak yapmak memuriyetinde ol
duğu iğin, kendisinden dürüst bir iş beklenmek
tedir. Dürüst bir iş yapmaımışjsa ne yapmıştır? 
Falancaya, falancaya Halk Partisine reyini ver, 
demiştir. Demiştir diyorum, salbit olarak arzet-
miyorum. Ne olacaktır? Vali böyle demişse se
çim bozulacak mıdır? Bence vali bu takdirde 
kanuni vazifesini ihmal etmiş1 zavallı, âdi bir 
adamdır. Yoksa valinin hangi vicdana bu za
manda tahakküm ettiğini kalbul ediyorsunuz ar
kadaşlar? 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — O za
manda, o zamanda. (Soldan o zamanda sesleri, 
gürültüler). 

HAMDI ŞARLAN (Devamla) — Ben nişle
rinizin gıcıklanmasını istemedim. Tamamen iti
mat edip, seçtiğiniz, kararını huzurunuza getir
mek mecburiyetinde olan bir komisyonunuzun 
âcizane sözcülüğünü yapan bir arkadaşınızım. 
Şahsıma ait mütalâam da değildir. Komisyonun 
fikirlerini arzediyorum. Vazifem politika yap
mak değildir. Benden uzaktır. Arzediyorum. 

Şimdi arkadaşlar, muhalefet arkadaşımın 
işte bu şekildeki muhalefetleri gözümüzden 
Iböyle geçti ve dedik ki; biz bunları tahkik eder
sek bir netice hâsıl edemiyeeeğimiz için netice 
hâsıl olmayınca, her şikâyet üzerine vilâyetlere 
heyetler göndermek suretiyle seçim kanunları 
üzerinde şu ve bu hareketlerle, her seferinde 
tahkiki icalbeder gibi bir durum hâsıl olacağı 
âdet ve geleneğini yaratırsak bu, âtinin selâme
tini de ihlâl eder. 

Şimdi arkadaşlar, seçimden çok sonra şikâ
yetler vâki olmuştur. Yüksek Meclis bu şekilde
ki şikâyetlerin kabulüne karar vermiştir, taraf
tardır. Tek şikâyetçi olan arkadaş şikâyetini 
yaptıktan sonra «Delillere ^müstenittir, benim 
bu iddialarım» demiştir. 3 - 4 zabıt varakası 
namı altında kâğıtlar göndermiştir. Bu şikâyet
namede demiştir ki, bunlar suretlerdir, asılları 
yedimdedir. Komisyonunuz bu şikâyetnameleri 
tetkik etti. Arkadaşımız af buyursunlar hep hu
kuktan bahsediliyor, diye tarizde bulundular. 
Şimdi arkadaşlarımın, zabıt varakalarının He-

, yeti Gelilenizee malûm olan bir'mahiyeti var
dır. Halbuki müşteki İsmail Alıç nammdakL 
vatandaşın yaptığı sadece kendisine- vâki olan 
ihbarı tesbitten ibarettir. Birisi geliyor ve mese
lâ diyor ki, falan yerde falan Demokrat Parti 
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aleyhine şu şekilde propaganda yapmıştır. Bu
nu hemen yazıyor, imza et diyor, o da imza 
ediyor, iki suret yapıyor aslını da kendisine 
saklıyor. Falan yerde Himmet Ağa köylüye 
«Sizden şu kadar para alacağım vardır, oyları 
Demokrat Partiye verirseniz sizden bütün bu 
paraları tahsil ederim» diyo_r. işte bu, buna 
mümasil aynı şekilde birtakım şeyler zabıt va
rakaları tesbit edilmektedir. 

Bu arada da huzurunuzda tekrarlanmasını 
arzu etmediğim şekilde «Falan parti giderse 
komünistlik olur» dedikten sonra işte bunlarla 
sabit olacaktır, diyor. Sabit olmakla beraber' se
çilen milletvekillerinin içinde falanca falanca 
da komünistir, memleket hainidir, demekten 
çekinmiyor. 

Arkadaşlarım komisyonununz, bilhassa zabıt 
varakası olmıyan sadece bir ihbardan ibaret bu
lunan bu şikâyetler üzerinde durdu. Acaba bu 
arkadaş komünist midir, haini vatan mıdır diye 
durmak mecburiyetinde bulundu, tahkikler yap
tırdı, türlü çarelere baş vurdu ve en nihayet 
aranızda şerefle ve necabetle yer alan bu arka
daşlara bu isnadın asla caiz olmadığı neticesine 
vardı. 

Şimdi arkadaşlar, bütün bu konuşmaların 
varaeağı netice şudur: Af buyursun Tokdemir 
arkadaşımız, falan yerde yalan propaganda ya
pıldı, seçimin bozulması lâzımdır, denmekle, ben-

• deniz bugün ve yarın yüksek takdirinize ve mef
kurenize dayanarak arzediyorum ki, Türkiye'
de seçim bozulmaz. Kanunun çerçevelediği şe
kilde bunlardan her birinin birer müeyyidesi 
ye cezası vardır. Bozulacak şeyler yok mu? 
Vardır. Onları huzurunuzda saymaya lüzum 
görmüyorum. Fakat arkadaşlar, huzurunuza 
arzedilen bu hâdisede seçimlerin bozulmasını 
mucip tek bir vaziyet yoktur. Arzediyorum, 
içimden arzediyorum. Çünki seçimlerin neticesi 
2-3 kazada Demokrat Partinin lehine olmakla 
beraber Halk Partisi lehine olan fark 23 bin 
oya varmaktadır. Şimdi tahkik edeceğiz valinin 
propagandası kaç kişinin üzerinde müessir ol
muş seçimin bozulması için, Sarıkamış'ta kaç 
ailenin reyi üzerinde müessir olmuş. 22 yaşını 
doldurmıyan kaç adam var, ki bütün bunları 
23 binden tenkis edeceğiz. Bunları 23 bin kişi
den tenkis edersek neticeye ne dereceye kadar 
müessir olur? Bunu akıl ve mantığınıza bırakı-

I yorum ve bu yolda bu raporu huzurunuza sun-
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mayı da şeref telâkki ediyorum. (Alkışlar) 

(Kâfi sesleri) 
BAŞKAN —• Müsaade buyurun, şimdiye ka

dar lehte anacak bir kişi konuştu, sözü Avni 
Doğan arkadaşımıza veriyorum. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, Benim maruzatım çok kısa olacaktır. 
Hamdi Şarlan arkadaşımız işin hukuki 
veçhesini izah ettiler. Eğer ben Tu
tanakları İnceleme Komisyonunda olma
saydım, sayın Doktor Cezmi Beyin çok be
liğ ve seyyal nutuklarının tesiri altında kala
bilirdim. Hâdisıe tasavvur ve tasvir ettikleri gi
bi değildir. Encümende muhalif muvafık De
mokrat Partili arkadaşlar kadar Halk Partili 
arkadaşlarımız da hassasiyet göstermişlerdir. 
1950 seçimleri hakkında bütün memleketin, bü
tün Türkiye'nin ve hattâ bütün dünyanın ka
naati bu seçimlerin normal ve meşru olduğu ve 
iktidarın bu suretle size geçtiği yolundadır. 
Bunda kimsenin şüphesi yoktur. Benim ilâve 
etmek istediğim şey, insafın hududu tâyin edi
lirken bu; hassasiyetin derecesine, insanın ha
rareti hissiyesine göre değişen bir hal alıyor. 
Seçime itiraz eden arkadaş arkadaşların şahsı
na o kadar ağır ve o kadar utanılır bir hal is
nat etmiştir ki, hiyaneti vataniye ile kendileri
ni itham etmekte ve aynı adamlar hakkında 
Devlet arşivlerinde vesaik bulunduğunu da de,-
lil olarak göstermektedir. 

Size, 1334 yılında Kars'ın idaresine memur 
edilen Mülkiye müfettişlerinden bir heyetin 
bu arkadaşlardan birisi hakkında verdiği bir 
vesikayı aynen okuyayım: 

Dahiliye Nezareti 
Umumi Mülkiye Müfettişliği 

Olti Belediye Tabibi Esat Haciyef Efendi 01-
ti 'nin asakiri Osmaniye tarafından işgalinden 
evvel Baku Cemiyeti Hayriyei Islâmiyesinin Ol
ti vekili olarak ifayı hizmet etmiş ve Rus 'larm 
rahletiyle memleketin ermeni usatı elinde kaldığı 
esnada Zimamı Hükümeti ele alarak Olti mute-
beranı islâmiyesiyle birlikte cidden durendişane 
ve fevkalâde cüretkârane tedabir ittihaz ve tatbi
kiyi a gerek Olti ahalii islâmiyesinin ve gerek Ol
ti 'de askerî ambarlarında mevcut pek kıymettar 
ve külliyetli erzak ve eşyanın mahvedilmesine 
meydan bırakmamış ve burada beş, altı aydan-
beri yaptığım tetkikat ve tahkikat neticesinde 

mumaileyhin işbu tezebzübü idare esnasında islâm 
milisleri teşkili ile hiç yoktan bunların teçhizatını 
ikmal ve emnü inzibatını takrir eylediği ve bü
tün ahval arasında zerre kadar namus ve istika
metini ihlâl eylemediği anlaşılmış olmakla kendi
sinin hizmeti fevkalâde ve gayreti namüskârane-
sini sureti resmiyede tesbit zımmmda işbu veraka 
muaileyhe verilmiştir. 

12 Teşrinievvel 1334 

(Bunu veren kim sesleri). Olti İdarei Mülki
yesine memur Mülkiye Müfettişi ve arkadaşları 
(Nereden aldınız?. Sesleri). Arkadaşımın kendi
sinden aldım. 

Arkadaşlar, Seçimlerin Tutanakları İnceleme 
Komisyonuna vâki itirazların tahkikmda zerre 
kadar birşey yoktur. Muhalefet şerhini veren ar
kadaşımızın buyurdukları gibi, istical etmiş de
ğiliz. Birer birer itiraz tetkik edilmiş ve bunla
rın hiç birisi ne neticeye müessir görülmüş ve ne 
de kabili ispat görülmüştür..' 

BAŞKAN — Avni Bey komisyon adına mı 
konuşuyorsunuz?. Zannediyorum kendi adınıza 
olacak. Vesikayı okumuş olduğunuza göre sözü
nüzü bitirmiş olmanız lâzım. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Komisyon adı
na değil, kendi adıma konuşuyorum. 

BAŞKAN — Tüzük hükümlerine göre komis
yondan yalnız birisi konuşur. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Yozgad Millet-
vekli olarak konuşuyorum. 

BAŞKAN — Ne bakımdan?. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) — Her bakımdan 

(Devam sesleri) Esasen maruzatım bitmiştir. 
(Devam, devam sesleri) 

BAŞKAN — Ben daha evVel söz vermiştim. 
(Soldan konuşabilir, sesleri) Evet söz hakkınız 
mevcutlür, buyurun. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Riyaset benim 
sözüme mâni olan bir emri olmamıştır. Ben mâ
ruzâtımı tamamiyle bitirmiş bulunuyorum. Me
selenin hukuki cephesini aydınlatmak imkânını 
bulurum ümidiyle okudum. Başka mâruzâtım 
yoktur. 

BAŞKAN — Abbas Çetin, buyurun. 
ABBAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar, ben 

mazbatasına itiraz ediliş milletvekillerinden biri
yim. Bu itibarla çok güç müdafilik mevkiinde 
bulunmaktayım. Yüksek Meclisin bugüne kadar 
birçok mevzularda, bilhassa tutanak mevzuunda 
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her türlü particilik zihniyetinin dışında ve üs
tüne çıkarak âdil bir heyeti hâkime gibi hâdise
leri histen ayrı, bu itirafları teşkil eden madde
lerin mânası ile karşı karşıya vicdan ve kanaat-
leriyle mütalâa etmiş olduklarını görmekle, mü
şahede etmiş olmakla, cidden zevk ve iç huzuru 
duymuş bulunmaktayım. İçimde mevcut bu 
zevk ve iç huzurunun teminatı altında huzuru
nuza çıkmak üzere söz alınıştım. Benden evvel 
konuşan arkadaşlar, bilhassa rapor sözcüsü, hâdi
senin hukuki mahiyetini, itirazların nelerden iba-
,ret olduğunu gayet vazıh ve beliğ şekilde anlat
mış bulunmaktadır. Bu itibarla benim sözlerim 
gayet kısa olacaktır. Çünkü konulacak fazla 
mevzu bulunmadığına kaniim. Yalnız şurasını 
arzedeyim ki, gerek itiraz dilekçesinde, gerekse 
muhalefet şerhinde, gerekse aleyhte konuşulan 
sözlerde daima bir delilden bahsettiler. Efendim 
itirazlar müdelleldir, dediler. Fakat bu delilin 
ne olduğunu bir tek kelime ile hiçbirisi söylemedi. 
Delil, delil demekle ortaya delil dökülmez. Şu, 
şu deliller, vardır, demekle ancak delil olduğu 
anlaşılır. 

Bu itiraz dilekçesinde ve konuşmalarda sade
ce delilden bahsedilip durulması ve delilin ne ol
duğu söylenmemesi, mevcut bir delilin söylen
mesi mânasına değildir, hakikaten ortada bir 
delil yoktur da onun için söylenmemiştir. İtiraz 
eden arkadaş avukattır, Seçim Kanununu, itira
zın hattâ bu ana kadar yapılabilir olduğunu ve 
delillerin (bu ana kadar gösterilebilir olduğunu 
pekâlâ bilmektedir. Takdir edersiniz ki, eğer 
ortada itiraza mesnet bir delil, seçimin neticesini 
tebdil edebilecek bir delil olsaydı, bugüne kadar 
çoktan komisyona ve Büyük Meclisin tetkikma 
arzedilmiş bulunacaktı. Bir itiraz dilekçesinde 
dört köyde Halk Partililerin, propagandanın 
memnu olduğu günlerde propaganda yapmış bu
lunduğundan başka bir delil yoktur ortada. Dos
ya bundan ibarettir. Yalnız itiraz dilekçesinde ve 
dilekçeye benziyen muhalefet şerhinde, deliller 
merciindedir, deniliyor. Bu merciin neresi ol
duğu gösterilmemiştir, dinlediniz. Şu halde dü
şünelim bunun mercii neresi olabilir? Olsa, olsa 
seçim kurullarıdır. Şimdi bu seçim kurulların
da itiraz mevzuunda bir delil olu'p olmadığını 
anlatabilmek için Yüksek Seçim Kurulunun 
suali üzerine il seçim kurulu tarafından çekilmiş 
bulunan teli aynen okuyacağım: 

«Kars İline bağlı 10 ilçeden gelen il seçim 
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kurulları tutanaklarınım hususi hanelerinde hiç
bir ihbar, şikâyet ve itiraz mukayyet olmayıp bu 
tutanakların tamamen temiz bulunduğu ve bâzı 
nahiye müdürleri hakkındaki şikâyetlerin muk-
tazi takibatın ifası için1 C. Savcılığına verildiği 
ve il seçim kuruluna da arzedilmiş ihbar ve şi
kâyet mevcut olmayıp il seçim kurulunca tanzim 
edilen tutanağın dahi temiz bulunduğu bilcüm
le tutanakların en ince teferruatıma kadar ince
lenmesinden anlaşıldığı» bildirilmiştir. 

Yüksek Seçim Kurulu il seçim kuruluna so
ruyor. Bir şikâyet vardır, ait olduğu mercide 
mahfuzdur, diyor. Var mı böyle bir şikâyet, 
var mı böyle bir delil? İşte o cevabı il seçim 
kurulu başkanı, bu şekilde veriyor. 

Arkadaşlar, .bir baskı mahiyetinde propagan
da yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Bunun 
üzerinde durmıyacağım. Yalnız karslı olan ve 
bu seçime karışmış bulunan ben, sayın Cezmi 
Türk arkadaşımızın Kars'taki seçimler hakkında 
vâki görüşünü bu kürsüden açıklarken hepimizin 
iyi bildiği, arzuhalciye istidayı yazdırıp da bu 
istida yüzüne karşı okunduğu zaman hayret du
yan köylünün hayreti içinde kaldım. (Gülüş
meler) . ' 

Kars'ta böyle bir hâdise olmamıştır. Biz bü
tün propagandaları her iki partili arkadaşlar 
eancana yapmışızdır. Hattâ bununla da kalma
mıştır. Seçimi kazanıp da Kars'tan hareket et
mek lâzımgeldiğinde bizi teşyide bulunmuşlar 
ve hattâ bu teşyi esnasında bizzat muterizle ben 
öpüşerek ayrılmışızdır. Nerede kaldı akıllara 
hayret verecek zulüm. Şimdi, ikisi vali bulunan 
millet vekilleri nasıl oldu da o, gün teşkilâtlarına 
bunu bildırmediler. . 
, Fakat bütün bunlara rağmen biran için kabul 

edelim ki, bu nevi hâdiseler olmuştur. Bunu da 
tahkik edelim. Bir defa böyle hâdiseler olmuş 
mudur, olmamış mıdır? Tahkik eden, bunu nasıl 
tahkik edecektir? Bu tahkikatın nasıl olduğunu 
bilen ve bugüne kadar hâkimlik! yapan bir arka
daşınızım. 400 bin nüfuslu bir vilâyetin bütün 
halkını dinlemek zarureti kendisini gösterebilir. 
Bunu da dinledik ve dedik ki; efendim baskılar 
olmuştur, baskı mahiyetinde propagandalar ol
muştur. Bununla da iş bitmez. Bu baskıların 
gizli oy verme yerine intikal etmiş olup olmadı
ğını ve oyların bu baskı tesiri altında verilmiş 
bulunup bulunmadığının da ayrıca tahkiki lâzım
dır. Bunu nasıl tahkik edeceğiz? En az 160 bin 
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seçmeni teker teker dinlemedikçe bu mevzuda 
hakkı hak olarak beyan edecek bir neticeye var
mak imkânı yoktur. Halbuki, bu ne biçim akılla
ra durgunluk veren bir baskıdır ki; her köyde 
her iki parti de oy almıştır. Bâzı ilçelerde biz 
kazanmışız, bâzılarında Demokrat Parti kazan
mış ve netice bizim lehimize tecelli etmiştir. Ka
ğızman'da Demokrat Parti 1000 e karşı 6000 
oy] a bizi geçmiştir. 

Netice budur. Bizim tahkikten bir gûna en
dişemiz yoktur. Fakat her türlü tesirden azade 
olarak ve tıpkı Yüksek Meclisin içinde bulun
duğu haleti ruhiyeye muvazi ibir haleti ruhiye 
içerisinde sırf mantıki bakımdan itiraza konu 
teşkil eden delâil (bulunsa dahi, bunların tahki-
kına maddî ve hukuki noktadan imkân bulun
madığını ve tahkikat neticesinde hâdiseyi tah
kik etmiş olsalar dalhi seçimin neticesine mües
sir olamıyacağmı iddia etmekteyiz. Kanaatimiz 
'budur, Tutanakları İnceleme Komisyonunun bi
zim bu kanaatimizi bitaraf 'bir şekilde ifade et
mesi de bunu pekâlâ ispat etmektedir. Sizleri 
daha fazla tasdi etmek istemiyorum. Karar Yük-
isek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Cezm'i Türk. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, demin 
arzettiğim sırada Kars seçimlerinden (bahseder
ken dikkat buyurulduysa memleket çapında se
çimler üzerinde Halk Partisinin takip ettiği me
tottan, taktikten ve onun Kars çevresindeki te
zahürlerinden 'bahsettim sadce bu bir. 

İkincisi de Tutanakları inceleme Komisyo-
•ntm-un' usulsüızlfüğüne dokundum. Kars Milletve
kili bjarak karşımızda 'bulunan arkadaşlarımı
zın şahıslarına, vasıflarına taallûk eden bir keT 

lime dalhi konuşmadım. Dikkat eden arkadaşla
rım bilirler. Büyfafc dâviaları şahsi'leştirmek, kü
çültmek ve dejenere etmek olur, beni mazur 
görsünler. Sayın Avni Doğan da, bu dâvaları 
şahsiliğe götürerek kazanma yolundadırlar. Bü
yük--partilerinin eski bir metodu olduğunu bi
lenlerdenim. Onun için hazer ederim, Kars Mil
letvekili arkadaşlarımızın geçmiş kahramanlık 
ve fedâkârlıklarına ait vesikayı okumaya hiç 
lüzum ydktu. Çünkü ne 'böyle bir dâvamız, ne 
böyle bir iddiamız ve ne de böyle bir ithamı
mız vardır. 

HALİS TOKDEMİR (Oümnişane) — Böyle 
isnat var. 
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CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Böyle bir is

nat yapılmışsa raporda mukabil cevaplar veril
miş, Tutanakları Incelenıe Komisyonunun ra-

: poru tetkik edilirse görülür, Yüksek Seçim Ku
rulunun raporunda yazıldığı gibi böyle bir şey 
olsa dahi, bunlar delil diye ortaya sürülemez. 
Çünkü bugünkü Seçim Kanunu bunları dikkate 
almıyor. 

Arzım şudur : Dâvaları, kazanmak için dahi 
, olsa şahsileıştirmiyelim. Çünkü- bunun acı hâtı
raları vardır af Ibuyursunlar acemiyiz, yeni 
mektep talebeleri gibi eski tutanakları okuyo
ruz 1943 te, 1946 da neler olmuş, Mecliste nasıl 
müzakere cereyan etmiş, sayın üstadlarımızdan 
başlıyarak bu kürsüden tutanak meselesinde 

, neler söylenmiş olduğunu tüylerimiz ürpererek 
okuyoruz. Allaha şükrediyoruz ki, bu devrede, 
tutanakları inceleme mevzuunda ne böyle ham
leler olmuş, ne dâvalar şahsileştirilmiş, ne de, 
değil bu mukaddes kürsüde her hangi bir yerde 
insanın ağzına alması gerekmiyen sözler söy
lenmemiştir. Onun için iktidar ve çoğunluk par
tisi olan Demokrat Parti ile azınlık ve muhale-

~i fet partisi olan Halk Partisinin bugünkü Meclis
teki mümessillerini tebrik ederim, eski Meclis
lerde geçen kötü sözlere devam etmedikleri için. 

Yalnız Sayın Komisyon Sözcüsü, ağır ağır 
; izahlariyle ve soğuk kanlılıkla hâdiseyi güya 
: izah ettiler. Af buyursunlar; bizler Cenup böl-
Î gesinden yani sıcak bölgeden geldiğimizden daha 

hararetli konuşuyoruz, kendileri Karadeniz böl-
ı gesinden Şimalden geldikleri için soğuk kanlı
lıkla izahlarda bulunuyorlar, fakat kendileri
nin hukuki deliller dedikleri şeyler benim söyle-

• diklerimi maalesef cevabsız bıraktı. Ben bil
hassa Komisyonun metotsuzluğundan şikâyet et-

: mistim. Hukuk ilmindede metot tabiat ilimleri-
nin aynıdır. Onda da tetkik, müşahede, şahadet, 
istidlal tatbikatta esastır. Ben istiyordum ki, Tu
tanaklar Komisyonu bu ilim usulü ile çalışsın. 

: Halbuki maalesef Tutanaklar Komisyonu bir as-
liye hukuk mahkemesi gibi. çalışmaktadır. Ne 
istiyorlar? Hukuk muhakemeleri usulüne göre 
davacılar delil göstersin. Davacı delil göster
mezse avukatı da zayıf ise dâvası kaybolur. Hâ
kim de içi yana yana, davacı ve avukatı bir 
delil ve madde gösteremedi diye bu kararı verir. 

HAMDI ŞARLAN (Ordu) — Anlıyamadım, 
• lütfen tekrarlarlar mı? Cevap vereceğim. 

—— 4®-•—"-• 



B : 14 4.1 
BAŞKAN — Anladığınız kadar cevap ve

rirsiniz. 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Komisyon, as

liye hukuk mahkemesi metotlariyle hareket et
mesin diyorum. Davacının delillerini meydana 
çıkaracak tetkikatı eline alsın. Tıpkı bir ceza 
hâkim gibi çalışsın. Hukuk ilmi metotlariyle 
bu işi tetkik etsin. Hukuki, ilmî metotlara kıy
met veren, geniş gören, derin düşünen metotla 
bu işi tetkik etsin, getirsin, bizim için de inan
dırıcı olsun diyorum. Binaenaleyh birinci mü
lâhazam hâlen de cevapsız kalmıştır. Tutanak
lar Komisyonunuz bu ilmî değerdeki metotla ça
lışmamaktadır. 

İkinci olarak arzettiğim, Komisyon, seçim 
istatistiklerinden, seçim neticelerinden fayda
lansın şeklindedir. Bundan çok mukni deliller 
elde edilir. Bunların temin edilmesi lâzımdır. 
Ellerimizi hatır için ve Halk Partili arkadaş
ları mağdur duruma düşürdü demesinler diye 
(Gürültüler, öyle şey yok sesleri). Kaldırmıya-
lım. Reylerimizi inana inana, güvene güvene 
verelim diye söyledim. 

Arkadaşlar; hissiyatı da bir yana atmıya-
lım. Biz ne dersek diyelim, insanları idare eden 
evvelâ hissiyattır. Bu kanunlar, bu Meclisler 
hep hissiyattan meydana gelmiştir. Onun için 
hak,, akıl, mantık, objektivite derken de hissi
yatla hareket ettiğimizi unutmıyalım. (Soldan 
alkışlar)- Çünkü siyasi hayat içinde aksini id
dia da, bir hissiyattır. 

BAŞKAN — Efendim; kifayeti müzakere 
takriri vardır. Fakat Avni Doğan da söz isti
yorlar. Eğer kendilerini ilgilendirmiyorsa vaz 
geçmelerini rica edeceğim. Yalnız Sözcüye söz 
vereyim. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Vaz geçiyorum. 
RAPOR SÖZCÜSÜ HAMDÎ ŞARLAN (Or

du) — Bendeniz de vaz geçiyorum. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Şimdi başka söz istiyen olma

dığına göre önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşan hatiplerin ve Komisyon Sözcüsü

nün izahatı ile hâdise aydınlanmıştır. Raporun 
reye konulmasını teklif ederiz. 

Rize Milletvekili Bursa Milletvekili 
İzzet Akçal Haluk Şaman 

Yüksek Reisliğe 
1. Seçimlerde yapılan yolsuzluklara madde 
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ve hâdiseler gösterilmek suretiyle itiraz olunu
yor. Bu gibi hallerde tahkikat yapılması lüzu
muna dair evvelce prensip kararı verilmişti. 

2. Tutanakları İnceleme Komisyonu rapo
runda hâdiseleri aydınlatıcı malûmat verilme
mektedir. 

3. Bu itibarla mahallinde tahkikat yapıl
mak üzere raporun Komisyona iadesinin oya ko
nulmasını dilerim. 

Çorum Milletvekili 
Hüseyin Ortakçıoğlu 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Kars Milletvekilleri tutanaklarının tahkikat 

yapılmak üzere Komisyona iadesini teklif ede
rim. 

Tokad Milletvekili 
Ahmet Gürkan 

BAŞKAN — Arkadaşlar; evvelâ muhalif 
olan takrirleri oya arzedeeeğim. Bu tutanakla
rın Komisyona iadesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Teşekkür ederim, ladesi kabul edilme
miştir. 

Efendim, Şimdi Tutanakları İnceleme Ko
misyonunun 29 . XI . 1950 tarihli, Kars Millet
vekillerine ait, raporun Yüksek Heyetinizin tas
vibine arzediyorum- Kabul -edenler... Kabul et-
miyenler... Bir muhalife karşı çoğunlukla kabul 
edilmiştir. (Bravo sesleri alkışlar) 

Şimdi Kars Milletvekillerinin .seçim tuta
naklarını teker teker okuyarak oyunuza su
nacağım. 

Fevzi Aktaş. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

İttifakla kabul edilmiştir. 
Lûtfi Aküzüm. 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiy enler... 

İttifakla kabul edilmiştir. 
Sırrı Atalay. 
BAŞKAN — ^ a b u l edenler... Etmiyenler... 

İttifakla kabul edilmiştir. 
Mehmet Bahadır. 
BAŞKAN — Kabul edenler .. Etmiyenler... 

İttifakla kabul edilmiştir. 
Abbas Çetin. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

İttifakla kabul edilmiştir. 
Veyis Koçulu. 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 
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ittifakla kabul edilmiştir. 

Esat Oktay. 
BAŞKAN —' Kabul edenler... Etmiyenler... 

İttifakla kabul edilmiştir. 
Tezer Taşkıran. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

İttifakla kabul edilmiştir. 
Hüsamettin Tugaç. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

İttifakla kabul edilmiştir; 
(Soldan İttifak yok sesleri) 
Efendim, reye katılmıyanlar müstenkif ka

lıyorlar demektir. 
Hüseyin Cahit Yalçın. 
BAŞKAN — Kabul edenler....Etmiyenler... 

Çoğunlukla kabul edilmiştir. 
Efendim, 10 dakika oturuma ara -veriyorum. 

Kapanma saati 17, 55 

•< ! •» 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 18, 5 •••••' 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 

KÂTÎPLER: Sedat Baran (Çorum), Muzaffer Önal (Tokad) 

. BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Yapılan 
seçimin sonucunu arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
•Danıştayda açık bulunan 5 üyelik için 3 de

fa yapılan seçime 286 zat katılmış ve ne'ticede 
aşağıda adları yazılı olanlar karşılarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arzolunur. 

Afyon K. 
Abdullah Güler 

Edirne 
Cemal Köprülü 

Çankırı 
Kâzım Arar 

Tekirdağ 
Şevket Mocan 

İzmir 
Vasfi Menteş 

Ordu 
Hüsnü Akyol 

Hamdi Tanç 
Emin Ahmet Kat 
Arif Yazar 
Mahmut Nedim öğüt 
Şükrü Grilisralıoğlu 
Ferit Ay iter 

163 
148 
135 
134 
90 
81 

BAŞKAN — Okunan tezkereye göre en çok 
rey alan Hamdi Tanç, Emin Ahmet Kat, Arif 
Yazar Danıştay üyeliğine seçilmişlerdir. 

6 . X I I . 1950 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

\ Kapanma «aati 18, 15 

T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı:8 
Denizli eski Milletvekili Kemal Cemal öncel'in, Dilekçe Komisyo
nunun 23 . II . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2953 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonları raporları (4/14) 

24.11.1950 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

23 v l l . 1950 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karac Cetvelinde Dilekçe Komisyonunun 9 . I I . 1950 
tarih ve 2959 sayılı ilişik kararında kısa fasılalarla üç defa çağrıldığı yedek subaylığını yaparken 
vazife başında beyin kanamasından hastalanıp malûl kalan henüz evlenme fırsatını bile bulamıyan 
yüksek tahsil görmüş Niyazi Koral isminde genç bir vatandaş dosyasındaki salahiyetli profesör 
doktorların raporuna istinaden emsali gibi 55,1 sayılı Kanun gereğince Amerika'daki müesseselerde 
tedavi edilerek bu maluliyetten kurtarılması hakkında talebi Dilekçe Komisyonunda incelenmiş Ko
misyon reisi ve üç üyenin muhalefetiyle ekseriyetle bir işlem yapılmasına mahal olmadığı tarzında 
karar verilmiş ise de Türkiye'de tedavinin imkânsızlığı ve yurt dışında tam teşkilâtlı bir müessesede 
tedavi edildiği takdirde daha üstün bir şifa ve salalım mümkün bulunduğu Gülhane Profesörler 
Kurulunca verilen son raporda tasrih edilmiş ve Türkiye'de tedavisi mümkün olmıyan hallerde has 
tanın yurt dışı müesseselere gönderilmesini emreden maddeî kanuniyeye mutabık olup tam bir şifa 
muvakkat veya melhuz olması gibi bir kayıt ve şart ile takyit edilmemiş olduğu halde tam bir şifanın 
imkânsızlığından ve kısmî şifanın uzun zaman tedaviye muhtaç bulunduğundan bahsile dileğin reddine 
daİT verilen kararın bir defa da Yüksek Kamutayda görüşülmek üzere arzedilmesîni saygılarımla 
rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
Kemal Cemal öncel 



Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Dilekçe Komisyonu * * - 20 . III . 1950 
Kâğıt î§. No. 13186 , 13 . Yi .1950 
Dilekçe Ko. No. 12134 . - . „ . : 

4T- 14 -...' { , 
No. 4/194 

Yüksek Başkanlığa 

Yedek subaylık görevini ifa ederken duçar 
olduğu felç hastalığının Amerika'da tedavi etti
rilmesi dileğinde bulunan Niyazi Koral'a ait di
lekçe, Komisyonumuzca incelenmiş ve dilekçinin, 
yeniden muayenesinin icrasiyle hâsıl olacak ne
ticeye göre işlem yapılması hususunun Millî Sa
vunma Bakanlığına bildirilmesi hakkında Ko
misyonumuzca uygulanan 18 . II . 1949 tarih ve 
1862 numaralı karar dairesinde Millî Savunma 
Bakanlığınca yapılan işleme kanaat etmiyerek, 
dilekçinin tekrar Yüksek Başkanlığa müracaati 
üzerine Komisyonumuza havale edilen dilekçesi 
ve buna ait işlem yeniden incelenmiş ve yabancı 
memleketlerde tedavisi imkânsız görüldüğün
den dolayı hakkında bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına 9 . II . 1950 tarihinde karar ve
rilmişti. 

2959 sayılı olan bu kararın Kamutayda gö-
rüşümesini istiyen Denizli Milletvekili Kemal 
Cemal öncel'in önergesi Komisyonumuza hava
le edilmekle iş üzerinde yeniden inceleme yapıl
mış ve bu rapor hazırlanmıştır. 

Dilekçinin son defa Millî Savunma Bakanlı
ğınca yaptırılan muayenesi neticesinde, mütaad-
dit tıbbi ve fizik tedavileri sayesinde memnu
niyet verici sıhhi durumu iktisap ederek yürü
mek imkânını bulduğu, tıbbi tedavi metotla
rından cezrî bir fayda memul edilmediğinden 
ancak, profilâktik mahiyette şahsi tedbirler 
bahis konusu olacağı ve fizik vasıtalariyle se
neleri bulan denemeler sayesinde kısmi salâh

ların sağlanması da memul olduğu ve bunların 
hepsi memleket fizik tedavi müesseselerinde 
yapılmakla beraber bu müesseseleri daha mü
kemmel olan Amerika ve İngiltere'de bunlara 
ait tatbikatın bir dereceye kadar daha verimli 
olacağı ancak, bu yabancı müesseselere gönde
rilmesi halinde kısmi bir fayda beklenebileceği 
ve bunun da uzun zamana bağlı bulunduğu an
laşıldığından, 551 sayılı Kanunun dördüncü 
maddesi. (Memleket dâhilinde tedavileri müm
kün olmıyacağı sıhhat dairesince tebeyyün 
edenlerin masarifatı Müdafaayi Milliye Vekâle
tince tesviye edilmek üzere Avrupa müessesatı 
sıhhiyesine izam ve tedavileri temin olunur) 
diye yazılı bulunduğuna ve dilekçinin de tama
men iyileşemiyecek bir hastalığa müptelâ olma
sından ve bu hususta Askerî Yargıtaya açtığı 
idari dâvasının da reddedilmiş bulunmasından 
dolayı itirazın reddine ve keyfiyetin Kamuta-
taym yüksek tasvibine arzına karar verildi. 
Dilekçe K. Başkanı Sözcü Kâtip 

Sivas Urfa Ağrı 
Gl. F. Tirkeş V\ Gerger M. Aktan 
Balıkesir Balıkesir Çanakkale 
Fuat Bilâl H. Çarıklı Bu karara muhalif im 

A. R. Kırsever 
Kars Kastamonu Kastamonu 

Z. Orhon C. Atay B. Tümtürk 
Mardin Mardin Sivas 
Ş. Erkmen A. Kalav Ş. Uma 

İmzada bulunmadı 

( S. Sayısı : 8 ) 



Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 

Esas No. 4/14 
Karar No. 2 

28 .XI . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 17.XI. 
1950 günü yaptığı toplantıda 30 . VI . 1943 ta
rihinde yedek subay olarak orduda askerlik 
görevini ifa ettiği sırada bilinmiyen bir sebep
ten husule gelen beyin kanamasının tedavisi so
nunda baki kalan sekelin memleket haricinde 
tedavisi için Denizli'nin Değirmenönü mahal
lesi Çandır Çıkmazı 3 No. lu evde oturan ye
dek teğmen 31316 Niyazi Koral'm vâki müra
caatı ve muayene için sevkedildiği İstanbul 
Üniversitesi sinir hastalıkları kliniğinden hak
kında tanzim edilen rapor tetkik edilerek mu
maileyhin bulunduğu sağlık halinin Amerika 
veya diğer bir yabancı memlekette tedavi ile 
düzelemiyeceği kanaatine varılmıştır. 

Buna göre Niyazi Koral'm Amerika veya 
diğer yabancı memlekete tedavi için gönderil
mesine lüzum olmadığı ittifakla karar altına 
alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Sağlık ve Sos. Yar. Ko. Baş. 

Kocaeli 
Dr. Etem Vassaf Akan 

Kâtip 
Konya 

Dr. S. Salim Burçak 

Sözcü 
İstanbul 
M. Sarol 

A. Karahisar 
Avni Tan 

imzada bulunamadı 
Antalya 

Burhanettin Onat 
Çankırı 

Celâl Otman 
İmzada bulunamadı 

Çoruh Gaziantep İçel 
A. Rıza Sağlar Dr. S. İnal A. Koksal 

İstanbul 
Andre Vahram Bayar 
İmzada bulunamadı 

Kars Kocaeli 
Dr. E. Oktay Z. Atığ 

Ordu 
Dr. Zeki M. Sezer Dr 

İzmir 
JV. încekara 

Kocaeli 
H. Türkand 

Tekirdağ 
*. Zeki Erataman 

*••> I I 
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S.Sayısı: 9 
Kars Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve tutanakları İnceleme Komisyonu 

raporu (3/65) 

T. C. 
Yüksek Seçim Kurulu 22 .VI . 1950 

Başkanlığı 
Sayı : 1005/886 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüce Makamına 

Kars İli Demokrat Parti Başkanı İsmail Hakkı Alaca imzasiyle 20 . V . 1950 tarihinde verilip 
il seçim kurulu başkanlığının ayni gün 129 sayılı yazısiyle kurulumuza gönderilen ve milletve
killiklerine seçilen Hüseyin Cahit Yalçın ve sair zevatın tutanakları aleyhine itirazı mutazam-
mın bulunan dilekçe üzerine kurulumuzca yapılan tetkikat sonunda: Tanzim kılman 20 . "VI . 
1950 gün ve 269/298 sayılı raporla bu baptaki evrakın dizi pusulası mucibince 21 parçadan ibaret 
olarak birlikte sunulduğu saygı ile arzolunur. 

- • Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 
M. Akyürek 

- - . ; • : • • • ' r T r C . r - ' • ' • • • • • . • • : • : : / , - ; 

Milletvekilleri 
3uksek Seçim' Kurulu • ' 

Esas : 269 
- -Karar : 298: -* ' ~ 

Rapor : 15' " 

Kars ÎH Milletvekilleri seçimi neticesi aleyhine vâki itiraz sebebiyle tanzim edilen rapor 

Kars İli Demokrat Parti Başkanı İsmail Hakkı Alaca imzasiyle 20 . V . 1950 tarihinde veri
lip îİ seçim kurulu başkanlığının ayni gün ve 129 saydı yazısı ile kurulumuza gönderilen itiraz 

dilekçesinde bu il milletvekilliklerine seçilen ve kendilerine tutanak verilen Hüseyin Cahit Yal
çın, Tezer Taşkıran, Doktor Esat Oktay, Mehaıet Bahadır, Sim Ataîay, Lâtif Aküzüm, Ab-
bas Çetin, Fevzi Aktaş, Veyis Koçulu, Hüsamettin Tugaç'm tutanakları aleyhine itiraz edilmiş 
ve seçim neticelerinin Kars Merkezinde 18 . V . 1950 tarihinde ilân edildiği ve bu sebeple itirazın 
kanuni süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır. . 

Bu istidanın birinci kısmında seçim yolsuzluklarından ve ikinci kısmında ise Doktor Esat 
Oktay, Lâtif Aküzüm, Veyis Koçulu 'nun seçim yeterliğini haiz olmadıklarından' bahsedilmiştir. 

Birinci kısımda hulasaten: *-
1.'• Başta vali olmak üzere bütün nahiye müdürleri ve bilhassa Merkez Susuz, Digor, Arda

han'ın Hoçuvan, Kağızman'ın Kötek, İğdır'ın Taşburun, Sarıkamış'ın Sekim ve Karaurgan bu
cakları müdürleri, Kağızman Kaymakamı, muhtarların heyeti umumiyesi; köy muallimlerinin 
hepsi bir tedhiş teşkilâtının elemanları olarak kullanıldığından ve bu suretle Demokrat Partiye 
mütemayil tarafsızların ve Demokrat Partililerin bu partiye oy vermelerine maddi ve mânevi 
baskı yapmak suretiyle mâni olunduğundan ve bu meyanda; 

A) Demokrat Parti kazanacak olursa bugünkü düzenin bozulacağından} memlekette komü
nizm olacağından, 
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B) Bu »skiminedememe mahiyetinde olup kimlerin Demokrat Partiye mütemayil ve dola-
yısiyle Komünist oldukları tesbit edilerek bunların toplanıp sürüleceğinden, 

* ,C)~ D.' P. iktidara geçince sbu îhavaliyi Buslara terk ^edecektir şeklinde^ propaganda yapıldı
ğından; 

II -Atatürk Tü^e^uğ^ndan kürtleri SÖPHMŞ ve İnönü gelince kendisi kurt olduğumdan yar
lerine getirmişti, Celâl Bayar'sa Türk ^ ü ğ u û ç i n kürtleri kesecek, sürecek diye el altından ted
hiş yaratıldığından; 

III - Zabıta vasıtasiyle köyler ağır bir tehdit altında bulunmuş ve komiserlere sivil elbise giy
dirilerek köy köy dolaştırılmış ve D. P. ye oy verenleri hükümet asacak kesecek şeklinde nameşru 
Silâhla tazyik ve bu arada Kağızman kaymakamının 2311 sayılı Kanuna taallûk eden. arazi ihti
lâflarını-vesile ittihaz ederek polis komiserini köylerde dolaştırdığından, 

IV - Seçim hazırlıkları sırasında bu telkin ve tedhişlerin müspet tesirleri kaydedilen yerlerde 
22 yaşını bitirmiyen birçok kimselerin seçmen kütüklerine kaydedilerek seçime iştirak ettirildik
lerinden; 

V - C. H. P. ye oy verecek olanlara yayla tahsis edilip t). P. ye oy vereceklerin bundan mahrum 
edileceklerinin vali tarafından söylenilip bucak müdürleri marifetiyle de telkinler yapıldığından; 

VI - C. H. P. ye oy vereceklere buğday «dağıtılacağı D. P. taraftarları oldukları bilinenlerin bu 
tevziattan mahrum edilecekleri işaa edildiğinden; 

VII i-; inönü memleketi harbten korumuştur. D. P. iktidara gelirse memleketi harbe sürükler yo
lunda ve, . 

VIII '•İnönü Devletin kaşından uzaklaşmamalıdır. Çekilirse memleket batacak şeklinde telkin
ler yapıldıgHNİan; 

IX - Adayların mmtakada şerbetçe dolaşmalarına mâni yokken D. P. adayı Fazlı BaykaFm 
dolaşmasına ve serbest seyahatine engel olunduğundan; 

X - C. H. P. taraftarlarının propaganda yasaklığma riayet etmiyerek, köylerde dolaşıp seç
menlere para tevziatı yaparak D. P. oy puslalarmı 25 veya 50 kuruşa topladıkl»»ı»ıian; 

XI - Vali Rifat Bingöl'ün C. H. P. listesinin kazanmasını temin için kaymakamlara v« bucak 
müdürlerine ©mirler vererek : 

A) Sandık seçim neticelerinin seçim kurullarına tevdii iktiza ederken bucak müdürlerinin 
âdeta zorla neticeleri sandık başkanlarından öğrenerek bildirmiş ve bâzı sandıtt torbalarının mü
dürler parafından zorla açılarak öğrenilmiş olduğundan; 

B) Valinin Arpaçay Kaymakamına tel çekerek C. H. P. /adaylarının aldıkları oy miktarını 
•sard^undan; 

C) •-'Seçime on gün kala valinin bütün ilce ve bucak merkezlerini C. H. P. adaylarını otomobili 
ile 'birkaç kilofmçtre farıkla takip ederek lehlerine propaganda yaptığından; 

D) SarıfeamJş Kaymakammın tümen komutanına subay ailelerinin C. H. P. ye oy vermelerini 
yardığından ve hu ailelerin oylarını kullanmalarına imkân verilmediğinden; 

Ve bu baskılar altoda seçmenlerin hakikî temayüllerinin tecellisine mâni olunduğundan ^bahisle 
seçitföin fesatla maluliyetine binaen feshi ve yenilenmesi; 

Ve fflrimci kısımda da : 
I - ÎMktor Blsat Oiktay'm Karö'ı-n Çıldır İlçesi.halkından olup Millî Mücadelede ve mücadele 

(başlangıcında Kars'taiki Ermeni ve Etıs Hükümetleri hizmetini kabul etmiş ve hattâ Mazmanof 
adındaki;bir ermeni komutanıma muranası mfatiyle Oltu havalisindeki Türk Müslüman mücahit
leri .teslime davet etmiş olduğundan; 

• II - Lâtif Alkübüm'ün talebelik hayatından 194.9 yılına kadar geçen politik durumunun millet
vekilliğine seçilme yeterliğini haiz»olmadığını belirttiğinden; 

III - Taecar Veyis Koçuln'nun Göle İlçesinin Zavot Köyüne Rusya'nın Borçalı kasabasından 
1937 senesinde iltica ederek yerleştirilmiş ve C. H. Partisi yoklamasına ve listesine girmesini mütaa-
kıp -bâzı kimselerin seçilme yeterliğini hak olmadığı yolunda iddia ve isnatlarına hedef alrauş ve ihbar-

(S . Sayısı -.9) 
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lar muhtevasına göre ecnebi Devlet hizmetinde bulunmuş, ecnebi kadınla evli olduğu ve İkinci Ci
han Harbinde Fon Papen'den silâh ve para temin eden bir şebekeye mensubiyeti ileri sürüldüğün
den; 

Bu üçünün de bu sebeplerle seçilme yeterliğini haiz bulunmadıklarından tutanaklarının reddi 
istenilmiştir. 

Birinci kısımda mevzuubahis edilen hususlar hakkında sandık,. ilce, il seçim kurullarına müdde
tinde derece derece itiraz yapılıp yapılmadığı ve yapılmışsa neticeleri il seçim kurulundan sorul
muş ve alınan 18 . VI . 1950 gün ve 141 sayılı tel yazısında (Kars iline bağlı on ilçeden gelen il se
çim kurulları tutanaklarının hususi hanelerinde hiç bir ihbar, şikâyet veya itiraz mukayyet olma
yıp bu tutanakların tamamen temiz bulunduğu ve bâzı nahiye müdürleri hakkındaki şikâyetlerin 
muktazi takibatın ifası için C. Savcılığına verildiği ve il seçim kuruluna da aırzedilmiş ihbar ve şikâ
yet mevcut olmayıp il seçim kurulunca tanzim edilen tutanağın dahi temiz bulunduğu bilcümle tuta
nakların en ince teferruatına kadar incelenmesinden anlaşıldığı) bildirilmiştir. 

Netice : 
1. Dilekçenin birinci kısmında bahse konu edilen hususlardan bir kısmı suç mahiyetinde olup 

ilgililer hakkında merciine müracaat edildiği ve oy farkı husule getirdiği iddia edilen hususlardan 
dolayı ise 5545 sayılı Kanunun 112 nci maddesi ve 124 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince 
müddetinde ve derece derece kurullara müracaat edilmemiş bulunduğu cihetle bu hususlar hakkın
da işe el konulmasına kurulumuzca imkân görülemediğine; 

I I - Doktor Esat Oktay, Avukat Lâtif Aküzüm, Tüccar Veyis Koçulu'nun seçilme yeterliğini haiz 
olmadıkları hakkındaki iddianın ise Doktor Esat Oktay'a isnat edilen hareketlerin vukuu zamanı ve 
bu adayla diğerleri aleyhine ilen sürülen ve mahiyetleri bakımından tetkikında kanuni faide görüle-
raiycn sebepler Anayasanın 11 ve 5545 sayılı Kanunun seçilme yeterliğine taallûk eden 34 ncü 
maddeleri hükümleri karşısında tesirsiz ve mesnetsiz bulunmasına binaen; 

Her iki kısım itiraz se'bebîyle Kars Milletvekilleri tutanaklarının reddi hakkındaki talebin tervicine 
imkân görülemediğinden bu Milletvekilleri tutanaklarının tasdiki lâzımgeleceği nıütalâasiyle tanzim 
edilen raporun sözü geçen kanunun 123 ncü maddesinin 4 ve 5 nci bentleri gereğince dosyası ile bir
likte Büyük Millet Meclisine sunulmasına 20 . VI . 1950 gününde oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan Başkan vekili Üye Üye Üye Üye 
M. Akyürek C. özal B. Kök er A. Güngören C. Yorulmaz 1. Senil 

Üye 
İ. II'adımlıoğlıı 

( S. Sayısı : 9 ) 



Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Ko. 

Esas No. 3/65 
Karar No. 38 

Yüksek 

Kars îli Milletvekili seçiminde kazanamıyan 
aday ismail Alaca tarafından 20 . V . 1950 ta
rihli dilekçe ile itiraz edilmiş ve dosya Komis
yonumuza gönderilmiş olmakla incelenmek üze
re kura ile 2 numaralı Hazırlama Komisyonuna 
verilmiştir. 

Bu Komisyon yaptığı incelemeden sonra mü
zakereye iştirak etmiş dört azadan, bir muhalif* 
karşı, üç oyla şu karara varmıştır: 

Kars îli seçimlerine yapılan itiraz seçimin 
şekline ve ayrıca Esat Oktay, Lâtif Aküzüm 
ve Veyis Koçulu'nun vasıflarına taallûk etmek 
üzere iki kısımdan ibarettir. 

A) Seçimin şekline taallûk edun itirazlar, 
vali ve memurların seçime takaddüm eden gün
lerde C. İL P. ye oy temin maksadiyle mânevi 
baskı yapmış oldukları, Kağızman İlçesinde 
15 - 20 kadar 22 yaşını doldurmamış vatandaş
ların seçmen kütüklerine yazdırılıp oy kullan
dırıldıkları merkez köylerinde seçmenlere para 
dağıtıldığı ve başta vali olduğu halde kayma
kam ve nahiye müdürlerinin Halk Partisi lehim
de propaganda yapmış oldukları iddialarından 
ibarettir. 

B) Adları geçen üç zatın vasıflarına taallûk 
eden itirazlar ise: Esat Oktay'ın Millî Mücadele 
sırasında Ermeniler ile iş birliği yaptığı, Veyis 
Koçulu'nun istirdattan evvel ecnebi Devlet hiz
metinde bulunduğu ve 932 yılında Erzincan'da 
mecburi ikamete tâbi tutulduğu ve Lâtif Ak
üzüm'ün 1949 yılma kadar geçen politik duru
munun Milletvekilliğine seçilmeye mâni olacağı 
ve bu hususata ait delillerin de Devlet, arşivinde 
mevcut olduğu iddialarından ibarettir. 

Millî Emniyet Teşkilâtından alınmış yazıla
rın, itiraz dilekçesinin ve bu dilekçeye ilişik 
dört köyde propagandanın memnu olduğu gün
lerde partililer tarafından propaganda yapıldı
ğına ve iki nahiye müdürünün Halk Partisine 
oy verilmesi yolunda söz söylemiş .olduklarına 
mütedair o köylerdeki D. Partililer tarafından 

29 .XI . 1950 

Başkanlığa 
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ekserisi 14 Mayıstan sonra muterize vâki beya
nın zaptına dair olan tutanaklar okunup ince
lendi : 

Seçimin şekline dair olan itirazlar seçim 
gününden evvelki günlerde, yapanın ismi, ne
rede ve ne zaman yaptığı zikredilmemiş mücer
ret iddialardan ibaret olduğu ve ' binaenaleyh 
bunların tahkikma maddi imkân bulunmadığı 
dilekçeye iliştirilmiş dört köye ait tutanak mün-
dericatları doğru olsa bile ortalama 23 000 oy 
farkını izale edecek ve neticeye müessir olacak 
durumda bulunmadığını esasen bu hususun giz
li oy verme yerinde kullanılmış oylara müessir 
olduğunun da bilinmesine imkân bulunmadığını 
ve üç zatın vasıflarına taallûk eden itirazların 
ise Millî Emniyet Teşkilâtından alman cevabi 
yazılara göre tamamen gayrivârit bulunduğu 
ve Yüksek Seçim Kurulunun da işaret ettiği 
üzere vasfa ilişen itirazlar tahakkuk etmiş olsa 
idi dahi Seçim Kanunu ve Anayasa hükümleri 
muvacehesinde seçilmeye mâni sebeplerden ol
madığı cihetle Kars Milletvekilliklerine seçilen 
zevatın tutanaklarının tasdiki gerekmektedir. 

Bu şekilde komisyon umumi heyeine gelmiş 
bulunan dosya komisyonumuzun 16 . XI . 1950 
tarihli oturumunda müzakere konusu olmuştur. 
Leh ve aleyhte konuşmalar yapıldıktan ve tuta
naklarına itiraz edilmiş milletvekillerinden bir 
kısmının müdafaaları dinlendikten sonra, 

1. Esat Oktay, Lâtif Aküzüm ve Veyis Ko
çulu'nun vasıflarına taallûk eden itirazların 
bir gûna varit olmadığı Millî Emniyetten gel
miş cevabi yazılarla tahakkuk ettiği ve komis
yonda bu hususun bu şekilde tahakkukundan 
dolayı ittifakla sevinç ve memnuniyet izhar 
edilmiş olduğu, 

2. Seçimin şekline ait itirazların ise: 
A) Dört köye ait zabıt varakaları doğru 

olsa bile 14 Mayıstan evvelki günlerde yapıl
mış propagandaları 14 Mayıstan sonraki gün
lerde tesbite dair olup bu propagandaların giz
li oy verme yerinde verilmiş oylara müessir 
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ölüp olmadığının bilinmesi mümkün olmadığı 
ve esasen arada ortalama 23 000 oy farkı mev
cut olup bu halin neticeye müessir oy farkı da 
husule getiremiyeceği; 

B) Zamanı, mekânı ve delili gösterilmemiş 
14 Mayısa takaddüm eden günlerde vali ve di
ğer memurlar tarafından propaganda yapıldı
ğına dair olan iddialar ise evvelâ mücerret ma
hiyette olup tahkiki mümkün bulunmadığı sa
niyen her köyde her iki partinin teşkilâtı bu
lunduğu ve böyle bir propaganda yapılmış ol
sa idi dört köyde olduğu gibi buralardan da bir 
ihbar vâki olacağı tabiî bulunduğu ve seçime 
takaddüm eden günler zarfında veya ondan 
sonra bugüne kadar ne diğer D. P. adayları ve 
ne de D. P. ye oy vermiş bulunan 53 000 seç
menden bir teki baskı mahiyetinde propagan
dalar yapıldığı yolunda her hangi bir makama 
en ufak bir itiraz ve şikâyette bulunmamış ol
dukları, bilâkis içlerinde D. P. teşkilâtında va
zife almış olanlar da bulunan birçok Kars'İmin 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tel çekerek 
seçimlerin hür hava içinde yapılmış olduğunu 
bildirmiş bulundukları halkın yıllardanberi 
yapılan propaganda ile oy vermenin serbest 
olduğuna, seçimi yargıçların yapacaklarına bil
hassa idari teşkilâtın seçimle alâkası bulunmadı
ğına dair bilgiye sahip bulunduklarının Türkiye 
çapında husule gelmiş netice ile sabit olmuş bu
lunması ve binaenaleyh seçime takaddüm eden 
günlerde bir propoganda yapılmış olsa dahi bu
nun oy üzerinde müessir olduğunu kabule imkân 
olmadığı ve esasen bu hususun tahkiki da müm
kün olamıyacağı; 

C) Her köyde her iki parti adaylarının oy 
almış bulundukları bilhassa en çok propoganda 
yapıldığı iddia olunan Kağızman, Posof ve Arda
han ilçelerinde C. H. P. adaylarının büyük fark
larla seçimi kaybetmiş bulundukları; 

D) Muterizin adları geçen üç zatın vasıfla
rına taallûk eden itirazlarının hiçbir surette ta
hakkuk etmemiş olması keyfiyetinin seçimin şek 
line taallûk eden ve mücerret mahiyette bulunan 
itirazlarının da hakikatin ifadesi olmadığına bir 
karine teşkil etmekte bulunduğu; 

E) Bu itiraz üzerine vali hakkında tahkikat 
ve takibat yapmak üzere mahalline gönderilmiş 
Başsavcılık Yardımcılarından birisinin yaptığı 
tahkikat sonunda vali hakkında takibe değer bir 
husus olmadığının tesbit edilmiş bulunması ve va

linin halen de kendisine hiçbir muamele yapıl
maksızın vali bulunmakta olması; 

F) İtiraz dilekçesine göre dahi 14 Mayıs 
günü bir tek sandık ve sandık başı hâdisesi olma
dığı gibi bütün il dâhilinde bir tek zabıta vakası 
dahi-vukua gelmemiş olmasının 14 Mayıs günü 
seçmenlerin mutlak olarak vicdan ve iradeleriyle 
karşı karşıya kalarak oy kullanmış olduklarında 
şüphe edilemiyeceği; 

Sebepleriyle Kars Milletvekilliklerine seçilmiş 
zevatın tutanaklarının onanmasını. derpiş eden 
Hazırlama Komisyonu raporunun onanması ica-
bettiğine - 2 - muhalife - 2 çekinsere karşı 19 oyla 
ve ittifaka yakm bir çoğunlukla karar verilmiştir. 

Kamutayın Yüce tasvibine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

Tutanakları İn. Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Afyon K. Ordu 
Çekinser II. Şarlan 

K. özçoban 
Kâtip 
İzmir Afyon K. 
S. Giz A. Güler 
Bolu Burdur 

V. Yöntem Çekinser 
i¥. Özbey 

Bursa Edirne 
İV. Yılmaz C. Köprülü 

İmzada bulunamadı 
Erzincan Gümüşane 

C. Gönenç (*) Muhalifim 
H. Tokdemir 

Hatay istanbul 
T. Sökmen E. Adakan 

Kırşehir Manisa 
H. S. Erkut F . İlker 

İmzada bulunamadı 
Niğde Konya 

' F. Ecer (•*) Muhalifim 
T. Kozbek 

Ordu Sivas 
Z. M. Sezer L Duygun 

Trabzon Trabzon 
T. Koral H. O.rhon 

Van Yozgad 
K. Özalp A. Boğan 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

İmzada bulunamadı 
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tutanakları İnceleme Komisyonu 

(*) Muhalef&t geısbâ 
Mutedzân itiraz dilekçesinde ileri sürdü

ğü iddia ve sesimi ifrat eder mahiyette gömü
len sebepleri bağlıca dört esasta mütalâa et
mek mümkündür : 

İ, Propagandanın kanunen yasak oldu
ğu müddet içerisinde C. H. P. lüferin propa
gandaya devam etmele-ri; 

2. (22.) yaşın?. dfilduı?mamıs kimseieıün 
kasten sef$en kütüklerine itb&l edilmeleri; 

3. D. P. ye oy verecekleri, melhuz ve 
muteaiel «apiaıı birkısım vatandaşlarım ve 
b ü ^ s a . ^aîiâsftmıs'tşiki sıaJbay ailelerinin elle
rinde seçmen kâğıtları bulumda^ halde dahi 
oya iştirakten menedilmeleri; 

4. Vali ve bütün devlet memurlarının 
G. H. P. lehine Devlet otoritesine dayanarak 
halk üzerinde şidedtli ve devamlı baskı yap
maları. 

Yine muteriz, itiraz evrakında bütün bu 
iddialarını ispat edeceğini ve bunlardan bü
yük bir kısmının halen mevcut ve ait olduğu 
mercilere mahfuz vesaika müstenit bulundu
ğunu ileri sürdüğü halde : 

Bu iddiaların hakikaten varit olup olma
dığının bir hakm anlaşılması için mahallinde 
tahkikat yapılması ve alâkalı mercilerden sö
zü geçen evrakı sübutiyenin celp ve incelen
mesi lâzimgelirken : 

Komisyonun bu $ola tevessül etmeyip sa
dece itirazların kendilerini müdafaa sadedin
de serdettüderi mütalâa ve sırf indî görüş. 
mahsulü def ileriyle iktifa ihticaç ederek mu
teriz tarafmdan dermeyan olunan iddia ve se
beplerin süfouta eremediğine ve binaenaleyh 
kavö «Mİeerrette kalmış bulunduğuna kanaat 
getirerek karara varması. 

Oıjfcftâa tahkik ve tamiki icafeeden sarih 
hukukî sebepler ve bu sebepleri ispat sadedin

de kuvvetti karineler mevcut iken ve bun
ların aksim ispata yarıyacak hiçbir delil ve 
hattâ kaşane dahi yoktur ve verilecek kararda 
hükme mşdUr olabilecek bu kari&eleşin sıhha
tinin de ane#k tahkikatın derinleışiirilmesiy-
le anlaşması mümkün iken Komisyonun tah
kikat cihetine gitjaiyerek karar ittihazında 
istical göstermesi} 

Her ne kadar seğmen kütüklerine kanun-
• • m* 
(S. Sa> 

suz bir şekilde ithal edilenlerin adedi malıclut ve 
neticeye müessir görünüyorsa, da yapılagak tah
kikatta, bu adedin artması dahi muhtenual ol
duğu da düşünülebilir. 

Bundan başka 55,45 sayılı Kamunun sarih 
hükümlerinin kasten ihlâl edilmesi se^inüei'i 
ifsat edici kâfi bir şebep-tır. Kaldı ki : Orsada 
seçime iştiraki zorla menedüen bir kısnn va
tandaşlar vardır ki, bunların seçime isiwâkieri 
halinde neticenin büsbütün değişmek ihtima
linin mevcudiyeti de su götürmez bir hakikat
tir. 

Bir karara varılabilmesi için, bu cihetle? 
rin dahi tahkik ve tamiki zaruridir. Dip* ta-
rşftan kanunen propagandanın yasak eçlü--
diği bir zanaanda her hangi bir partinin gerek 
kendi veya bir başkası leh ve aleyhine Ye ge
rekse her lı&ngi bir şahsı» şu veya bu parti le
hine propaganda veya autipjopaganjda yap
ması kanuna göre hem bir suç ve hem de seçi
min sıhhatini ihlâl ve binaenaleyh bozulma
sını istilzam eder yeter bir sebeptir, komis
yon böyle bir iddianın dahi mahallinıie tah
kiki cihetine gitmiyerek ve bu kadar aşikâr 
hukuki ve kanuni sebepler muvacehesinde sa
dece vicdani kanaatle müteharrik olarak ve 
takdir hakkını kullanarak karar vermiş, elması 
hiç bir hukuki prensiple izah edilemiyeceği gi
bi aynı zamanda en hafif tabiriyle noksan iş 
yapmış olmaktadır. 

Kanaatimizce her nevi tahkikat hâdise
nin aydınlanmasını sağlryacak tek yol olduğu 
açık bir hakikatken hâdisemizde böyle bir 
muameleden içtinap olunarak ve binnetice 
noksan tahkikat ile karar verilmesini hukuki 
ve vicdani görüş ve prensiplerimize aykırı 
bulduğumuzdan muhalif kalmayı münasip gör
dük. 

Gümüşane Milletvekili 
Halis Takdemir 

.(••) Muhalefet 
İddialar mücerret ve delil fcae^Men âri 

olmayıp bilâkis mütaadclit ve muhtelif de
lillere müstenit bulunmaktadır. Yapılan so
ruşturma çok noksandır. Henüz kanaat vere
bilecek mahiytte bulunmamaktadır. Tahki
katın ikmali icap etmektedir. 

Konya Milletvekili 
Tarik Kozbek 
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