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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Elâzığ Milletvekilleri ile, 
Siird Milletvekili Lûtfi Yavuz ve 
Ordu Milletvekili Mehmet Furtun 'a ait (Se

çim Tutanakları İnceleme Komisyonu) raporları 
kabul edildikten sonra 

Elâzığ Milletvekili Fuad Ağralı, Mustafa 
Arpacı, Hasan Kişioğlu, Fahri Karakaya, Dr. 
İbrahim Tali öngören ve 

Siird Milletvekili Lûtfi Yavuz ile 
Ordu Milletvekili Mehmet Furtun'un secim 

tutanakları onandı ve 
Pazartesi günü saat 9,30 da toplanılmak üzere 

Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Bingöl 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
Tunceli 

Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Kocaeli 
S. Pek 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

1. — Başbakanlık Kuruluşu hakmdaki Ka
nuna ek kanun tasarısı (1/9) (Bütçe Komisyo
nuna) ; 

2. — Kahvenin Tekel konusundan çıkarıl
masına ve dahilî istihlâk vergisine tâbi tutul
masına dair kanun tasarısı (1/10) (Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

Tezkereler 
3. —- Uşak'in Ünalan mahallesinden Mehmet 

Demröz'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/19) (Adalet Komisyo
nuna) ; 

Önergeler 
4. — Seyhan Milletvekili Kasım Gülek'in, Di

lekçe Komisyonunun 14. V I . 1946 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2758 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi (4/10) 
(Dilekçe Komisyonuna). 

B Î R Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 

KÂTÎPLEE : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Hüseyin ülusoy (Niğde). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1 •. — Çorum Milletvekillerinin seçim tutanak
ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/17) [1] 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN —• Rapor hakkında mütalâa var 

mı ? Raporu aynen oya arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi seçim tutanaklarını birer birer oyu
nuza sunacağım: 

Edip Alpsar 

[1] 15 sayüı oasmayazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — 
Onaylamıyanlar . 

Naim Atalay 
BAŞKAN — 

Onaylamıyanlar . 
Dr. Mustafa 
BAŞKAN — 

Onaylamıyanlar . 
Münir. Çağıl. 
BAŞKAN — 

Onaylamıyanlar . 
îsmet Eker 

Tutanağını on aylıy anlar 
.. Onaylanmıştır. 

Tutanağını onaylıyanlar 
.. Onaylanmıştır. 
Cantekin 

Tutanağını onaylıyanlar 
.. Onaylanmıştır. 

Tutanağını onaylıyanlar 
.. Onaylanmıştır. 
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BAŞKAN — Tutanağını onaylıyanlar ... 

Onaylamıyanlar ... Onaylanmıştır. 
Haseno İlgaz 
BAŞKAN — Tutanağını onaylıyanlar ... 

Onaylamıyanlar ... Onaylanmıştır. 
Suheyp Karafakıoğlu 
BAŞKAN — Tutanağını onaylıyanlar ... 

Onaylamıyanlar ... Onaylanmıştır. 
Necdet Yüeer 
BAŞKAN — Tutanağını onaylıyanlar. ... 

Onaylamıyanlar ... Onaylanmıştır. 
2. — Kırşehir Milletvekillerinin seçim tuta

nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/30) [1] 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 

var mı? 
FUAD HULUSİ DEMlRELLÎ (.İstanbul) — 

— Sayın arkadaşlarım; İnceleme Komisyonunun 
(İşitilmiyor sesleri) Kabahat bende değil mik
rofondadır. (Mikrofona yaklaşınız sesleri). Kır
şehir seçimleri hakkında İnceleme Komisyonu
nun verdiği raporda bazı tertip kusurları gör
düm. Onları muhterem heyete arzetmek isterim. 

Bir kere Kırşehir «Bağımsız Milletvekili» 
deniyor- bu (n) ile bağmsız olmak lâzımgelir, 
sözlükte şekli (bağmsız) dır. Bana kalırsa buna 
başlak Milletvekilliği adayı demek lâzımdır. 

Sonra şikâyette bulunan zat, Ankara avukat
larından Osman Çiçekdağ'dır. Seçime karşı şi
kâyette bulunan vatandaşımızın ismi budıv*. 
Onun takdim ettiği vesikalar vardır. Bu vesika
lar bir takım tahrirî şahadetlerdir. Raporda 
şahadetler için mücerret iddia deniyor. Bu su
retle komisyon zannederim hukuk dünyasına bir 
sürpriz yapıyor. Çünki şahadete iddia demek 
ortaya yeni ve garip bir nazariye koymaktır. 

Sonra muhterem arkadaşlar bu raporda ga
yet açık bir kusur görüyorum. Umarım ki bu da 
bir tertip yanlışlığı olsun. Çünki şikâyet edilen 
seçim yeri Kırşehir'dir ve şikâyet buradan se
çilmiş arkadaşlara aittir. Bunların içinde çok 
hürmet ettiğim, sevdiğim bir Sahir Kurutlu-
oğlu arkadaşımız vardır. Bu zat rapora sözcü 
sıfatiyle imza vazetmiştir. Demek ki raporda 
bahsedilen karara ve bu kararın mesnedi olan 

.1946 O : 1 
oy çokluğuna ve oya bu arkadaşımız da iştirak 
etmiştir. Halbuki İçtüzüğün 18 nci maddesi 
şöyle der: (Malûm malûm sesleri), müsaade bu
yurun, madde okunmadan olmaz. «Milletvekilliği 
kusurlanan kimsenin Hazırlama ve inceleme 
Komisyonlarmda ve Kamutayda kendini savun
mak veya bir Müh tveküine savundurmak hak
kıdır» diyor. Fakat 19 ncu maddesi «Seçim tu
tanakları incelenen Milletvkilleri kendi hakla
rındaki oylamaya katılamazlar» diyor. Bu arka
daşımızın imzası umarım ki bir tertip yanlışlığı 
olsun. Çünki oya katılması İçtüzüğün 19 ncu 
maddesine aykırıdır. Bunu bırakınız, bir 
kimse hem müdafaa Mevkiinde hem de hâ
kim mevkiinde bulm, ımaz. Yani hem da
vacı hem hâkim olamaz. Bu da bir tertip 
sehvi değilse hukuk dünyasının karşısına 
bir sürpriz ile çıkmak demektir. Şimdi arka
daşlar bu... 

KEMAL TURAN (İsparta - inceleme Komis
yonu Başkanı) — Matbaa hatasıdır. 

FUAT HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 
Çok iyi. Kemal Turan arkadaşımız bunu söylü
yor. Kendisine hürmetim var. Fakat kendileri de 
İsparta'nın seçim tutanakları hakkındaki müza
kerede başkanlık etmiştir. 

KEMAL TURAN (İsparta - İnceleme Komis
yonu Başkanı) — Hayır. Başkanlık etmedim, 
başkanlığı başka arkadaş yaptı. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ha
tibin sözünü kesmeyin. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (istanbul) — 
Rapordaki imzaya göre söylüyorum. Yanlışsa tas
hih ediniz de, millet ve halk bu işe muttali olsun. 
Demek ki, bu raporların her biri yanlış dizil
miştir. Şuhalde önce tashih edilsin, ondan sonra 
müzakere edelim. Görüşmenin bu sebeple tehi
rini rica ederim. 

SÖZCÜ SAHlR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) 
•— Muhterem arkadaşlar, Kırşehir tutanağına 
itiraz eden ve 'müstakilleıı adaylığını koyduğunu 
kendi dilekçesinde bahseden Osman Şevki Çiçek
dağ tarafından yapılan itiraz Hazırlama Komis
yonuna havale edilmiş ve İnceleme Komisyonun
ca huzurunuza sevkedilmiş bulunuyor. Fuad De-
mirelli arkadaşımız bu tutanağa sözcü sıfatiyle 
imza koyduğunu tenkit buyurdular. Bunun di
ğer bir misali de vardır. Kütahya Milletvekil
liğine seçilen Dr, Ahmet Gürsoy da oya iştirak daçhr. 

1] 25 sayılı hasmayazı tutanağın sonun-
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etmiş gibi kendi imzasını koymuştur, kendisi re
ye iştirak etmediği halde muhalefet şerhine işa
ret etmiş ve bu da tutanağın arkasına geçiril
miştir? Bunlar belki bir tutanak hatasıdır. Bun
ları utanağın tasvip edilmemesi için kâfi bir de
lil telâkki ediyorlarsa ben bu kanaate iştirak et
mem. 

Kırşehir için vâki itirazlar iki noktada top
lanmaktadır. Bir tanesi 28 sandığın tasnifi sıra
sında Osman Şevki arkadaşımız 21 sandığın tas
nifinde bulunamamış. Ben bundan şunu anlıyo
rum; bir insanın bir anla 28 yere yetişmesine im
kân var mıdır? Yine de sekiz sıandığa yetişmiş
ler. Aynı zamanda tasnifin başladığı yerlerde 
kendisinin hazır bulunmasına bendenizce mad
deten imkân yoktur. 

Geriye ikinci itiraz kalıyor. Karabogaz Kö
yünde yapılan tasnif neticesinde oyların şu ade
dinin kendisine verilmesi icapederken verilmeyip 
başka adaylara verilmiş olduğu. Bu hususta bir 
kaç köy muhtarının imzasmı taşıdığını söylediği 
ve adına zabıt dediği bir varakanın fotoğraf ve 
suretini göndermektedir, iddia ettiği oy adedi 
172 dir. Adedi ve sıhhati ve ademei sıhhati hak
kında burada münakaşa yapmıyacağım. Çünkü 
asılları gönderilmemiştir. 

Bundan başka kendi mümessilinin bulundu
ğunu söylediği bu komisyonda seçim kanununun 
vazettiği bir prensipe de riayet edilmemiştir. 

Kanunun 27 nci maddesinde tasnifler netice
sinde vukubulan yolsuzlukların ve şikâyetlerin 
bir zabıt varakası ile komisyonlarca tesbitini em
retmiştir. Bunun sebebi üzerinde durulacak olur
sak ; tasniften sonra bütün oylar yok edilip orta
dan kalktığı için artık oy sayısı üzerinde müna
kaşa yapmağa imkân kalmıyacağı cihetle kanuna 
bu prensip konmuştur. Vaki olacak şikâyet ve 
yolsuzluk iddiaları o anda resmî seçim kurulu 
huzurunda tesbit edilir ve resmî zabta konularak 
mühürlenmek suretiyle seçim kuruluna gönder
mesi usulünü vazetmiştir. Verilen oyların yok 
edilmiş olması onun kıymeti adediyesi üzerinde 
herhangi bir tetkik yapmak imkânı olmayan haller
de sonradan hangi maksatla ve ne suretle alındığı 
belli' olmayan bir belge ile 172 oy üzerinde vukua-
geldiği iddia edilen bir yolsuzluğun 52 bin seçme
nin iştirak ettiği ve 36 - 38 bin arasında oy alan 
dört namzedin umumi seçim yekûnuna tesir dere
cesini takdirinize bırakıyorum. 52 bin oydan 36, 
38 binin tef azulu göz önünde tutulursa 172 oyun; 
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haksız olarak verildiği bir an için kabul edilse 
dahi bilmem bu umumi yekuna ne derecede te
sir eder bunu takdirinize arzedeyim (Bravo ses
leri). 

Ş. TUGAY (Malatya) — Muhterem arka
daşlar; şehadetin mücerret bir iddia addiyle na
zarı itibara alınmaması hususunun doğru olma
dığını arzeden Fuad Hulusi arkadaşımın bu yeni 
nazariyesidir ki bendenizi söz almağa şevketti. 

Arkadaşlarım; burada tetkik edilen Büyük 
Millet Meclisi üyelerine ait seçim mazbataları
dır. Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi, 
doğrudan doğruya kendi hususi kanunlarına ve 
Anayasa hükümlerine tâbidir ve bu tutanak
ların tetkiki de tamamiyle kazaî usullerden ayrı 
ve İçtüzük hükümlerine ve yine Anayasaya ve 
Seçim Kanunlarına göre cereyan eder. Burada 
yapılacak tetkikatta bu kanun hükümlerinden 
hariç kalamaz. Eğer mücerret, hukuki ve ka
nuni bir mesnedi olmıyan şehadet üzerine Bü
yük Millet Meclisi üyeliklerine seçilen zevatın 
tutanakları bir tahkikata da tâbi tutulmak lâ-
zımgelseydi, doğrudan doğruya hiçbir hukuki 
mahiyeti olmıyan ve mücerret şehadet hükmün
de olan birçok vesikaların tedariki gayetle müm
kün olurdu. Bunlar üzerine yapılacak tahki
kat ve tedarik edilecek binlerce şahidin din
lenmesi usulü iltizam edilseydi herhangi bir se
çimin tasdikini bu şehitleri dinlemekle seneler 
geçtikten sonra bile mümkün olmazdı. Doğru
dan doğruya şahadete müstenit bir tahkik yo
luna gitmek benim kanaatimce pek yeni bir hu-
kukuesasiye nazariyesi olmuş olur. Esasen 
şahadet bile gene yüksek heyetinizce malûm
dur ki, ancak salahiyetli makamlara ve usu
lünde yapıldığı zaman, muteber olur. Şikâyet 
iddiasını bir şahadet addetmek, temayülü, hiç
bir hukuk esasına istinat etmiyen yepyeni bir 
nazariyedir. 

Onun için Kırşehir tutanaklarına yapılan 
itirazları gerek hazırlama Komisyonu ve ge
rekse Tutanakları inceleme Komisyonu mücer
ret iddialardan ibaret olduğu için nazarı itibara 
almamış ve bunları bir tahkikat mevzuu ola
cak vaziyette görmemişse tamamiyle hukuk 
esaslarına uygun olarak hareket etmiştir. Her

hangi bir suretle olursa olsun böyle bir tahkikta yol 
açabilmek için mutlaka bu tahkikatın hukuki 
belgelere istinad etmesi gayetle zaruridir. Ve 
hukuki belgelere istinad etmesi zarureti ne ka-
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dar aşikâr ise itiraz mevzularının seçim netice
lerine müessiriyetini aynı kuvvetle da gözönün-
de tutmak lâzımdır. Onun için herhangi bir tu
tanak, herhangi bir seçim, şu veya bu iddia
dan dolayı hukuki mesnedi olmaksızın bir tah
kik mevzuu olamaz, öyle bir vaziyette herhangi 
bir surette olursa olsun, bu tutanağın tetki
kinde îlızari Komisyonca bir tahkik ve tetkik 
yoluna gidilmesi hiçbir veçhile mümkün değil
dir. Bu, yalınız bizde değil doğrudan doğruya 
birçok memleket Parlamentolarında da takip edi
len usuldür. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Sedad Pek (Kâfi, kâfi sesleri). 
Kemal Turan (Kâfi, kâfi sesleri). 

KEMAL TURAN (İsparta - İnceleme Komis
yonu Başkanı) — Bir ıdlakika için huzurunuzu iş
gal edeceğim. O da sayın Fuad Hulusi'nin, Ko
misyon Başkanlığı sıfatiyle, bana atfettikleri du
rumdur- Derhal açıklıyayım ki İsparta İline ait 
dosya tetkik edilirken hemen İnceleme Komisyo
nu Başkanlığından çekildim ve bu işi Esat Tekeli 
arkadaşımdan rica ettim, bu komisyon üyelerinin, 
30, 40 dinleyici huzurunda olmuştur. Kendileri
ne yanlış aksetmişti. 

Hukuk dünyasının enzarına aksettirdikleri 
Iduruma gelince; bunu da son günlerdeki süratli 
mesaimizi gören arkadaşlar takdir buyururlar ki 
bu büroca yapılan bir hatadır. Bunu rapor oku
nurken arzedecektik, sabırsızlandılar ve bize da
ha evvel arzetmek fırsatını verdiler. Kendilerine 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz ve değiş
tirge yoktur. Raporu olduğu gibi oyunuza sunu : 

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Rapor ka
bul edildi. 

Kırşehir Milletvekillerinin seçim tutanakları
nı oya arzediyorum. 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu 'nun seçim tutana
ğını kabul edenler... Etmiyeıı... Kabul edilmiştir. 

Nihat Erdeım'in seçim tutanağını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Saim Kurutluoğlu'nun seçim tutanağım oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şevket Torgut'un seçim tutanağını oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 
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3. — Sinob Milletvekillerinin tutanakları 

hakkında Tutanakları incele Komisyonu raporu 
(5/11) [1] 

(Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN —• Rapor hakkında mütalâa var 

mı? 
Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Sinob Milletvekili Lûtfi Aksoy'un seçim tu

tanağımı oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Suphi Batur 'un tutanağını oyunuza arzedi
yorum Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Cevdet Kerim Incedayı'nın tutanağını oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler ... Kabul edil
miştir. 

Enver Kök'ün seçim tutanağını oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Yusuf Kemal Tengirşenk'in seçim tutanağını 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

4. — Trabzon Milletvekillerinin seçim tuta
nakları Ji'ikkınâa Tutanakları inceleme Komis
yon raporu (5/12) [2] 

BAŞKAN —• Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, 21 Temmuz seçimlerinde 
yurdumuzun birçok yerlerinde vukubulan ka
nunsuzlukların Trabzon çevresi seçimlerinde de 
görüldüğünü bu ilimize ait dosyanın tetkikin
den esefle müşahede etmekteyiz. Gerçi seçim 
Tutanaklarını İnceleme Komisyonunda; vesika
ların ihtiyaca sâlih olmadığını beyan ederek se
çimin bozulmasını mucip bir yolsuzluk görülme
diğini bildirmişse de, müsaadenizle, bu mütalâa
da isabet bulunmadığını rakamların ve vesika
ların diline ve sarahatine dayanarak izaha ça
lışacağım. 

Seçim Komisyonlarının tamemen bitaraf ha
reket ederek seçmenlerin serbestçe oylarını sağ
lamak ve bu gayeyi ihlâl eden hareketleri ön-

[1] 8 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 9 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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lemek aldıkları vazifenin esasını teşkil ettiği 
halde komisyonların bu hareketleri önlemek 
şöyle dursun bizzat kendileri seçmenlere, için
de C. H. Partisine ait oy pusulası bulnan 
dolu ve kapalı zarfları verip artırmak, gelmi-
yenlerin yerine parmak basıp Halk Partisi oy
larını sandığa atmak ve netice aleyhe çıktığı za
man da zabıt imal etmek gibi hareketler yap
mışlardır. Misâl mi istiyorsunuz? Limli, Ka
nala, Melanlı, Arşen, Diyeneyzir, Yavaz, Elek-

•şi, Haçka, Vicat, Kaması, Heldanas, Geliye, 
Durpmar, Yaylık, îhtimane, Fiz, Usturkiye, Ga-
zazya köy ve mahallelerindeki sandıklarda bu 
saydığım yolsuzluklar ve zarf doldurma ameli
yesi açıktan açığa yapılmıştır. Bunlar vesikalar
la sabittir. (Soldan, hangi vesikalar sesleri) 
Burada hatıra bir sual gelebilir. O da şudur: 
Bazı sandıklarda şahısların türlü tesirlerle vic
danlarını suiistimal etmiş olmaları seçimlerin 
bozulmasını mucibolacak derecede neticeye mü
essir midir? Seçim Kanunu bu türlü hareket
leri şiddetle cezalandırmış olduğuna göre bunu 
yapanların ya bu cezayı göze alacak kadar bü
yük bir menfaatla karşı karşıya kalması yahut 
da bu cezaların kendisi için değil himayesizler 
için konduğuna inanması lâzımdır. 

Arkadaşlar; şu misaller, komisyon üyele
rinin kanun korkusu duymadan çalıştıklarını 
açıkça göstermez mi? 

Kanun korkusu duymıyan ve bu sebeple hal
kın gözü önünde sandıkları istedikleri gibi dol
duran kimselerin idare ettikleri seçimler kanu
na uygun ve muteber sayılabilir mi? Dahası 
var. Birgün önceden doldurulan sandıklar da 
mevcuttur. 

Diyeneyzir köyü muhtarı seçim gününü bek
lemeden sandığı muayyen zamanda halka mu
ayyen saatta açık bulundurmağa bile lüzum 
görmiyerek birgün evvel kendi bildiği gibi dol
durmuştur. 

Keza G-azazya köyünde seçim gecesi sandığı 
doldurmuşlar ve âdet yerini bulsun diye sade
ce saat 12 ye kadar açık bulundurmuşlardır. 

Bundan başka vaktinden evvel kaldırılan 
sandıklar da mevcuttur. îhtimane köyü-sandığı 
saat 8,30 da açılmış 10,30 da kapanmak suretiy
le halka lütfen iki saat açık bulundurulmuştur. 

Horayı köyü sandığı saat 15 te kapatılmış
tır. 

Arkadaşlar bütün bunların bu işi kendilikle-
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rinden yaptıklarını sanmak safdillik olur. San
dık başında bulunanlar o kadar cüretle hareket 
etmişlerdir ki kendilerini tamamen başıboş ve 
lâyüsel sandıklarını ifade etmek mümkündür. 
Sanırım ki ; şu acı misali de dinledikten sonra 
bendenize hak vereceksiniz. (Soldan estağfurul
lah sesleri),. 

ölüler rey atıyor. Evet arkadaşlar HeJdanas 
köyünde komisyon azaları kendi elleriyle san
dığa reyleri doldururken ölülerle dirileri birbi
rinden ayırdetmeye lüzum görmemişlerdir. 

Osman Sandıkçı, Fatma Sandıkçı, Mustafa 
Erdem, Nazmiye Erdem, Mehmet Çoşkunpmar, 
Emine Çoşkunpmar, Cemal Şentürk, Fatma Şen-
türk, Osman Kandemir, Fatma Kandemir, Meh
met Erdem, Saliha Varlık ölü oldukları halde 
rey atmış gösterilmişlerdir. 

Dahası var, Ali Altınbaş ve Emine Altınbaş, 
Hendek 'te Ahmet Çağlar, Asiye Çağlar, Anka
ra 'da Mevlût Erdem, İsmail Saka, Cemile Saka 
köyde değil Trabzon'da Zühtü Varlık, İstanbul'
da bulundukları halde reye iştirak etmiş göster
mişlerdir. Bu hal hem garip, hemde acı değil-
midir. 

Sandık başlarına kabul edilmiyen mümessil
lerimiz de vardır. Kamara, Arşen, Cilara, 
Kocaba," Usturkiye köylerinde mümessilleri
miz sebepsiz olarak kabul edilmemişlerdir. 
Bunun açık mânası oylar üzerinde bir taraflı ta
sarrufta bulunmaktan başka birşey olamaz. Bü
tün bunlardan başka bazı Hükümet memurları 
ve zabıta kuvvetleri seçimlerin neticesini değiş
tirecek mâna ve mahiyette bir taraflı müdahale 
ve bir takım tazyiklerde bulunmuşlardır. İşte 
misalleri; Maçka'nın Limli köyünde Nahiye 
müdürü ve muhtarı halkın huzurunda gelm i yen
lerin reylerini sandığa doldurmuşlardır. 6 sayılı 
vesika ile, Trabzon, Maçka'ya gönderilen mü
messil Ali Kemal Yaz cıoğlu Maçka Seçim Kurulu 
nezdine kabul edilindiği gibi yattığı Köprübaşı 
otelinden kaymakam tarafından gönderilen jan
darmalar tarafından yapılan tazyik ve tehditle 
kaza hududu haricine atılmıştır. 

Reylerini Domokrat Parti azalarına verdi 
diye, Maımak köyünde Pir Ali Başçavuş ve jan
darma Vasıtasiyle karakola götürülmüş ve saba
ha kadar dövülmüştür. 

Melanlı köyünde sandık başına giden kayma
kam, malmüdürü, jandarma komutanı, sandık 
içindeki Demokrat Parti oylarını yakarak yeri-
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ne O. 11. Partisinin oylarını doldurmuşlardır. 

Arşen Bucağı D. Parti Başkanını nahi
ye müdürü karakola celbedilerek burasını 
yani D. Parti. bucak teşkilâtını ka -
patmazsan seni kelepçe ile göndeririz; döğeriz, 
diye tehdit ve tazyik etmişlerdir. Parti bina
sının duvarında bulunan yeter söz milletindir 
afişini süngülü jandarmaya yırttırmıştır. (Sol
dan Allah, Allah sesleri). 

Arşen köyü sandığı, D. Partiye fazla oy atıl
dığı nazarı dikkate alınarak iki süngülü jandar
ma marifetiyle uzaklaştırılmıştır. 

Yevaz köyünde muhtar D. Partiye rey at
mağa gelenlere D. Partiye rey atamazsın, atar
san sizi idam ederler diye halkı tehdit etmiş 
buna rağmen halk ellerindeki D. Parti oy pus-
lalarmın arkasına adreslerini yazıp imza ederek 
bilmiyenler parmak basarak aralarında topla
dıkları (88) pusulayı partimiz adamlarına tev
di ederek bu yolsuzluğu tesbit etmişlerdir. 

ŞEFİK TUGAY (Malatya) — Vesika da bu. 
HASAN DÎNÇER (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar dosya içinde bulunan vesikaların 
benzerlerini tekrardan kaçınarak sâdece birer, 
ikişer misal arzetmekle iktifa ettim. Vesikaların 
kül halinde tetkikinde çıkarılacak tek mâna 
Trabzon seçimlerinde Seçim komisyonlarının ek
seriyetle açıktan açığa bir taraf lehine her tür
lü kanunsuzluğu yapmaktan çekinmedikleri ve 
bazı idare amirleri ve zabıta kuvvetlerinin de 
yine bir taraf lehine her türlü tazyiki icra ettik
leri merkezindedir. 

Kayıt ve tesbit edilen vakıalar sadece mesulle
rin tecziyyesini icabettirir münferit mahiyette 
hadiseler değildir. Bunlar, seçim serbestisini bo
zan ve neticeye doğrudan doğruya tesiri bulu 
nan umum', mahiyette vakıalar olduğundan asla 
şüphe edilemez. 

Bu deliller karşısında tahkikatın tevsii ve 
işin aydınlatılması ve ondan sonra bir karara va-
rılmas zaruridir. 

Reylerinizi verirken umumî vicdan ve tarih 
gibi hükmünde ynılmaz iki hâkim karşısında 
bulunduğumuzu asla unutmıyalım. 

FAİK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim; benden evvel burada konuşan arkadaş, 
bütün seçimleri isnat altına alan bir eda ile ko
nuştuğu için ve taşkın, mübalâğalı ifadeler il
tizam ederek (Bütün memlekette cereyan eden 
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I kanunsuzluklar Trabzon'da da cereyan etmiştir, 

vesikalarla sabittir) diyerek birtakım iddialar 
ileriye sürdüğü için, bütün bu iddiaların ve 
hattâ İnceleme Komisyonunun kararma yapılan 
muhalefetin ne kadar istinatsız ve hattâ dosya 
içinde vesika diye ileriye sürdükleri evraka ne 
kadar aykırı olduğunu tebarüz ettirmek mak-
sadiyle, eğer huzurunuzda sabrınızı suiistimal 
ederek dosya üzerinde durmak mecburiyetini 
hissedersem peşin affınızı dilerim. Bendeniz 
dosyayı birer birer tetkik ettim. Dosya bura
dadır. Demokrat Parti Merkezi Umumisi namı
na yazılan bir yazı ile (41) tane vesika tevdi 
etmişler. Bu 41 varaka Trabzon Demokrat Par
ti Başkanlığından buraya gönderilen varakalar
dır. Demokrat Parti Umumî Merkezi namına 
yazılan kâğıtta deniyor ki, bize gönderilen 
işte bütün kanunsuzluklar, işkenceler şunlar, 
bunlar... Bunların teyidi ve sıhhatini gösteren 
vesikaların, nedense asılları değil de, birer su
retlerini tevdi ediyoruz diyorlar. Bu 41 vara
kanın 23 tanesi, sıhhatle nakledeceğim, gelen 
iddalarm mahiyetini tebarüz ettirmek bakımın
dan ve bir de yapılan iddialarda iltizam edilen 
mübalâğayı tebarüz ettirmek bakımından... Evet 
bu 41 varakanın 23 ü doğrudan doğruya ma
hallî Demokrat Partisi müteşebbis heyetleri re
islerinin isimlerini ihtiva ediyor, onların iddia
sıdır. Şunu da söyliyeyim, Demokrat Parti 
Merkezi Umumisi namına yazılan yazıda bunla
ra zabıt varakası deniyor. Arkadaşlar, bunlar, 
zabıt varakası değildir. (Soldan doğru sesleri). 
Zabıt varakası hepimizin bildiği bir şeydir. Bir 
hâdiseyi vukuunda ve anında orada bulunanların 
huzuru ile hâdiseyi yetkili olanların, memurların 
tesbit etmesidir, zabıt varakası odur. Sonra 
Seçim Kanununun nazarında zabıt varakasının 
ne olduğu Seçim Kanununun 27 nci maddesinde 
gösteriliyor. Diyor ki, seçimlerin yolsuzluğu
na dair, kanuna uygun cereyan etmediğine dair 
herhangi bir ihbar veya şikâyet vâki olursa se
çim komisyonu tutacağı tutanaklarla bunu tes
bit eder. Bunun haricinde kalan şeyler şikâyet
çi iddialarıdır, zabıt varakası değildir. Arzet-

I tiğim gibi bu şikâyet yazdan 41 dir. 23 tanesi 
böyledir. Geri kalan 18 tanesine şöyle bir bak
tım, isim var, imza yok, veya sade imza diye 
yazılmış altında isim yok. (Soldan gülmeler). 
Bazılarında bir ve bazılarında üç isim yazılmış, 

I 13 tanesi de tarihsiz. Şimdi eşkâlini arzettiğim 
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btı 41 varakanın ihtiva ettiği iddialara geleyim, 
müsaadenizle. 

15 tanesinde iddia şu: Mümessillerine yer 
verdirilmemiş, mevkii gösterilmemiş. Yer gös
terilmemiş, yani sandalya mı? (Soldan gülüş
meler). 

tki tanesinde kovulduğunu, ikisinde de tev
kif edildiğini iddia ediyor. Tekrar edeyim, sa
dıkane naklediyorum, dosya burada. Bu mü
messillerin bulundurulma dıklarmı söyledikleri 
yerler arasında Maçka kazası da var. On beş 
kâğıdın beşi Maçka kazasına ait. Demokrat 
Parti mümessili diyor k i ; gittim, bana dediler 
ki, sen mümessil olarak bulunamazsın, Maçka 
kazasında teşkilâtınız yok. Demek ki henüz 
teşkilâtı bulunm.ıyan bu kazaya mümessil bu
lundurmak iddiasiyle adam göndermişlerdir. 
Mümessilin cevabı şu, Maçka'da teşkilâtımız i 
yok amma, Trabzon'da kuruldu. Trabzon'da 
olduğu gibi burada da mümessilimizi kabul ede
ceksin. 

Kanun, malûmu âliniz; seçim kurullarının 
bulunduğu yerlerde parti mümessillerinin davet 
edileceğini göstermektedir. 

Sonra dikkate değer bir nokta var; hatırı
ma gelmişken arzedeyim. Mübalağalı iddialar 
yalmız mahallinden gelmiyor burada da yapılı
yor. Demokrat Parti yazdığı yazıda deniliyor 
ki ekserisi muhtar ve memurlar tarafından im
za edilmiştir bu kâğıtların. Halbuki ekserisi de
diği bir tanedir, bu kâğıt bu 41 varaka arasın
da bir tanedir. O da şu: Demokrat Partinin 
mümesilli gitmiş, Maçka kazasında kurulu ol
madığından, olamaz kanun müsait değildir de
mişler. O kâğıtta muhtarm ismini zikrediyor. 
Yazılan umumi merkez tezkeresinde deniliyor 
ki ekseriyeti muhtarlar tarafından imzalı deni
yor. Burada mübalağa yapılırsa tasavvur buyuru
nuz işi nerelere kadar götürüyorlar? Efkârı umu
miye takdir etsin. Çünkü efkârı umumiye mu
vacehesinde, memleket muvacehesinde konuşu- 1 
yoruz. Daha çok şeyler sayacağım. (Soldan gü
lüşmeler). Bu mümessillerin bulundurulmadığı 
iddiası arasında karakteristik bir tanesi daha 
var. Onu da zikretmeden geçemiyeceğim. 

Demokrat Parti mümessillerinden bir tanesi 
de biz dört mümessil gittik, dediler ki, olmaz, 
dört mümessil olmaz, üçümüzü çıkardılar de
mek istiyor. Doğru, kanuni. Bir tane mümes- I 

sil bulunduracak, birden fazla bulunduramaz 
ki. 

Kâğıtların 9 tanesi propagandaya dair. Pro
pagandaların şekli de şu. Sandık başında güya 
Demokrat Parti kalmamıştır, demişler Halk 
Partisine rey verin demişler. Bu bir, ikincisi; 
mahallelerde dolaşmışlar Demokrat Parti kal
mamıştır demişler ve Demokrat Partinin da
ğıttığı rey pusulaalrını evlerden toplamışlar, 
Sonra iki yerde afişleri yırtmışlar, Demokrat 
Partinin. Vesika dediği kâğıtların ikisi de ona 
ait. 9 un ikisi de budur. Bir yerde de bayrak
larla donatılmış içinde davul zurna bulunan bir 
kamyonla propaganda yapılmış. Bir tanesi de 
bu. Altı tanesi de zor ve tehdit kullanıldığına 
dairdir. Bunlardan asıl, bir tanesini arzede
yim; Şatıoğlu ismini taşıyan bir zat diyor k i ; 
îlân dağıttığımdan dolayı beni karakola getir
diler ve işkence yaptılar. Nasıl işkence, ne 
yaptılar? Bir şey yok. Adliyeye müracaat et
miş mi yok öyle birşey. işkence ne? Dayak 
attı demiyor demek dayak yok işkence diyor. 
Dayaktan ileri bir şey olacak fakat ne? 

Dr. K. C. BERKSOY (Yozgad) — Dişini 
sökmüş... (Soldan gülüşmeler). 

F. A, BARUTÇU (Devamla) — Şikâyetin 
bir tanesi de şu: Devriye gezen iki jandarma 
sandık başına gelmiş ve müdahale etmiş diyor 
ne yapmış, müdahalenin şekline dair bir şey 
yok. 

Bir tanesi de; bir jandarma bir köylüyü 
tehdit etmiş. Nasıl tehdit etmiş, o da belli değil. 

Halk Partisi mensupları ve memurları; hal
kı, Halk Partisine rey vereceksiniz diye halkı 
tehdit etmişler. Nerede ve nasıl? Bunlara dair 
de vuzuh yok. 

Bir mal müdürü sandık başında birisine ha
karet etmiş. Bu da müphem. İşte hakaret teh
dit falan denilen şeyler de bunlardır. 

Şimdi bir de sahte rey verdiler, dediklerine 
bakınız. Bunun da dört yerde olduğu iddia edi
liyor. Dosya içindeki kâğıtlardan bahsediyo
rum. Dört yerde. Bir yerin Demokrat Başkanı 
diyor ki ; Maçka'nın bilmem ne köyünde, Nahi
ye müdürü ve öğretmen, öğretmen Eyüpoğul-
larmdanmış, sandığın başına beraberce gelmiş
ler bütün Eyüpoğullarının reylerini o sandığa 
atmışlar. 

Şimdi, Maçka kazasında bir defa nahiye 
yoktur. Maçka, nahiyesi olmıyan bir kazadır, 
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nüfûsu azdır. ikincisi Maçka'da, kendileri 
söylüyor, teşkilâtları yoktur. Birisi kendisine 
öyle bir süsmü vermiş nedir? Nahiyesi olmıyan 
bir kazada bir nahiye müdürü sandık başına ge
liyor Eyüpoğulları namına bütün oyları sandığa 
atıyor. (Soldan gülüşmeler). 

Yine kâğıtların bir tanesi, Hakkı Yılına/, ve 
üç arkadaşı diyorlar ki, güya bir çocuk parmak 
basmak suretiyle köylünün reylerini kullanmış.. 
Hangi köyde, kimler tarafından?.. Sarahat yok
tur. s 

Bir tanesi daha: Arşen nahiyesi Demokrat 
reisi; Dikene köyünde intihap bir gün evvel ya
pılmıştır, yani ayın yirmisinde intihap yapılmış
tır, diyor. Biliyorsunuz arkadaşlar; merkezden 
sandık başına memur gidiyor. Vaktinden evvel 
intihap yapılacak olsa orada demokrat parti te
şekkülü vardır ve haberdardır; Hiç vilâyete söy
lemez, mercilere aksettirmez olur mu? Nihayet bu 
köyde intihabın bir gün evvel yapıldığinr söy-
liyen o köyden tek bir adam yoktur. 

Bir tanesi de tarihsiz bir varaka. Kanala kö
yünde güya sandık başına »eîmiven ferin revleri 
kullanılmış. Kimin reyi kim tarafından kul
lanılmış, vuzuh yoktur, sarahat yoktur, işte 
vesika dedikleri varakalar bunlardan iba
rettir. Hepsi l)iı değildir, bir tane daha varki,. 
onu zikretmek lâzımdır. Trabzouım Cumhuriyet 
Mahallesi vardır. Bu mahallenin sandifi'ntnn luı-
şında Demokrat Parti müşahidi olarak Avukat 
Zihni Can bulunuyor. Onunda bir raporu 
vardır. Bu raporda Zihni Can diyor ki, 
intihap normal cereyan etmiştir. Yalnız me
murların diyor, aynen okuyayım, o partiye 
sempatisi tabii, işlerdendir, eliyor. Amma intihap 
umumiyetle normal eerevan etmiştir, divor. 
Reyler tasnif edilmiş; Demokrat Partinin aldığı 
reyler ayrı, Halk Partisinin aldığı reyler ayrı 
olarak tasnif edilmiş ye gösterilmiştir. Raporda 
yalnız bir köye ait işittiklerini de naklettiği için 
onu d. a diğer evrak meyamnda -şikâyet d iyi' gön
dermişlerdir. O köy hakkında işittikleri de, yu-
karrda arzettiğim mahiyetteki şeylerdir. 

Şimdi arkadaşım burada; benden evvel bu
rada söz söyleyen arkadaşım, neler söyledi. Dö
vülmüşler, kovulmuşlar Ahmetler, Mehmetler, 
Fatmalar... Böyle bir şey dosya içinde yoktur-
Batan şaire kimse kiymet -vermez. Dasyada ne 
varsa onlara bakılır. Yoksa muhayyelede çok 
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şey vucud bulabilir, çok şey imal edilebilir, 
amma bir kıymet taşımaz. 

Şimdi asıl sadede geliyorum : Komisyon bu 
mahiyetteki kâğıtları tetkik ettim diyor. Bun
lar bir tarafın mücerret iddialarını taşıyan vü-
suka dayanmayan, ihticaea salih olmayan, tah
lile değer kıymeti bulunmayan bu kâğıtlar esa
sen yerinde, vaktinde ve zamanında ileri sürül
müş itirazlar değildir, vaktinde bunlar ileri sü
rülmemiş bulunduğuna göre; çünki mazbatalar 
seçimlere hiçbir itiraz vâki olmadığına dair 
meşrubatı ihtiva etmektedirler, işte bunlar, böy
le müeerred kavilleri ihtiva eden bu vesikalar, 
bu kâğıt suretleri, bir kıymet ifade etmedikten 
başka, mahallinde ve vaktinde ileri sürülmedi
ği için ve esasa tesir yapacak, seçimin neticesi 
üzerinde değiştirici bir karetkterde de bulunma
dığı için tetkike değer omadığı netice ve kara
rma varıyor. 

Hazırlama Komisyonu ittifakla kararını ver
miştir. Dikkatinizi çekerim, ittifakla, niçin dik
katinizi çekyorum bunu sonra aşağıda söylive
ceğim. 

Mahallinde ve zamanında itiraz edilmemiş ol
ması, sonradan herhangi bir itirazı ileriye sür
meğe gerçi kanun mâni değildir, buna şüphe 
yok, şüphe yok amma zamanında yapılmıyan 
ihbarların, şikâyetlerin vesairelerin - sonradan 
öyle bir kalıptan dökülüreesine - ileriye sürülmüş 
olmasının mâna bakımından, kıymet bakımından 
samimiyet bakımından önemi vardır. 

Kanun bir mekanizma kurmuştur. O mekaniz
ma şudur: Secim komisyonları, seçim kurulları 
vücuda getirmiş ve onlara vazife vermiştir; se
çimi idare edeceklerdir, nezaret edeceklerdir, bir 
yolsuzluk vâki olduğuna dair bir şikâyet, 
ihbar vâki olursa derhal tanzim edecekleri tu
tanaklarda tesbit edeceklerdir. Hiçbir itiraz vâ
ki olmamışsa reyleri tasnif edeceklerdir. En 
fazla rey alacak olanları tesbit edeceklerdir. Ve 
ondan sonra reyleri yakacaklar ve mazbata ile 
işi bitireceklerdir. Reyleri yakmanın bir hik
meti de, sonradan çıkacak itirazlara tevsik im
kânım bertaraf eden kıymet vermemek esasını 
iltizam etmektir. Zamanında itiraz yapılırsa tet
kik edilir, yoksa reyler dahi yakılır. Yani bu, 
sonradan galip ihtimal olan tezvir yollarını tıka
mak faydalarını vazn kanunun tercih ve iltizam 
ettiğini tebarüz ettirir. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
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İler* yerde ve bütün dünyada öyledir. 

FAİK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 
Böyle olmakla beraber itiraz edersin. Amma her 
itirazın ve iddianın mutlaka tetkik edileceğini 
emreden bir kanun hükmü gösteremezsin. Mec
lisin Komisyonu onu bir jüri gibi tetkik eder. Ba
kar kıymette ağırlık taşırsa ona kıymetverir, ha
fit' İse her hafife lâyik muameleyi yapar. Yani 
kıymet vermez. 

Şimdi İnceleme Komisyonunda bulunan De
mokrat Parti arkadaşların bu mazbatanın zirine 
yazdıkları itirazlara geliyorum. Onlar buna iti
raz ediyorlar. Anayasanın bir 82 nci maddesi,-
diyorlar, vatandaşın şikâyetinin tetkikini âmir
dir. Binaenaleyh bu, şikâyetleri de tetkik tah
kikle mükellefsiniz diyorlar. Arkadaşlar bunla
rın bahsettikleri Anayasanın 82 nci maddesi va
tandaşın umumî şikâyetine taallûk eder. Bu 
şikâyetleri tetkik için İçtüzük ayrı bir maka-
nizma kurmuştur. Dilekçe Komisyonu var. Şi
kâyet oraya gider ve tetkik edilir. Dilekçe Ko
misyonuna gider tetkik edilir demekle, o maka-
nizmıaya tâbi olan işler dahi ne olursa olsun 
Dilekçe-Komisyonunda mutlaka tahkik mevzuu 
olur diye biıı;ey yoktur. Lüzum görülürse, ihti
yaç arzederse tabii tetkik edilir. 

Tetkik eder demek ne olursa mutlaka bütün 
hükümet araçlarriyla şu ve bu tetkik ve tahkik 
edilir demek değildir. Farz buyurun tamamen 
kanuna aykırı bir dilek ileri sürülmüştür. Di
lekçe Komisyonunda bunun tahkik ve tetkik ve 
tetkik mevzuu yapılmasına sebep yoktur. Ve 
âmir hüküm yoktur, tabii. Bakarlar kanuna ay
kırıdır derler ve atarlar. Gayet tabii. Yalnız ne
ticesini vatandaşa bildirirler. Bundan ibarettir. 

Seçimlere gelince seçimlere ait olan itirazla
rın tetkiki hususi hükümlere tâbidir. Anayasa 
Derki Seçim Kanunu mahsusuna göre yapılır. İş
te bu kanuna göre yapılan seçime ait itirazları 
tetkik için İçtüzük ayrı hükümler koymuştur. 
Kura ile seçilen İnceleme Komisyonu bunları tet
kik eder. Partiye mensup arkadaşlar diyorlar ki, 
muhalefet şerhlerinde, bu İnceleme Komisyonu 
bütün ihbar ve şikâyetleri tetkik ve tahkikla mü
kelleftir, İçtüzüğün 16 ve 17 nci maddeleri bunu 
âmirdir diyorlar. Bu maddeleri okusun arkadaş
lar, katiyen böyle bir emir ve hüküm mevcut de
ğildir. Tetkik edebilir, tahkik edebilir diyor. Ya
ni takdir yetkisini gösteriyor hükümler. İsterse 
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tetkik eder, tetkika tethkika değerse tetkik ed^r, 
tahkik eder, değeri olmıyan bir şeyle tahkik yolu 
açıp izaei vakit etmez. Yine diyorlar ki; delil
leri takdirde serbesttir, parlamento, komisyon 
doğrudur fakat, diyorlar, delilleri toplamakla 
mükelleftir. Arkadaşlar, burası mahkeme değil
dir. Herhangi bir kimsenin iddiasının . mahiyeti 
ve kıymeti, bakımından tahlile dieğeri yoksa, üze
rinde durmağa değeri yoksa Meclis jüri gibi vazi
fesini görür, mahkeme gibi vazifesini görmez. 
Mahkeme bütün delilleri tetkik ile mükelleftir. 
Şahit ileriye sürülmüşse mutlaka dinleyecektir. 
Sonradan da ileriye sürülen hele müdafaa şa
hitlerini dinlemekle mükellef tir. Amma sonradan 
sürülmüş olmasının ışığı hâkimin vicdanı kanaa-
tına giden yolları daima ziya altında bulundurur. 
Bu takdir unsuru olur. Bidayette onları da din
ler. Çünkü bilir ki, yargrtay sonra yakasını bı-
rakmıyacaktır. Fuat Hulusi arkadaşım da bilir
ler, hâkimlik etmişlerdir. Adaletin seyrini şa
şırtmak için tezvirli deliller sonradan ileri süren
ler olur. Hepsini halcim dinler. O şuurdur.. Son
radan vereceği hükme taktirini kuManır. Amma 
Parlamento böyle bir sabırla mükellef bir mahke-
değildir. Söylenenleri dinle, tetkik et yine dinle, 
yine tetkik et, boyler bir şey yoktur. Kimse Büyük 
Millet Meclisi seçimlerini muallâkiyette tutmanın 
tesiri altında bırakmaz ve bunu kimse isteyemez. 
Sen ortaya delilsiz bir iddia atacaksın, seçim 
üzerinde, neticesi üzerinde bir tesiri olmasa da 
tetkik ile tahkik ile mükellef olacak -parlamento. 
olur mu? bunun sonu gelir mi? Bir arkadaşım 
çok güzel söyledi. Bir intihapta kaybeden taraf 
hele biraz da iddialı olursa onu bir sebebe bağ
lamak için bir çok şeyler ileri sürebilir ve bir çok 
şeyler ortaya atabilir. Olur bu gibi şeyler. Kar
şılıklı her iddiaları tetküç edeceğiz dersek ne 
sonu gelir ne de arkası. 

Bu arkadaşlar herhalde bu noktadaki itiraz
larını zayıf bulundukları için olacak ilâve 
ediyorlar diyorlar ki iyi amma bu itirazların 
esasa müessir olmadığı, seçimin neticesini değiş
tirecek mahiyette olmadığı hakkındaki mütalâa
larda isabet yoktur- Çünki evrak içerisinde, kar
şılıklı adaylarca alman reyler arasındaki farkı 
tebarüz ettirecek ve bunu meydana koymağa me
dar olacak malûmat yoktur diyorlar. Arkadaşlar, 
Trabzon seçimine ait komisyon mazbatasının zi-
rindeki bu itirazları, af etsinler, dosyayı tetkik 
etmeden ileri sürülmüş bir iddiadır. 
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ŞtöFÎK TUGAY (Malatya) — Bunlar bir kü- ı 

sedir. 
FAÎK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 

Hazırlama Komisyonu kararını ittifakla verdi. 
İnceleme Komisyonunda bu arkadaşlar ise diğer 
vilâyetlere ait seçim itirazları nelerden ibaretse 
bizim mazbatanın altına da aynını koymuşlar. 
Yani dosyayı bir tetkik mahsulü değildir. 

Eğer tetkik etmiş bulunsalardı, rey farklarını 
da göreceklerdi? ve iddiaların seçim neticesine 
tesiri olmıyaeağrnı anlamağa imkân bulacaklar
dı. Şimdi ben mazbatalarda yazılı rakamları mü
saadenizle okuyayım. 

Trabzon'da seçmenlerin sayısı 208 631 dir. 
Oylarını kullananların sayısı 182 918 dir. Kaza
nılan oy miktarı, yani Cumhuriyet Halk Partisi 
namzetleri 177 - 178 000 oy en azı ise 174 000 
küsur oy almışlardır yani bu miktar iştirakin 
% 97 sidir. Yüzde ikisi ise, bir kısmı müstakil 
adaylara ait olmak üzere onlarındır. 

Of ve Sürmene'de hiçbir itiraz geçmiyor. 
Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının o iki kaza
da kazandığı oy yekûnu 80 - 81000 küsurdur. 
Sordum Of Belediye Reisine, kendisi şimdi bu
rada Mebustur, karşı taraf rey almıştır dedim. 
Bana dedi ki Müstakil olarak bir arkadaş aday
lığını koymuş bin, bin beş yüz arasında oy al
mıştır. Demokrat Parti namzetleri ne kadar? 
5 - 6 dedi. (Soldan gülüşmeler). 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— Maşaallah. 

FAİK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 
Bütün vilâyette ne aldılar diye sordum- Bizim 
parti risi, şimdi burada arkadaşımızdır, en faz
la 4 000 küsur almışlar. Şimdi itiraz ettikleri ve 
itirazlarmdaki iddialar bir an için hatırlayalım. 

10 yerde mümessil bulundurulmamış. Dört 
sandıkta da başkaları namına rey atılmış diyor
lar. Hepsi ondört sandık eder. Bir sandıkta âza
mi, yüzde yüz iştirak olsa, bu mmtakadaki seç
menler de kalabalık osalar binerden 14 bin eder 
Arkadaşlar, bu 14 bine bir 14 bin daha, bir 14 
bin daha, bir 14 bin daha katsanız, (Soldan gü
lüşmeler) yine neticeye tesir etmez. İleri sürü
len iddialar seçimin neticesine müessir değildir, 
mütalâasında isabet yoktur demek için evvelâ 
dosyayı tetkik etmek icabederdi. Arkadaşları
mız bunu tetkik etmeden bu itirazı yapmışlardır. 
Doğru değUdir- Efkârı umumiye muvacehesin
de konuşuyoruz. Siyasi tarihine geçecek memle-
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ketin. Sonra, sonra ve sonra. (Soldan söyle söy
le sesleri). 

Yine bu muhalefet şerhinde bu arkadaşların 
bir itirazları daha var. Diyorlar ki, fikrimizce se
çime fesat karıştırıldığı sabit olursa, herhangi bir 
yerde bir sandığın başında bir fesadın kendini 
göstei'diği sabit olursa kâfidir, seçimin umumu
nun feshi çin. Arkadaşlar, bu ileriye sürülebilir, 
«fikrimizce» kaydiyle konuştuktan sonra her 
şey ileriye sürülebilir. Ama hukukî ve mâkul 
izahını yapamazsınız. Prensiplere dayanamazsı
nız, bir prensibe dayanarak konuşmuş olmaz
sınız. 

Şurada bir sandık var bu sandığa farz buyu
run ki bir adam cürmümeşhut halinde yakalansın 
başkaları namına rey atmış olsun. Böyle on 
tane yüz tane rey kullanmış olsun. Bütün bir 
vilâyetin seçiminin bozulması için bunun sebeb 
olacağını ileri sürmek mâkul izahını yapmağa. 
imkân olamayan bir iddia olur. Halbuki hileli 
muamelelerde olsa bunların seçimin neticesini de
ğiştirecek bir mahiyet arzetmemesi halinde maz
batanın tasdikma mâni olamayacağını bize gös
teren garp hukuk bilginlerinin eserleri, kitapları 
mevcuttur. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN — Öyledir. 
FAÎK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 

Bırakın ki akıl vardır,mâkulât vardır. Bir adam 
hile yaparsa cezasını görür ve nihayet o san
dıktaki oylar üzerinde müessir olur. Bütün bir 
vatandaş kitlesine yeniden külfet tahmiline ne 
hakkın var? kütle iradesini izhar etmiştir. Artık 
ne istiyorsun neticeyi değiştirmiyecek olan bir 
şeyden dolayı, meselâ on reyin fesadı yüzün
den bilfarz, bütün seçimi yenilemekte ,mâna 

* olur mu? Ne istiyorsun? neticeyi değiştirmiye
cek olan bir şeyi mütemadiyen tekrar etmekte 
fayda olabilir mi? Efendim tetkik edilsin ne 
çıkar? çok şeyler çıkar. Bir defa biz, ahlâkî te
minattan kurtulmak istiyen kötü bir ananeye yol 
açamayız. Aksine olarak, siyasi terbiyeye hiz
met edici ve ahlâki teminata kıymet verici ve ay
ni zamanda vazifeleri zamanında yapmağı iti
yat haline getirici güzel misaller veren yollar ter
cih etmek mecburiyetindeyiz. (Soldan, Bravo ses
leri). 

Bir sual akla gelebilir: Hiç mi şikâyeti mu-
cib bir şey olmamıştır? ilk defa tek dereceli bir 
seçim yapıyorsun, mucibi şikâyet haller ola
bilir, bir aksaklık olabilir. Mahallerinde zama-
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mnda ileriye sûrülmemeleri ileriye sürülebile
cek bir kıymet ve kabiliyeti olmadığı hakkında 
ki kanaattanda doğar. Buda olur veya şikâyet 
mucibi bir hal olmıyabilir. Amma tahrik ettik
ten sonra... Tahrik ettikten sonra kıymet vesi
ka namı vereceğiniz kâğıt toplarsınız dilin ke
miği yoktur diye söyletirsiniz, iddia olarak. 

Şimdi müsadenizle ele geçen bir vesikayı siz
lere okuyacağım, çünki ehemmiyeti vardır. De
mokrat Partinin Nazilli îcesi müteşebbis Heye
ti Başkanı Dr. Hakkı Şevkanmdır. Dmokrat Par
tinin Sultanhisar bucağına yazıyor: 

Milletvekili seçiminde yapılan yolsuzluk
lardan doğan münasebetsizliği izhar ve seçilen 
milletvekillerinin milletin hakikî vekili olmadık
larını bildirmek mâksadiyle aşağıda örneği bu
lunan telgrafın bucağınızdan yüz imza ile - 99 
değil - Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
çekilmesini rica ederim. 

Örnek te aşağıda, imzalar da falan... 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Bu .telgraf tabiî Meclisteki dosya içindedir.) 
Vilâyetimizden gönderilen Milletvekillerini 

biz seçmedik. Cebir ve şiddet istimaliyle mazba
taları değiştirilip kanun hiçe sayıldı. Hakikî Mil
letvekillerini göndermemiz için yeniden seçim 
yapılmıasını dileriz. (Çok güzel sesleri). 

Şimdi bunu okumaktan maksadım şudur: 
Eğer biz herhangi bir iddia ve şikâyetin, her
hangi bir ihbarın mahiyeti neden ibaret olursa 
olsun tahkik yolunu açmak istediğimiz takdirde 
işin nerelere kadar varabileceğini' takdir eder
siniz diye bu kâğıdı okudum, başka bir mak
satla okumadım. Böyle iddialar tertiplemek çok 
kolaydır. Sabrınızı çok suiistimal ettim, (Sol
dan bilâkis sesleri). Vaktinizi çok aldım. Neti
ceye geliyorum. 

Kâğıtlar üzerinde bu arzettiğim sebepler do-
layısiyle Komisyon bir karara varıyor, diyor ki, 
biz bunlarda §u bakımdan şu bakımdan bir kıy
met görmedik. Neticeye müessir mahiyet de gör
medik. Bu sebeple Hazırlama Komisyonundan 
müttefikan verilmiş olan Kararı İnceleme Ko
misyonu tasdik ediyor, yalnız üç veya dört ar
kadaş bir muhalefet şerhi yazıyor. Muhalefet 
şerhine dikkat ettim, tetkik ettim, gördüm ki, 
seçim tutanaklarına itiraz edilen 39 vilâyetin maz
batalarına yapılan itirazların aynıdır, dosyaya 
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uysun uymasın bir muhalefet şerhi verilmiş ve 
yazdırılmışttr. (Soldan gülmeler). 

Bunun delâlet ettiği bir mâna var, arkadaş-. 
lar, Demek ki, bu arkadaşlar şu dosyanın içinde 
hakikaten iddia edilen şeyler ne' dereceye kadar 
ele ialmmağa layık şeylerdir, hiç tetkik etmi
yorlar delili: Bütün dosyalara aynı itirazların 
bir kalıptan dökülürcesine yapılması ve sonra 
her dosyaya uyup uymadığına dikkat edilmeme
sidir. Bunun mânası üzerinde durmağa lüzum 
yok. Mâni olamazsınız. Amma işin hüzün ve
ren bir tarafı vardır; ilk defa girdiğimiz yeni 
Meclis hayatında iki parti arasındaki ilk çatış
malar, bir nevi si'zler ve bizler kavgası haline 
sokulan, aslî mahiyetinden çıkarılıp politik bir 
mevzu haline getirilen itirazlarla başlıyor. 

İngiltere'nin son seçiminde Çörçil'm bir seçim 
nutkunu hatırlarım. Hepinizin de hatırında ola
caktır. 

« Çorçil diyor ki, biz mütemadiyen bir biri
mizi kötülemek ve yekdiğerimizi küçük düşür
mek imkânlarına mâlik olacak derecede büyük 
nüfuslu bir millet değiliz. Eğe r seçimden son
ra partiler kavgasına dalarsak kendimizi dün
ya nazarında çok küçük düşürmüş oluruz ». 
Bunu İngiltere için, İngiliz milleti için söylüyor
du. Biz bu imkânlara hiç mâlik olmıyacak bir 
mevkideyiz. Eğer biz haricî dâvalar muvacehesin
de bütünlüğümüze ve hükümranlık haklarımıza 
göz dikildiği mesele olarak öne atıldığı bir 
zamanda bunu yaparsak kimlerin ekmeğine yağ 
süreceğimizi düşünmeğe değer bir mevzudur. 

' (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 
Türk demokrasisini geliştirme yolunda da

ima güzel numuneler almağa mecburuz arka
daşlar. (Soldan, bravo sesleri ve alkışlar). 

ABDÜRRAHMAN MÜNİP BERKAN (İstan
bul) —• Arkadaşlar; elde bulunan muhalefet 
şerhini yazanlardan birisi de benim. Binaena
leyh, son söz söyliyen arkadaşımızın maalesef 
isimlerini bilmiyorum; (Soldan öğrenirsin ses
leri). Bu arkadaş bütün raporların zirinde aynı 
mealde muhalefet şerhi yazmış olmaktan vâki 
tarizlerini kabul ediyorum. Amma bu tarizle
rin haklı olduğunu teslim etmiyorum. Çünkü 
bu tarizde netice itibariyle güya bu raporların 
mündericatı hakkında malûmat istihsal etmek
sizin sırf bir parti, diğer parti tarafından ya
pılmış muamelelere karşı itiraz etmesi kabilin-
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den, itiraz edilmiş olması yolundaki ifade ha : I 
kikate tamamiyle muhaliftir. Bu mazbatala
rın hepsinde müşterek bir nokta vardır ve 
o nokta kanuna aykırı yapılmış olan muamele
lere karşı nasıl bir hattı hareket ittihaz etmek 
lâzımgeldiğini tebyindir. Ortada bir kanunsuz
luk var diyoruz. Bu kanunsuzluk bu raporların 
aşağı yukan hepsinde mevcuttur. 

Ben hangisinde kanuna muhalif bir vaziyet 
görmüşseın onu tebarüz ettirmek istemişimdir. 
Onu tebarüz ettirirken katiyen parti zihniyeti 
hatırımdan geçmiş değildir. (Soldan, maşaallah 
sesleri). 

Bir hukukçu yalnız bir hukukçu sıfatiyle söy
lemişimdir. Daima böyle söyledim böyle söyli-
yeceğim. (Soldan, evet sesleri). 

Bakınız bir arkadaşım burada söz söylerken 
Trabzon dosyasını okumuş hulâsa etmiş meali 
hakkında malûmat vermiş ondan evvel de bir 
arkadaş dosyayı tetkik etmiş malûmat peyda 
etmiş o da Yüksek Meclisinize arzı malûmat et
ti. Bu iki tarzı ifade arasında birbirine 
uymıyan noktalar ve mübayenetİer var. 
Birinin vâkidir gibi şikâyet mevzuu olduğunu 
söylediği şeylerin diğer arkadaş nedense vâki 
olduğu iddia edildiğinden bile bahsetmedi. Bu 
arkadaş dedi ki ; Yüksek Meclisiniz bir jüridir. 
Ben, kendisiyle bu hususta mutabıkım Yüksek 
Meclisiniz bir jüridir. Meseleyi bir jüri gibi 
tetkik ve takdir eder, dedi. Zaten Yüksek Mec
lisinizin yüksek takdir hakkında hiçbir, taraf
tan itiraz edilmesinin ihtimali yoktur. Amma 
bu takdir hakkı neye matuftur? Ne zaman 
ve ne şekilde kullanılması lâzımdır?. Asıl ara
mızda uyuşamadığımız nokta budur. Bugün 
bir vatandaş gelmiş seçim kanununa muhalif mu
ameleler cereyan ettiğinden şikâyet etmiş. Ya
hut, kendisi ondan doğrudan doğruya bir za
rar görmemişse bunu haber vermiş. ister şikâ
yet etmiş olsun, ister haber vermiş olsun bunu 
nazara alamıyacak mıyız? Bunu nazara alma
nın bir şartı varmış. Bu şart hususunda" da ben yi
ne o arkadaşla mutabıkım. Lâalettâyin verilmiş bir 
şikâyetname veyahut bir ihbar varakası üzerine 
mutlaka ve daima tahkikat ve tetkikat yapılmak 
lâzımgelmez. Bu şikâyetname ve ihbarnamenin 
münderecatına bakılır, acaba bu münderecatta 
iddiaya mevzu olan şey nedir? Seçim Kanununa 
muhalif bir iddia ortaya atılmıştır. Bu şikâyet 
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I edilen mevzu birgüiı sabit olacak olursa bu sü-

buttan sonra bu şikâyet edilmiş olan seçimin 
feshi lâzımgelecek mi? Bu; şikâyetnameyi tet
kik ederken, ihbarnameyi okurken evvelâ dü
şünülmesi lâzımgelen bir noktadır. Bu hususta 
tamamiyle kendisiyle mutabıkım. Amma bir 
defa. bıi; şikâyetname ve ihbarnamede seçimin 
neticesine müessir olan, yani sübutu halinde 
seçimin feshini .icabedecek olan bir şey iddia 
edilmişse bu iddiayı nazarı itibara almamak hu
susunda Yüksek Meclisinizin takdir hakkı bu
lunduğunu kabul etmiyorum ve bunu kabul 
eden hiçbir hukukçu olamaz. Bunun hakkında 
hiçbir teamül de yoktur, beynelmilel teamül 
de böyledir. (Sağdan alkışlar). 

H. F. ATAÇ (Güınüşane) — Yaygaraya lü
zum yok, işitiyoruz. 

A . MÜNÎP BERKAN (İstanbul) — Ne yapa
yım? 

Kimi işitiyoruz, kimi de işitmiyoruz diyor. 
EKREM ORAN (izmir) — Ortasını söyle. 
A MÜNtP BERK AN. (İstanbul) — Şimdi 

esasa gelelim. 
Böyle bir iddia varsa madem ki dünyanın bü

tün parlementolarmda mademki dünyanın bütün 
hukuk âlimleriııee böyle iddiaların behemehal 
incelenmesi ve icabında bunun doğru olup olma
dığının meydana çıkarılması lâzımdır diye müt-
tefikan bilinen bir kanaat vardır, izhar edilmiş 
bir kanaat vardrr, bu kanaatiaı haricinde biz ken
di kendimize başka türlü muamele yaparsak hu
kuk âleminin müttefikan kabul ettiği bir kaide 
hilâfına gitmiş oluruz ki bu da doğru olmaz. 

Şimdi ortaya atılan iddiaları tetkik edersek 
hazırlık komisyonunda olsun; İnceleme komis
yonunda olsun, ve evvelce vesika diye gönderil
miş olan evraka da bakıyorlar, elbette bakılacak. 
Bu evrak münderecatı itibariyle kendilerince ihti-
caca salih değildir. Bu kanaat ile artık o iddianın 
tetkikine lüzum yoktur diyorlar. Canım efendim, 
kim diyebilir ki ortaya atılmış olan bir iddia ile 
ilişik olarak gösterilmiş olan ve kendisine vesika 
denilen vesika ihticaca salih değilse, reddetmek 
lâzımdır. Neyi? Reddedilecek nedir? 

İhticaca salih, değilse o iddianın ihticaca sa
lih olabilecek şekillerde ispatı cihetine gidilmesi 
lâzımdır. (Soldan gürültüler). Amma bunu kim 

— 102 — 



B : 8 26". "8 
yapacaktır"? iddiayı ortaya atan, şikâyette 
bulunan vatandaşlar benim şahitlerim vardır, 
vesikalarım vardır diye müracaat mı edecektir? 
Hayır, bizim İçtüzüğümüze göre böyle bir id
dia ve şikâyet vâki olduğu zaman bunu gerçek
leştirmek için lâzım olan bütün araçlara müra
caat ederek her türlü tahkikat ve tetkikatı ifa 
ederek bunun hakikatini meydana çıkarmak ko
misyonun.... 

EKREM ORAN (tzmir) — Tüzük burada, 
böyle bir şey yoktur. 

ABDFRRAHMAN MtÎNÎP-BERKMAN (De
vamla) — Söyliyeceğim, bunun hakikatini mey
dana çıkarmak komisyonun ve Millet Meclisinin 
elindedir. 

Gerçi orada, ben de gördüm ve bilirim de, 
(Yapılabilir) diyor. (Yapar demiyor). Yapabi
lir demekle mahiyet itibariyle, sübutu halinde 
seçimin feshini iktiza edebilecek olan bir ihbar 
ve şikâyeti hiç tetkik etmez, onu uluorta okuduk
tan sonra bir kenara atar, bu, delilleri ve vesaiki 
toplamaz mı demektir? Hayır. Kendisine veri
len kâğıdı, evrakı münhasıran bu noktadan 
acaba bu iddia hakikat halde şayanı tetkik bir 
iddia mıdır, yani sübutu halinde seçimin feshini 
iktiza edecek mahiyeti haiz midir? Bunu tet
kik edecektir. Bir defa buna kani olduktan 
sonra eğer bu iddia tevsik için ileri sürülmüş 
olan vesika iddiaların isbatma kâfi değilse ova-
kit mahallinde her türlü vasıtalara müracaat 
ederek iddianm haklı veya haksız olduğunu te
barüz ettirmek mecburiyeti vardır. Bunu yap
mamakla Hazırlık Komisyonu da inceleme Ko
misyonu da kendi vazifesini -yapmamış- demek
tir. (Soldan gürültüler) Vazifesini noksan yap
tığı içindir ki, o muhalefet şerhine ben de işti
rak ettim ve tahkikat genişletilsin, bu iddianın 
sabit--olup olmıyacağının meydana çıkması için 
tahkikat ve tetkikata tevessül ' olunsun dedim. 
Ondan sonra hakikat ne. ise taayyün etsin dedi
ler gelsin, delillerin mahiyetini takdir ede
cek, şikâyet sabit ise sabit diyecektir. Sa
bit değilse sabit değildir diyecektir. Ko
misyon jüri sıf atiyle o vakit bu dedil-
lere kani olduk veya olmadık diyecektir. 
Yalınız iddiayı dinlemek kâfi gelmez. Jüri ka
rar ; ittihaz etmezden evvel, iddiada ya ait de-
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1 iller her ne ise bir araya toplanır, ondan sonra 
iddia jüriye «arzedilir. 

Fakat bizim.arkadaşın jüri dediği bu heyet 
diyar ki ; madem ki, bir iddia vardır, bu iddiayı 
tetkik etmeden dahi (Soldan gürültüler) bu he
yet isterse onu kabul eder, isterse reddeder. 
(Soldan gürültüler). Böyle şey olmaz. Mutlaka 
tetkik ve tahkik edecektir. 

Sonra şurasını ilâve etmek istiyorum. O ar
kadaş dedi ki, bir iddia, bir şikâyetin; ihbarın 
neticeye müessir olup olmadığı meselesini biz 
yalnız oylarm mikdarmı nazarı itibara almak su
retiyle taayyün ettirebiliriz. Bir dakika için bu 
noktai nazarı kabul edelim. Her dosyada, ken
dilerinin söylediği veçhile, Trabzon dosyasında, 
kazanan arkadaşların aldıkları oy sayısı yazıl
mış olduğu gibi, kazanmıyan arkadaşların al
dıkları rey yazılı mıdır? Hayır yazılı değildir. 
Bunu söyliyen arkadaş demiştir ki, kazandığı 
oy sayısının falan arkadaşım söyledi,. Diğerini 
falan arkadaşım söyledi. Şimdi Dosya içinde bu 
yoktur. 

Bunun için demiştim ki, neticeye müessir ol
mak meselesi bakımından reylerin miktarı üze
rinde olsun bir tetkikat yapılsın bunun dahi ya
pılmasına Komisyonca lüzum görülmemişti. Ra-

. por bu noktadan "da noksandır. 
Bir şey daha ilâve edeceğim bir seçimin. Bo

zuk olup.olmaması hususunda müessir olan nok
ta yalınız ve münhasıran reylerin miktarı de-

'ğildir. Seçimin kanun hükümlerine tamamiyîe 
riayet edilmiş olması icabeder. 

Seçim Kanununun noksansız ve kusursuz bir 
kanun olduğunu iddia etmiyorum. Hatta ümit 
ederim ki, Yüksek Meclis bu kanuna müsteniden 
yapılmış olan bu seçimden sonra bu kanundaki 
noksanları kendisi de görmüş ve anlamıştır. Çün
kü kanun noksansız yapılmış olsaydı bu kadar 
itiraz olmazdı dünyanın hiçbir tarafında hiçbir 
seçime karşı bizim memleketimizde seçime kar
şı yapılan kadar itiraz yapılmamıştır. (Soldan 
gürültüler), istediğiniz kadar gürültü yapın, 
istediğiniz kadar bağırın yine söyliyeceğim. Ne
den? Çünkü kanun noksandır. Çünkü, bu kanun 
serbest seçim yapılmasını kâfi kılacak ahkâmı 
muhtevi değildir. (Sağdan bravo sesleri alkış
lar) . Bu kanunla yapılan seçime karşı her taraf
tan itiraz gelmiştir. Bu itiraz haklı mı, değil 
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mi bilmiyorum, bunu teyit etmiyorum. Ancak 
bu itirazın haklı olup olmadığı tahkikatla, tet-
kikatla meydana çıkar. Tetkik edin, tahkik edin. 
Eğer tetkik ve tahkik etmezseniz tarihî vazife
nizi yapmamış olursunuz diyorum. (Sağdan bra
vo sesleri, alkışlar). 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlar; Trabzon Milletvekilleri se
çimlerine fesat karıştırıldığı hakkında Hasan 
Dincer arkadaş, tarafından ileri sürülen sözler
le, gösterilmek istenilen mütalâalarla Büyük 
Mecliste, öyle bir hava yaratmak istenmiştir ki, 
eğer bu seçimler içinde bulunmuş olmasaydım ve 
eğer bu seçimlerdle vazife almış bulunmasaydım, 
kim bilir ben de böyle bir hayalin tesiri altın
da kalırdım. Fakat doğrudan do'ğruya. seçim
lerde bulunraaış ve vazife almış, en aşağı 400 
yıl o muhitte yaşıyan bir ailenin çocuğu olmak 
sıfatiyle, köyünü, kasabasını, şehrini ve hattâ 
insanlarım yakından tanıyan bir insan olmam 
sıfatiyle bu iddialar bende hayret uyandırmış
tır. «500 küsur sandığı olan ve nihayet iki bin 
kişi tarafından idare edilen seçimler sırasında 
güya 200 bin kişi bu iki bin kişinin tesiri altın
da bulunmuş ve 200 bin kişinin iki bin kişinin te
siriyle eli ayağı bağlanmış, bütün reylerini ge
tirmişler, Cumhuriyet Halk Partisine vermişler. 

Hasan Bingöl Trabzon'u iyi tanımış olsa
lardı bir Trabzonludan zorla rey alabilmek için 
en aşağı 20 tane süngülüyü başına koymak ve 
onun canını çıkarmak lâzrmgelirdi. Aksi tak
dirde onun inancını çevirmenin imkânı yoktur. 
(Alkışlar). Böylece yaratılmış bu suni havayı 
üzerimizden kaldırmak mecburiyetindeyim; 

Faik Ahmet arkadaşım hâdiseleri o kadar 
hukukî ve o kadar fasih ve katî bir lisanla ifa
de etmiştir ki, eğer yapılan seçimlerde yapıldığı 
ileri sürülen şikâyetler bu kadar uydurma ol
masaydı ve bu kadar hayalî olmasaydı benim 
söz söylemeğe niyetim yoktu ve söylemiyecek-
tim. Fakat ne yapayım ki, bazı köylerin ve ba
zı adamların isimleri okundu. Bunlar kamilen 
yanlıştır. O adlarla insanlar ve köyler yoktur. 

Efendim, ben hâdisatın içinde bulundum ve 
dosyayı da burada tetkik ettim. Ne diyorlar? 
Seçimde yer verilmemiş efendim? Kime veril
memiş? îskenderpaşa Mahalelsi seçiminde De
mokrat Parti mümessiline yer verilmemiş. Al-
lahtan korkun yahu. Hem bir kişiye değil üç 
kişiye yer verilmiştir ve tasnif bitinciye ka-
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dar orada kalmışlardır, tyi amma mutlaka 
seçimin fesadı hakkında bir sebep bulun deni
lince tabiî böyle saçma şeyler bulunur. Maçka 
kazasının muhtelif yerlerinde Demokrat Parti 
müşahitlerine yer verilmemiş veya çağrılmamış. 
Seçim Kanununun 34 ncü maddesi sarih. Ma
hallinde teşkilâtı bulunmıyan yerlerde temsilci 
bulunduranı az. Kanun bu hakkı vermemişse 
bunu kim verebilirdi. 

Sonra Trabzon'un Samaruksa köyünde De
mokrat Parti temsilcisinin bulundurulmadığını 
iddia ediyorlar. Bu adamı ben tanırım. Adını 
söyliyeceğim. Dabbak Celâl isminde bir adam
dır. sarkıntılık yapmağa başlamış, uzaklaştı
rılmış yerine iki kişi bulundurulmuş. Bu şikâ
yetler de yerinde değildir, yanlıştır. 

îskenderîi köyünde yapılan seçimde Demok
rat Partinin temsilcisi Hayri Saraç sandık ba
şında bırakılmış ve diğerleri oradan uzaklaştı
rılmış. Bu iddiayı da doğru olarak kabul etsek 
bile yine Seçim Kanununun 34 ncü maddesine 
göre; bir temslci hazır bulunmuştur. Binaen
aleyh, öyle habbeyi kubbe yaparak bu seçime 
fesat karıştırıldığı ispat edilemez. 

Diğer verilen misaller ele buna yakın şeyler
di]*. 

Şikâyetlerin bir kısmı ise Cumhuriyet Halk 
Partisinin propaganda yaptığına aittir. Peki 
Cumhuriyet Halk Partisi ne gibi propaganda 
yapmıştır. İddiaya göre, Kavakmeydan mahal
lesinde yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk 
Partisi donatılmış bir kamyon getirmiş, öyle 
bir vaziyet hâsıl olmuş ki, seçimde Demokrat 
Partiye oylarını atmak istiyenler yer bulupta 
<?idip reylerini atamamışlar. Allah Allah. 
Efendim, bu oy atmak isteyen seçmenler yer bu
lupta gidip atamamışlar. Allah ali ah. 

Efendim, bu sandığın bulunduğu yer bir hen
değin ilerisi idi. Çömlek fabrikası yanında idi. 
Hendekten nasıl olduda kamyon geçiyor? Reyle
rini atmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi seç
menleri reylerini atıyorlar da Demokrat Parti 
seçimleri reylerini atamıyorlar. Bu da iddiamıdır? 

Efendim, Yanıkı Bacilar köylerinin sandık me
murları ve muhtar Demokrat Parti adamlarına 
demişler ki, Demokrat Partiye rey vermeyiniz, 
onlar da hemen vermemişler.. Ne âl şey! 

Efendim, iddia akla, mantığa aklı selime ya
kın olmalıdır. Böyle iddialar belki sokak başla
rında, kahvelerde konuşulur, amma millet kür-
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süşöiıe ve milletin tek dayanığı olan ve milletin 
tek dayanağı olan vekillerinin tutanaklarını 
çürütmek hususunda ileriye sürülemiyecek ka
dar zayıftırlar. 

İşkence yapılmış, efendim Şatıroğlu Ahmet 
Şaban karakola çağrılmış. Bunu hepimiz tanırız 
Ayın 19 ncu günü bu hemşeri propaganda yapı
yormuş ve ey halk size 150 kuruştan mısar yedi
ren bu hükümetin adamlarına rey vermeyin de
miş. Aynı 19 ncu günü bunu yapmış ve menedil-
m&ş. Seçim teımmuzun 21 nci günü olduğuna göre 
19 ncu günü olan bu iş seçime nasd tesir eder? 

Karlık köyünden bahsettiler. Yanlış söylü
yorlar köyün adı Karlıktır. Bu köyde 37 oy Cum
huriyet Halk Partisi Almıştır. 100 küsur Demok
rat Parti almıştır. Şikâyetleri bu kadar lüzum
suz yerlere kadar vardırmışlardır. Bu bölge jan
darmaların muhtarın bir tesiri olmamıştır. Eğer 
olsaydı bu kadar rey almamaları lâzımgelirdi. 
işte Trabzon seçimlerine fesat karışmış olduğu 
hakında ileri sürülen şikâyetlerin en canlıları 
bunlardır. 

Şikâyet dosyası içinde ipesapa gelmeyen, 
mevzu ile alâkası bulunmıyan, hikâye kabilinde 
kâğıtlara bende rastladım. Bunların bir kısmı
nın tarihi büe yoktur. Kimisi seçimden önce, 
kimisi seçimden sonradır. 

Şikâyet dosyasındaki kâğıtlar arasmda Trab
zon D. P. Merkez İdare Heyeti Âzasından Avu
kat Zihni'nin neler söylediğini arkadaşım Faik 
Ahmet Barutçu çok vazih bir lisanla söylediler. 
Bu zat Cumhuriyet mahallesinin seçiminde bu
lunmuş ve verdiği raporda seçim şayanı memnu
niyet görülmüştür demiştir. İntakı hak kabilin
den bu rapor da dosyanm içine girmiştir. 

Demokrat Parti başkanı tarafından tutanak
larını tasdik edilmemesi istenilen Trabzon Mil
letvekilleri hakkında şikâyet kâğıtlarının hiçbi
rinde Anayasanın 13 ncü 11 nci maddelerinde 
Trabzon Milletvekilleri hakkında şikâyet kâğıt
larının hiçbirinde bu esaslara ve Anayasanın 
11 ve 13 ncü maddelerine, Seçim Kanununun 
10 ncu maddesinde sayılan şartların eksik oldu
ğuna dair bir şikâyet ve ihbar yoktur. Bu şi
kâyetler, Milletvekilleri tutanaklarının tasdik 
işinin sürüncemede bırakmış olmak için Demok
rat Parti tarafından zorla uydurulmuş iddialar
dır. Vıakıa Anayasanın 82 nci maddesi her 
Türke kanuna aykırı hareket yapıldığı haller
de Büyük Millet Meclisine başvurma hakkını 
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vermiştir. Fakat hiçbir kanun uydurma, seçi
min neticesine asla tesiri olmayacak olan, ta-
mamiyle parti ihtirası altında derlenüp toplan
dığı meydanda olan birtakım martavallara 
kıymet vererek Milletvekilliği gibi Devletin daya
nak kuvvetlerini yıpratmak için yapılan tertip
leri kabul etmeğe müsaade veriyor mu? Hangi 
kanıumdur bu? seçim işlerinde yapılanı yolsuzluk
ları seçimi idare eden seçim kurullarınla yapılır 
ve tutanağa geçirilebilirdi Bu gibi kanunsuzluk
ları yapmış veya yapmağa yeltenmiş olanlar 
tutanaklara yazdınlabilirdi. Bu gibi ka
nunsuzlukları yapmış veya yapmakta yardım 
etmiş olanların kanunun 35, 36, 37 ve diğer mad
delerinde yazılan cezalara çarptırılmaları için 
mahallî otoritelere de başvurulabilirdi. Bu gi
bi kanuni ve meşru yolara gidilmeyip de Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına başvurulması da 
gösterir ki, ileri sürülen şikâyetler samimi de
ğillerdir. -

Şunu da söyliyeyim ki, nüfusu yarım milyo
na yakın olan Trabzon'da seçim günü birkaç bin. 
kişi çalışmış olduğu halde bunlardan hiçbirisi 
seçimin kanunsuzluğunu iddia etmiş değildir. 
Bizzat reylerini kullanmış olan 200 küsur bin 
seçmenden topu topu bin kişiyi geçmiyen ve 
parti ihtirasiyle kavrulan ufak bir zümrenin id-
diasiyle gün gibi aşikâr olan seçim tutamakları
nın, tasdiki işinin sürüncemede bırakılmasına 
kanun ve aklıselim bakımından nasıl kiymet ve
rilebilir? Trabzon'da Milletvekillerinin herhiri 
160 binle 180, bin rey arasında rey almışlardır. 
Bütün bu vilâyette Demokrat Partinin al
mış olduğu reylerin sayısı . 400 bine var-
mamaktadır. Demokrat Parti seçim günün
de ancak Trabzon 'un merkeziyle Akçaabat 
ve Vakfıkebir kazalarında ve Sürmene'nin bir 
nahiyesinde teşkilâtını yapabilmişti. 54 bin seç
meni olan Of kazasiyle 20 bin seçmeni olan Maç
ka kazasında Demokrat Partinin teşkilâtı yok
tur. Bütün bu seçimler Cumhuriyet Halk Par
tisi adaylarına oy vermişlerdir. Demokrat Par
ti kendisini halka sevdirememiş, teşkilâtını yapa-
mamışsa bunun kabahatini hiçbir günahı olma
yan Milletvekilleri tutanaklarının tasdikına 
yükliyerek işi sürüncemede bırakmak bilmem ne 
dereceye kadar doğru olabilir? 

Milletvekilleri tutanaklarının tasdikma yük
leterek işi sürüncemede bırakmak neden ve na
sıl doğru olabilir? 
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Arkadaşlar, ileri sürülen hukuki vaziyet 

hakikatlerle asla telif edilemez. Milletin tek 
dayanağı olan ve kanun ve icra kuvvetini nef
sinde toplayan Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri hakkında her gün bir dâva, bir tezvir 
ileri sürülebilir. Ve böylece bu fasid dair asla 
kapanmaz, daimî bir şekilde yürüyebilir, ileri 
sürülen* görüşler asla bir esasa istinad etmemek
tedir.. Haddi zatında esassız olan ve mahza bir 
kasdi mahsusla işi sürüncemede bırakmağa ma
tuf olan bu gibi iddialar ancak gafilleri alda
tabilir ve bu sözler ancak sokak başlarında ve 
kahvehanelerde konuşulabilir. Millet kürsüsün
de ise hakka, hukuka, akıl ve mantığa dayanan 
iddialar ileri sürülmelidir.. (Soldan bravo ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Söz Ahmet Tahtakılıcın'dır. 
AHMET TAHTAKILINÇ (Kütahya) — Ar

kadaşlar, Trabzon Milletvekilleri seçimine vâki 
olan itiraz dolayısiyle söz alan Burutçu arkada-. 
şımız, meselenin umumiyetni bahis mevzuu et
ti. Yani Milletvekilleri seçimine fesad karışma
sı ve bunun vesikalarla ispatı, bu vesikaların 
neler olabileceği, neticeye müessir olması veya 
olmaması keyfiyeti, vatandaşın şikâyet hakkı, 
Meclisin bu işleri jüri olarak tetkik etmesi, rey
lerin maddi ve mânevi kıymeti, parti meselesi 
halinde seçim meselelerinin tetkikmdan doğa
cak neticeler, dahilî mesele olarak işin ortaya 
konması ve nihayet şunun bunun ekmeğine yağ 
sürülmesi keyfiyetidir. 

Arkadaşlar; kura neticesinde İnceleme Ko
misyonuna seçilmiş bulunuyorum ve tneeleme 
Komisyonunun, Hazırlama Komisyonunun bü
tün çalışmalarında baştan sonuna kadar, işle
rimin imkân verdiği derecede, iştirak ettim. 
Biliyorsunuz ki arkadaşlar.. Görüyorsunuz ki 
arkadaşlar, elimize tabedilerek verilen mazba
talar da, hatadan ibaret olsa bile, tenakuzlar 
vardır. Ve hepsi umumi bazı nokalara istinad 
etmektedir. O da şudur: ibraz edilen vesika
ların ihticaea salih olup olmadığı, şikâyetlerin 
intihabın neticesine müessir olup olmadığıdır. 
Bu iki nokta üzerinde inceleme Komisyonunda 
ve Hazırlama Komisyonunda cereyan eden me
sai, arkadaşlar, meseleyi esasından aydınlat
mamışlar. Çünkü demin Barutçu arkadaşımı
zın verdiği misalde olduğu veçhile; yani inti
haba iştirak eden 180 bin küsur seçmenin 170 
bin oyu ile Meclisimize «elen Milletvekili bu-
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I lunduğu gibi intihabında şikâyet olup 69 reyle 

intihabı kaybetmiş ve ayın intihabın, aynı se
çimin nihayet şikâyetleri yine, şikâyetler neti
ceye müessir değildir, diye reddedilmesi de vâ-
kidir. Misal; Kocaeli seçiminde 120 küsur bin 
seçmen seçime iştirak ehliyetinde vatandaşa kar
şı 56 bin oyla Milletvekili seçilmiş arkadaş var
dır. Misal, Kütahya ili seçiminde, Seçim Ko
misyonunun bir mazbatasiyle vâki olan şikâyet 
69 rey muallel addedildiği takdirde, intiha
bın neticesi 10 ncu ile 2 nci arasında değişcek 
mahiyettedir. Misal, ben de Abdurrahman Mü-
nib arkadaşımın ileri sürdüğü iddiaya iştirak 
ederek, biz izmir seçimlerini tetkik ederken, 
aldığımız rakamlar 114 bin reyle kazanan- arka-
dar karşısında acaba ondan sonra gelenlerin kaç 
oy aldığmı şifahi olarak komisyonda kendisini 
savunma mevkiinde olan arkadaşlara sorduk, 
onlar da 104 bin dedi.. Yahut 102 bin arkadaş
lar verdiğim rakamları nihayet işin upumiyetini 
izah için arzediyorum. 

Arkadaşlar görüyorsunuz k i : «Şikâyetler 
seçimin neticesine müessir değildir» Fehvası 
hükmü hakikaten tetkiksiz verilmiştir. Tetkik 
derken içişleri Bakanlığından seçime katılma 
kabiliyetinde olanların rakamlarını getirmek ve 
kendilerine mazbata verilenlerden sonra rey al
mış vatandaşların reylerini bilmekten ibarettir. 
Binaenaleyh bu kadarcık bir tetkikin yapılması 
hiçbir zaman; hakikaten mütalâalarına iştirak 
ettiğim gibi seçim işlerinin sürüncemede kalması 
gibi cidden bir bakıma şayanı dikkat olan mü
talâaya hak verdirecek mahiyette değildir. 

Arkadaşlar vesika mevzubahs olunca gerek 
hazırlama komisyonunda gerek inceleme komis
yonunda hukukçu arkadaşlar iki nevi vesika
dan bahsettiler. Birisi hilafı sabit oluncaya ka
dar muteber olan vesikalar, ikincisi sahteliği sa
bit oluncaya kadar muteber olan vesikalar. 

Arkadaşlar, biz, bir vesika veya şikâyet ola
rak elimize verilen kâğıtlar" karşısında hiçbir za-

I man usul kanunlarının ortaya koyduğu vesika-
lardaki vasıfları, şartları aramak mevkiinde de
ğiliz. Meselâ seçim kanununun 34 neü maddesi, 
seçim komisyonu ve kurullarında seçime katıl
mış olan siyasî partilerin mümessil bulundurabi
leceklerini âmirdir. Ve hattâ seçim kurulları ta
rafından bunlara davetiye yazılmasını emrediyor. 

I Arkadaşlar, eğer bir seçim komisyonuna ka-
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tılmış olan parti mümessili seçim komisyonuna 
dermeyan ettiği itirazı orada arkadaşların arzu 
etiği gibi tevsik ettirmek, zapta geçirmek imkânını 
bnlamazsa derhal bu isi imzalı bir kâğıtla şikâ
yet etmek hakkına sahiptir ve bu, işle alâkalı 
bir kimsenin tutacağı zabıt varakası, asgari bir 
şikâyet varakası mahiyetindedir. Hiç bir zaman 
üstünde Demokrat Partnin veya Millî Kalkınma 
Partsinin muhalefet sözünün bulunması bunun 
toptan indî bir iddia ile reddedilmesi için kâfi 
değildir. Şu halde, Barutçu arkadaşımızın temas 
etmiş olmasına rağmen vatandaşın şikâyet hakkı 
aslında anayasanın 82 nci maddesine dayanır. Fa 
kat neticesini hükümlendirmedikleri için bende
niz de arzedeeeğim. Seçimlere taallûk eden şikâ
yet. kendilerinin de ifade ettikleri gibi, anayasa, 
seçim kanunu ve içtüzüğün hükümlerine göre 
nihayet muayyen bir tetkik devresinden ve saf
hasından geçer. Binaenaleyh şikâyette hiç bir 
zaman tahdit mevzuubahsolamaz. Nitekim ar
kadaşlar, îzmir îli Demokrat Parti Başkanı 
tarafından verilen bir dilekçe, İnceleme Ko
misyonundan millet namına şikâyet ediyorum, 
diyor. Buna karşı, milleti temsil ettiğine dair 
bir vekâletnamesi yoktur, binaenaleyh aslmda 
tetkik edilecek bir şey yoktur, deniyor. Hal
buki arkadaşlar,; seçim itiraznameleri arasında 
maksadını vuzuhla öne süren iddiaların sabit 
olup olmaması keyfiyetaini ikinci plâna bırakı
yorum. Maksadını sarih olarak ifade eden, 
seçimlerine itiraz ettiği milletvekillerini ismen 
yazan ve seçimlerine hangi yollardan itiraz edil
diğini ortaya koyan bir dilekçe varsa o da İz
mir'den gelmiş olan bu dilekçedir. Bu dilekçe
nin sonunda «millet namına seçimlerin bozulma
sını isterim» demesine karşı, yok efendim, 
sen milleti temsil hakkını nereden aldm, bina
enaleyh böyle bir dilekçe tetkike şayan değil
dir demek hukukan batıldır. Şu halde vesika 
vesika diye ortaya atılan ve şimdiden sonra tet-

( kik edeceğimiz seçim tutanaklarmda daima ele 
alınacak olan şeylerin vaziyeti mutlaka aydın
latılmalıdır. 

Arkadaşlar; biz anayasanın, B. M. M. nin özel 
kanuna göre seçilmiş Milletvekillerinden te
şekkül ettiğine dair maddesinden başlıyarak Se
çim Kanununun bir seçime kanuni evsaf atfede-
bilmesi için ortaya koyduğu şartlara riayet edi
lip edilmediğini tetkik ederken biz Büyük Millet 
Meclisine bir arzuhalle seçim komisyonlarına 
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katılan mümessillerin zabıt varakalariyle müra
caat yapılabilir ve hakikaten Abdurrahman Şe
ref 'arkadaşımın... 

RAİP KARADENİZ (Trabzon) — Şeref de
ğil, Münip. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Te
şekkür ederim, üstadım, (Gülmeler). 

Abdurrahman Münip arkadaşımın ileri sür
düğü gibi gerek İnceleme Komisyonu gerek Ha
zırlama Komisyonu ve gerekse B. M. Meclisi bu 
şikâyet ve itirazların seçime fesat karıştırıldığı
na dair ortaya hâdise koyup koymadığını ve 
hâdiselerin reylerin mânevi ve maddi ve adedî 
kıymetlerine tesiri olup olmadığını incelemek 
mevkiindedir. 

İşte misal arkadaşlar, Kütahya seçimlerine 
itiraz edilmiş (Gürültüler, bu ayrı bir şey). 

Müsaade buyurun arkadaşlar, Aydın İlinin 
vesikasının okunmasına tahammül eden Büyük 
Meclis, bir iddianm, bir noktai nazarın tevsiki 
mevzuubahis olunca benim de Kütahya seçimle
rine geçmekliğimin tabiî olarak kabul edilmesi 
lâzımdır. (Sağdan, bravo sesleri ve alkışlar). 

Arkadaşlar, usul meselesini biran geçelim. 
Bu nevi iddialar söçim komisyonlarının müza
kerelerinde de mevzuubahis oldu. Derhal rücu 
ederek söyliyeyim ki, hiç kimse en ufak mânada 
tereddüt etmesin, biz kimsenin ekmeğine yağ 
sürmek değil vatandan bir lokma ve bir zerre 
hava vermek kasdında değiliz. (Sağdan, bravo 
sesleri ve alkışlar). Bu bakımdan burada mev
zuubahis olan keyfiyet sarahaten Türkiye'nin 
yalnız bir iç meselesidir. O da Türkiye 'de tek de
receli seçim yapılmıştır. Vatandaş'in bu seçi
me en nikbinlerimizin, hattâ itiraf edeyim, ku
surlarını müsamaha ile meziyetlerini mübalâğa 
ile gören vatandaşlar dahi Devlet kurma vazi
fesine vakarla, şuurla iştirak edeceğini ümit et
miyordu. (Soldan, söylenmeler). Arkadaşlar, 
rica ederim münakaşa edilebilir, içtimaiyatçıla
ra ait bir meseledir, konuşuruz arkadaşlar. 
(Soldan konuşuyoruz, konuşuyoruz, devam, de
vam sesleri). Aydınlansın keyfiyet. 

O halde. arkadaşlar, seçime şuurla, vakarla 
katılan bir milletin seçim işlerine fesat karıştı
rılıp karıştırılmadığını tetkik edilirken hakika
ten iki açık ölçü koymak mecburiyetindeyiz. 

Birisi seçim işleri indî ve alelitlâk birtakım 
şikâyet ve itirazlarda sürüncemede bırakmak 
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cidden zararlıdır. Fakat aksi bir kuvvetle tam 
mâna ifade eden bir kuvvet varsa o da reyini 
vakarla ve şuurla kullanmış vatandaşın reyine 
şu veya bu şekilde müdahale vâki oldu veya rey
lerin maddî ve manevî neticeleri meydana gel
medi diye inceden inceye tetkik edilmesi de 
muhakkak ki bugünün en mühim işidir. İnce
leme Komisyonunda müzakerelerin not edilmesi 
veya zabıt tutulması hakkındaki Içtüzükün bu 
husustaki hükmüne riayet edilmiyecek kadar 
usulsüz hareket edilmiştir. Müzakerelerde se
çim işlerinde, seçime fesat karıştırılması mevzu
unda esaslara dayanarak incelemenin kifayetsiz
liği hakkındaki mütalâalar yarıda bırakılmıştır. 
işte onun için bu aceleden dolayıdır ki, huzuru
nuza gelen mazbatalar, Kütahya seçiminde de 
olduğu gibi şikâyet seçimin neticesine müessir 
değildir denilen iddia, mahallî bilgilerime da
yanarak arzediyorum, 6270 oya karşı dermeyan 
edilmiş bir itirazdır. Kütahya'da 69 oyla seçi
mi kaybetmiş arkadaş var. 

EKREM ORAN (izmir) — Trabzon seçimi ... 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Kü-

tahyadan bahsediyorum. 
EKREM ORAN (İzmir) — Trabzon'da 50 

bin 70 bin fark var. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Kü

tahya'dan bahsediyorum. 
EKREM ORAN (İzmir) — Trabzon'da 50 

bin, 70 bjiln fark var. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mü

saade buyurun (Devam sesleri). Şu halde arka
daşlar gene mebdeine geliyorum. Vesika mev
zuunda olduğu gibi gerek Hazırlama Komisyon
ları, gerek inceleme Komisyonu seçimin netice
sine müessir olmamak keyfiyetini rakamlara 
müsteniden ortaya koymuş değillerdir. 

Hakikaten arkadaşlar, bu noktada jüri ola
rak yapılan tetkik cidden daha mühimdir, ica
bında bir jüri Seçim Kanununun bir maddesine 
riayet edilmemesini veyahut bir veya birkaç 
sandıkta vicdana ve seçimin selâmetine dokuna
cak bir hâdise ile karşı karşıya kalmdığı tak
dirde dahi seçimin feshine karar verebilir. O 
halde arkadaşlar, seçim mevzuundaki itiraz ve 
şikâyetlerin inceden inceye incelenmesi Büyük 
Millet Meclisinin selâmeti namına lâzımdır. Bu
nu arzediyorum. 

Dr. SAÎM ALİ DlLEMRE (Rize) — Usul 
hakkında birşey. söylememe müsaade Duyuru

lur mu? 
Efendim, bir arkadaş istanbul'da cereyan 

eden münasebetsizliği, bu Bay da Kütahya'daki-
leri bilir. Şimdi biz Trabzon'u konuşurken, 
onu bitirmeden böyle devam etmek doğru ol
maz. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Açıldı artık. Madam açıldı umumi görüşelim. 

FAtK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim; bendeniz ikinci defa şu maksatla söz 
aldım: Benden sonra konuşan arkadaş sözlerini 
bana tevcih ettiği için, ve bilhassa iki noktası 
üzerinde duracağım. O benim ismimi bilmiyordu 
ben de onunkini bilmvyordum, amma sordum, 
öğrendim, Avukat Abdnrrahman münib Beymiş. 

.ŞEFİK TUGAY (Malatya) — Yalnız o ka
dar mı, dahası var. 

FAlK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 
Burada konuşmalarında dosyayı tetkik etmeden 
itiraz yaptıklarının yeni bir delilini daha ver
diler. Dediler ki, bir arkadaş çıktı, söyledi ve 
Trabzon'da yapılmış olan yolsuzluklara dair bir 
çok şeyler* nakletti, arkasından - benim için -
başka bir arkadaş çıktı, o da başka türlü ko
nuştu. Yani demek isterler ki, hangisi doğru 
konuştu? iddia ediyorum ki dosyaya istinaden 
ve temamen sadık kalarak konuştum. Benden 
evvel konuşan arkadaşların iddiaları belki mu

hayyilelerinde mevcuttur, oraya karışmam. Yalnız 
şunu billirim ki, ve şunu ilâve) edeyim ki, incele
me Komisyonunda bu arkadaş gene böyle birçok 
mübalağalı şeyler konuştuğu zaman bizimçanta-
mızda mevcuttur demiş. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Onların dağarcığında daha çok şeyler mevcut
tur. 

FAlK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 
Çantada böyle çok şeyler olabilir. Muhayyelede 
çok şeyler olabilir, daktilo kıtlığı da yok, iste
diğiniz kadar imal edebilirsin. Abdürrahman 
Müııip arkadaşım bu işe vakıf değildir. Dosya
da mevcut olmadığının farkında değildir. Ka
ranlığa tabanca sıkıyor. (Tabanca sıkamaz ses
leri) . 

ikinci nokta; burada, Avukatlığın mergubu 
olnnyan bir taktiğini tatbik etmek istediler. Bü
yük Millet Meclisinde bu gibi taktiklere yol 
veremezler. Benim sözümü ters tarafından ala
rak söylemediğim tarzda bana izafe etmek is
tediler ve dediler ki, Mealisin takdir hakkı var-
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<jür. Doğru diyor amma birşeye iştirak edemem, 
o da : Esasa müessir olaeak mahiyet taşıyan 
şeyleri Meclis tetkik ile mükelleftir, tetkik ya
pılmadan olamaz diyor. Sanki ben esasa mü
essir olan hadiseleri Büyük Millet Meclisi tet
kik etmez demişim gibi. Anlamamışsın tersine 
anlıyorsun. 

EKREM ORAN (îzmir) — Anlamıştır. Bile 
bile yapıyor. 

FAlK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 
Jüri hukukla mukayyettir, muhakkak. Amma 
eşkâl il© mukayyet değildir. Tetkik eder, ma
hiyete bakar, kiymete bakar, esasa müessir ma
hiyet taşıdığını görür, üzerinde durmağa lâyık 
noktalar varsa ozaman tahkika geçer, elbet. 
Amma tetkik eder demekle mutlaka tahkikata 
mukayyet mükellef olduğuna dair kanunda bir-
şey gösteremezsin. Ne kitapta gösterebilirsin, ne 
de makulatta gösterebilirsin. Hangi hukuk ki
tapları diyor? Bu, hukuk ilmine karşı aykırı bir 
iddia olur diyor. Hangi aykırı iddia? 

Hepinizin bildiği, hukukçu arkadaşlarımızın 
tetkik ettiği bir mevzuu, arzedeyim; 

öjenpiyerden: Meclisin bir bölge seçim mua
melelerini tetkik ederken bütün departmanının 

» seçimi mevzuubahis olamaz. Bu bir. 
Bartelli'den : Neticeye müessir olmayan hile

li muameleler olsa bile, Meclis, tasdika mecbur
dur. Bunlar, ilmî şahadetler olmasa bie makulat 
halletmeğe kâfidir. Bunlar öyle şeylerdir ki, 
bilmem tekrara lüzum var mı? neticeye müessir 
olimyan eşkâle riayetsizlik asla kıymet ifade 
etmez. Herhangi bir formalite yerine getirilmez
se esasa müesadr olduğu takdirde kıymet ifade 
edebilir. Bunlar bedahettir. Meclisin yetkisini ka
bul ediyorlar, jüri olarak tetkik yapar diyorlar 
amma alt tarafta da diyorlarki, delilleri toplan
makla mükelleftir. Bunun mesnedi yoktur. Bil
âkis kabul ettiği takdir hakkına isrtinadendir ki, 
esasen mücerret kavilden başka bir mahiyet taşı
mayan bir taraflı iddiaları tetkika değer addet
miyor ve bunları beldrterek inceleme Komisyo
nu yüksek huzurunuza mazbatasını sevketimiş bu
lunuyor. 

Tahtakılıç arkadaşın da bir sözüne temas 
edeceğim, iddia edilen birçok şeyler secim kanu
nu zaviyesinden tetkik edilince belki suç teşkil 
edSebilir. Amma suç teşkil edecek olsada yine 

' esasa müessir bir mahiyet taşımadıkça üzerinde 
durmaya değer bir mahiyeti foktur. Hulâsa, ar-
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kadaşlar, hakikat odur ki, mücerret, delili olmı* 
yan iddialarla bir seçimin neticesini sonu gelmi-
yecek tetkikler ve tahkiklere bağlamak tezinin 
mesnedi yoktur. (Soldan, bravo sesleri alkışlar), 

HASAN DÎNGER (Afyon) — Söylemek iste
diğim noktaların bir çoğuna, benden evvel söz 
alan sayın arkadaşım, A- Tahtakdıç ve Abdur-
rahman Münib temas ettikleri için, sizleri sık
mamak düşüncesiyle o noktalan tekrarlâmıya-
cağım. Yalnız sayın Barutçu sözlerinde bende
nizin muhayyel sözler sarf ettiğim, muhayyel ko
nuşma yaptığımı ifade buyurdular. Arkadaşlar, 
söylediğim şeylerin hepsi, vesika adını takdığım 
kâğıtlarda yazılıdır. Dediler ki; inceleme Ko
misyonunda verdiğim izahat sırasında, söyledik
lerin dosyada yoktur, sualine karşı bunlar bizim 
çantamızda mevcuttur, denmişim. Böyle bir şey 
yoktur olan şudmv O da; inceleme Komisyonun
da mevcut vesikaların imzasız ve sadece De
mokrat Parti mühürü ile mühürlenmiş olmasını 
ileri sürdüler. Bu-vesikaların aslı bizde mevcut
tur. Komisyon arzu ederse, tetkike sunmağa 
amadeyiz cevabında bulundum yoksa dedik'eri 
gibi bunlar bizim çantamızda mevcuttur deme
dim- Bizim çantamızda yani elimizdeki dosyada 
mevcut olanlar Meclise sunulan- dosyada da 
mevcuttur. Asılları bizdedir. Suretleri Mecliste
ki dosyadadır. 

PAtK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — 
Vakfıkebir ye Akçaabat seçimlerine yaptığınız 
itirazlar dosyada yoktur. 

HASAN DÎNCER (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Konuştuğum vesikaların hepsi tetkik 
edilecek olursa dosyada mevcuttur. Bu vesika
ların kıymeti olup olmaması meselesi ayrı bir 
şeydir. Dosyada mevcut olup olmaması da yine 
ayrı bir meseedrr. 

Bu itibarla şâhsıma matuf olan muhayyel ko
nuşma iddiasmı şiddetle reddederim. (Sağdan 
bravo sesleri). ' 

FAtK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — 
îstinatsTz... 

HASAN DlNCER (Devamla) — Dediler ki 
Maekada temsilcimizin kabul edibsemesi gayet 
tabiîdir. Çünki omda D. P. Kürtilmamıştir. Mü
saadenizle ben bu düşüncede değilim. 

CEMİL SAİT BAÎtLAS (Gasianteb) — 
içtihat meselesi. 

HASAN DlNCER (Devamla) — iller se
çim bölgesidir. Bir bütün arzeder, Binaenaleyh 
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il merkezinde partinin kurulmuş olması, kaza
larda da kurulmuş olması demektir. (Sol ta
raftan gürültüler, sağ taraftan devam sesleri) 
Burada nazarı dikkate alınacak nokta seçim ku
rulları değil il merkezidir. Seçim Kanununun 
ruhu bunu âmidir. Şöyle düşünülebilir ve bu 
suale şöyle cevap verilebilir. 

Meselâ, partinin kurulmadığı yerlerde mü
messili kabul edilmezse köylerde parti kurulma
mıştır diye oraya mümessiller kabul edilmiye-
cek midir? (Soldan kurula bağlı sesleri) Kurula 
bağlıdır diye Seçim Kanununda hiçbir kayıt yok-, 
tur. Dediğim gibi seçim çevresi illerdir. (Soldan 
kazalar sesleri). 

Mâruzâtıma cevap verirlerken, temas ettiğim 
bikaç esaslı noktalara nedense dokunmak iste
mediler, ben demiştim ki, dosya içindeki mev
cut vesikalardan,, görüleceği üzere ölülere ve köy
de olmıyanlara rey attırılmıştır. Neden bu nok
talara temas buyurmadılar ? 

Sonra Tarakçıoğlu arkadaşım, dosya için
de mevcut vesikalara, uydurma vesikalar, saç
ma şeyler, habbeyi kubbe yapan şeyler gibi, 
müsaadenizle doğru bulmadığım tâbirler kul
landılar. Bu vesikalar hangi partiye mensup 
olursa olsun nihayet vatandaşların imzalarını 
taşıyan vesikalardır. (Soldan gürültüler) Yani 
tetkik etmeden bunlara saçma demek, habbeyi 
kubbe yapan vesikalardır demek, hahikate uy-
mıyan hafif mânada kelimelerdir. 

BAŞKAN — Şefik Tugay (Kâfi kâfi sesleri) 
ŞEFÎK TUGAY (Malatya) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Hasan Fehmi Ataç (Vaz geçti 

sesleri). 
Emin Halim Ergun (Vaz geçti sesleri). 
Nazım Poroy (Vaz geçti sesleri). 
Behçet Kemal Çağlar (Vaz geçti sesleri). 
ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, konuşmalar hakikaten uzun sürdü. 
.Fakat, Trabzon dosyası münasebetiyle bu se
çimlere dair bir takım umumi prensipler ortaya 
atıldı ve bazı fikirler ileri sürüldü. Eğer bun
ları karşılamazsak bütün dosyalarda bu iddia
lar tekrarlanacaktır. Onun için müsaade buy-
run da bu dosya münasebetiyle müzakere bir 
müddet daha devam etsin. 

Eeğr muayyen prensipler ve itiraz noktaları 
bu suretle çözülürse o zaman, zannederim, işi
miz daha kolaylaşacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, seçimlerin büyük bir 

.1946 O : 1 
kısmı hakkında muhalefet tarafından yapılan 
itirazlar üzerine komisyonlarda uzun tartışma
lar ve görüşmeler oldu. Yalnız bu görüşmeler 
alenî olmadığı için halk efkârı bundan haber
dar değildir, inceleme Komisyonu bu konuş
malar neticesinde hâsıl ettiği kanaati elinizde 
bulunan tutanaklarda belirtti ve yüksek tasvi
binize arzetti. En son ve en doğru karar hiç 
şüphesiz sizindir. 

Şimdi burada ehemmiyetli olan nokta şudur 
ki bu güne kadar yapılan konuşmalar kapalı 
odalarda, hafi celselerde ve yalnız arkadaşla
rımız tarafından bilinecek şekilde olduğu için 
millet önünde konuştuğumuz bugün bütün ha
kikatleri apaçık ortaya koymak mecburiyetin
deyiz ve koyacağız. (Soldan bravo sesleri) ve 
bunu ortaya koyarken de muhalefet tarafından 
yapılan itirazları gayet dikkatli bir tahlil süz
gecinden geçirerek yapacağız, tâ ki halkımız 
bazı dedikodular arkasında saklanan hakikat
leri apaçık görebilsin ve hükmünü ona göre 
verebilsin (Soldan doğru, doğru sesleri). 

Şimdi arkaadşlar, bu konuda epey zaman-
lardanberi yazılan ve söylenen şeylere bakarak 
işin iç yüzünü bilmiyenler öyle sanabilirler ki, 
seçimlerde Demokrat Parti büyük haksızlıkla
ra uğratılmıştır ve bu yüzden çok yerlerde 
kaybetmişlerdir. 39 ilimizin Milletvekilleri se
çimine karşı yapılan itirazların mahiyetini gör
dükten sonra bu iddiaların yersizliği hakkında
ki kanaatimiz kuvvetini artırmıştır. Yalnız bi
zim bu kanaatimiz nasıl kuvvetlendi ise halk 
efkârının da bugün burada yapılan görüşmeden 
sonra hakikatleri daha açık bir şekilde görecek 
ve bütün vatandaşlarımız yaratılan bir suni ha
vanın tesiri altında kalmış bulunduklarını da
ha iyi anlıyacaklardrr. 

Onun için müsaade buyurursanız Trabzon 
dosyası münasebetiyle bilhassa Abdurrahman 
Münip arkadaşımızın ileri sürdüğü hukuki mü
talâalara cevap arzetmek istiyorum. 

Arkadaşlar, seçim tutanakları münasebetiyle 
yapılacak görüşmeler uzuri olsun, Herşey konu
şulsun, Herşey ortaya atılsm; yalnız hakikat
ler değiştirilmesin; tâki, millet hükmünü ona 
göre versin. Meselâ bir arkadaşımız Komisyon
da işlerin aceleye getirildiğinden bahsetti. Biz 
bu komisyonlara devam ettik. Oradaki tartış
maların ne kadar geniş ve uzun olduğunu gör
dük. Arkadaşlarımız da bunu bilirler. Fakat 
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bunu halk da öğrenmelidir. 

Abdurrahman Münip arkadaşımızın mütalâ
alarına geliyorum; Kendileri dediler ki, yapı
lan şikâyet ve itirazlar eğer seçimin neticesini 
değiştirecek mahiyette ise, o takdirde tetkika 
değer; Aksi halde bunlar üzerinde durmak bey
hude vakit kaybetmektir. Belki kelimeler de
ğişiktir, amma umumi fikri bundan ibarettir. 
Binaenaleyh, eğer bu vesikalar seçim neticele
rini değiştirecek mahiyet ve kıymette ise, Ko
misyon ve icabederse, Büyük Millet Meclisi bir 
soruşturma ve araştırma yapmalı ve aydmlan-
malıdır. Bu noktada bütün hukukçu arkadaşlar 
müttefikiz, buyurdular. Fakat bunun arka
sından şunu ilâve ettiler: Komisyon raporlarında 
bu vesikaların ihtieaca salih olmadığını iddia et
mek suretiyle kanaatini bu esasa istinat ettiriyor 
ve ihtieaca salih olmıyan vesikalar üzerine hüküm 
bina edilemez diyor. Halbuki, vesikalar ihtiea
ca salih değilse, onları ihtieaca salih hale getir
mekte kendilerinin vazifesi idi. buyuruyorlar. 

Ben komisyonun böyle düşünudüğünü zan
netmiyorum ve hakikatte böyle değildir. Çün
kü komisyon, vesikaların ihtieaca salih bir va
ziyette olmadığını tebarüz ettirmekle beraber, 
bu vesikalarda yazılı hususlar tahakkuk etse 
dahi seçimin üzerinde müessir değildir. Bu ba
kımdan tetkika lüzum görmedim diyor. Ko
misyonun vardığı neticenin asıl mihveri ve esas 
mesnedi budur. Bunu ehemmiyetle gözönünde 
tutmak lâzımdır. 

Abdurrahman Münip Bey arkadaşımızın bu 
iki iddiasında bir nevi tezat ta görülüyor. Çün
kü dediği gibi kopisyon mücerret vesikalara da
yanmış değildir. O vesikalar hiç şüphesiz ki, 
hukuki kıymet bakımından mânâsız şeylerdir 
ve hiç bir ispat kuvvetini haiz değildir. Yalnız 
inceleme ve hazırlama Komisyonlarının noktai 
nazarları; bilhassa bu vesikalarda söylenen hu
suslar sabit dahi olsa neticeyi değiştiremiyece-
ği fikrine dayanmaktadır. Böyle olduğuna ve 
kendisi de kabul ettiğine ve itiraz ve şikâyetler 
neticeyi değiştirecek değilse bunlar tahkik edil
meğe değmez dediklerine göre artık bu ikinci idr 
diayı ileriye sürmemeleri lâzımgeilrdi. 

Sonra bir şey daha ilâve ettiler Neticeye te
sir edecek olan keyfiyet yalnız oy sayısı değil
dir. Seçim Kanunu hükümlerine riayetsizlik 
dahi o seçimin feshini icabettirir. Benim kana
atime göre bu noktada yanılmaktadırlar. Bu 
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t öyle üzerinde münakaşa kabuİ etmiyen bir İra-
| kuku esasiye meselesidir ki, bunun delillerini 

biznn mevzuatımızda dahi bulmak mümkündür. 
Bir kere zannediyorum ki, bu mütalâaları ileri
ye sürerken belediye ve umumî meclis seçimle
riyle Büyük Millet Meclisi seçimlerini birbirine 
karıştırmış oluyorlar. Çünkü şehir Meclisi ve 
umumi meclis seçimlerimizde kanunun bazı şe
kil ve şartlarına riayetsizliği dahi yetgili idarî 
kaza mercii tarafından o seçimin topyekûn 
feshini icabettirebilir. Fakat Büyük Millet Mec
lisi seçimlerinde bu durum tamamiyle başkadır. 
Tamamiyle başkadır, iki noktadan: Bir defa, 
itiraz ve şikâyetlerin tetkik mercii bakımından; 
diğeri de itiraz ve şikâyetlerde dayanılacak se
bepler bakımından.... 

Büyük Millet Meclisi seçimlerinde tetkiki ya
pan bir idari kaza mercii değildir, doğrudan 
doğruya Büyük Millet Meilisinin kendisidir, bu 
bir. Sonra Meclis tetkiklerini1 yaparken bir ida
re mahkemesi gibi hareket etmez - Barutçu arka
daşım tebarüz ettirdi - bir jüri gibi hareket eder; 
hukuka dayanmakla beraber içtimai ve siyasi 
mülâhazalardan da mülhem olur. Fakat ben bu 
ikinci kısma girmeden dahi bugün elimize ge
len itiraz ve şikâyet vesikalraınm sadece hukuk 
ve mantık bakımından bile çürütülmeye müsait 
vaziyette olduğunu iddia ve ispat edecek durum
da olduğumuza kaniim. 

Arkadaşlar; bu nokta bilhassa ehemmiyetli
dir ve bunun umumi efkâra hususi bir önemle 
arzedilmesi icabeder. Çünkü bir takım siyasi ve 
içtimai mülâhazalar Meclisi şu veya bu seçimi 
kabule sevkedebilir. Bu da memleket menfaatı-
nadır. Kaldı ki, elimizdeki vesikalar doğrudan 
doğruya hukuki bir kıymet ifade etmemekle ve 
hukuki bir kıymet ifade ettiği kabul edilse bile 
neticeyi değiştirecek mahiyette değildir. Bu se
bepledir ki, seçim • komisyonu bu mazbataları 
tasdik için Heyetinize arzetmiş ve kanaatimce 
çok isabetli kararlar almıştır. 

Arkadaşlar; Abdurrahman Münip Bey arka
daşımız neticeye tesir meselesini kabul ettiler 
fakat bunu çok geniş bir şekilde anladıklarını 
söylediler ve bu noktai nazarın bütün dünya hu
kuk ülemasmca kabul olunduğunu bütün dünya 
parlamentolarınca bu yolda hareket edildiğini' 
söylediler. 

Arkadaşlar; bu mücerret bir iddiadır ve hiç-
| bir esasa dayanmamaktadır. Salâhiyetle iddia 
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ediyorum ki, Parlâmentolar bSyle Abdurrahman 
Münip arkadaşımızın telâkkisine uygun bir şe
kilde tetkik yapmaz. Bazı memleketlerde biz 
de biliyoruz ki seçim tutanaklarını hususi bir 
takım kaza mercileri incelemektedir. Bazı mem
leketler bu yola gitmemiştir, faydaları yanında 
mahzurları da olan bu sistem üzerinde duracak 
değilim. Biz bugün elimizdeki kanunlarla mu-
keyyet olduğumuz için bugün bu mevzu üzerin
de hiçbir mütalâa ve tenkitte bulunmak vazi
yetinde değiliz. O ayrı bir mevzudur. Eğer is
terlerse bir kanun teklif ederler, mesele görüşülür 
ve neticeye bağlanır. Yalınız elimizdeki kanu
na göre Büyük Millet Meclisi, tutanakları tetkik 
ederken .tam ve kâmil bir hareket serbestisine, 
istiklâle ve hükümranlık haklarına sahiptir. Bi
zim mevzuatımız bunu emreder. Kendileri birçok 
ulemadan ve parlâmentolardan bahsettiler. Fa
kat bir komisyonda yine bu meseleye temas edil
diği zaıman orada, da söylediğim gibi, hiçbir mü-
edlif ismi, hiçbir eser ismini ortaya koymadılar. 
Müsaade ederseniz ben söyliyeyim, Faik Ahmet 
Barutçu arkadaşımız da söylediler, bahsedece
ğini zat beynelmilel şöhreti haizdir, ve âmme 
hukuku profesörlüğü yapmaktadır, bir iki dev
re de mebusluk etmiştir, bütün dünyanın tanı
dığı Jozef Barteillinin yazdığı, en son Anayasa 
hukuku şerhinde diyor ki, Meclis; itirazlar mu
vacehesinde üç hal karşısındadır. Bunlardan b'ri 
tutanakları kabul ki, en normal haldir, ikincisi 
ret üçüncüsü nihayet itiraz ve şikâyetler üzeri
ne iki şıktan birini tercih hususunda kendisi 
kâfi derecede aydınlatılmarhışsa o takdirde tah
kikat açmak bizim mevzuatımız da bunu emre
der. 

Şimdi, biz burada itiraz ve şikâyetler üzeri
ne bir tahkik muamelesi yapmaya lüzum var rr 
yokmu meselesiyle karşılaşıyoruz. Biraz önce, 
böyle bir tahkik muamelesine gitmeğe lüzum ol
madığını tebarüz ettirdim. Böyle bir lüzum 
görseydim bunu, samimiyetle ben istiyecek ve 
üzerinde İsrar edecekttim. Fakat dosyaları ve 
vesikaları gördüm ve bu tahkikin beyhude yere 

* Büyük Millet Meclisi azasını uzun müddet askıda 
bırakmaktan başka bir netice vermiyeceğine ka
naat getirdim. Halbuki Millet Meclisinin böyle 
boş, mânâsız netice vermiyecek itirazlarla uğ
raşamaz ve Milletvekillerinin durumu bu se
beple uzun müddet askıda kalamaz. 

Arkadaşlar; bahsettiğim müellif kitabının 
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442 - 443 sayfalarında şöyle diyor; Parlâmen
tolar, seçimlere karşı yapılan itiraz ve şikâyet
ler önünde üç hal karşısındadır. Ya mazbatayı 
tasdik eder, ya reddederler, veyahut tahkikat 
açarlar- Mazbatanın tasdiki normal haldir. Se
çimlerde yolsuzluk ve hileler yapıldığı; hal
lerde ise, bütün mesele red keyfiyetinin ne gibi 
sebeplere dayanması lâzım geleceğini tâyindedir. 
Bunun için, diğer müellifler gibi, üç, dört sebep 
sayıyor: seçime ehliyetsizlik, kanuni formalite
lere ve usullere riayetsizlik ve nihayet seçim
lerde hileleri, sahtekârlıkları, manevraları ya
pıldığı gibi sebepler. 

önümüzde bu -sebeplerden yalnız seçimlere 
fesat karıştığı sebebi bahismevzuu olduğuna 
göre mütalâalarımızı bu nokta üzerinde teksif 
etmekle iktifa edeceğim. 

Bartelmi diyor ki «seçimde yolsuzluklar ve 
hileler yapılmış olsa bile bunların seçimin neti
cesi üzerinde hiçbir tesiri olmamışsa Meclis 
mazbatayı tasdik ile mükelleftir». «Tasdik ede
bilir» demiyor «mükelleftir» diyor. 

Sonra mazbataların reddi sebeblerinden bah
sederken de eğer intihap muameleleri sırasında 
«intihabın neticesine dokunacak mahiyette» ma
nevralar çevrilmiş veya yolsuzluklar yapılmış 
değilse Meclisin bu gibi mazbataları reddedebi
leceğini ifade etmek suretiyle • aynı fikri bura
da da tekrarlar. 

Bundan anlaşılıyor ki bir seçimde yapılan 
yolsuzluklar seçim neticesi üzerinde müessir 
olacak mahiyette ise o seçimin feshedilmesi lâ
zımdır. Aksi takdirde böyle bir netice vermiye-
eeği sabit olan vesikaların üzerinde durulması 
dahi lâzım gelmez. Arkadaşlar; eğer bir takmı 
yolsuzluklar, hile ve fesat gibi şeyleri tazammun 
eden hareketler varsa bunların örtbas edilmesini 
kimse istemez. Yüksek Meclisinizin de hiçbir 
zaman böyle bir fikri taşımadığını biliyorum. 
Burada zihinleri karıştırması bakımından ehem-
yetli olan ve tebarüz ettirilmesi bu itibarla lâ
zım gelen cihet, Meclis soraşturmaısıiyle, adli so
ruşturmayı birbirinden ayırmak lâzım geldiğidir. 
Meclisin bugün seçim tutanaklarını tetkik sıra
sındaki vazifesi, bir soruşturmaya lüzum görse 
bile, bir suçtan sorumlu olanları meydana çıkar
mak ve cezalandırmak değil:, sıırf, hakkında şikâ
yet ediku milletvekillerinin tutanaklarının ka
bulü mü, reddi mi lâzım geleceğini tetkikten ve 
tâyinden ibarettir. Lüzum görürse yapacağı so-
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ruşturma yalnız bu gayeyi güder. Tutanakları İn
celeme Komisyomuıun kurulması, ona inceleme 
yetkisi tanınması tutanakların tasdiki anı, reddi 
mi lâzım geldiğini araştırmak içindir. Yoksa bu 
komisyonun vazifesi hiçbir zaman lıilekâirları, 
seçime fesat karıştıranları, müzevirlerıi, ırmifsit-
leri aramak ve bulmak değildir. Ceza sorumlulu
ğu işi bununla kapanmış oltmıaz o her zaman nor
mal yollarda ve mûtad usullerle araştırılır ve 
kanaatimce araştırılması da lâzımıdır. Eğer suçlu
lar varsa meydana çıksın. 

Trabzon dosyası münasebetiyle ileri sürü
len mütalâalara karşı verdiğim bu cevaplardan 
ve arzettiğim fikirlerden sonra, netice olarak, 
şunu söyletmek istiyorum ki, Yüksek Meclisin 
bugünkü şartlar içinde bu dosyaların muhte
viyatını Yüksek Meçisin sâde hukuk bakımın
dan alması gereken karar komisyonca, sunu
lan raporları tasvip ve tasdik etmekten ibaret
tir. Meclis başka bir ihtimal karşısında bulun
muyor. 

Arkadaşlar; bu delillere eklenecek daha bir 
çok deliller bulunabilir ve vardır. Bunların ba
şında Meclisin hükümranlık hakkı gelir. Birçok 
Garp memleketlerinin parlâmento tarihi, sırf 
bu sebeple siyasi ve içtimai düşüncelere daya
nılarak pek çok mazbataların kabul veya redde
dildiğini gösteren misallerle doludur. Ben, bah
sin bu kısmına girmek istemedim, tutanaklara 
karşı yapılan itirazlar münasebetiyle dâvamızda 
okadar haklıyız ki, yalınız hukuki ve mantıkî 
delillerle bu dâvayı bütün millet karşısında ve 
bütün dünya önünde kolaylıkla müdafaa eder 
ve kazıanınz. Başka delil aramağa lüzum yoktur. 

Sözlerimi bitirirken mühim bir noktaya te
mas etmek mecburiyetindeyim. Seiçmlerle ilgili 
her türlü.faaliyetlerde, muhalefetin kullandığı 
taktiğin bariz bir karekteri hemen göze çarpı
yor^ Muhalefet, her işte umumi efkâra karşı ken-
disiaai mağdur ve mazlum bir durumda göster
mektedir ve dakma iktidar partisinin sayı ekse
riyeti yüzünden dâvalarım;, haklı dâvalarını kay
bettiklerine herkesi inandırmak için bir fırsatı 
kaçırmamaktadır. Şimdiye kadar gayet mahi-
rane kullanılan ve yalnız kendilerine kolay ba
şarı sağjjyanbu taktiğuryüksek memleket men
faatine ve bizzat demokrasinin esaslarına uygun 
olmadığına kaniim. (Soldan doğru sesleri). 

Arkadaşlar; kendilerine bir defa daha hatır
latmak gerektir ki, demokrasi bir ekseriyet sis-. 
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temidir. Böyle bir sistemde, hiç şüphesiz, ikti
dar partisi ve onun Hükümeti programını ger
çekleştirmek, dâvalarını yürütmek ve fikirlerini 
Meclise kabul ettirmek için ekalliyetten daha ge
niş imkânlara sahiptir. Çünkü demokrasinin 
icabı budur. 

Fakat herkes bilmelidir ki, C. H. Partisinin 
tuttuğu yol; bu üstün durumdan faydalanarak 
haklı, haksız istediğini herşeye rağmen herkese 
kabul* ettirmek yolu değildir. Çünkü biliyorsu
nuz ki, demokrasi, aynızamanda, müdafaa edi
len dâvaların doğruluğuna, zor ile değil, karşı
lıklı bir tartışma ve fikir çatışması île herkesi 
inandırmak esasına dayanır. Parti proğramma 
ve partice alınmış prensip kararlarına aykırı ol-
ınıyan makul ve faydalı herhangi bir fikri be^ 
nisemede, Partimiz mensupları tam bir serbesti 
içindedir. Bunu beyanname münasebetiyle Sa
yın Barbakanımızın ağzmdan da duymuş bulu
nuyoruz. Ve bu, bir hakikattir ve iyi bir demok
rasi anlayışı ancak böyle düşünmeği gerekli kı
lar. Bu sayede arkadaşlarımızın, muhalefetle 
birleşeceği haller de olacaktır sanıyorum. Yalınız 
demokrasinin bu esası, ile bu arada 'başka mühim 
bir esaisına da hatırlamıamız lâzımdır. Azınlık par
tileri, çeşitli yollardan yürüyerek ve kendilerini 
mazlum mevkiinde göstererek umumi efkâr üze
rinde tesirler yapmak suretiyle iktidar partisine 
tahakküm edemez. Demokraside böyle birşey 
yoktur. Şimdiye kadar gördüklerimiz, maalesef 
küçük bir ekalliyetin büyük bir ekseriyete hük
metmek istemesidir. (Sağdan Allah, Allah ses
leri) . 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Kuru gürültü. 

ALÎ BÎZA TÜREL (Devamla) — «istemez
seniz söylemiyelim, sayı ekseriyeti sizdedir. Na
sıl olsa sizin dediğiniz olaeaktır...» gibi konuş
malarımızda sık sık tekrarladıklara sözlerden ve 
bu sözlerle halk efkârına yanlış kanaatler aşriı-
yacak mahiyetteki diğer faaliyetlerinden artık 
vaz geçmelerini, samimi bir demokrasi tarafta
rı olarak kendilerinden istiyor, ve rica ediyo
rum. (Soldan alkışlar). Arkadaşlar; nasıl ol
sa, bizim istediğimiz olacaksa, bu, demokrasi
nin icabı olduğu için böyle olacaktır. Demok
rasiyi normale götürmek ve ilerletmek, ikti
darla muhalefet arasında fikir ve kanaatin çar
pışmasından doğacak bir muvazene sistemi kur
makla mümkün olabilir. Hakiki demokratlar 
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Öyle düşünür. Muhalefetin esas vazifesi Mec
liste, büyük memleket meseleleri üzerinde mü
nakaşalar açmak ve tenkitler yapmaktır. Bu 
yola girebilirlerse, memlekete faydalı olurlar 
ve Türk tarihinde çok şerefli bir yer tutmağa 
hak kazanırlar. Aksi halde, hararetle müda
faa ettikleri demokrasiyi kendi elleriyle ölüme 
mahkûm ederler. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Ne de
mek istiyorsunuz. îzah ediniz. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Benim anla
yışım budur ve sözlerim açık, delilli ve izahtan 
müstağnidir, çünkü izah ettim. (Soldan muhtacı 
izah sesleri). 

Ayrı bir izaha gösterecek sebep yoktur. (Sol
dan açıktır sesleri). 

Çünkü buraya kadar devam eden mütalâa 
silsilesi.... (Sağdan ne olacak sesleri gürültüler). 

Evet bununla netice maalesef bu olabilir bu 
iki cihan savaşı ortasındaki (Sağdan gürültü
ler). 

BAŞKAN — Müasaade buyurun hatibin sö
zünü kesmeyin. 

CEMÎL SAİT BARLAS (Gazianteb) — Çok 
açıktır. îzah istemez. 

BAŞKAN — Şimdi 9 arkadaş daha söz iste
miştir. Diğer taraftan Başkanlığa kifayet tak
riri de verilmiştir. İçtüzük gereğince yana, kar
şıya ve üzerine kâfi derecede konuşulmuştur. 
Kifayet takririni oyunuza sunacağım, kabul et
mezseniz devam edeceğiz. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Kifayet 
aleyhinde söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞİNASÎ DEVRİN (Zonguldak) — Müzake

renin kifayeti aleyhinde söz söyleyişimin sebebi 
birtakım iddiaların umumi efkâr muvacehesinde 
aydınlanmamış olmasından mütevellittir. Bu 
iddialar aydınlanmak ve tam bir vuzuhla ce
vaplandırılmış olmalıdır. 

Müsaade ederseniz arkadaşlar bilhassa mil
let Meclisinin çalışma tarzına taallûk eden hu
suslarda hiç bir.gölge, hiçbir tereddüt yer al
mamalı, hukukî esaslar en vazıh şekilde belir-
melidir. 

Bugün söz almak niyetinde olmadığım halde 
iki muhterem hukukçu arkadaşımızın hukuk 
dünyasından, Büyük Meclisin tetkik usullerin
de, dünya hukuk âlemine karşı adetâ işlenmiş 
suçlardan bahsetemleri beni kürsüye şevketti. 
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Binaenaleyh; 

FUAT HULUSİ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — 
Esas müzakere edilecekse bizim de cevabımızı 

dinlemelisiniz. 
HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Ni

zamname hâkimdir, arzu değil. 
ŞİNASÎ DEVRİN (Devamla) — Binaena

leyh, hakikaten böyle bir suç işlenmiş midir? ve 
işlenmek yolunda ise, buna mâni olmak Türk 
Parlâmentosuna birinci derecede teveccüh eden 
bir vazife değil midir? Bendeniz intisap şerefi
ni taşıdığım Türk Parlâmentosunun böyle bü
tün dünya parlâmentoları dûnunda ve hukuk 
hissinden âri olarak vasıflandırılmasım bir 
Türk hukukçusu sıfatiyle kabul edemem. 

FUAT HULUSİ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — ' 
Esas hakkında konuşuyorsunuz, zaten böyle bir 
iddia da yoktur. 

ŞİNASÎ DEVRİN (Devamla) — Vardır, bu 
sözler sarfedilmiştir, zabıtlar ortadadır. Kür
süden geri alırsınız, ben de söze devam etmem. 
Aksi halde bu iki iddianın mesnetsiz olduğunu 
efkârı umumiye önünde izah etmek mecburiye
tindeyim. 

FUAT HULÜSÎ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — 
Esasa giriliyor, sözlerimi Komisyon raporuna 
göre söyledim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
ŞİNASÎ DEVRİN (Devamla) — Efendim, 

biz sayın arkadaşımızı sükûnetle ve itidalle din
ledik, çok rica ederim, kendileri de aynı sü
kûneti ve ayni itidali bizden esirgemesinler. Me
sele mühimdir, mevzu cidden aydınlatılmalıdır, 
maksadımız da bundan ibarettir. 

Arkadaşımızın dünya hukuk âlemine karşı 
bir sürpriz olarak vasıflandırdıkları hususu ilk 
önce ele alalım. Kendi ifadelerini aynen not et
tim; çünkü bu yoldaki iddialar cevaplanırken esas 
beyanlara sadık kalmak onları aynen zikretmek 
bir zarurettir. Dediler ki: Dünya hukuk âlemine 
karşı bu mazbata bir sürprizle çıkıyor. Raporda, 
mazbatasına itiraz ve şikâyet vâki olan bir ar
kadaşın imzasrnm bulunması dünya hukuk âle
minde sürpriz türkçe ifadesiyle hayret uyan
dıracaktır. 

FUAT HULUSİ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — 
Dünya hukuk âlemi demedim, hukuk dünyası 
dedim. Bu dünya memleketimizde de vardır. 

ŞİNASÎ DEVRÎN (Zonguldak) — Ben ken
dilerine sâdece şu teminatı vermek isterim. 
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belki müsterih ve mutmain olurlar: Dünya I 
hukuk âleminde yahut yeni ifadeleriyle hukuk 
dünyasında (Gülüşmeler) bilhassa şu son altı 
sene içinde, hepimizin şahit olduğu öyle ağır 
suçlar işlenmiş hak fikri o derece zedelenmiştir. 
ki artık dünya hukuk âlemi bize ait bir mazba
tada usule aykırı bir imzanın mevcudiyetine 
muttali olsa dahi bundan hayret edecek hassa
siyeti maalesef kaybetmiştir. (Alkışlar) Yani 
dünya hukuk âlemi için bunun bir sürpriz teş
kil etmiyeceğine ben kendilerine temin ederim. 
Zaten mühim olan mütalâaları da bu değildir. 

İkinci kısma gelince: Arkadaşlar tamamen 
hukuk sahasında kaldığına dikkat buyurmalarını 
bilhassa rica ederim, öne sürdüğüm deliller 
mantığa ve hukuk esaslarına dayanacaktır. 

Saym arkadaşım ihbar ve şikâyet varakaları
nın birer şehadet varakası mahiyetinde olduğu
nu beyan ettiler, yanlış anlamadnnsa. 

HULÛSÎ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — O 
halde izah edeyim. Mutlaka şahit demek... 

ŞİNASÎ DEVRİN (Zonguldak) •— Sözümü 
kesmesinler. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Hatibin sü
sünü kesmeyin rica ederim. 

FUAT HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 
Bana hitaben sordular da. Onun için izah etmek 
lüzumunu kiissettim. (Soldan gürültüler). I 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Şehadet 

varakası veya şahit, bu mevzuda hukuk bakı
mından bir fark arzetmez. İki arkadaşım dünya 
hukuk mevzuatından ve âdeta Büyük Meclisin 
ihbar ve şikâyet varakalarını bir şehadet vara
kası ad ve telâkki etmemek hususunda aykırı 
bir görüşten bahsetmeselerdi cevaba değer bul
mazdım. Bendeniz Türk Parlâmentosunun bu va-
dide herhangi bir Parlâmentodan dun olmadı
ğı hukuk telâkkilerinin de herhangi bir 'hukuk 
âleminkinden farklı bulunmadığı kanaatindeyim, 
bunun delillerini arzedeceğim. (Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar; bunlar şehadet varakaları veya
hut şahadet mahyetinde vesika ve varaka de-

'. ğildir. Şu ciheti tebarüz ettirmek isterim ki, 
mevzuumuz bunlar tetkik edilsin, veya edilme
sin, şu veya bu yolda tetkik edilsin mevzuu ol
madığı için bu husustaki mütalâamı ileride ar
zedeceğim. Muhakkak olan birşey varsa, bu dos
yadaki varakaların birer şehadet varakası veya- 1 
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hut şahitlerin ifadelerini ihtiva eden bir varaka 
telâkkisinin hukuki bir kıymet ve mesnedi ol
madığı keyfiyetidir. Sebebi şudur; şehadet bir 
vakıanın aydınlatılması için resmi veya yetkili 
merciler huzurunda bilgiye müstenit olarak ya
pılan bir ifadenin tesbitinden ibarettir. Biran 
için böylebir ihbar veya şikâyeti hukuki mâna
da şehadet alarak telâkki' etsek ne olur? bütün 
müessesenin hukuki bünyesi değişir. Çünkü şa
hitlik müessesesine terettüp eden bir takım hü
kümler vardır. 

Arkadaşlar; bu, varakaların baştan aşağı 
doğru olduğunu kimse iddia edemez. Nasılki baş
tan aşağı yanlış olduğunu da kimse iddia ede
mez. Şuhalde yanlış malûmatı ihtiva eden varar 
kalan dolduranlar hakkında yalan şahadetten 
dolayı takibat mı yapılacaktır? Ozaman Meclise 
şikâyet hakkı Anayasanın hükümleri karşısında 
geniş mikyasta tahdit edilmiş olmaz mı? Şaha
det müessesesi bir hukuki müessesedir. Ona te
rettüp eden birtakım hükümler vardır ki, bun
lar ihbar ve şikâyet hususunda mevzuubahis de
ğildir. Bu husus nâçiz kanaatimce bahsettik
leri hukuk âleminde eski hukukta da yeni hukuk
ta da böyledir. Tâki ibaresiyle ihbar ve şikâyet 
«sıtkı kizbi muhtemeldir». Yani bunlar doğru
da olabilir, yanlışta olabilir, yanlışta olabilir. 
Halbuki arkadaşlar şahadetin böyle olmadığı bil
mem bu hangi bir izaha bile ihtiyaç gösterir mi? 
Her iki arkadaşımmda bu izahlarıma iştirak 
edeceklerinden eminim. Kaldı ki, arkadaşlar; 
bendeniz öyle zannediyorum ki, bu kâğıtların bi
rer ihbar ve şikâyet varakası telâkki edilmemeleri 
hem geniş bir tetkik imkânmı selbeder hem de 
vatandaşların Büyük Meclise şikâyet haklarını 
istenilmeyen bir tarzda tahdide tâbi tutmuş 
olur. 

Diğer bir arkadaşımızın öne sürmüş olduk
ları bazı hukuk esaslarını tetkik ve tahlile tâbi 
tutmadan görüşmenin yeterliği cihetine gitme
meliyiz. Abdurrahman Münip arkadaşımız... 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkında 
söyleyiniz, bunlar cevaplandırılmasın. Kifayeti 
müzakerenin lüzumluğuna dair konuşursanız da
ha iyi olur. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Sayın Baş
kanımız sadetten çıktığım kanaatinde ise bir hu
kukçu sıfatiyle Meclisin İçtüzüğüne riayeti baş 
vazife bilirim. (Soldan devam, devam sesleri). 
Binaenaleyh devam etmiyorum. 
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Ancak arkadaşlar sözümü bitirmeden evvel 

bir noktaya daha temas etmek isterim, Türk 
siyasi hayatında yeni bir merhale yeni bir inki
şaf karşısındayız. îlk defa olarak Meclisimiz 
kuvvetli bir muhalefet grupu ve bağımsız Mil
letvekili arkadaşlardan mürekkep olarak vazife 
görüyor. Türk demokrasisi bu yolda ilerlemeli 
ve muvaffak olmalıdır. Arkadaşlar demokra
sinin zaman ve mekân tanımıyan bir takım de
ğişmez esasları vardır. Fakat bu değişmez esas
lar dahi muayyen bir milletin zaman içindeki 
hayatına medeniyet yolundaki tekâmülüne naza
ran hususi bir renk alır. 

Arkadaşlar Türk Demokrasisi Türk benliği
ne Türk hüviyetine yaraşan asıl vasfını tebarüz 
ettirmeli ve muhafaza etmelidir. (Soldan bra
vo sesleri) - bu husustaki mâruzâtımın sebebi 
şudur: Milletin hâkimiyetim nefsinde topla
mış olan yüksek bir heyet huzurundaki beyan
larımızın mesnetlerini kati olarak belirtmek za
rureti vardır. Sayın arkadaşımız bazı mücerret 
iddialarda bulundular. Fakat bunlar hakkında 
kati deliller beyan etmeksizin bir karara bir ne
ticeye nasıl varılabileceğini izah etmediler. Ar
kadaşlar, evet söz hürriyeti vardır, mukad
destir, her şey söylenebilir; mesnetli olsun, 

, mesnetsiz olsun. Bunu tahdit etmek kimsenin 
yedikudretinde değildir. Fakat arkadaşlar bu 
söz hürriyetinin yanında burada daima câri ol
ması lâzımgelen ve hepimizin riayetle mükellef 
olduğumuz şeref kanunları da vardır. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar). 

FUAD HULÛSÎ DEMÎRELLÎ (istanbul) — 
Muhterem başkan, burada 95 nei madde... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Arkadaşlar; Şinasi Devrin arkadaşımız mü-

zakerinin yeterliği aleyhinde konuştu. Usulü 
aşarak kendi noktai nazarını da beyan etti. Bu 
beyanatta bulunurken Fuad Hulusi Demirelli 
kendi fikirlerinin hilâfına iddialarda bulunul
duğundan şikâyet etti. Her arkadaşın kendi 
noktai nazarı hakkındaki beyanları tashihe hak
kı vardır. Usulen kendisine söz veriyorum. 

FUAD HULÛSÎ DEMÎRELLÎ (istanbul) — 
Efendim, müzakerenin kifayeti hakkında bir 
teklif vâki olmasaydı ve bana esas hakkında 
söz verilseydi, muhterem Ali Rıza Türel'in ve 
Muhterem Şinasi Devrin arkadaşın maksatları
na göre ben de gayet tatlı sözler söyliyeeektim 
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ve onlarla birleştiğimiz noktaları beyan edecek
tim; fakat ayrıldığımız noktalar olduğunu da 
arzedecektim. Bu raporun müzakeresi sırasın* 
da umumi mahiyette bazı sözler de söylendi, 
onları karşılayacaktım. 

öyle gösterilmek isteniyor ki, bu iki parti 
mübarezesidir. Hayır efendim; bu vatandaş 
hakkına riayet davasıdır, vatandaş hakkını ge
reği gibi gözetmek davasıdır. 

Dr. KEMAL CENAP BEBKSOY (Yozgad) 
— Hep onu gözetiyoruz. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Yalnız sen 
mi gözetiyorsun? 

FUAT HULÛSÎ DEMÎRELLÎ (Devamla) 
— Kamutay namına vazife ifa eden ve bunun 
neticesinde bir rapor veren komisyonun bu ra
poruna göre konuşacağız. Ben bu fikirdeyim. 
Binaenaleyh umumi mütalâa ve beyanatta ay
rıca bulunabiliriz. Fakat bu mazbatada mevcut 
olan bir şey var ki benim evvelce vâki olan ka
naatimi teyit ediyor. Yani komisyon şu fikir
dedir ki bir şikâyetçi vardır birde onun imzası 
altmda gönderdiği vesika vardır. Buna zabıt 
varakası değil diyorlar. Tabiî değildir. Bakı
nız komisyon diyor ki; «bağlı olarak gönderilen 
evrak arasındaki bu kâğıtlar ihbarda hulunan 
kimselerin imzalarının aslı dahi alınmaksızın 
gönderilen bir takım mücerret ve mesnetsiz 
iddialar, jVanlış varakalar suretlerinden ibaret 
bulunmaktadır» Bunların asıllarının kendile

rinde mevcut olduğunu Hasan Dincer arkadaşir 
mız komisyona beyan ettiği halde komisyon ra
porunda yine böyle söyliyor. (Gürültüler) . 

Fakatı rica ediyorum, olmasın. Kendi imzaları 
olmasın. Zaten biz zabıt varakasıdır demiyo
ruz. Şikâyetçi kimdir bunu ayırın. Şikâyetçi
nin gösterdiği şahit var. Onların elinden yazılı 
şahadet almış, bunlarm adresleri malûm mudur, 
değil midir? Malûm. Binaenaleyh adresleri ma
lûm olan [kimselerin imzalan var veya yok i diye 
şahit olmamaları mı icab «deri Bunları şikâ
yetçi ve davacı saymağa ne hakları vardır? Şi
kâyetçi vardır, şahitleri vardır. Şahidi davacı 
saymak hukuk dünyasına karşı yürütülebilir bir 
nazariye değildir. Hukuk dünyasından bahset
tim. Dünya hukuk âlemi demedim. Bizim hukuk 
fakültelerimiz vardır. Üniversitelerimiz vardır, 
Bunlar elbette bu müzakerelerimize ıttıla 
kesbedeeeklerdir. Onlar bunu düşüneceklerdir. 
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ve dıyeceldîercİir ki, bu nazariye gayrikabili ka-
buMoT. 

Bir şikâyetçi geliyor,' Büyük Millet Meclisi 
Başkanına şikâyetname takdim ediyor ve bir
takım imzalı kâğıtlar veriyor ve diyor ki, bu 
yolsuzluğu gören, şunlardır, şu yolsuzluğu gören 
bunlardır, onlar da bu yolsuzluklar önümüzde 
olmuştur diye imza etmişlerdir. İmzalan olsun, 
olmasm... (Gürültüler): Türel arkadaşımız, ka
bul ettiler ki, soruşturma esastır. Anket şa
hit dinlemeyi gerektirir. Komisyon resmî şa
hıs değildir, hususi şahıstır, dinlemem diyor. 
Kamutay henüz, karar vermemiştir. Ben Büyük 
Meclise değil, Komisyonun raporuna itiraz edi
yorum. Daha BüyükMill et Meclisi reyini ver-
mediki, 

EKREM OEan (izmir) — Önada ına itiraz 
edecek? 

FUAT HUIiÛSt DEMlRELLİ (Devamla) — 
Komisyonun raporda dermeyan ettiği bu ge
rekçe doğru olamaz. Çünkü çok rica ederim 
muhterem arkadaşlar, bunun neticesi yalnız bu
rada, değil, siz eğer derseniz ki, bir şikâyetçi
nin tahrirî şehadeti mutazammm gönderdiği va
rakalarda isimleri yazılı olan .şahısların dinlen
memesi lâzımgelir, bu yolda vereceğimiz karar 
bir em&aL oluyor ve doğru olmaz. Kifayeti mü
zakerenin ben de aleyhindeyim. Bütün hakikat
ler tavazzuh etmelidir. Bende (Bir hakikat 
kalmasın, âlemde, allâhım nihan) diyenlerde
nim. (Soldan, maşaallah sesleri). 

HASANrFEffiMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Usul 
Usulhakkıada söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere aleyhinde 
söylendi. Şimdi kifayeti müzakereyi oyunuza 
arzedeeeğim. Kabul edenler ...Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Hududu tecavüz edenler alabildiğine söz söyle
diler. Akallîyeti ekseriyete hâkim kılıyorsunuz. 
Usul hakkmda söz istiyorum. 

FUAT HULUSİ DEMlBELLl (istanbul) — 
Başkanlık makamına karşı bu şekilde söz söy
lenmez. (Solda», bu sefer xle Başkanı müdafaa 
ediyor «esler .ve .gülüşmeler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ra-
pae! feakkaîda bir değiştirge vardır, onu arze-
diyoı 
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Yüksek Başkanlığa 

Trabzon seçimlerine vâki itirazlar üzerine 
Komisyonea lüzumu kadar inceleni e yapılmadı
ğı, görülmektedir. 

Soruşturma yapılıp tekrar incelenmesi için 
dosyanın Tutanakları Tetkik Komisyonuna ia
desini teklif ediyorum. 

Reye konulmasın* arzederim. 
Afyon Milletvekili 

Hasan Dincer 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bu 
hususta söz .istiyorum. 

BAŞKAN — Rapor hakkındaki bu değiştir
geyi nazan dikkate alanlar ... Almayanlar ... Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

Şimdi raporu oya sunacağım : 
EKREM ORAN (izmir) — Kifayeti takrir 

oya sunulmadı. 
BAŞKAN — Halledildi. (Soldan, edilmedi 

sesleri). 
Müsaade' buyurun raporu oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Şimdi Trabzon Milletvekillerinin tutanakla
rım onaylamanızı arzedeceğim. 

Faik Ahmet Barutçu'nun tutanağını onaylı-
yanlar ... Onaylamıyanlar ... Onaylanmıştır. 

Sırrı Day'in tutanağını onaylıyanlar ... Onay
lamıyanlar ... Onaylanmıştır. 

Daniş Eyipoğiu'nun tutanağını onaylıyan
lar ... Onaylamıyanlar ... Onaylanmıştır 

Temel Göksel'in tutanağını onaylıyanlar... 
Onaylamıyanlar ... Onaylanmıştır. 

Âli Rıza -IşıL'm tutanağını onaylıyanlar ... 
OnayJaanjyanlar ... Onaylanmıştır. 

Raif Karadeniz'in tutanağını onaylıyanlar ... 
Onay-amjyanlar ... Onaylanmıştır, 

ZekiyeMolaoğlu'nun tutanağını onalıyanlar... 
Onaylamayanlar ... Onaylanmıştır. 

Hamdi; Orhon 'un tutanağını onaylıyanlar ... 
Onayâamıyanlar ... Onaylanmıştır. 

Hasan Saka'nın tutanağını onaylıyanlar... 
Onaylamayanlar ... Onaylanmıştır. 

Ali Saym'm tutanağını onaylıyanlar ... 
OHaylamıyaTrlar ... Onaylanmıştır. 

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun tutanağını 
onayky*nIaîE ... önaykrauyanlar ... Onaylanmış
ta?. 
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Muammer Yarımbıyık'ın tutanağını onaylı-

yanlar ... Onaylamıyanlar ... Onaylanmıştır. 

5. — Ankara Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakk&nda Tutanakları inceleme Komis
yonu raporu (5/6) [1] 

FUAT HULUSİ DEMÎRELLÎ (istanbul) — 
Saat bire geldi, yemek tatili yapalım. (Soldan 
devam, devam sesleri). 

(Komisyon raporu okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? 
Şimdiye kadar isimlerini kaydettirenleri 

okuyorum: Nazım Poroy, Fuat Köprülü, Emin 
Halim Ergun. 

Başka söz isteyen varsa isimlerini kaydetti
rirler. Dr. Kemal Satır, Dr. Fahri Ecevit, Şefik 
Tugay da söz istediler. Kaydettim. 

NAZIM POROY (Tokad) — Muhterem arka
daşlar; bundan evvel Trabzon seçimleri hakkın
da müzakere cereyan ettiği zaman kifayeti mü
zakere takriri Meclisçe bu mühim meselenin lâ
zım olduğu kadar tartışılmasına müsaade etme
di. Şayanı teşekkürdür ki, bizim Demokrat ar
kadaşların yazdıkları muhalefet şerhi aynı for
mül altındadır. Yine o formüle teveccüh edecek 
olan cevaplarını Ankara seçimleri müzakere edi
lirken vermiş olmak fırsatını bulduğumdan dola
yı bahtiyarlık hissediyorum. 

Efendim; bu muhalefet şerhine serdedilen 
cevaplar meyanında - bendeniz umumi-noktalar 
üzerinde duracağım - gerek Faik Ahmet Barut
çu'nun, gerek Ali Riza Türel'in ve gerekse Şi-
nasi Devrin'in serdettiği hukuki mütalâalar beni 
zahmetten kısmen olsun kurtarmıştır. Fakat ilâ
ve edeceğim bazı noktalar var, sabrınızı tüket
memek şartiyle bunu yapmaya çalışacağım. 

Herşeyden evvel, Demokratçı arkadaşlar de
mek istiyorlar ki, şikâyet, Anayasanın 82 nci 
maddesine dayanmaktadır ve bu, tahkik edilir, 
tetkik edilir, müştekiye ve muhbire cevap veri
lir, kanunun emri ve hükmü budur... Bunun böy
le olmadığı burada izah edildi. Fakat kendileri
ne daha ziyade kanaat vermiş olmak için şunu 
arzedeyim ki; mazbataları Meclise gelen seçim 
mazbataları hakkındaki şikâyetler umumi şikâ
yet hakkma giren bir madde değildir. Çünkü 

[1] 6 numaralı oasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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mebusun vefat veya istifası halinde dahi Meclis, 
mebusun şahsı hakkında değil, seçimin samimi
yeti hakkındaki tahkikatını yapar. Binaenaleyh 
bu gayet vazıh bir surette gösterir ki, şikâyet 
hakkı Teşkilâı Esasiyenin 82 nci maddesinde 
mevzuubahs olan şikâyet değildr. Bana o kana
at geldi ki, Abdurrahman Münip gibi bir büyük 
hukukçu bunu ortaya sürmekle Anayasaya muha
lif hareket ediyorsunuz demek gibi bir gaye ta
kip etmiştir, içtüzükte vefat veya istifa ha
linde dahi bir tahkikat yapılması icabettiği mu
kayyettir. Şimdi bu böyle olduktan sonra bu 
gibi tetkikat ve tahkikat ekser parlâmentoların 
içtüzüğüne bırakılmıştır ve o içtüzükte derpiş 
edilen mevad ahkâmına tevfikan görülür. Biz
de de böyledir. Fakat bunu komisyonlar ve ih
zarı komisyonlar yaptıkları zaman ötedenberi 
parlamento hukukuna hâkim olan gayet büyük 
bir esas vardır ki o da Meclisin daima bu mese
leyi kendi hâkimiyeti bakımından ve kendi hâ
kimiyetine dayanarak tetkik etmesidir. 

Bilirsiniz ki tetkik evvelâ adayın seçilen ka
biliyetine, sonra kanunen lâzımgelen reyleri, 
toplayıp toplamadığına ve nihayet seçimde ha
rici bir tesir bulunup bulunmadığına aittir. Se
çimin ceraiminin mevzuunu teşkil eden bu 
üçüncü kısımdır. Bu halleri her Meclis kendisi 
tetkik ettirmeği ötedenberi hâkimiyetinin bir 
delil ve umdesi olarak elinde tutmuştur. O 
halde bu hak nedir? Bu hak şüphesiz bir bakım
dan kazai haktır. Yani Fransızca (fonction juri-
dictionnelle) denilen bir haktır. Ahkâmı kanu
niye dâhilinde kazai hakkıdır. Bu hak ahkâ
mı kanuniye dâhilinde görülür; zaten memle
kette kanunun fevkinde hiçbir kuvvet yoktur, 
Ahkâmı Kanuniye dâhilinde bu hakkı meclis 
kullanır, seçimleri tetkik eder. Fakat bu tet-
kikatını yaparken haiz olduğu kuvvet ve salâ
hiyet Fransızca tâbiri ile (discretovnaire) dir. 
Buna dayanarak istediği gibi hareket eder, ka
nun olmadığı halde kanun yapacak surette ha
reket eder. Bu bakımdan Meclisin yapacağı 
şey, Encümenler onun birer âletidir, Meclisin 
yapacağı şey, Ali Rıza Türel arkadaşımın pek
âlâ söylediği gibi, gelen mazbatayı kendi ni
zamnamesi dahilî ahkâmına tevfikan tetkik ile 
ya kabul ya red veyahut da tahkikatın tamikini 
taleb etmekten ibarettir. 

Arkadaşlar; bendeniz bir az evvel dediğim 
gibi buraya teferruat üzerinde konuşmağa gel-

va 
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medim. Fakat: Şimdiye kadar tetkik ve müza
kere olunan seçimlerin maddi tarafını bilen ve 
gören arkadaşlar, ve dosyaları yakından incele
yen arkadaşlar, anlattılar ki Meclise gelen vesa
ikin hiçbiri bir kıymeti hukukiye ifade etme-

/mektedir ve böyle kıymeti hukukiye ifade etme
dikleri için bunu takdir ile onlan red edersiniz 
Abdurrahman Münip'in feryat ettiği gibi vazi
fenizi yapmamış değilsiniz yani tetkik etmemez
lik edersiniz. O vesaiki Meclis tetkik etmemezlik 
eder, yani tetkik etmez, buna hakkı vardır. Bü
tün Avrupa Parlâmentolarında binlerce misali 
vardır. Hattâ Meclis bu (Discretionnaire hakkı 
o kadar geniştir ki Klamenso'nun buna daya
narak mahkûm olan (Blangnie) namında bir 
zatın mazbatasını kabulünü taleb etmiştir- Ya
ni Klemenso mahkûm olan bir adamm, bu mah
kûmiyete mani bir mahkûmiyet olduğu halde 
Klemanso bu mahkûmiyeti Meclis isterse seçim 
bakmamdan refeder, demiştir. Bu kabul olunma
mıştır. Fakat Meclis bunu tetkik edememezlik 
edemez diye Abdurrahman Münib arkadaşımızın 
burada attığı nara katiyen şayanı kabul değil
dir. (Soldan, alkışlar ve bravo sesleri). 

Getirilen kâğıtları, bunlara vesika diyemi-
yeceğim, gördük hangisinin kıymeti hukukivesi 
var? Kıymeti hukukiyesi olanlar elbette tetkik 
olunur. Fakat şimdiye kadar gelen kâğıtlardan 
hiç birinin tetkike salih olmadığı, bunları tetkik 
eden arkadaşlnc söylediler. Zaten öyle bir man
zara içindeyiz ki, çok şayanı teessürdür, Demok
ratçı arkadaşlarımızın İd, kısmı âzami kendi 
arkadaşlarımızdır, buraya böyle iddialarla gel-
melrini şahsen hiç iyi görmiyorum. Fakat 
bir memleketin seçimlerinin aşağı yukan •% 90;*, 

deyeceğim itiraza uğrarsa bu, ne demektir? Par
lâmento tarihinde bunun misali- görülmüş mü
dür? Efkârı umumiye karşısında bir mevkjL al
mak için gösterilen bu umumiyet şüphesiz, sa-
mimiyetsizlpğin en büyük delilidir. Buna şüphe 
yoktur. 

EŞREF DÎZDAR (Giresun) — Doğrudur. 
NAZIM POROY (Devamla) — Böyledir. 
Büyük Millet Meclisi kendisine katı delail 

getirildiği zaman bunu tetkik etmekten zaten 
kaçıraamaz. Bunu, millet bilmelidir. Delillerin 
tetkik edilemez mahiyette olduğunu görmüşse 
ve tetkik etmemişse hakikaten o delillerin hiçbir 
kiymeti olmadığı içindir. 

Efendiler rttea ederim burada ismini henüz 
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ı öğrenmediğim fakat tavruhalile çok sevimli ve 

kiymetli olduğunu gördüğüm arkadaş; mezar
dan ölüleri kaldırdı ve rey verdirdi. Eğer iti
razlarda böyle yollara gidilecek olursa zannede
rim kjî, dünyada her parti eğer bir delili kavi 
ve mukni verilmezse her parti diğer parti için 
Meclis Kürsüsüne çıkarak efendim, ve mesela ra
dikalle, sosyalistler için ölüleri kaldırdılar, rey 
attıdılar diyecekler, veyahut sosyalistler nadi-

l kaller için aynı şeyi tekrar edeceklerdir. O 
halde dünyanın herhangi bir yerinde bu şekilde
ki iddialara yer verilirse orada seçim yapılamaz. 
Bu arkadaşlar onu istffyorlar, bu şekildeki iddia
lara yer verildikçe seçimler bitmez hatta seçim 
olmaz; bunu millet bilmelidir. 

| Arkadaşlar; sözümü bitirirken teessürle söy-
I liyeceğim ki, Abdurrahman Münjiip Bey bizi va-

zifeitarihiye ifasına davet etti. Büyük Millet 
Meclisi şimdiye kadar birçok tarihî vazifeler 
yapmıştır. Fakat bu sırada gerek dış ve ge
rek iç vaziyetimizin malum bulunduğu şu sırada 
Meclisin vaz;:(feitarihiyesi acaba nedir? Ab
durrahman Münip bunu müdrik midir? (Bravo 
sesleri). Ve, ve ben isterdim ki, yjiine tekrar edi
yorum ve teessürle söylüyorum ki, Büyük Mil
let Meclisini vazifei tarihiyesini ifaya davet 
eden adam kendjı vazifei milliyesini ve medeni-
yesini ifa etmiş bir adam olsun. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Ve maliyesini... 

NAZIM POROY (Devamla) — İfa etmiş bir 
adam olsundu. Bunu arzediyorum. (Soldan bra
vo sesleri, alkışlar). 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Kıymetli 
hukukçu arkadaşımız iptida kürsüye çıktığı za
man ojen Piyerlün eserine ve ona mümasil mü-
devvenata temas etliler. Esasen çok iyi bilirler, 
bu vesile ple yeniden gözden geçirdikleri anla
şıldı, iptida hukuk noktaJarı üzerinde kuvvetle 
İsrar ettikten sonra, neticede ondan ayrılarak, 
daha evvel bir takım arkadaşların da yaptık
ları gibi, meseleyi tamamen siyasi sahaya inti
kal ettirdiler. Çok şükür şahsi sahaya intikal 
ettirmediler. Arada bazan işi şahsi sahaya inti
kal ettirmek istiyen seslere rağmen, buna mey
dan vermediler. Meseleyi, sonunda iç ve dış 
siyaset sahasına intikal ettirdiler ve kıymetli 
nasihatlarda bulundular ve dediler ki: «Bu gibi 
uzun hukuki mücadeleler yanlıştır, neticesizdir. 
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En gibi itirazlar dünyanın her tarafında türlü ; 
partiler meyauında olursa, herkes türlü tüarlü 
vesikalar uydurarak giderse, bu fişin sonu nere
ye va-rır». Arkadaşlar, sonu,asla fena birşeye 
varmaz. Gene ojen Piyerde görmüşlerdir M 
mazbatasının tasdiki 10 ay süren mebuslar da 
olmuştur. Millet Meclisinin bu hususta tam hâ
kim olduğunu söylediler. Hakikaten öyledir. 
Bilhassa bizde, başka bir takım memleketler
den farklı olarak, bu gibi şikâyetlerin tetkik 
mercii Büyük Millet Meclisidir. Ve Büyük Mil
let Meclisi, jüri mahiyetinde, kati karar ve
rir. Bunun aksini söylemşğe bizim mevzuatımız 
itibariyle imkân yoktur. Esasen bunun aksini 
söyliyen de olmadı. Esas mesele şuradadır: 
Başka yerlerde mücadele partiler arasında olur; 
Hükümet tarafsız kalır. Bir arkadaşımız da se
çimlere yapılan itirazların bir parti mücadele 
taktiki olduğunu iddia etti. Bu işde particilik 
de olabilir; amma arkadaşlar, hepiniz biliyor
sunuz ki bugün ınevzuubahsolan şikâyetlerin 
mevzuu bir partinin diğer birtiden şikâyet et
mesi değildir. Bir partinin doğrudan doğruya 
iktidar mevkiinde bulunan Hükümetten şikâyet 
etmesidir. Büyük Millet Meclisine, Demokrat 
Parti, Hükümeti şikâyet ediyor. (Sağdan bra
vo sesleri, alkışlar). Şimdiye kadar kürsüye ge
len bazı arkadaşlar ve son olarak Nazım Poroy 
arkadaşımız bütün bunlardan bahsettiler, ayrıca 
burada Demokrat Partiye nasihatler edip güzel 
yollar da gösterdiler; hülâsa mevzuu türlü türrü 
istikametlere intikal ettirdikleri için müsaadenizle 
bendeniz de onlara aynr şekilde cevap vermek 
mecburiyetinde kalacağım. Sabrınızı suiistimal 
ediyorum, affedersiniz, fakat başlıyan ben de
ğilim. (Soldan estağfurullah). 

Arkadaşlar, memleketin her tarafındaki se
çim vaziyetlerinden bahsedecek değilim; mev-
zuum Ankara olduğu için, Ankara seçimlerinin 
kısa bir tablosunu çizeceğim;, seçimden evvel 
ve seçim esnasında kolayca hatırlayacağımız gibi| 
belediye ve milletvekilliği seçimleri birdenbire 
ileriyealmmadi; sonra, tek dereceli seçim kanu
nun süratle, âdeta bir yıldırım kanunu gibi 
Meclisten •> geçirilmek seçimlere hazırlanıldı. Bu. 
işlerin nasıl ve ne maksatla hazırlandığına hepi
miz ve herkes bilir. 

Seçim Kanununun müzakeresi esnasında omun 
eksikliklerini noksanlarını ve o kanunun tatbikat 
tmdan tevellüt edeeek mahzurları burada iteri 
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ördüğümüz zaman, muhaliflerimiz .ve hükümet 
«hayır» diye karşıladılar itirazlarımız, hirbir 
mantıkî mülâhaza ile değil, particilik- gayretiyle, 
tenkidim geçen Meclise racidir, Heyeti Aliyenize 
ait değiMıir reddediMi. îşin en garibi o sıradaki 
müdafaalarımıza karşı yapılan itirazların esbabı 
mucibelerinin, hattâ bugün dahi ileri sürüldü: 
meselâ demin arkadaşımız Faik Ahmet Barutçu, 
seçimler yapılır yapılmaz rey puslalarmın yakıl
masında, sonradan, bir takım tezvirata mâni ol
mak gibi gayet yüksek .bâr tedbiri hukuki hâldan 
olduğunu ileri sürdü. Kendisinin hukuki ınalû-
matına hürmetim vardur. Fakat bu tefsire, dün
yanın hiçbir yerinde bir tek hukukçunun değil, 
bir tek aklı selim-sahibi adamın iştiraki imkân
sızdır sanırım. (Soldan söylenmeleır) oylann ya
kılması, herhangi bir tetkik mievzuunun delilini 
ortadan kaldırmak içindir. Hattâ mazbataların 
altına parti temsilcilerine imıza ettirilmemesi de 
hakikî bir kontrole imkân bırakmamak maksadı 
ile yapılmıştır. 

Arkadaşlar, bu tek dereceli seçime karar ve
ren ve bunu şiddetle müdafaa eden arkadaşlar 
arasında, bir hafta on gün veya bir ay evvel, 
bizim memlekette tek dereceli seçime gidilmeye
ceğini ve hakikî demokrasinin geniş mânasiyle 
yani tek dereceli seçim yolu ile tatbik edilmi-
yeceği, köylünün henüz daha okuyup yazma 
bilmediği fikrinde bulunanlar ve bunları uzun 
uzun. gazete ve mecmualarda yazanlar da var
dı. Biz bu kanaatte değildik. Tek dereceli se
çimi erin lehinde idik. Okuyup yazma bilmiyen 
vatandaşların dahi böyle bir seçimde siyasi 
olgunluklarını göstereceklerine inanıyorduk. 

Arkadaşlar, 21 Temmuz günü bu kanaatte 
bulunanlar yani milletin siyasi •. olgunluğuna 
inananlar için, hattâ evvelce bunları- tasavvur fei-: 
le etmâyenler için de, bir bayram günü" oldu-
Çünkü ogün, bütün, millet, dünyanın (ileri mil
letleri derecesinde siyasi rüşte, siyasi -terbiyeye 
sahip olduğunu kendi reyini azim ile irade ile 
ve şuurla kullanabildiğini ispat-:etti. 

Millet bu büyük imtihandan büyük bir mu
vaffakiyetle çıkmıştır; Türk olarak- bununla 
iftihar edebiliriz. Bu imtihandan muvaffak 
olmayan, bu imtihanı kaybeden, yalnız Hükü
met olmuştur: O zamanki Hükümet, bugünkü 
Hükümet değil, Yani seçimli idare eden Hükü
met (Soldan gülüşmeler). îptida se§ime karar 
verildikten sonra Partimiz aleyhinde sistema-
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tik tazyikler ve propagandalar başladı. 

Parti teşkilâtını dağıtmak için bütün kayma
kamlar, nahiye müdürleri jandarma kumandan
ları ve valiler yani bütün idare makinası sefer
ber oldu. 

Burada, Ankara'dan bahsedeceğim için, bil
hassa Şereflikoçhisar, Çubuk, Kalaycık, Hayma
na Kaymakamlarının ve son zamanlarda seçim
lerden birkaç hafta evvel vekâleten mi, asale
ten mi, bilmiyorum, Polatlı Kaymakamı bulunan 
zatın C. H. P ne çok büyük hizmetleri olduğu
nu, Parti müfettişi arkadaşımız Kemal Satır 
benden daha iyi bilir. 

Sonra, daha başka şeyler yapıldı; Parti men
suplarını Partiden ayırmak ve korkutmak için, 
muhtarlar vasıtasiyle, jandarmalar vasıtasiyle 
türlü türlü tertipler yapıldı. Sonra Polatlı 
kaymakamı muhtarları toplayıp, masa üzerine 
bir Kur'an bir de tabanca koyarak yemin etti
rildi. Bu seçimi Halk Partisine kazandıra
caklarına dair. Buna bütün muhtarlar şahit
tir. 

Daha garip sözler de oldu: Haymana'da zor
la bizim Partiden üç beş kişiyi istifa ettiren kay
makam bu istifanameleri kendi resmi tezkeresiyle 
Demokrat Partiye gönderdi. Yaptığı işin ne ol
duğunun pek farkında değildi galiba. 

Bu da kâfi gelmedi; idarî tevkifler yapıldı; 
bilhassa seçim günü ve seçimden evvel rey pu
sulalarının gitmemesi için yollar kesildi, ve bi
liyorsunuz ki, Anayasanın sarih maddesine mu
gayir olarak, temsilcilerin ve rey pusulasını gö
türecek adamların serbestii seyahatine mâni ol
mak için alman bu tedbirleri, gariptir ki, Da
hiliye Vekâleti de bizzat itiraf etti. Halbuki, 
bu itirafla Anayasa'ya mugayir hareket ettiğini 
de itiraf etmiş oldu. Garip bir hâdise... SonraPar-
timiz mensuplarının yer yer nezaret altına alın
masına imkân veren meşhur polis vazife ve salâ
hiyet Kanunu da hâlâ yürürlüktedir. Dünyanın 
yalnız demokratik rejimlerinde değil, antidemok-
rat memleketlerinde bile o kadar şiddetli bir 
kanuna pekaz tesadüf edilir. Geçen Mecliste bu 
kanunun ortadan kaldırılmasını müteaddit ve
silelerle Hükümetten rica etmiştik. İstediği za
man yıldırım süratiyle bir günde kanun çıkaran 
Hükümet, bir türlü bu Polis Vazife ve Salâhi
yeti Kanununu - ki idare âmirlerine Anayasanın 
hükmüne aykırı olarak her türlü salâhiyeti ver
mektedir - kaldırmak lüzumunu asla duymadı 
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Buna rağmen, diğer taraftan, memlekette 

demokrasinin inkişd(':na taraftar oduğunu da 
mütemadiyen ifada edip duruyordu. Yeni Hükü
metten temenni ederiz bu kanunu süratle oc-
tadan kaldırsın ve bir daha bu gibi şeyler teker
rür etmesm. 

Ondan sonra bizim partiye mensup olanların 
aleyhlerine yalancı şahitler bulunarak türlü 
türlü iftiralar tertip edildi. Hattâ Balâ'da bir 
imam ancak bizim partiden çekilip Halk Parti
sine geçmekle aleyhine tertip edilen bu iftiradan 
yakasını kurtarabildi. (Ne mühim sesleri) işte 
bunu ona ehemmiyet verenlere söylemeli. 

Bu suretle, daha seçimlerden evvel, bilhassa 
demin arzettiğim gibi fevkalâde gayret gösteren 
kaymakam \ e nahiye müdürlerinin bulunduk
ları sahalara mümessil göndermek kabil olmadı. 
Otomobil gönderdik, geri çevirdiler, gidenleri 
tevkif ettier. Bilhassa Kızılcahamam, Koçhisar, 
Polatlı, Haymana ve Balâda bu vaziyetler mü
teaddit misallerle dosyamızda tesbit edilmiştir. 
rahatsız etmemek için izaha lüzum görmüyorum. 
Kızılcahamam'da seçim günü Pazar Bucağına 
bağlı Imıe köyünde bir mümessilimiz sandık ba-

| şmda bulundu. Amma nasıl bulundu? Çok şaya-
i nı dikkattir: oradaki bir ağaca iple bağlı olarak 
I bulundu! Artık bu seçimin selâmetini siz tasav-
i vur ediniz? Ayrıca aday listeleri jandarma ve 

r vah t arlar vasıtasiyle geri toplattırıldı; Halk 
Partisine oy vermiyenlerin ceza görecekleri söy
lendi. Biraz evvel Trabzon'da bir hâdise 
anlattılar, burada da aynı misaller vardır: 
Haymana'da, Haymana'nın üç köyünde Gülbeğ, 
Tavilviran, bir de diğer bir köyde, seçim san
dıkları, seçim muameleleri 20 Temmuzda tamam
landı. Nitekim Haymana Adljiyesine yaptığımız 
şikâyet üzerine bu işe Adliyece €İ konmuş bulu
nuyor. Binaenaleyh seçim gününden evvel se
çim hâdisesi yalnız Trabzon'a münhasır de
ğildir. Yurdun başka yerlerinde de olmuştur. 
Sırası geldikçe arkadaşlarımız anlatacaklardır. 

Ankara'da şehir (içinde seçimlerin tam bir 
dürüstlükle ve tamamiyle medeni bir şekilde ce
reyan ettiğini söylemek ve bundan iftihar duy
mak lâzımdır. 

EKREM ORAN (izmir) — Çünkü Demok
ratlar fazla rey aldı... 

FUAT KÖPRÜLÜ (Devamla) — Bizim için, 
Demokrat Parti az rey aldı, çok rey aldı gfübi 
şeyler mevzuubahis değildir. 
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KEMAL TURAN (İsparta) — Allah rizası 

için. 
FUAT KÖPRÜLÜ (Devamla) — Biz mille

tin reyini serbest olarak kullanmasını istiyoruz. 
Bu tamamiyle aleyhimfjze tecelli etsede bizim 
için hiçbir ehemmiyeti yoktur. (Soldan gürül
tüler, Allah için sesleri). 

EKREM ORAN (izmir) — Buna sen de 
inanmazsın. 

FUAT KÖPRÜLÜ (Devamla) — Ben inan
madığım sözü söyliyenlerden değilim. Zaten Se
çim Kanunu reylerin gizliliğini ve serbestliğini 
temin etmiş değildir. Hatta Seçjm Kanunu görü
şülürken, «Reyler gizli atılsın, kimse zarfın 
içine ne konulduğunu görmesin» diye teklif et
tiğimiz zaman, arkadaşlar kalkıp buna da itiraz 
ettiler. Mamafi bütün bu tazyiklere rağmen, 
tedbirlere rağmen, Demokratlar muhtelif yer
lerde, yani tazyikin nispeten daha mutavassıt 
olduğu yerlerde fazla rey alınca, ozaman işin 
ikinci safhası başladı. Ankara'da böyle oldu. 
Aşağı yukarı diğer yerler de böyledir. Bu ne 
suretle oldu ozaman kaza merkezleriyle, nahiye 
merkezlerinde mazbatalar üzerinde tahrifat ya
pılmağa başlandı. Esasen kaymakamların elinde 
imzalı ve mühürlü ve fakat birisi boş olmak 
üzere çifte mazbatalar vardı. Nitekim alt tarafı 
mühürlü ve ulmzalı üstü boş yırtık bir mazbta-
nın aslı elimizdedir; bunun fotoğrafını vesika
lar arasında Heyeti Celilenize takdim ettik. Bu 
mazbatalar kaymakamlara açık olarak gönderi
liyordu. Onlar istedikleri şekilde bunları dol
duruyorlar, oyları istedikleri gibi yazıyorlardı. 
Nitekim Çubuk Kaymakamı bizim arkadaşların 
bunu tespit ederek vâki itirazları üzerine açık 
zarfları Komisyona göndermiştir. 

İşte bu suretle yapılan tahrifat neticesinde 
bugünkü vaziyet hasıl olmuştur. 

Biliyorsunuz ki, bütün kanunsuzlukların mer
cii şikâyeti doğrudan doğruya Büyük Millet Mec
lisidir. Burada şfıkâyet Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına yapıldı, oradan da Komisyona ha
vale edildi, Komisyon maalesef Ankara mazba
tasını da diğer mazbatalar gibi yani sırf şekli ve 
zahirî tetkik etti. Ankara mazbatasında Trab
zon dosyasında olmayan bir takım vesfkalar 
vardır. Dosyayı hususi olarak tetkik etmeyen 
arkadaşlara berayi malûmat arzediyorum. Me
selâ Kırıkkale 'de 23 sandık hâdisesi zikredilmiş
tir, numarasiyle ismiyle. Buradaki 89 sandık-
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I tan 23 tanesinde reyler değiştirilmiştir, bunun 

vesikaları buradadır. Bu vesikalar oradaki De
mokrat Parti mümessilleri tarafından orada ha
zır bulunan seçim kurulu azalarına imzalatılmış 
ve mühürletilmiştir. Yani Demokrat Partileri
nin yalnız kendi ifadeleri mahiyetinde değil, 
seçim kurulu âzalarının imza ve mühürünü ta
şıyan resmî vesikalardır. 89 sandıktan 23 ünde 
bu vesikaları elde etmişler. Binaenaleyh icabe-
derdi ki komisyon bu numaralı sandıklarda 

i sonradan çıkan reylerle bizim verdiğimiz vesi
kalarda gösterilen rey adetlerini karşılaştırsın 
neticede bir değişiklik yapılmış mıdır, yapıl
mamış mıdır? Anlayıp sonra bir karar verilsin. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Raporda ce
vabı var. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Müsaade 
buyurun, ben sözümü bitireyim siz sonra cevap 
verirsiniz. 

Sonra Kırıkkale'de Bizim temsilcileri
mizin rakamlarına nazaran seçim kurullarının 
bildirdikleri rakamlar arasındaki bizim temsilci
lerin rakamları Ankara'da tamamen resmî ra
kamlarla tetabuk etmektedir - Kırıkkale'de 
1800 rey lehimizde iken yapılan oyunlar üzerine 
10 bin rey aleyhimize çıkmıştır. Neticeye tesiri 
olup olmadığını siz takdir ediniz. Kalecik'te 
de sonradan değiştirilen ve asılları seçim komis
yonlarının imzalariyle musaddak vesikalar eli
mizdedir; çok ibretamizdir. Hattâ bir de doğ
rudan doğruya bir nüshayı saniye vardır ki se
çim kurulunun resmî kâğıdı üzerine mühürlen
miş ve imzalanmıştır. 

Sonra Keskin'de aynı suretle 16 sandık hak
kında bu şekilde vesikalarımız vardır. 

Arkadaşlar bu seçimlerde türlü türlü garip 
hâdiseler aleyhimizde türlü propagandalar cere
yan etmiştir. Bu propagandalardan bir tanesi
ni tasrih etmek isterim. O da Polatlı'da ve Kes
kin'de olmuştur. Oraların müftüleri, «De
mokrat Parti kâfirdir, onlara rey vermeyiniz» 
diye vaiz vermişlerdir. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Arapça ezan 
okunsun diyen kimlerdir? Siz söylediniz. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Müsaade • 
buyurun, sözümü kesmeyin. Herhangi bir yer
de Hükümet herhangi bir yolsuz hareket gör
düğü zaman vazifesi onun cezasını vermektir. 

I Herhangi bir yerde kanuna muhalif bir hare-
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ket olduğu zaman onun hakkından gelmeğe Hü
kümet kadirdir. 

Şimdi bu vaziyette, arkadaşlar, efkârı umu
miye, kendi verdiği reylerin sandıktan kendi 
verdiği gibi çıktığına inanmazsa o zaman o se
çimlerin doğruluğuna inanması kabul olur mu? 
Komisyonumuz maalesef bu verdiğimiz vesika
ları esaslı bir tetkike tâbi tutmamıştır. Demin 
arzettiğim gibi vesikalar indî şeylerden ibaret 
değildir, kavli mücerret değildir. Bütün bun
ların hiçbirini nazarı itibara almadan bir kalem
de, sair emsali gibi, reddediyor. O zama, bu 
hattı hareketi takip eden Komisyonun bitaraf
lığı hakkında elbette şüphe etmeğe hakkımız ol
duğunu teslim etmeniz icabeder. Binaenaleyh 
biz Heyeti Umumiyenin, Büyük Millet Mecli
sinin bu serdedilen esbaba binaen bu Ankara 
dosyasını tekrar komisyona gönderip orada ye
niden tetkike tâbi tutturmasını rica ediyoruz. 
Teklifimiz budur. 

Memleketin dahilî ve harici vaziyeti hakkın
da demin bir arkadaş lâkırdı söyledi. Arka
daşlar, memleketin bu seçim işi bizim doğru
dan doğruya dahilî bir işimizdir. Bu, doğru
dan doğruya kendi reyini dilediği gibi kullan
mak isteyen milletin iradesinin bir tecellisin
den ibarettir. Bunun harici hiçbir alâkası ola
maz. Hariçte herhangi bir tehlike belirdiği da
kikada Türk milletinin bu tehlikeyi hiçe saya
cak kuvveti, azmi, iymanı, metaneti ve birliği 
bütün bir tarih boyunca sabittir. (Sağdan bra
vo sesleri ve nlkışlar). 

H. FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Jurnal-
ları ne yapalım? 

BAŞKAN — Emin Halim Ergun. 
EMÎN HALİM ERGUN (Ankara) — Sayın 

arkadaşlarım, seçim çevremin tutanakları hak
kında tnceleme Komisyonunun raporu üzerinde 
tartışma açıldığı zaman ben de söz almak lüzu
munu hissettim. Sözüme, karşı Partiye bir te
şekkürle başlamak isterim. Karşı Parti bizim 
seçim tutanaklarımıza itiraz etmemiş olsaydı biz 
seçimden önceki zamanlarda ve seçim zamanla
rında karşı partinin gayeye vasıl olmak için 
meşru saydığı her vasıtayı huzurunuzda belki 
arzetmeği imkân bulamıyacaktık-

İçimizde o kadar acılar vardır ki bunları 
bize söylemek vesilesini verdikleri içindir ki 
teşekkürle söze başladım. 

Arkadaşlar, bütün bu hakikatler millet önün-
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de, tarih önünde istenildiği gibi açıklanmalı 
ve vicdanı amme diye tarif ettikleri millet ef
kârı umumiyesi seçimi kazanmak için karşı par
tinin yapmış olduğu hareketlerin ne kadar fe
na olduğunu görmeli, bilmeli ve bu hareketlere 
müsaade edenler hakkında hükmünü vermelidir. 

Beyanatım iki kısmı ihtiva decektir. Birinci 
kısım; tutanakların incelenmesi üzerinde Kamu
tayın haiz olduğu haklarm nerelere kadar şâmil 
olduğu ve bu hususta hukuk prensiplerinin ne
ler olması lâzım gediğidir. İkinci kısmı beyana
tım; şimdi Fuat Köprülü'nün söylediği ve mad
di hâdise diye ortaya attığı vakaların varit ol
madığını ve onların birer mücerret iddiadan 
ibaret bulunduğunun ve bir çoklarının da ifti
ralardan ibaret bulunduğunu arz ve izaha mün
hasır kalacaktır. 

Benden evvel söz almış ve bu husustaki hu
kuki kanaatlarmı izah buyurmuş arkadaşlarıma 
ilâve edecek bir kaç sözüm var. 

Bu arkadaşlar tutanakların müzakeresinde 
bizde kabul edilen sisteme göre Meclisin hüküm
ranlık hakkını tam ve mutlak olduğu ve binaen-
enaleyh her husus hakında hiçbir kayıt ile bağlı 
olmaksızın karar vermek salâhiyetinde bulundu
ğunu delilleri ile izah ettiler. 

Bu noktada karşı partiden hukukçu diye ta
nıdığımız .arkadaşlarda bizimle beraber oldular 
yalnız onların ayrıldıkları ve üzerinde İsrar et
tikleri tek nokta tutanaklara karşı herhangi bir 
vatandaş veyahut siyasi bir kurul tarafından 
vâki şikâyetin muhakkak tetkik ve tahkike tâbi 
tutulması soruşturulma yapılması ve misal zijs-
retmeksizin bütün dünya parlâmentolarında ol
duğu gibi bezimde buna riayet mecburiyetinde 
olduğumuz noktasına matuf beyanlarıdır. Esas 
hukuk prensipi olarak anlaşılması lâzımgelen nok
ta; mutlak takdir hakkını haiz olan bir kurulun bu 
takdir hakkını herhususta aynı mutlakiyet ve 
aynı vüsatte kullanabilmesi meselesidir. Bu hu
kuki kaide kendilerjiinin sık sık tekrar ettikleri 
dünyanın her tarafında bu böyledir. Binaen
aleyh delilleri takdir hakkını mutlak olarak haiz 
olan yüksek Meclisin herhangi bir hususun tet
kik ve tahkika değer olup olmadığını takdir et
mekteki mutlak hakkına da itiraz edilemez. 
(Bravo sesleri). Kaldı ki, İnceleme Komisyonu 
bu takdir takkını bildirir ve bu keyfiyetlerin 
tetkike, tahkike değer olmadığını izah ederken 
birçok hâdiseleri ve birçok vakıaları da gözö-
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nünde bulundurmuştur, Biz daha dün mahkeme 
sıralarından ayrılmış ve huzurunuza gelmiş olan 
arkadaşlarınız karşı partiden hukukçu olarak 
tanınan ve sözlerinde politika [ile hukuku ka-
nştırmıyarak mücerret hukuki vaziyetler üze
rinde beyanı mütalâa ettiklerini söyliyen arka
daşlarınızla karşılaşmış ve hatta onların bir kıs
mı da yargıç olarak bize karşı hükümler ver
mişlerdir; ŞimcŞ bu arkadaşların hatırlamaları 
lâzımdır ki, takdir hakkını kullanacak bir ma
kam ve merciin herşeyden evvel hüsnüniyet ve 
suiniyet kaidesini gözonünde bulundurması lâ-
zımgelir. 

Sayın Barutçu 'nun dedjiği gibi bir kalıptan 
dökülüre esine ve yalnız Cumhuriyet Halk Parti
sinin kazandığı ve kendilerinin kaybettiği se
çim çevrelerine itiraz vâki olur ve bu itf-trzalar 
daha zamanında kanunen teşekkül etmiş seçim 
kurullarına karşı bu şikâyetleri tetkikle mü
kellef olan idare âmirlerine karşı yapılmaz da 
bir müddet sonra Büyük Millet Meclisine yapı
lır ve orada izah olunan hâdiseler içerisinde an
cak karşı partinin kaybettiği yerler mevzuuba-
his edilirse bu şikâyetlerde hüsnüniyet bulma
ğa, aramağa imkân tasavvur edilir mi? (Soldan 
doğru sesleri). 

Şuhalde inceleme Komisyonunda kendileri
ne karşı vukubulan müdafaalarımızda ve bu 
müdafaalarımızın tesiriyle daha çok mahiyetini 
hafiflettikleri beyanlarının diğer.bir ktfsmında 
ki, orada kendi temsilcilerinin kendi teşekkül-
lerne verdikleri raporları zabıt varakaları diye 
adlandırmışlardır. Ve fakat bizim itirazımız 
üzerine bu kürsüden bunu1 tekrar etmemişlerdir. 
Bunun gibi hukuki diye ileri atılan vaziyetle
rin hiçte hukuki olmadığı ve Meclisin tahkika 
değer olup olmadığını tâyinde mutlak takdir 
hakkının bulunduğunu evvelemirde tebarüz et
tirmiş bulunuyorum. 

Burada hukuki mütalâama ilâve edecek bir 
mâruzâtım daha vardır. Belge diye ilerpj sürü
len vesikalar karşısında Komisyonun elinde, 
Meclisi âlinin elinde Seçim Kanununa göre te
şekkül etmiş seçim kurullarının resmî mahiyeti 
haj':& tutanakları vardır. İbraz edilen vesikala
rın, bu resmî mahiyeti haiz olan tutanakların 
mahiyetini ve kiymetini düşürecek ve çürütecek 
şekilde olması lâzımdır. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Ohalde 
nasıl olur? 
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EMİN HALIM ERGUN (Devamla) — Bu

nun nasıl olacağını arzederim. 
Bu şekilde herhangi bir vesika mevcut değil

ken yapılmış olan şikâyet ve itirzı muhakkak 
Meclisi Âlinin tahkik etmesi lâzımdır yolundaki 
beyan, hukuki olmaktan ziyade politiktir. Tahkik 
lâzım geldiği noktasına matuf olarak ileri sürülen 
itirafların tatbikatta ne şekilde tecelli edeceği 
hususunu gözönüne getirmek te mümkündür. Bu
gün komisyonda incelenen dosyo içerisinde resmî 
tutanak varken ve bu tutanakların müstenidatı 
kurullarda mahfuzken bunun karşısında herhan
gi bir belgenin kıymet ve kudreti aylarca hattâ 
senelerce tahkikat yapışa dahi o tutanağı çürü
tecek mahiyeti katiyen iktisap edemez. Şu halle 
sayın Meclisin bir hâdkenin takdirindeki mutlak 
(salâhiyetini o hâdisenin takip ve tahkika değer 
olup olmadığının takdirinde de mutlak ve şamil 
olarak kabul etmek lâzımdır, zaruridir, hukuki
dir. 

Mâruzâtımın ikinci kısmına geçiyorum. 
Ankara ili Demokrat Parti Başkanının Bü

yük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği şikâyet 
ve dilekçesi benden evvel söz söyliyen Fuad Köp
rülü'nün beyanatını tafsilen izah etmiş ve bina
enaleyh o şikâyet ve itiraz edilen hususlar ile 
Fuat Köprülü'nün beyanatı yekdiğerinin aynı 
mahiyette bulunmuştur. 

Burada tutanaklara itiraz ve şikâyet eden 
parti teşekkülü başkanı şikâyetini iki kısma 
ayırmakta bir kısmını seçime tekaddüm eden za
manlarda idare âmir ve memurları tarafından 
Halk Partisi hesabına yapılan tazyıklar ve bas
kılarla kendilerinin açmak istedikleri şube, bu
cak ve ocakların dağıtılması ile seçime tesir icra 
edildiği; ikinci kısım da seçim gününde bazı ka
nunsuz muameleler yapıldığı merkezindedir. 

Şimdi sayın heyetinizin burada bir noktaya 
daha nazarı dikkatini celbetmek isterim. Gerek 
yazılı itirazda gerek şifahi beyanda bahis edilen. 
Şerefli Koçhisar, Çubuk, Kalecik Haymana, Po
latlı Kırıkkale, Balâ, Keskin kazaları Demokrat 
Partinin seçimi kazanamadığı kazalardır. Ayaş, 
Nallıhan, Beypazarı, Merkez ve Çankaya kaza
sında seçimi kazanmışlardır. Onlarm iddiasına 
göre de Buralarda Seçim kanunu ve yolunda ce
reyan etmiştir. (Soldan gölüşmeler). Seçim 
çevresi il olarak nazarı itibare alındığı için oy
ların toplanması bakımından neticede Halk Par
tisi adayları kahir bir ekseriyet kazandıkları 
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için bugün milletvekili olarak içinize şerefle ka-
tımışlardır. 

Şimdi arkadaşlarım, buralarda kaymakamların 
şiddetli baskı yaptıkları beyan edilmektedir. Ve 
dahfa aşağıda da buna rağmen halk reyini tam 
bir olgunlukla serbesti ile kullandığı ve bu su
retle millî kanaatm tecelli ettiği bildirilmektedir. 
.Şu halde ya iddia ettikleri baskı mevcut değil
dir, yahut ta iddia ettikleri baskı ve tazyikin 
seçim neticesinde tesiri olmamıştır. Dosya bura
da, parti başkanı imzasiyle verilen şikâyetname 
burada.. Bütün bunlar böylece sayıldıktan sonra 
nihayet millet tam bir serbesti ile, numune ola
cak derecede reyini kullanmıştır denmektedir. 

Arkadaşlarım; karşı parti adamları tarafın
dan kendilerine valilik vâdettikleri bu kazalar 
kaymakamları hâlâ Halk Partisi Hükümetince 
kaymakam olarak bulundurulmaktadır. Binaen
aleyh bir baskı varsa, manevi bir tazyik varsa 
ve çoğunluğu elde etmek için, muhakkak kazan
mak için her vasıtayı meşru addetmek yolunu 
takip ve tercih varsa bizde değil, karşı partide
dir. Misalleriyle arzedeceğim. 

Arkadaşlar! seçim sırasında kan dökerek ka
zandığımız bu inkilâpları ve gene kan dökerek 
muhafaza mecburiyetinde olduğumuz bu inki
lâpları sarsacak propagandalarla karşılaştık ve 
buna karşı Parti merkezi umumisi emir vermiş
tir diye söylemiyorum. Fakat bu parti mümes-
silelri namma hareket eden şahısların resmen 
tesbit edilen vaziyeti olarak söylüyorum. Eğer 
bunu biliniyorlarsa kendi mümessillerinin, ken
di namlarına çalışan adamların ne yolda hare
ket ettiklerini, Devletin bünyesini, mileltin bün
yesini sarsacak şekilde nasıl çalıştıklarını bu 
arkadaşınızın ağzından duysunlar ve ona göre 
tedbir alsınlar. 

Arkadaşlarım,, Keskin'de çalışan arkadaşları 
propaganda yaparken « Halifei ruyi zemin Bağ-
dad'dan hareket etmiştir, yakında Türkiye'ye 
gelecektir ve Türkiye'de Demokrat Partiye rey 
vermek suretiyle kazandıracağınız Hükümetin 
başına geçecektir » demişlerdir. 

ADNAN MENDERES (Kütahya), FUAT 
KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Kimmiş onu söyli-
yen? Böyle bir şeyden haberimiz yoktur. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Sonra, 
arkadaşlar, benim başkanı olduğum Baroya 
mensup bir avukat arkadaşım. 

BÎR ŞES — Fehmi Yağcıoğlu. 
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EMİN HALİM ERGUN (Devamla) — Ha

yır Lebip Altıok. Keskin'de Partisi adına gezer
ken yanındakiler bu zatı Diyanet Reisi diye tak
dim etmişlerdir ve bu zat ta sükût etmiştir, 
(Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, içimizi dökelim, içimiz kanıyor 
arkadaşlar, asıl tnuztaripolan biziz. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar). Arkadaşlarım makinalı 
tüfekle teçhiz edilen jandarma ile bütün müra-
sele ve muhabere kesildi dedikleri Keskin ka
zasında, ki jandarma teşkilâtının ne hafif ve 
ne de ağır makinalı tüfekleri yoktur. Temsil
cilerinin mübalağalı raporlarına kıymet ve ehem
miyet vermişlerdir - böyle dedikleri Keskin'de 
telefon hattı Demokratçılar tarafından kesilmiş
tir, bu hareket kanun nazarında bir suçtur. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Mü
cerret iddia. 

EMİN HALİM ERGUN (Devamla) — Hayır. 
Hattâ aynı muamele, telefon hatlarının kesilme
si hâdisesi Çubuk kazasında da yapılmıştır. 

Arkadaşlarım; eski harfleri getireceğiz, fes 
giyeceğiz, yapılan mektepleri yıkıp parasını 
dawTtaca»ız şeklindeki şunu yapacağız, bunu 
yapacağız ki propagandaları o kadar umumi o 
kadar şâmildir ki bunları sizlere söylemekle siz
lerin kıymetli vakitlerini işgal etmek istemiyo
rum, Sizlere daha karekteristik, daha bariz daha 
inanılmaz vakıa ve hâdiseleri arzetmek istiyo
rum. Hattâ ve hattâ biz o zaman Hükümetin 
böyle inkılâbınıza müteveccih ve Devlet bünye
sine karşı hareketler dolayısiyle seçimin serbes-
liğini ihlâl etmemek gibi yüksek bir düşünce ile 
yaptığı müsamahaya dahi kızıyorduk. Fakat be
ri taraftaki ana prensib karşısında susuyorduk. 
Onun için bu Millet kürsüsünden bütün millete 
karşı ilân etmek vaziyetini bulduğumdan dola
yı seviniyorum. 

Arkadaşlar; Ankara vilâyetinee tesbit edi
len bir vaziyete göre Demokrat Parti adına köy
lerde propaganda yapan şahsiyetlerde birisi de 
köy İmamlarıdır. Hani şimdi Fuad Köprülü '-
nün bir köy imamı tevkif edilmiş ve Halk Par
tisine geçmekle kendisi affedilmiş diye söyledik
leri vaziyet yok mu? İşte bu misalde gösteriyor 
ki bunların teşkilâtı adına, köylerde propagan
dayı temin eden bu köy imamlarıdır. (Soldan 
alkışlar) • 

ZEKÎ TARHAN (Amasya) — Elde ettik* 
leri bazı imamlarla seçmenlere Demokrat Partisi 
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aday listelerini sandığa sokmak bir ibadettir 
dedirtmişlerdir. 

EMÎN HALÎM ERGUN (Devamla) — Şim
di arkadaşlar, Ankara valisinin tesbit ettiği vazi
yete göre tevkif edilen bu imamın, Devlet bün
yesine aykırı propagandaları üzerine, yapılan 
kovuşturmada üzerinde mi, yatağında mı veya 
evinde mi, orasını pek iyi bilmiyorum, 18 - 20 
kadar bıçak bulunmuştur. 

Arkadaşlar nereye gidiyoruz ne yapıyoruz? 
Bu Meşru bir parti mücadelesi idi?Yoksa vak

tiyle yaptığımız gibi herhangi müstebit bir Hü
kümdara karşı herhangi bir zalim Devlete karşı 
bir istiklâl veya Devleti kurtarma müeadelesi-
miydi. Afişlerindeki mânaya bir daha nazarı dik-
katmrzı celbederim. O çizme kimi kasdediyor. 

ALÎ ZIRH (Rize) — Kafalarına geçecek 
(Soldan gülüşmeler). 

EMÎN HALÎM ERGUN (Devamla) — O 
Çizme Şimdiye kadar zulüm yapılmış itisaf ya
pılmış yani... 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— Yeter; yeter.-. 

EMÎN HALÎM ERGUN (Devamla) — Yani 
daha evvelki müstebit hükümdarlara karşı isyan 
eden hürriyetçi kahramanlar gibi yahut bir çok 
devrimler yapan Anadolu harbini, îstiklâl sava
sında Hilâfet ordusu ile mücadele eden bir Müda 

f aai Hukuk Cemiyeti gibi bir mana vermek suretiy
le bizi o müstebit Hükümdar vaziyetinemi' getir

mek istediler? Şayanı hayret buldum. Yeter dediler. 
Yeter diye afiş bastılar. Arkadaşlar bunun mâ
nası şimdiye kadar yapılan zülüm yeter demektir. 
Böyle bir zulmün yapıldığını kabul etmek ve 
bu suretle afiş yapıştırmaya müsaade etmek 
daha evvel Halk Parisi içinde çalışan ve bugün 
Demokrat Parti Liderliğini ihraz etmiş olan ar
kadaşlara yakışır mı? (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar). Biz onları millet olarak tarih önünde 
vazifelerini yapmış iyi insanlar diye tanıyor
duk. 

îşte arkadaşlar, biz seçime böyle mânevi taz
yikler, Devlet bünyesini, millet bünyesini koru
duğumuz, canımız pahasına koruduğumuz in-
kilâpların temelini sarsacak propagandalar ve 
şekiller karşısında girmişizdir. Şu halde şikâ
yet etmeğe haklı, bağırmağa haklı kimse varsa 
o da biziz arkadaşlar. Esasen hukukî mânada 
kendileri de gerek beyanatlarında, gerekse iti
razlarında bu tehdit ve tazyiklerin seçimin ne

ticesine tesiri olmadığını, milletin iradesini tam 
bir serbesti ile yapıldığını beyan etmiş oldukla
rına göre hukuki mahiyetten ve kıymetten de 
âridir. Bununla beraber yüksek huzurunuzda 
idare âmirlerinin tam bir bitaraflıkla vazifele
rini yaptıklarını ve şayanı takdir bir şekilde 
hem seçimin serbestisini, hem de inkilâbı ve 
Devletin otoritesini temine muvaffak oldukla- ' 
rmı beyan etmek benim için bir borçtur. 
(Bravo sesleri) 

Arkadaşlar; şimdi itiraz ve şikâyetin üçün
cü kısmına geçiyorum: 

Haymana'nın üç köyünde seçim sandıklarında 
bir gün evvel seçimler yapılmış ve bir gün son-
sa, yani asıl kanunen yapılması lâzımgelen gün
de herşey tamam olmuştur demektedirler. Va
ziyet şudur arkadaşlar: Demokrat Parti propa
gandacıları o köylere gitmişler ve bu köylerde 
Demokrat Parti lehinde propaganda yapmak is
temişlerdir. Seçimden bir gün evvel köylüler 
biz Halk Partisine bağlıyız binaenaleyh, sizin 
propagandalarınızı kabul edemeyiz demişler, 
Onlar da bırakıp gitmişlerdir. Bunların müra
caatları ne kadar tabiî ve kanuni ise köylülerin
de bu şekilde- cevap vermeleri de o kadar tabiî 
ve kanunidir. îşte köylerde seçimin bir gün ev-
evlinden yapıldığı şayiası bundan ibarettir. 

Arkadaşlarım; Demokrat Partiyi teşkil eden, 
arkadaşlar, maatteessüf aldıkları her haberi haki-
katmış gibi her söyleneni olmuş gibi, hakikat 
gibi kabul ediyorlar bu suretle kabul kendile
rini müşkil duruma düşeceklerdir. 

Arkadaşlar Ankara Valisinph elinde bir liste 
gördüm. Bu listede Demokrat Parti namma 
propaganda için çalışan, sandık başlarında 
temsilci olarak bulunan bazı vatandaşların isim
leri vardı. Bu listede adları yazılı vatandaşların 
yüzde yüzü, o listedekilerin hepsp/ hırsızlıktan, 
adam öldürmekten, yol kesmekten, şu veya bu 
suçlardan sureti katiyede mahkûm olmuş ve ce
zalarını çekmiş vatandaşlardır. Kendi nizamna
melerinde bu kabîl vatandaşların; partilerine 
alınmıyaeağına dair kayit vardır. Hattâ liste
deki isimlerden bir tanesinin karşısındaki kayıt 
çok nazarı dikkatimi celbetti, Mücadelei mclliye-
de muhalif hareketlerde bulunmuştur diye kar
şısında meşruhat vardır. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — O Halk 
Partisinin adanılarmdandır. 
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EMİN HALÎM ERGUN (Devamla) — Bu I 

sekide sandık başında çalıştırdıkları adamların 
hepsi demiyorum; vilâyetçe tesbit edilen liste
deki isimleri kastediyorum, Bu isimleri gerekir
se Kemal Satır arkadaşımızda vardır, huzuru
nuzda okuyabilir. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Var. 

EMİN HALÎM ERGUN (Devamla) — Bu va
tandaşların verdiği raporlar hakikattir diye ka
bul etmeleri kendilerini yanlış yola sevkedebilir. 
Kendi nizamnamelerinde bu kabîl vatandaşların 
kullanamamaları [için zaten kayıt vardır. Amma 
öyle bir rüzgâr estirdiler ve öyle bir vaziyet ya
rattılar ki, biran evvel ekseriyeti temin edelim 
düşüncesiyle her vasıtayı meşru addettiler. 

Fakat Köprülünün beyanatında bir nokta 
zannederim sizin de nazarı dikkatinizi celbetmiş-
tir. Dediler ki Ankara şehrinde seçim dürüst ve 
numune olacak şekilde cereyan etmiştir. Bu
nunla iftihar ederiz. Çünkü arkadaşlar; Anka
ra şehri içinde olduğu g|*:bi bütün kazalarda ve 
köylerde de böyle olmuştur. Yalnız Ankara şeh
rinde bir noktaya itiraz ediyorlar. Halk Parti
sinden birisi bazı sandıkların başında bulunmuş 
kimlerin Demokrat Partfiye rey verdiklerini tes
bit etmiştir. Bu da seçimin gizliliğini ihlâl eden 
bir vazjiyetmiş. Kendi temsilcilerinin ayni şe
kilde hareket ettiklerine biz şahit olduk bu bir 
iddiayı mücerretten ibarettir. Ve katiyen hiç
bir şeyle desteklenmemiştir. Zaten kendi teş
kilâtlarının Ankara başkanı seçim kuruluna gi
derek seçimin dürüst cereyan ettiğini, bundan 
çok memnun olduklarını söylemiş ve teşekkür 
etmiştir. Bunu da inkâr ederlerse Ankara Be
lediyesi teşkilâtında çalışan ve bu muhavereyi 
duyan kimselerle ispat etmeğe muktediriz. 

Arkadaşlar sizi çok rahatsız ediyorum. Fakat 
herşeyi söylemek lâzım ki tarih hükmünü versıin, 
millet hükmünü versin, (Sağdan tabii sesleri) ve 
şimdiye kadar bir ağabey gibi azlık partisine 
karşı göster/ilen ve fakat bize tesirleri çok fena 
olan müsamahanın efkârı umumiyede yaptıkları 
akisleri bize karşı yapılmak istenilen tazyiklerin 
artık bir nihayeti gelsin. 

Arkadaşlar; vesikaların içerisinde yırtılmış 
dedikleri bir vesikadan bahsolunuyor. Bu yır
tılmış eklenmiş, fotoğrafisi alınmış bir mazbata
dır diyorlar. Dosyayı tetkik, ettim, eklenmiş j 
49 kâğıt fotoğrafisi vardır, bunların içerisinde | 
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böyle bir vesikaya rastlamadım. Sonradan ek-
lenmj'ş, yapıştırılmış bir vesika yoktur. Yalnız 
itiraz lâyihasında bu nokta söylenmiş, anack 
müstenidatı gösterilmemiştir. Yalnız bu işde 
demin söylediğim Haymana köyündeki vaziyet 
gibi tahrif edilerek mahiyeti, bünyesi değiştiri
lerek arzolunmuştur. Bunun hakiki mahiyetin)! 
Kemal Satır arkadaşımız size arzedecektir. Bun-
dada ne hukuka ne kanuna aykırı hiçbir vaziyet 
yoktur. 

Arkadaşlar; bazı ilçelerden Keskin, Kırıkka
le ve Kalecik ilçesinden bazı vesikaların fotoğ
rafları var. Bunlar itiraz dilekçesine eklenmiş
tir. Bilmiyorum ne maksatla asılları değilde 
fotoğrafları seçim itiraznamesine eklenmiştir. 

Kendilerinin şikâyet ve filtiraz ettikleri ilçe
lerden biri de Polatlı'dır. Polatlı ilçesinde sicim 
kurulu yani Belediye Başkanından üyesine kadar 
bütün seçim kurulu Demokrat Partiye mensup 
arkadaşlardandır. Seçim kurulu kendilerinden-
d/:r. Burada neden itiraz ediyorlar anlamıyorum ? 
Binaenaleyh bunlar sistemli itirazlarla ne olursa 
olsun kim olursa olsun ve ancak kaybettikleri 
yerler için muhakkak şikâyet etmektedirler. 

Kırıkkale'ye gelelim. Kırıkkale'de 89 sandık
tan 23 sandığında şöyle olmuş böyle olmuş dedi
ler. Kırıkkale seçim kurulu huzurunuzda kendji 
partileri adına müşahit olarak bulunan ve Anka
ra aday listelerinde adaylığı gösterilen Fuat 
Seyhun'un imzasını havi bir vesika vardır. Em
rederseniz şimdi okuyayım. Bu vesikada denili
yor ki ; Kırıkkale Kazasında bütün seçimler ka
nuna uygun olarak cereyan etmiştir. Ve hiçbir 
tarafta itiraz ve şikâyeti mucip bjir hal vâki ol
mamıştır. 

Şu halde Fuad Köprülü'nün Seçim Kanu
nunda noksan diye ileri sürdüğü hususlar yani 
temsilcinin imzası bulunması hali dahi ilerde 
belki müzakere konusu olarak mevzuubahs olur 
ancak bu dahi kendilerini tatmin etmiyecektir. 
Çünkü kaybedilen yere itiraz prensipi herşeye 
hâkim. Kendi mümessillerinin imzasını havi ve 
(bu kazada hiç te Seçim Kanununa aykırılığı 
gösterir mahiyette bir muamele olmamıştır) 
şeklindeki imzalarını havi vesikaya dahi kıymet 
vermiyerek Kırıkkale 'yi mevzuubahsetmişler-
dir. Bu vesikayı şimdi huzurunuzda okuyabi
lirim. 

Bundan başka bunlar diyorlar ki, Ankara 
itirazına eklenen vesikalar başka çevrelerdeki 
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gibi değildir, onlarm altında muhtarların da I 
mühürleri vardır. Filvaki ^bazı vesikalarda 
muhtarların mühürleri bulunmaktadır, ancak 
idari makamlarca yapılan tahkikatta bu muh
tarların Demokrat Parti mümessillerinin kendi 
kurullarından harcırah almak için ve köye gel
diklerini tevsik için bize bir vesika verin diye 
boş bir kâğıt mühürlettiler ondan sonra ayrıl
dılar. Ve bunu da seçime itiraz etmek için bir 
vesika diye kullandıklarını şimdi anladık, de
mişler ve buna ait mazbatalar yaparak vilâyet 
makamına vermişler. Şu halde sonradan yapı
lan tartışmalarda fesat iddiasını ortaya atmak 
;için bu kabîl vesikaları müzakere konusu yap
mışlardır. Bütün bu fotoğrafları tetkik eder
seniz başlrklarmm Demokrat Parti ismini ta
şımakta olduğunu görürsünüz. Ve bu raporlar 
seçim tutanağı şeklinde bastırılmış ve kendi 
temsilcilerine verilmiştir. Bilhassa Kırıkkale'
de Keskin'de, ve Kalecik'te demin arzettiğim 
şekilde muhtarlarada imzalattırılmıştır. Seçim 
tutanaklarında herhangi bir itiraz ve şikâyet 
olduğuna dair bir kayıt ve sarahat olmadığına 
göre gerek şahısları için, gerek seçimin umumi 
mahiyeti itibariyle bir itiraz ve şikâyet olmadı
ğı için bu vesikaları o tutanağın kanuni kuvve
tini çürütecek mahiyette telâkki etmemekte ko
misyon haklıdır. Çünkü gazetelerle ilân edilen 
neticelerde Demokrat Partinin en çok oy alan 
adayı 90 bin küsur oy almıştır. Halk Partisi
nin enaz oy alan adayları ise 142 bin küsur oy 
almıştır. Kati rakamları Kemal Satır arkada
şımız arzedebilirler. Aradaki fark elli bine ya-. 
km bir farktır. Bizim alıştığımız mahkeme ta
biriyle. farzı mahal olarak bütün itirazları bir
an için kabul etseniz dahi, ve bunu on bine ça
karsanız dahi netice itibariyle yine Cumhuriyet 
Halk Partisi adayları ekseriyeti kahire ile ka
zanmışlardır. 

Şu halde arkadaşlarım, komisyon raporun
da sözümün başlangıcında gerekçesini arz ve 
izah ettiğim veçhile hukuka aykırı hiçbir ka
yıt olmadığı gibi, maddi olaylarda, vakıalar
da ve hâdiselerde dahi seçimin bozulmasını, de
ğiştirilmesini icabettirecek hiçbir durum mev
cut değildir. 

Sözlerime nihayet verirken şunu arzetmek 
isterim; Demokrat Partili arkadaşlar iyice bil
sinler ki, fesatlı bir seçimde karışık bir seçim
de, muallel bir seçimde milletvekili olarak mil- | 
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letin karşısına çıkmak tenezzülünde bulunacak 
bir tek Halk Partisi mensubu yoktur. (Soldan 
bravo sesleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Kemal Satır. 
Dr.. KEMAL SATIR (Seyhan) — Sayın ar-

kadaşlar, bidayette bendeniz söz almak fikrinde 
değildim. Fakat Köprülü Fuad'm beni işhat 
ederek «Parti müfettişi Kemal Satır da bu iş
lere vakıftır» demesi üzerine ismimi yazdırdım. 
Fakat benden evvelki arkadaşım bütün hâdise
leri - bütün meseleleri açık vuzuhiyetle ve he
men etraflı malûmat vererek arzetti. Bendeniz 
bu işin uzun tafsilâtına girmeden kısaca mâru
zâtta bulunup vaktinizi israf etmiyeceğim. 

Yine ben Demokrat Partinin Meclis Riyase
tine verdiği itiraz metotlariyle cevap vermeğe 
çalışacağım. 

Demokrat Partili arkadaşlar, şikâyetlerinde, 
arkadaşımın anlattığı gibi, evvelâ seçime tekad-
düm eden ve seçim esnasında ve zabıtlar üzerin
de yapılan tahrifatı ileri sürerek Ankara Mil
letvekilleri mualleliyetini ispat etmeğe çalışmış
lardır. 

Hâdise böyle değildir arkadaşlar, biz bura
da Demokrat Parti ile ilk münasebetimiz bele
diye seçimlerine tekadüm eden zamanlarda odu. 
Belediye seçimlerinde Demokrat Parti seçime iş
tirak etmedi. Fakat bununla beraber vatandaş
ları şehir meclisinde temsil edecek üyelere rey 
vermemelerini temin için ellerinden gelen telkin 
ve menfi propagandayı yaptılar. Bu esnada ge
rek Demokrak Parti mümessilleri ve gerek Cum
huriyet Halk Partisi mümessilleri ve bunlar 
meyanmda bendeniz de dâhil olmak üzere tas
niflerin nasıl yapılacağını ve bu tasnifin şek
lini tesbit etmek için sık sık belediye ve vilâ
yete gidiyorduk. O zaman rahmetli Nevzat Tan-
doğan daha ölmemişti. Kendisiyle konuşmak 
üzere içeriye girdiğim zaman yanmda Etibank 
Meclisi îdare Başkanı Hamit Eseniş vardı. Ken
disi, Hamit Bey ve ben üçümüz konuşmağa 
başladık. Seçimlerin tasnifini nasıl yapalım, 
aralıksız mı yoksa pazar günü sabahtan akşa
ma kadar seçim kurulu âzalarının yorulduğunu 
ve bunların da nihayet insan olduklarından 
takatlarmm nereye varacağını düşünerek bu tas
niflerin gecenin hangi saatlerine kadar devam 
etmesi lâzım geldiğini mütalâa ederken Belediye 
Reisinin polisi içeriye girerek D. P. il müteşeb
bis heyeti reisi avukat Zühtü Velibeşe'nin ken-
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dişi ile konuşmak arzusunda bulunduğunu ve 
müsaade istediğini beyan etti. Eahmotli (Nevzat 
Bey bana dönerek eğer bir mahzur yoksa, esasen 
seçimler için konuşulmaktadır. Sizde bulunun 
hep beraber konuşup bir karara varalım dediler 
benim kabul etmemem için bir sebeb yoktu 
Zühtü Velibeşe'yi zaten tanırdım kaldıki parti
mizin Genel Başkanı daha bir sene evvel mem
lekette demokratik fikirlerin gelişmesi lâzım ol
duğunu beyan buyurmuşlardı ve esasen bende 
memlekette çift ve daha fazla partilerin vücudu 
ile millet ve memleket işlerinin daha iyi gideceği
ne kani bir arkadaşınızım. Benim karşımdaki 
muhalif fikir taşıyan bir arkadaş dahi olsa 
hâdiseleri onunla beraber mütalâa etmek için bir 
sebep olmadığı kanaatma vardım ve maalmem
nuniye arkadaşımızla konuşma şıkkını tercih et
tim. Arkadaşımız içeriye geldi. Af buyurun 
hâdiseler belki bugünkü Meclis konusu dışında
dır. Fakat bizim karşı parti ile ne şekilde mü
nasebet tesis ettiğimizi anlatmak bakımından 
bugünkü mevzu haricinde de olsa yine bu işlerle 
ilgili olduğu için kısaca arzedeceğim. 

Arkadaşımız Velibeşe içeriye geldi. Tasnif
lerin aralıksız olarak yapılması lâzım geldiğini 
söyledi, ben de kendisiyle aynı fikirde olduğu
mu tasniflerin aralıksız olarak yapTİmasmı C. 
H. Partisinin de arzu ettiğini lâkin bu işe me
mur arkadaşların pazar günü sabahtan akşama 
kadar seçim kurulunda ondan sonra da bir - iki 
gün sürecek olan tasniflerde aralıksız olarak ça-, 
lışmalarının takatlarının haricinde olduğunu ile
ri sürdüğüm ve münasip bir zamanda, yine ken
dilerinin arzu ettiği şekilde ve kendilerini inan
dıracak şekilde sandıkların muhafazası lâzrnı-
geldiğini söyliyerek validen rica ettim, ve de
dim ki, Nevzat Bey, biz C. H. Partisi mensubu 
olarak belediyede bulunan rey sandıklarının 
emniyette olduğuna inanıyoruz; seçim kurulu
nu teşkil eden arkadaşlar güçlerinin yettiği ka
dar çalışsınlar ve çalışmalarını bitirdikten son
ra bu sandıklar saklansın biz bunlarm emni
yette olduğuna inanıyoruz. Ancak o zaman se
çime katılmryan Demokrat Parti ve seçimlere 
iştirak eden Millî Kalkınma Partisi mümessilleri 
istiyorlarsa oy sandıklarının bulunduğu yerde 
yatsınlar ve sandıkların hakikaten emniyette bu
lunduğunu birkere de kendileri görsünler... Yal
nız mademki istiyorlar, şunu da yapalım, rey
ler aralıksız olarak devam etsin ve kendileri mil-
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letin verdiği reylerin yerine masruf olduğunu 
bizzat görsünler. Yoksa kendileri sandıklarda 
bir hile yapılacağını ileri sürmüyorlar. Bunun 
üzerine ben validen rica ettim, dedim ki,, iki 
gece devam edeceğine göre bir insanm, taham
mül edeceği haddi aşacağına göre karşı parti 
arkadaşlardan rica edelim, Ankara'nın 230 bin 
nüfusunu sandık başlarında yatırmak mümkün 
değildir ve bu mümkün olmadığına göre sâdece 
Millî Kalknima vo Demokrat Parti mensupları 
burada yatsınlar ve ertesi günü gazetelerle de
sinler ki, sandıklara hiçbir zaman hile kanşma-
mıştir. Tabiî bu görüşe yanaşmadılar. 

Bu esnada bunlar konuşulurken şunu ilâve 
ettim. Bu demokratik gelişmeleri Halk Partisi 
desteklemektedir, Kanuni çerçeveler içjilnde ne 
kadar yardım yapılmak lâzımgelirse yapacaktır. 
Tabii bu ölçünün kanuni çerçevenin dışrha çık
masını istemezsiniz dediğim zaman orada bulu
nan avukata Veli Beşe pürhiddet spz müsaade et
mediniz, dedi ve iç ve dış tesir üzerine Hükümet
ten izin bile almağa lüzum görmeden partimizi 
açıyoruz dedi. Ben tâbjü orada bir resmî ma
kamda böyle bir münakaşa kapısı açmağı doğru 
bulmadım. O akşam yine Demokrat Partiden ge
len, kendilerinin müşahidi bulunan Diş Tabibi 
Hüsnü Beye de bu vaziyeti bütün hüznümle ifade 
ettim. Bir Türk topluluğunun haricî tazyik neti
cesinde nasıl parti kuracağını tasavvur edeme
dim ve yine de o kanaattayım. 

Biz seçimlere, karşı partinin bu zihniyetiyle 
girdik ve karşı parti inansın diye yine oradan 
başlıyorum, seçim tasnifleri gecenin dört buçu
ğuna kadar devam etti ve gecenin dört buçuğuna 
kadar orada kalan Halk Partjisi ve Demokrat 
Partisi mümessilleri kapıyı kilitlediler ve önada 
vilâyet namına bulunan Belediye Reis muavini 
Tahsin kapıyı mühürledikten sonra o. mührü 
Demokrat Parti mümess^H bulunan Avukat Feh
mi Yağcı'ya vermiş ve mühür sizde kalsın de
miştir. Yalnız hal'e bakan tarafında bir pence
re açık bırakılmıştır. (Sağdan, hava alsın ses
leri). Sabaha kadar devam eden bu seçim de 
hiçolmazsa havıa alsm diye bir pencere açık bı
rakıldı. 3 - 4 metre yüksekliğindedir. Orada 
ç f̂t nöbetçi bırakılmıştır karşı partinin de mu-
vaffakatiyle... Ertesi gün acaba nasıl oluyor di
ye bakmağa gittim. Demokrat Partiden Mühen
dis Hayri Bey, Vali ile konuşmak istediğini soy
uyor. Valpj de o sırada nasıl oluyorda resmî bir 
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torenin mühürü başkasma veriliyor diye -mai
yetini muaheze eden vaziyette idi. Tam bit es
nada Mühendis Hayri Bey içerir girdi, efendim 
seçimlere hile karışmıştır, kapu iyi ınühürlen-
memiştir, dış tarafa bakan pencere açık bıra
kılmıştır. işe müdahale edilmek istenildi gibi 
şeyler söylemcştir. Vali lâzmıgelen cevabı ver
dikten sonra mühendis arkadaş özür dileyerek 
ayrılmıştır. Arkadaşlar, şayanı hayret olan bir 
nokta da Demokrat Partinin bu seçimde kendi-

' sr tarafından yapılıp da bize isnat ettirmek is
tediği haddelerdir. Halbuki bütün bu haller 
bize değil kendilerine racidir. Arkadaşım Emin 
Halim heyecana kapılarak bunları birer birer 
izah ettiler. Bendeniz de vesikalara müsteniden 
tekrar edeceğim, fakat vesikalara müsteniden. 
dediler ki, polatlı ve Keskin Müftüleri camiler
de Demokrat Parti aleyhine ve Halk Partisi le
hine vaizediyorlar. Arkadaşlar- Keskin Müf
tüsü yaşlı, alil ve gözleri görmemektedir. An
kara'da Dr. Muzaffer Bey tarafından tedavi 
edilmektedir. Ramazan olmasına rağmen ken
disi Keskin'de camide vaize davet edilmiş fakat 
o aslî vazifesi olan bu işi dahi görmekten âciz-
,dir, hastadır, alildir. Nerede kaldı ki, Halk 
Partisi lehine Demokrat Parti aleyhine köy köy 
dolaşarak cer yapar gibi kendilerinıiln yaptır
dıkları ,gibi köyleri dolaşsın ve propaganda yap-
sin. Bu zat hasta, yatalak bir adamdır. Kendi
lerine doktorun ismini de veriyorum. Polatlı'da 
bir hoca vtardır, belkjÜ ismini söylemişimdir; bu
na İstanbul 'lu hoca derler ve kendisi Demokrat 
Partinin belediye meclisi üyesi olan bu zat De
mokrat Partisi lehine ve Halk Partisi aleyhine 
propaganda yapan, Allahla, Peygamberle yaptı
ğı mülakattan bahseden bf'r adamdır. Bunun ya
nında gönül isterdiki zengin bir Hükümetimiz 
ve Hükümetimiz icra elemanlarını motorlu va
sıtaları olsunda her gittiğimiz yerde bizi onları 
takip etsin ve yapılan kanunî ve gayri kanunî 
hareketleri tespit etsin fakat maalesef buna im
kân yoktur. Ancak kendilerinin bir kısım ele
manlarının yaptıklarını tespit etmiş bulunuyor
dum. Bunlar da din j askerlik, vergilerin kalk
ması ve sonra her sınıfa köylüye şehflrliye me
mura mavi boncuk hikâyesi. Kime gittilerse siz 
mağdursunuz ötekiler şöyle asmakta böyle kes
mektedir. Biz gelecek olursak düzelteceğiz. Şek
lindeki dedikodulardır. 
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Arkadaşlarım; 
Arkadaşım da söylediği gibi kazandıkları yer

lerde şikâyet etmemektedirler.' Din propagandası 
da bize değil kendilerine raeidir ve gittikleri yer
lerde vesikalar vardır. Hattâ unuttmadan arze-
deyim su komisyonda Ankara konuşulurken der
hal oraya gittim, elimde vesikalar vardır, vesika
ları okumak istedim, su komisyonu Demokrat Par
ti mümessili Ahmet Kemal Silivrili ile, Zeki Riza 
Sporel de orada idiler. Ankara konuşmasına 
katiyen itiraz etmediler. Ve getirdiğim vesikayı. 
mümessillerin yol harçlığımızı alacağız diye muh
tarlara imza ettirdikleri vesikaları su koanüisyonda 
ibraz etmek istediğim zaman bu arkadaşlar de
mek istediler ki bunlarrn hiç birsi asri ve esasa 
müstenit değildir, tetkik mevzuu değildir. Onun 
için boşu boşuna konuşma okumanın da mânası 
yoktur. Sonradan esefle gördüm ki, bu işe De
mokrat Partiden Zeki Sporel ve Ahmet Silivrili 
arkadaşların da nedense muhalif kaldıklarını hay
retle müşahede ettim. 

Çubukta çifte mazbata hikâyesi. Arkadaşlar, 
evvelâ Çubukta mazbataların kaymakama geldi
ği, Demokrat Parti mümessilinin kaymakama bu 
hali şikâyeti üzerine kaymakamın kalkıp ta se
çim kuruluna mazbatayı gönderdiği meselesi 
tamamen asılsızdır, yalandır. Çünkü Demokrat 
Partinin Çubuğa gönderdiği mümessil demin de-
iısmini zikrettiğim diş tabibi Hüsnü'dür. Bu maz
batayı görür görmez diş tabibi Hüsnü'ye telefonu 
açtım, kendisiyle görüştüm; insan adamdır, na
muslu adamdır mümkün olsa da bu kürsüden söy-
letsek aynı şeyi söyliyecektir. Dedi ki, hiçbir za
man mazbataların kaymakama geldiğini partime 
söylemedim, yalan söylemişler dedi. Yalnız ben 
kaymakama şunu şikâyet ettim; Beyefendi bir 
kısım mazbatalar geldiği halde seçim kurulu maz
bataların hepsi gelsin diye tasnife başlamıyor de
dim. Bunun üzerine kaymakam belediye reisini 
çağırdı ve derhal tasnife başlanması için.emir 
verdi. Bu bakıimdaıı ben kaymakamdan şikâyet 
değil, sitayişle bahsettim. Nedense bana müste-

; niden buraya yazılan şeyler doğru değildir. 
Keza, Çubuk'ta hakikaten bir zarfın içeri

sinden çift mazbata çıkmıştır. Doğrudur. Çün
kü o köy, Ağıieı köyü, burada bir şeyh vardır, 
Kemal Pilâvbğlu isminde. Bunun müritleri 
vardır. Kemal Pilâvoğlu Demokrat Parti men
suplarının kendi müritleri olduğunu kendi zâ-
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viyesine mensup olduklarını söylemek suretiyle 
icrayi habaset etmiştir. TaHî ̂ arkadaşlarımı 
bundan tenzih ederim. Bu Ağjlcr>köyü Kemal 
Pilâvoglu'nun köyüdür. Sabahtan akşama ka
dar beklediği halde sandığı sabote etmişler, 
ve tek rey bile. atmamışlardır. Yaku etmeyin, 
oylarınızı kullanın: denmişse de atmazlar, seçim 
kurulu bakmış ki, kazalara gidenseçim kurulları 
biraz cahil insanlardır: - tasavvur buyuran - ca
hil insanlardır, kim olursa olsun. Bakmış ge
len yok> giden yok. Herkes orada-oldukları hal
de reye iştirak etmiyorlar. Tutmuş sandığı ka
patmış^ bir de mazbata yapmış,! kimse gelmedi 
demişjSandığmi içine koymuş ve kaymakama 
vermiş. Nihayet Demokrat» Partinin şikâyeti 
üzerine* sandık vaktinden, evvel kazaya geldi 
denmesi üzerine; kaymakam sandığı tekrar köye 
göndermişi Kemal Pilâvoglu'nun tesiriyle gel
mişler, reylerini vermişler. Demokrat Parti 
bütün reyleri bu şekilde almış. Kaymakam san
dığın Demokrat Partinin şikâyeti üzerine nasıl 
gittiğine dair mazbata yapmttşvve^andığm içine 
bırakmış. Orada bulunan:Demokrat Parti mü
messiline bu çift mazbatanın i nereden geldiğim 
ve nasıl olduğunu izah etmiştp», 

Arkadaşlar; Bâlâ'da... Köprülü Fuat arka
daşımız söz söylerken Bâlâ'dan bhszatmbu5 ho
canın demokrat partiden çıkıp Halk Partisine 
geçmesiyle hakkındaki tahkikatın durduruldu^ 
ğuritt ifade ettiler. Bu köy imamıdır? Demok
rat -Parti o köy imamma bir vesika vermiştir, 
Verdiği; vesikanın sureti aynen şudur. (İsmail 
Hakki* Ulusal)... Bazı arkadaşların dediği gibi 
taşıdığa bıçakla her köyde her- rastladığı insana: 
yeni ihaK0e£İ kaldıfcaeağız^ eski harfleri okuta
cağız5 dediği için: zabıta bu adamı, takip etmiş, 
yakalamış ve hakkmda lâzımgeleıı .takibatı yap-
mıştar. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partki şimdi
ye kadar böyle dini siyasete âlet edenqrobazlara> 
kapjSBB; afiaadığı gibiy yine? bundan: sonrada-
elbette ki; açmıyaeaktrıv (Soldaıi;:bravi sesleri 
alkışlaa*). 

Bugün^ dahi aynı propagandaya devam et^ 
mektedirtea1, Demokrat PArtininrKualcahaiBaaıa, 
mümesîsli reisi îpekiFikri köylere»kadar gitmiş,; 
umumî meclis, münasebetiyle-Hükümet aleyhin
de papağanda. yapmış, yanmda rgftt&rdüğu .ki
t a p t a , yeni yazılmış olan düvistaplaj'inınal-
ka, köylüye göstererek kelâmullalı böyle kefere. 

harfieriyieh mi yazdır şekMnde pr#pag$nda yap* 
mıştır. Dün böyle ohiuğjft;gibi bugün de hâlen; 
böyledir. Kendisi mahkemeye verilmiştir. Müd-
deiumumif kendisi haHbada* tevkif karan .iste
miştir. Ne hakla ve hangi vicdanla bize bunla
rı isnat ediyorlar. Bunlar, kendüerinin her gün 
yaptıklar* şeylerdir. Çünkü bu. îpek, Fikri bu
gün değil, bundan evvelki seçimlerde de dini 
âlet ederek tpropaganda,yapmıştır. Vesikalarla 
bunlara ispat edebilirim. Fakat vaktinizi israf 
etmemek, için bu vesikaları okumuyorum. Em
rederlerse onları da okurum* (Oku, oku sesle
ri, sağda») Arkadaşlar vakit epeyce ilerledi. 
arkadaşların sabırsızlandıklarını görüyorum, 
onu niçin vaktinizi israf edecek de^limu 

Ankara Milletvekili seçimi hakikaten çok 
hüsnüniyetli* ve kanuni olmuştur. Hâdiselerdem. 
şikâyet etmesi lâzımgeien bir parti varsa aıska> 
daşımızın dediği gibi biziz, kendileri din; pro
pagandasıJ yaptalar bize isnat ettiler, öyle 4$e 
ler yaptılar ki şaş arsınız. Köye gittiler sizi Halk 
Partisi dininizden, imanınızdan, paranızdan et
ti dediler. Ceplerinin birMen bira Türk; ba#* 
rağı çıkardılar \m nedir diye • sorduk» < halk ta-» 
biî Türk bayrağıdır^ deöMi ı öteM ceplerinden -bhv 
Halk Partisii ̂ bayrağı çıkardılar ve • dediler k î . 
işte Halk Partisi sizi dininizden, imanınızda^ 
etti MilB bayrağmızdan d» ayıracaktır;1 Bunat 
istemiyorsanız < dönün Demokrat Pantiye L gelin, 
bütün» bu işleribiz yapmadık s kendileri yaptılar. 

Ben onların yerlerinde olsaydım Ankara Mil
letvekili seçimine hiç itiraz!?ettâez bw sözlere 
de mâruz kalmazdım.- (Soldan • braro sesleri, al
kışlar, müzakere- kâfl^sesieri^v 

TUTANAKI/ASTt Kö. SÖ2WSÜ SAHÖt' 
KURüTLÎJIÖÖLir (Ejrsehîr) — Sözcü ofcrfcir 
söz almıştım. 

SÜKEÎYA ÖBGEV^SN (Balıkesir,) — tt 
sulu müzakereye, dair arzedeeeğim saat 2,5 ya
rım saat teneffüs, verelim sonra müzakereye de
vam ederiz. 

Dr. FAH^EÖEVİT (K^aıaonu) ~ Kİla* 
yet aleyhinde <şöyijyfice$nv 

SAHlaKUKüTLTOĞOI. (Kirsen»)^ — Man-
terem arkadaşlar»: înedenm- Komâpmu raporcu 
kâjpL,,gelıa(edJ^s^^ komisyona iadesi 
talebi bu kötüden, size söylendi. Bu komis^o* 
nun sözcüaü.olnı&k' sıfatiyjbe rapor hakkında iza
hat vermeği; lüzumlu bıüdum. 
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Söze flaşlarken Fuat Köprülü " arkadaşımız, 

Belediye ve Milletvekilleri Seçimleri Kanunla
rının ne şekilde alelacele Meclisten geçirdiğin
den bahsettiler. Tek dereceli seçim yapmak za
rureti hissedilmiş, demokrasinin iki parti ile 
daha muvazeneli yürüyeceği anlaşılarak iki de
receli intihapla teşekkül etmiş olan Büyük Mil
let Meclisini yenilemek zarureti hangi şart
lar altında mütalâa edilmiştir. Evvelâ işe bu
radan başlıyalım, sulh konferansı hazırlıkları 
yapılırken kurulacak suh konferansının, girişi
lecek müzakerenin ümidedildiği kadar parlak» 
tatmin ed'lci ve insanın gönlüne ferah verici bir 
hal yaratacağına kani bulunuyorduk ve bunun 
içindir ki en kısa bir zamıanda tek dereceli bir 
intihapla, Türkiye Büyük Millet Meclisini kur
mak arzusiyle dişe başlanmıştır. Bunun için de 
üyeleri ve başkanları Halk Partisinden teşekkül 
etmiş olan belediye meclisleriyle elbette ki bu 
seçime iştirak edemezdik. Bu seçimin bu mak
satla alelacele yapılması ile burada tenkâlt mev
zuu olduğuna göre şayet seçimlere üyeleri ve 
başkanları Halk Partisinden olan belediye mec
lisleriyle girseydik ne tesir uyandırırdı takdiri
nize bırakıyorum. Belediye seçimlerine katıl
madılar.' Evet, haklarıdır, gürmiyebilirler. Fa-
kat halkı seçime iştirak etmekten men için elle
rinden gelen gayreti yaptılar. Bu mu idi de
mokrasinin esası, bu mu idi iki partili bü* mem
leketin kuracağı demokrasinin ana hatları? El
bette bu değildi. 

Seçim Kanununa taarruz ettiler. Ben bunun. 
üzerine münakaşa etmek fetemjtyorum. İhtiyacı 
karşılayıp karşılamadığı meselesi ayrı bir mev
zudur. • Yalnız dünyanın hiçbir yerinde oy yak
manın mevcut olmadığını söylediler ben olduğu 
kanaatindeyim, eğer yanılıyorsam tenvir buyur
sunlar,. Bunda görülen gayenin, delili maddinin 
ortadan kaldırılması içûndir dediler. Öylarm 
yakılması suretiyle elde birşey kalmıyacağını 
düşünen vazıı kanun biraz evvel de arzetmiştim 
kanunun 27 nci maddesine bir fıkra ilâve etmiş 
v ^ demiş ki, seçim hakkında şikâyet ve itirazda 
bu|unanlar seçim Komisyonlarına bu şikâyetle
rini bildirirler ve bunu bir tutanakla seçim ko- ı 
misyonu tesbit eder, zarfın içerıisine kör, mühür
lendikten sonra bu zarfı seçim jkurtıluha getirir. 

Arkadaşlar; bu intihabın cereyan ettiği müd
detçe seçim komisyonlarına böyle bir müracaat 
yakı olmamış ve tek bir vesika ibraz etmemiş-
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lerdir ki, biz seçim komisyonlarına veya ku
rullarına müracaat ettik bizi dinlemedi, böyle 
bir vesikada yoktur. Seçim kurullarına müraca
at vâki olmadığı gibi 41 seçim kurullarına da 
böyle bir itiraz ve müracaatın yapıldığı da 
vâki değildir. Fakat tasnif neticesinde bakıyor
lar M, kaybedilmpş netice aleyhte. Ne yapmak 
lâzım? Derhal bir sürü kendilerince bir zabıt va
rakası, demin bir Demokrat Parti arkadaşımızın 
da kürsüde söylediği gibi bir şpkâyetname ki bu 
zabıt varakası dedikleri kâğıtların da bir şikâ
yetname oMuğunu söyledikleri bu şikâyetname
ler tanzim edilmiştir. Şimdi iki vaziyet karşı 
karşıyadır; birisi; mualleliyeti iddia edilmiyen 
hiçbir hilenin karışmadığı ileri sürülnıiyen 
ve resmî bir heyet huturunda tanzim edilen 
bir tutanak vardır, bunun karşısında da kanuni 
yollardan yürünmemiş ve vaktinde ımüracaat edil
memiş ve aynı zamanda vesikaya mahiyetini or
taya koyacak bir belge de ibraz edilmemiş amma 
bunlarla tutanakların iptal; isteniliyor. Nerede? 
39 vilâyette. Sonra da dış mesele değil. Nasıl dış 
mesele değil? Büyük Millet Meclisinin mânevi-
yetini sarsan, 39 vilâyette muallel olduğunu iddia 
eden bir hâdiseyi yalnız iç mesele olarak telâkki 
ediyorlar, ben kabul etmiyorum ve komisyona 
iadesi hususundaki fikirlere bu noktadan iştirak 
etmiyorum. Zira komisyon tetkikatını şikâyet
name diye vasıflandırılan bu şikâyet varakala-
riyle bozmak istiyorlar. Bu varakaları tetkik 
ettik, ihticaca salih görmedik, onun içindir ki 
raporumuzu bu şekilde tanzim ettik;. Yapılan 
tazyıklardan bahis buyurdular. Mesnetsiz yapı
lan bu iddialar doğru olabilir. Çünkü kendileri 
şikâyetname diye vasıflamdtrrdıkları varakaları 
burada da ileri sürdüler. Şikâyetlerinde yazdı
lar. Güzel. Okuduk, tetkik ettik. Fakat birazda 
insaflı olmalarını dileriz. 39 Me Türk milletine 
türlü eza, türlü işkence yapılmışta onlarm sesi 
bize gelmemiş bunu Demokrat Partinin falan 
sandık başındaki mümessili duyurmuştur. 
Fakat o vatandaş bize bağırmamıştrr. 

Buna dayanarak, buna istinaden bu mileltin 
serbest olarak kullandığı oyun muallel- ö-lduğu 
neticesine varacağız. îşte bu mümkün değil ar
kadaşlar. Bir de şunu tebarüz ettirmek isti-

, yorum-. Biz milletin tamamiyle serbest oy kul
lanmasını istiyoruz, gayemiz budur ve bunun 
için çalışıyoruz, bunun ıçihtopİanmış bulunu
yoruz. Buna ilâve edecek bir tek sözüm vardır 
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biz bir noktaya daha inanıyoruz ve arkadaşla
rımızın da buna inanmalarını istiyoruz. Aynı 
zamanda milletimizin serbest seçimlerdeki oy
ları hakkında da mânevi kıymetlerine de hür
met göstermeleri birinci derecede elzemdir, ya
ni birincisi ne kadar elzemse ikincisini de o ka
dar elzem telâkki ediyoruz. Bu itibarla herhan
gi bir tesire tâbi olmaksızın tanzim edilmiş ra
porumuzun reye konmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Üç tane kifayeti müzakere tek
lifi var. Ancak buna karşı lehinde ve aleyhinde 
üçer arkadaşın söz söylemek salâhiyeti vardır. 
Şimdi beş arkadaş söz söylemiştir. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Şahısla
rımıza ve Partiye karşı söylenmiş sözler vardır. 
Müsaade ederseniz bunlara cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Şimdi sözü Adnan Beye veriyo
rum, ondan sonra da size yereceğim. 

Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Teşek
kür ederim. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Muhte
rem arkadaşlar, biraz evvel söz alan arkadaş
lardan birisi Çubuk'ta altı mühürlü ve boş bı
rakılmış bir zabıt varakasından bahseden Fuat 
Köprülü'ye cevaben böyle bir zabıt varakasının 
dosyada mevcut olmadığını söyledi ve Komis
yon sözcüsü de bu ifâdeyi teyit etti. Bizim bil
gimize göre böyle bir zabıt varakasının fotoğ
rafı JMÇeclis Başkanlığına tevdi edilmiştir. Bi
naenaleyh, Komisyondaki dosyada mevcut ol
ması lâznngelir. Şayet bu fotoğraf mevcut de
ğilse aşİmı yüksek huzurunuza arzetmeğe ha
zırız. 

Dr. ŞAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) .— Burada 
dır dedi ye sebebini de izah etti. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Komis
yon sözcüsü yoktur dedi. (Soldan yardır dedi 
sesleri). 

Dr, KEMAL SATIR (Seyhan) — Vardır 
dedim Reis Beyi 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Daha 
evvel söz söyüyen arkadaşın yanlış ifadesi bu 
suretle-itasA^L edilmiş oluyor. Ankara intihabı-
nın îbaşnsdabulunduğunu iddia eden, Ankara 
seçimlerini yakmdan :ta^kip ettiğini ve çok iyi 
bildiğini ifade ederek birçok tafsilât veren ar
kadaşımız burada hilafı vâki beyanatta bulun
muş demek oluyor. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) --Burada 
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300 arkadaşm 600 gözü 800 kulağı y&t. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Yine 
aynı arkadaşımızın bir beyanına temas ede
ceğim. Dediler ki, Demokrat partinin Ankara-
daki temsilcileri 100/100 mahkûm olmuş insan
lardan ibarettir. (Soldan hayır sesleri), öyle
mi dediler, acaba bunuda mı yanlış işittik. (Sol
dan yanlış sesleri). 

EMÎN HALÎM ERGUN (Ankara) — Vali
nin elinde gördüğüm listedeki isimlerin % 100 
mahkûm olmuştur, bunun haricinde mahkûm ol-
mıyan vatandaşlar bulunabilir dedim. Sözüm 
zabta geçti. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Müsa
ade ederseniz, görüyorsunuz ki, ifadeyi böyle 
anlamakta haklıyım. Vali elindeki listedeki 
isimlerin % 100 mahkûm olduklarını gördüm. 
Bunun mânası ne demektir. Temsilcilerin 
Temsilcilerin heyeti umumiyesi mahkûm olmuş 
demektir. (Hayır hayır sesleri). O halde bu da 
tashih edilmiş olsun. Hakikatler ortaya olduğu 
gibi dökülsün. 

Şimdi bu arkadaşımız dediler M, Demokrat 
Partinin mensupları arasında Millî Mücadeleye 
aykırı hareket eden insanlar vardır* Demokrat 
Partinin temsilcileri arasında mahkûmiyeti sa
bıkası olan insanlar vardır. Yine bu arkadaşımız 
dediler ki, Demokrat Parti köylerde) kasabalar
da din propagandası yapmıştır. 

Evvelâ ilk iki ifadelerine cevap vereyim: Şa
yet Demokrat Parti mensupları arasında Millî 
mücadeleye ay hırı hareket etmiş olanlar varsa, 
kendilerinden çok rica ediyorum, nizamnamemiz 
açıktır, bize malûmat versinler, derhal kendileri 
hakkında muamele yapmağa ve onları partimiz
den çıkarmağa hazırız. Demokrat Parti mensup
larından mahkûmiyetleri olanlar da varsa bunla
rın da mahkûm ederiz . (Vereceğiz sesleri). 
Demokrat Parti mümessillerinden mahkûmiyet
leri olanlar varsa ve bunların mahkûmiyeti bir 
siyasi partiye, Demokrat Partiye girmelerine 
mâni derecede ise, bunların da isimlerini vardik-
leri takdirde bize ancak müteşekkir olmak vazi
fesi düşer. 

Şimdi uzun boylu, köylerde, kasabalarda, şu
rada, burada propaganda yapıldığından yana 
yakıla şikâyetler yapıldı. 

Arkadaşlar; Demokrat Parti kendi prensip
lerinin doğruluğuna inanır ve hiçbir zaman din 
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propagandası yapmağı aklmdan geçirmediği gibi 
dinin siyasete âlet edilmesini en menfur bir ha
reket olarak telakki eder. Bu isnadı şiddetle ve 
katiyetle reddetmek, mecburiyetindeyiz. Buna mu
kabil bizim de türlü türlü şikâyetlerimiz vardır. 
Bunlardan hiçbirini burada ifade etmiş değiliz. 

Halk Partisi mensupları, Halk Partisini tem
sil ettiklerini ifade edenler tarafından memle
kete ihanet, düşmanla iştirak gibi, isnadların 
iftiraların en senlini aleyhimizde pervasızca 
memleketin her tarafında her bucağında yapan 
Halk Partisi mensuplarını biliyoruz. Bunları 
burada söylemiş değiliz. Bunların kapısını bura
da açacak olursak bizim de çok söyliyeceklerimiz 
vardır (Soldan söyleyin sesleri). Arkadaşımız 
sayıp döktüler. Kan pahasına elde ettiğimiz in
kılâplara tevcih edilmiş hücumlar vardır. 
dediler. Bir imam tevkif edilmiş üstünde 
18 - 20 bıçak bulunmuş. Ben de hayret edi
yorum (Gülüşmeler). Acaba bu imam 20 bı
çağı ne için taşımıştır? Bu din propaandası-
nı yapanlar acaba mahkemeye verilmemiş mi? 
Sabah akşam kaymakamla, bucak müdürüyle 
Mücadeleye aykırı hareket etmiş olanlar varsa 
Sabah akşam kaymakamla, bucak müdürü ile 
ve bütün Devlet memurları ile mesai teşriki 
yapmakta bulunan Halk Partisi vazifelileri aca
ba bu gibi hareketleri görmek, bulmak, tevsik 
etmek, tecziye etmek imkânlarından mahrum 
mu idi arkadaşlar? 

Tevsik edememek mahrumiyeti, hakkını ifa
de edememek, sesini işittirememek talihsizliği 
olsa olsa Demokrat Partinin, ekalliyet partisinin 
nasibi olunabilir. Başka türlüsü vicdanı mil
lette yer tutacak mahiyette iddialar olmaz arka
daşlar. Bir söz vardır; görenler Allah için 
söylesin. - • 

Şimdi, bana kalırsa, bu din propagandası 
üzerinde, milletin, Devletin bünyesine tevcih 
edilmiş hücumlar, zararlı ve tehlikeli propa
gandalar bütün bu mevzular üzerinde mademki 
Halk Partisi birçok şikâyetleri olduğunu bu 
kürsüden ifade etmiş bulunmaktadır, madem1 

ki biz de bilmukabele bu mevzularda şikâyetle
rimiz olduğunu ifade etmekteyiz; o halde bir-
araya gelip bu meseleleri müştereken tetkik efc 
mekte bir mahzur yoktur. Bunu hepinize tek
lif ediyoruz, buna biz hazınz- arkadaşlar. (Sol
dan gürültüler). Ondan sonra i Ankara. ,seejm> 
leri hftkJaada dâuileri geri karşılıklı iddialar oh 
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du. Mademki bu karşılıklı iddialar kavli mü
cerrette -kalmıştır. O halde Ankara 'nm içinde
dir Büyük Millet Meclisi. Büyük Millet Mec
lisi hakikatleri anlamaktan imtina etmiyeceğinfr 
göre Ankara seçimleri hakkında bir anket aça
bilirsiniz arkadaşlar, (Soldan gürültüler). Sağ
lı sollu, karşılıklı iddialar ne dereceye kadar 
doğru olduğunu anlamak için de şöyle bir el 
uzatmanız kâfidir ve derhal anlayabilecek va
ziyettesiniz. (Soldan onu da ne diye söyledi* 
niz). Şimdi arkadaşlar, yine bu mevzuda ar
kadaşımız dediler ki kurul tutanakları vardır, 
kurul tutanaklarının mülâhazat hanesine şöyle 
bir bakarsanız hiç bir menfi şerh yoktur. Bu 
kanun kuvvetindedir. Buna karşı bunu iptal 
edebilecek, bunu cerh edebilecek ne delil geti
rebilirsiniz, hiçbir delil olamaz buna karşı, de
diler. Bu, esasa irca edilecek olursa,- Türki
ye'de hiçbir intihap hiçbir seçim bozulamaz ne
ticesine varılır. (Soldan gürültüler) Hakika
ten tatbikatta da bu netice hâsıl olmuştur. Bin-
bir dosya, binbir şikâyet ve 39 vilâyete itiraz. 
Bütün bunların hepsi ihticaca salih değildir, 
kavlimüeerretten ibarettir. Bir taraflıdır. 

TUTANAKLARI t Ko. BAŞKANI KEMAL 
TURAN (İsparta) — Öylesi de var gelecek. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Şimdi 
müsaade buyurursanız bendeniz hakikaten öğ
renmek istiyorum. Bir seçimi bozmak için. şu, 
vesika bu vesika bunlar birer kavlimücerrettir; 
sehadettir, değildir. Mektuptur mektup değil
dir. Bir sürü sözler oldu, ben hakikaten öğ
renmek istiyorum. Bîr seçimin bozulmasına ve
yahut bir seçim hakkında tetkikat yapılmasına 
değer mahiyette vesika acaba nasıl olur. Bunu 
aklamak istiyorum samimiyetime emin olunuz. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Tüzükte var. 
ADNAN MENDERES (Devamla) — Kanun 

vazii diyor ki ihbar ve şikâyet üzerine tahkikat 
açılır diyor. (Soldan öyle -değil, öyle değil ses
leri) diyor efendim, diyor efendimi Çünkü 
vazii kanun Meclis intihabı git»- gayet''mühim 
ve gayet nazik bir mevzuu şu mfjşamm bu'ma
kamın murakabesine bırakmamış' keaâi (0yB 
almış. Bunun mânası; ben kwa£dm bilecefipı se
çimler doğru mu yapjlmıiy <!$ii mi? ''lüjŞf$-
el koyup ben Jseadim 5^rwecf^imdiyor. I|a> 
ber veriyoruz, şikâyet ediyoruz» s e ^ l e r f c p » * 
da bozuktur, şurada bowfo$pç diyorsa hiçbirini 
kale almi|ror«upuz. ' 
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tlîISSEM £RÂN :(İ2mir) ••— Almıyoruz, ne 
yapalım, mecbur muyuz? 

Dr. FAHBÎ EGEVÎT ̂ Kasteonu) — Aıka-
âöşiar Yüksek Huzurunuaa Fuat Köprülü arka-
cfaştmm beyanatını mtifcaakıp çd@B&ağa karar ver-

r mistim. Bu kararanı kuwetiea«fr:raneğe yine 
arkadaşım Adnan Menderes'in bir daveti sebep 
oldu: 

©örenler Allah için söylesin' ̂ Dediler. Ben de 
Allah rizam için^ğöMükleriımâ söylemeye geldim. 

(Soldan gülüşmeler) 
Arkadaşlarını ben eski Temyiz âzasından ve 

şimdi JElletvekili olan Fuad Hulusi Bey arkada
şınım bir fikrine iştirak etmediğimi söylemekle 
vazifemi yapmış olacağım. O da şahadet beyyi-
nesi üzerinde ısrarla durması ve bu beyyinenin 
krymeti üzerinde bilhassa tevakkuf etmesidir. Şa
hadet beyyinesi, muasır telekkiyatı hukukiyeye 
göre, sandıklan kadar kuvvetli bdtr beyyine değil
dir. Muasır diye işe başlamakla belki hata ediyo
rum, çünkü 16 ve 17 nci asırda da meşhur filo
zof Baeon, «Şehadet ' başlında gelir ve. 
şehadet bilhassa adet fazlalığiyle inanmayı icab-
ettiren bir vakıa değildir, bu öyle bir vakıayı 
maneviyedir ki, şehadet için hüküm sırasında ya
pılacak şey ancak tartılmadır:» dıer. (Critioue du 
temoiyage) adlı kitabının aşağı yukan sekizinci 
sayfasında bunları yazar. Binaenaleyh ben ken
dimi davete uyarak buraya geltaıiş ve hemen he
men bir şahit gibi saydığım için benitm sözle
rime pek inanmamanızı rica ediyorum. Sözlerim 
sıdka dalrizbe de delâlet edebilir. Kendim şeha-
detten şüphe ederken sizleri nasıl o sıfatla iknaa 

-cüret «debüMrim. Amma buna rağmen bir şahit 
: gibi, .gördüklerimi ıttıla hâsıl ettiklerimi size 
beyan etmekte fayda bulurum. İster inanın ister 
inanmayan arkadaşlar. 

Ben »Çubuk kazasındaseçim dolayısiyle beş 
gön, kaldım. Seçimin yapıldiğı «gece Ankara 'ya 
döndüm.; Bu itibarla bilhassa Fm& Köprülü ar-
Jcadaşnnm üzerinde durduğu Çubuk meselelerini 
bârazıda şahit gibi soylemekliğhne Yüksek Hey-
etaaizin ve-ben^sinin müsaade buyurmasını rica 
edeceğim. • \ ' 

Arkadaşlarını iki defa Çubuğa gittim; tashi-
hen «öyüyeyim. Birisinıde Araf Çubukçu arkada
şımla. beraber diğerinde de seçime takaddüm eden 
ğ4üaferde„. tMottâli olduğum şeyleri şunlardır: ke
sif bir piöpagaada; tamamien meşru, mâkul bir 
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"propaganda; Suttu Saik* Partisi yapmıyordu, 
Demokrat Parti yapıyordu. Birine! köye tara
dık, Yeniae. Şöyle baktım, Demokrat Parti ara
baları fevç fevç do^nuşiar. Biz tek araba üe iş
tirak ediyorduk. Onlar eksik olmasnılar 3 - 5 
araba ile köy köy geziyorlardı. Bu onlardaki 
servet ve iktidarın ifadesi bizim de biraz ülh-
mal edişanizin beyanıdır, onlar iyi çalıştılar. 

Yeniceden durmadık. Aralarında belki Fu
at Köprülü de vardı. Pek o kadarını bilmem , 
(Sağdan yoktu sesleri). Teşekkür ederim, o ' 
yokmuş ötekiler varmış. Üstündeki köye gittik. 
Esen boğa. Esenboğa bir makteldir. Esenboğa-
ğamn maktel olduğu vatanın şehadetiyle, bi
zim vatanın değil, Emin Yalmanın vatanının 
şehadetâyle anlaşılmaktadır. Orada Çubuk kay
makamı bir vatandaşı katletmiş, bir vatandaşı 
zebhetmiş ve saire. Şehadet ne kadar kötü bir 
şeydir. (Sağdan söylentiler) Ben böyle gördüm 
gibi geliyor. Emıin Yalmanın vatanında gördüm 
Sordum Köylülere Vallahi efendim öyle diyor
lar dediler. 

Nasıl? Gelmiş kaymakam buraya dövmüş. 
Yani adamı kaymakam dövmüş. Gören varmı 
diye sorduk. Gördük diyorlar efendim. Kim 
gördü? Köyde şimdi knjmse yok, hepsi tarlada 
çalışıyor. E, bir iki kişi çağırın tarladan 
Çağırdılar. Sorduk; gördünüz mü! Vallahi öy
le diyorlar. Peki suçun sebebi ne imiş? Kayma
kama-.karşı filân gelmâş galiba. Baktık ki bir şey 
yok, bir az daha konuştuk. Demokratlardan ge
liyorlar mı diye sorduk. Tabiî biz de particiyiz. 
Geliyorlar efendim dediler. 

Sureti katiyede şurada Demokrat Parti namı 
na Milletvekili olarak seçilmiş olan arkadaşları 
tenzih ötmek isterim» amma kendileri Esenbo
ğa Ma bulunmadıklarını ve oracla konuşulan
ları bilmiyebilirler. Fakat Güldarbı köyünde 
bizzat Fuad Köprülü arkadaşım söyledi W ken
disi o gün yokmuş. O günkü konuşma kendile
rinin bulunmadığı bir güne tesadüf ediyor. Ne
ler söyledikleri, ne propagandalar yaptıklarını 
yine şahadete inanmamalarım* tavsiye edeceğim, 
arkadaşımız Fuat Hulusi buluşmadı, lyj beyyine 
değil sakat beyydkıedir. 

Bize şöyle dediler ,• efendim bir defa bu as
kerlik meselesi. Ne gibi? Onlar terhis edecek
ler, bize öyle dediler. Kendileri iktidara geçer 
geçmez, Hükümetleri iktidar mevkiine geçer 
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geçmez askerleri terhis edecekler. Yahu nasıl I 
yaparlar? Bu havada? Efendim, bize öyle dedi
ler. Bizim çoluğumuz, çocuğumuz yedi sene-
denberi sınırdadır. Biz gelir gelmez bunları si
ze iade edeceğiz diye söylediler. Yahu etmeyin, 
yapmayıp, ortalıkta bazı tehlikeler görüyor Hü
kümet. Bu tehlikeler eksilmiş değil artmıştır. 
Bu tehlikeler bize doğru yaklaşmaktadır. Na
sıl vâdedebilirler, bize bu işi? Efendim, yapa
caklar, tehlike kalmadı dediler. O sırada bu 
gafil şahidin, kulağından gözünden değil, kafa
sının içinden bir hâtıra geçti. O hatıra bir ga
zetede, o gazeteyi tanırsınız. Bir başmakalesi 
vardır ki, onu burada cevaplamıya çalışacağım. 

Siyasi hava bizim için tehlikeli görülmüyor, 
tehlikeli değildir. Ruslardan gelecek bir teh
like tasavvuru bizim için güçtür. Zira biz Sov
yetlerden, Ruslardan gelecek tehlikeye karşı 
baştan başa millet olarak aşılıyız. Hattâ ref-
ractiv bir vaziyetteyiz. Bize yalnız buradan teh
like varit değildir. Olsa olsa şöyle bir tehlike 
olabilir. Ruslar Amerika'ya başvururlar. Bu 
gazetenin mütalâasıdır. Amerika'da Ermeniler, 
Ruslar tarafından kandırılarak bizim aleyhimiz
de propagandaya kalkarlar ve bizim demokra
siye elverişli olmadığımızı, zira bu seçim de de 
Halk Partisi kazanırsa, iktidar mevkiine geçer
se, demokrasinin inkişiafma müsait olmadığımı
zın en büyük delilini belirtmiş olacağız. 

Bunu belirtimiş olacağımızdan bu bakım/dan 
bize denizler aşırı büyük memleketlerin itimadı 
azalacak ve bu suretle Ruslar bir tehlike ola
caktır. Yoksa Ruslardan başka türlü tehlike 
gelmesi kabili tasavvur olmadığı telkinini yapı
yordu. 

Canım efendim, falanca gazetede böyle tel
kin yapılırsa sen köyde işittiğin havadisle bu
nun arasmda nasıl münasebet kurarsın bu gaf
let olur. filân gibi amma o gazetelerde müte
madiyen karşı partili arkadaşlarımızın methiye-
yeleri çıkar propagandaları yapılır, yazılan neş
redilir. Şunu da belirtmek isterim seçimden 
sonra idi. Aziz arkadaşım Fuat Köprülü'nün gü
zel bir fotoğrafla tehlike olmadığı hakkmda bir 
yazısı vardı. Konuşmanın bu yola döküleceği
ni bileydim huzurunuza getirirdim. Malûmya 
şahit sözü arkadaşlarım böyle söylediler. 
Asker terhis olunacaktır dediler. Ben de köy
lüyü iknaa çalıştım. Buna imkân olursa Hükü-
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metiniz zaten askeri terhis etmekte tereddüt et
mez dedim. Çünkü şukadar yüz bin veya milyon 
askerin Devlet bütçesine nakdar ağıra mal oldu
ğunu hayat pahalılığına şuna ve buna mal ol
duğunu şimdi sizin şikâyet ettiğiniz bir çok va
kaların bunlardan ileri geldiğini ve kendilerinin 
vatansever, temiz iyi vadandaş olduklarını bina
enaleyh siyasi hayat berraklaşmadan hattâ bu
günkü şeraitin ağırlık tekasüfü gittikçe bize 
yaklaşırken böyle bir şeye teşebbüs edilemiyece-
ğini söyledim. Sonra Güldarler köyüne gittik. 
O parça parça uğradığımız yerlerde gördükleri
mi size söyliyeyim. Biz tahrik etmeksizin şöyle 
söylediler. Eski deyimle mıstantık gibi yol aça
rak hele hele filân gibi kendileri sağdan soldan 
tahrik edilmeksizin kendileri konuştular mek
teplere ilmühal sokacaklarmış. Eh ilmühal soka
caklar. Yani din kitabı,, ahlâk kitabı gibi şey. 
Camilerde okunan Türkçe ezanı ezanı Muham
medi yani arapça ezan haline getirecekler. Sonra 
diyorlar ki, bizim kanlarımız, kızlaranız zina 
yapıyorlar, kaçıyorlar ve Hükümet onlara ceza 
verip neticede bize teslim etmiyor, onlara ceza 
vereceğiz. Propagandanın kanavası bunlar: ilmi
hal, camilerde ezanı Muhammedi, asker terhisi... 
Propaganda başka bir sumu! ve mahiyet alarak 
Çubuk'a kadar devam etti. Evvelâ Çubuk'ta 
ezan okunduğunu duyduk. Amma hangi ezan? 
Arapça ezan. Ne zaman okunduğunu da tarihiyle 
söyliyeyim: Aziz arkadaşım Köprülü Çubuktan 
aynldığı sırada. (Orada iken sesleri). Evet, ora
da iken. Malûmya demin şehadet beyyinesin-
den bahsettik. Hatırımda kaldığı gibi söylüyo
rum. 

Orada arkadaşımla Çubuk kaymakamı ara
smda geçen bir konuşma da enteresan- Çubuk 
kaymakamı temiz,, asabi, memleket sever bir genç. 
Zannederim arkadaşımda takdir etmiş, münev
versin, anlayışlı gençsin demiş. Kaymakam da 
hepsi amma asker terhisi, tehlike olmadığı yo
lundaki iddia ve mekteplere ilmühal koymak 
propagandası, camilerde arapça ezan okutmak 
meselesi.-., bunlar tahrik edici şeylerdir demiş. 
Arkadaşım da elimden geldiği kadar çalışacağım, 
merkezi umumiyi bu hususta haberdar edeceğim 
demiş. 

Arkadaşlarım; daha bir çok şeyler var: Me
selâ biz gittiğimiz zaman halk toplandı, karşımı
za 4 - 5 kişi çıktı. Bazı hareketleri sebebiyle 
Hükümet bunlan mahkemeye vermeğe mecbur 
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oldular. Zira bunlardan biri baştan aşağıya 
kadar memurların, sanki halk partisinden olma
sı lazımmış gibi, ve sanki birçok memurların Halk 
Partisine mensup olmadıkları bağlı olmadıkları 
hatta ona temayül duymadıkları anlaşılmamış gi
bi (gülmeler) birisi kalktı memurlar dedi, ka
pıcısından tutun da en üst katta dahil ne kadar 
ne kadar memur varsa hepsi hırsızdırlar, bunun 
üzerine kaymakam menetmiş ve bunun üzerine 
müddeiumumi dava açmış olacak ki iki arka
daşla beni son zamanda şahit olarak çağırdılar. 
Oradaki zevattan birisi de Demokrat Parti na
mına propaganda yapmakta idi ve faal hiz
metler gösteriyordu. îsmi galiba Mehmet ola
cak. Bizi anadan doğma soydunuz, çini çıp
lak bıraktınız, yedirmediniz, içirmediniz, hep 
siz yediniz, içtiniz, bize ancak öyle şeyler bı
raktınız ki.... Haydi gelin onu da alın da insan
lıktan kurtulalım dedi ve öyle şeyleri fena bir 
işaretle, kanunun edebe muhalif diye tarif et
tiği vaziyette kavle fiil de karıştırarak konuştu. 
O da mahkemeye verildi. Hakikaten Hükümet 
kuvvetlerinin bu suretle millî heyecanı Demok
rat Partiye bağlılıklarını bizden şikâyeti tazam-
mun eden ve ceza görecek fiiler bu mahiyette 
şeylerdir. 

Arkadaşlar seçim arifesinde gittiğim zaman 
hâdiseleri değişik bulmadım. Birkaç imam da
ha yakalanmış, arzu ettikleri gibi takibe baş
lanmış olduğunu gördüm. Zira bunlar Ezanı 
Muhammediyi Arapça okumuşlardır. Türkçe de
ğil, öz Türkçe dilimizle değil, Arapça olarak 

Arkadaşlar, askerlerin terhis edilmesi hava
disini bu sefer de şiddetlenmiş olarak buldum. 
Sonra siyasi havanın bulutlardan sıyrıldığını, 
rahatlık ve ferahlığın avdet ettiğini orada da 
işittim. Söylediler. Hattâ bana bu emniyet ve
rici telkinler buradan başlıyarak Çubuk'a ka
dar takip ettiğini söyliyebilirim. Siyasi hava 
düzeliyor çünkü, millî menfaatlara aykırı niyet
ler beslediğinden şüphe etmediğimiz siyasi grup
larla dahi kolayca anlaşmak mümkündür. , Hü
kümetin aczi bu anlaşmaya mâni oluyor. Kılık
lı telkinler devam etti ve orada aziz arkadaş
larım, ordunun terhisi lâzımgeldiği vadisinde ko
nuşulurken ileri sürülen bir tez olarak halk ta
rafından bize tefhim ediloyor. Daha neler ya
pıyorlar, nasıl konuşuyorlar, diye sorduk. 
Tenzih ederim Partiyi, öyle demişler; Vergileri 
kaldıracağız, belki bir şahıs bunu böyle duymuş Az 

evvel şahadet beyyinesinin zâfı üzerinde ileri 
sürdüğü mazereti kabul ediniz. Yol yapacak ne 
ile? Baraj yapacak, buna mukabil buğdayı pa
halıya alacağız. Siz 20 - 22 ye mi alıyorsunuz ? 
ben de 35 e alacağım, ve sana ekmeği 15 ku
ruştan vereceğim. Nasıl olur, bilmiyorum. Bu 
kadar bir tenakuza nasıl düşülür. Bu kadar saç
ma bir telkin nasıl olur. Şimdi aziz arkadaşla
rım, gayyadan mı çıkacak bunlar. Elbet,te ha
tıra gelen bunlar. Bu gibi şeyler esasen birtakım 
bilgisiz ve cahil tâli elemanların halkı muhtelif 
yerlerde ayaklandırmak için vücude getirdik
leri suni bir manevra havası olarak kabul ettim. 
Arkadaşlar, seçim günü oraya değerli Prof. 
Muhlis Ete isminde bir zat geldi. Gazetelerde 
bilhassa Ulus Gazetesinde neşriyatını zevkle ta
kip ederdim. Bir de dostum Cemal Tunca'nm 
zeki, dikkatli oğlu Orhan Tunca geldiler. Bu 
zevat acaba beni görürler mi diye; ne bileyim 
şöyle ümit ettim. Amma belki de istemezler en
dişesini duydum. Eskiden bizden ve simidi de 
Demokrat Partiden olan dostların selâm ver
mekte imsak gösteriyorlar. Hakikaten Muhlis 
Ete nazik bir adam. Beni gördü ve yanıma gel
di. Belediyenin bir odası seçim odası diye ay
rılmıştı. Ben de orada bulunuyordum. Muhlis 
Ete de geldi., müşahede ettiler, epeyce durmuş
lar bir iki saat kadar seçimi nasıl buluyorsunuz 
dedim. Arkadaşlar Halep orada ise, arşın bu
rada. Muhlis Ete elbette size benden daha ya
kındır. Lütfen sorunuz. Vallahi dedi, seçim 
gayet temiz normal iyi gidiyor. 

Nasıl kim kazanıyor dedim. Vallahi dedi 
Halk Partisinin listeleri bitiyor bizimki o kadar 
değil, bu gayet tabiî, bunca yıldır yerleşmiş bir 
parti var tabiî öyle olacaktır dedi. 

Cebir filân var mıdır? dedim. 
Aynen şöyle söyledi: ben hiç öyle bir hava 

görmedim. Sokaklarda da dolaştım, kahvelerde 
de gezdim buraya da geldim, bizim partiden ar
kadaşlar da var böyle bir hava görmedim sü
kûnetle seçim devam ediyor. Hattâ şöyle bir 
hikâye de söyledi, hoşuma da gitti. Kan, koca 
yahut hısım, akraba gelmişler birisi D. Partiye, 
öteki bizim Partiye oy vermiş, filân. Şunu da 
işittim. Orhan Tunca'dan ikisiyle dertleştim bu 
mevzuda, bizden evvel gelenler tarafmdan bu 
şekilde bir propaganda yapılmış ise esef olunur 
dediler. 
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Arkadaşlarım, şahitlerin sözüne pek itibar I 

etmeyin. Zira şimdi adlarını size okuyacağım 
şahitler, okuyorum; 

Veysi Odabaşı, Güdüllü Ahmet Çavuş, Hil
mi Yılmaz, Hilmi Demirel. Bunların sözüne iti
mat etmeyin. Şahitlerin sözüne kesin olarak iti
mattan çekininiz ve bu zevatm ayrılmasından 
bir müddet evvel bana şöyle söylediler, yanımda 
birkaç kişi de vardı. 

İçlerinden birisi; aşağıdaki köylülere para 
dağıtıyor, onar lira veriyor, dedi. Onlara dedim 
ki, Çubuk'ta alınacak hububat vardır, tedarik 
edilecek yağ vardır, bir şehirlinin de bunlara 
ihtiyacı mevcut olabilir, binaenaleyh köylüye bir 
şeyi dağıtabilir. Amma şunu da düşündüm, üç 
gün evvel Halk Partisinden istifa ettiğini söylü
yor ve Çubuk'a ilk defa geldiğini beyan ediyordu. 
Bu zevatı nasıl tanıdığını bilemem. Fakat bunu 
şöyle tefsir ettim, bu arkadaş fazla luvayal hare
ket etmiş ve bilmediği adamlara sehavet gös
termekle çok cömertçe davranmış.. (Gülüşmeler). 
Bağıttı diyen köylülerden birisidir, bu bir şa
hit sözüdür, nasıl inanabilirim? Inansam da ta
mamen jnanamam- 2*111 ma şu ve bu zevatın şe-
iıad«'tiyle böyle bir keyfiyetin geçtiği bana be
yan edilmiştir Nitekim demin arkadaşım Kemal 
Satır ^eyledi, Ağılcık köyünden geldiler, oraya 
Kemal Plâvhoğlu diye bir zat müessirmiş. Sade 
burası değil, Aşağı çavundur'a kadar bazı köyler 
vardır bu zat müessirmiş. Bu zat şeyhmiş hattâ 
mahkemesi yapılıyormuş bilmem ne olmuş. Bak 
söylüyorum, arkadaşlarımı tamamen tenzih ede
rim amma Demokrat Parti namına orada çalı
şanlarla teşriki mesai ettiği muhakkaktır. O köy
de bize 4 - 5 kişi geldi, Allah rızası için söy
lediler, eh şahit sözü, şüphe ile telâkki ettik. 
Arkadaşlarım, Çubuk'ta dayak şikâyetleri de 
işittik. Calibi dikkattir ve bu şikâyetler hakkın
daki ıttılaımr biraz derinliğe sevkedince Esenbo-
ğa'da duyduğum hâdisenin hani bir adam kat- | 
ledilmiş hadisesiyle bunun arasmda bir münase
bet gördüm. Gündüz saat 2 , 5 - 3 . Ben Parti oda
sında oturuyordum, biraz da ' uyudum. Bir 
adam yakalamışlar. Hani sizin bir partinizin mü
şahidi, hani o parti ki bir çok fesadlar yapmış 
bir çok şeyler yapmış, işte o partinizin müşahidi 
olan ben yarım saat uyuyacak kadar vakit bul
muşum- Geldim baktım. Arkadaşın bahsettiği 
Muhlis Ete ve Orhan Tunca dediler ki biz vallahi 
müessif bir hâdise gördük, kaymakam dediler, I 
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[ birisini döğdü. Birisi dedi ki hayir jandarma 

kumandanı döğdü? Yani şahitler arasında ihtilâf. 
Jandarma kumandanı olsun, kaymakam olsun ne 
ise birisi döğdü fena muamele etti. Kime karşı 

yaptılar? Efendim gece bir hâdise olmuş, birisi tut
muş... (Soldan sadede sadede sesleri). Sadede geli
yorum, saded budur, sadedin içindeyim. Birisi de

miş ki Ankara'ya giden te l im keserken yakalanmış 
Demokratlar namına propaganda yapmakla 
meşgul Deli Nuri cisminde birisinden şüphe et
mişler, yakalamışlar, döğmüşler. Kim? ya kay
makam, veya jandarma kumandanı. Orhan temiz 
çocuk, hayır dedi, görmedim. Çok mu döğdü? 
Efendim, itip kakaladı. Nasıl kakaladı? Şöyle 
oinuzundan itti. Osırada itenin kaymakam oldu
ğunu söyliyen birisi geldi, Muharrem isminde 
birisini çağırdım kaymakamın hattâ kızdığı za
man değil, okşarken dahi şefkatle ittiğini dayak 
iddialarını ispat etti. Kötü muameleden, dayak
tan işkenceye kadar uzamak istidadını gösteren 
büyük zülüm budur. Bu zulümle Esenboğa'da 
geçen hâdise taraşında bir münasebet tasavvur et
tim Vatan Gazetesinin beyanına göre ve katle
dildiği zannı mevcut olan kimse dahi böyle hım 
olacaktır. Kendisi dahi bulunmuş değildir. (Sol
dan kâfi, kâfi sesleri). Bencede kâfi yalınız kı
saca birşeyden bahsedeceğim. Demdin burada ko
nuşulurken Sinob seçiminden bahsettiler. De
mokrat Partili arkadaşlarım ellerini kaldırarak 
Sinob seçimini dahi kabul etmediler. Halbuki 
buz oradan yalnız Cevdet Kerim Incedayı'yı çı
karabilirdik. Demokrat Partili arkadaşlar umu
miyetle bizim Hükümetimiz iktidar mevkiinde 
bulunduğu sırada yapılmış seçimleri kabul ve 
tasvip etmek temayülü yok gübi görünüyor. Ben 
bu hava üzerinde bilhassa dikkatle ve ibretle ba
kıyorum, teessürler duyuyorum, istedikleri 
hangi seçimdir? Cevap verecekler; hile yap ılıma
yan şu bu olmayan seçimlerdir. Ne zaman se
çimde hile yapılmadığını iddia etmı'Jyec eksiniz 1 
Ne zaman biz iktidar mevkiinde olursak. Haki
katen geçende Sayın Recep Peker'in pek haki
mane iüade buyurdukları gibi bir akalliyet partili
sinin şiddetli, af buyursunlar ve zalim tahakkü
mü karşısında bulunuyoruz ve teessür duyuyo
ruz. (Sağdan hayır, hayır sesleri) 65 kişinin 388 
Halk Partili milletvekr.llikden müteşekkil mec
lisi gayrimesru saymasına doğru giden bir tema
yül var. 

Buraya gelmişlerdir. Yemin etmişlerdir. 
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Muarazayı kabul etmişlerdir, muhalefet etmiş
lerdir. icabında hatriplerden bazılarını ve hattâ 
bir vesile ile bizim Başvekil'in konuşmasını al
kışlamışlardır. Amma umumi seçim mazbataları 
konuşulurken Sinob seçim mazbatalarına sıra 
geldiği zaman biz Demokrat Partinin Sayın mil
letvekillerini ellerimizi kaldırmak suretiyle ha
raretle kabul ve tasdik ettik onlals bunu dahi ka
bul etmek mürüvvetini göstermediler. 

Arkadaşlar; bü doğrudan doğruya seçimimi
zin meşruiyetine tevcih edilen o nevi taaruzlar-
lardantdir ki, kendilerini tatmin için tek şart 
kayıtsız şartsız iktidarın onlarda olması ve bü
tün memlekette seçimi kazanmış olmalarıdır gibi 
geliyor bana İyi amma bu da içinden . çıkıl
maz bir şeydir. Ben hükümetten çekileceğim 
memleket Hükümetsiz kalacak seçim nasıl yapı
lacak? Ben seçimde kaldıkça o seçimi kazanmaz
sa yeni yeni itaba mâruz kalacağım. (Kâfi, kâfi 
sesleri) Ye memleket korkunç bir [itimatsızlık 
havası içinde yaşayacaktır. Hastalık budur. Bu, 
sade memleket içinde bir iç politika olarak ifa
de edilemiyecek bizi tehdit eden tehlikelerin or
tasında silâhsız müdafaasız kalan bir vaziyetle 
neticelenecektir. Bu tehlikeyi basiretle gözden 
geçirmek mürüvvetine acaba ne zaman vasıl ola
caklardır. 

BAŞKAN — 4 arkadaş söz almıştır, 3 de ki
fayet takriri vardır. (Kâfi sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter, raporun oya sunulmasını arz 

ve teklif ederiz. 
izmir Malatya 

(Ekrem Oran Şefik Tugay 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini aya ar
zediyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

Bir değiştirge'vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüde uzun uzadıya izah ettiğim gibüı An

kara İli seçimlerine hile ve fesat karıştırıldığına 
dair şikâyet ve itirazlar Komisyoııca gereği gi
bi incelenmemı'lştir. Tetkikatm usulü dairesinde 
genişletilmesi ve derinleştirilmesi için evrakın 
inceleme Komisyonuna iadesini teklif ve talep 
ederim. 

İstanbul 
Fuat Köprülü 
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BAŞKAN — Bu değiştirgeyi nazarı dikkati

nize arsediyorum, Nazarı dikkate alanlar.. Al-
mıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 

Asıl raporu oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

Şimdi seçim tutanaklarını ayn ayrı oya su
nuyorum : 

ismet inönü, seçim tutanağını onayınıza su
nuyorum. (Soldan alkışlar). Onaylıyanlar... 
Onaylamıyanlar... Onaylanmıştır. 

Naki Cevat Akkerman, seçim tutanağını 
onayınıza sunuyorum. Onaylıyanlar... Onaylamı-

.. yanlar... Onaylanmıştır. 
Mebrure Aksoley, seçim tutanağını onayını

za sunuyorum. Onaylıyanlar... Onaylamıyanlar... 
Onaylanmıştır. 

Falih Rıfkı Atay, seçtim tutanağını onayınıza 
arzediyorum. Onaylıyanlar... Onaylamıyanlar.,. 
Onaylanmıştır. 

Hilmi Atlıoğlu, seçim tutanağını onayınıza 
sunuyorum. Onaylıyanlar... Onaylamıyanlar... 
Onaylanmıştır. 

ibrahim Rauf Ayaşlı, seçim tutanağını Ona
yınıza arzediyorum. Onaylıyanlar... Onaylamı
yanlar... Onaylanmıştır. 

Hıfzı Oğuz Bekata, seçim tutanağını onayı
nıza sunuyorum, onaylıyanlar... Onaylamıyan
lar... Onaylanmıştır. 

Avni Refik Bekman, seçim tutanağını onayı
nıza sunuyorum. Onaylıyanlar... Onaylamıyan
lar... Onaylanmıştır. 

Raşit Börekçi, seçıiım tutanağını onayınıza 
Osunuyorum. Onaylıyanlar... Onaylamıyanlar... 
Onaylanmıştır. 

Arif Çubukçu, seçim tutanağını onayınıza 
sunuyorum. Onaylıyanlar... Onaylamıyanlar... 
Onaylanmıştır. 

Emin Halim Ergun, seçim tutanağını onayı
nıza sunuyorum. Onaylıyanlar... Onaylamıyan
lar... Onaylanmıştır. 

Muammer Eriş, seçim tutanağını onaylıyan
lar... Onaylamıyanlar... Onaylanmıştır. 

ihsan Ezgü; seçim tutanağını onayınıza su
nuyorum. Onaylıyanlar... Onaylamıyanlar... Onay
lanmıştır. 

Cevdet Gölet, seçim tutanağını onayınıza ar
zediyorum. Onaylıyanlar... Onaylamayanlar... 
Onaylanmıştır. 
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Mümtaz ökmen, seçim tutanağını onayınıza 

sunuyorum. Onaylıyanlar... Onaylamayanlar . . . 
Onaylanmıştır. 

Fakihe öymen, seçim tutanağını onayınıza 
sunuyorum, onaylıyanlar... Onaylamıyanlar... 
Onaylanmıştır. 

Gl. Naci Tınaz, seçim tutanağını onayınıza 
sunuyorum. Onaylıyanlar... Orfaylamıyanlar... 
Onaylanmıştır. 

Saat 17 de toplanılmak üzere oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati - 15,40 

I K I N O I OTURUM 
Açılma saati : 17 

BAKSAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) Hüseyin Ulusoy (Niğde) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

6. — Çankırı Miletvehillerinin- seçim tutanak
ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/16) [1] 

BAŞKAN — Çankırı Milletvekillerinin seçim 
tutanakları hakkındaki Tutanakları İnceleme 
Komisyonu raporunu okutuyorum. 

(Çankırı Milletvekillerinin seçim tutanakları 
hakkındaki Tutanakları İnceleme Komisyonu. 
rapooru okundu). 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
Söz istiyen yoktur. Komisyon raporunu oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Seçim tutanaklarını oyunuza sunuyorum: 
Çankırı Milletvekili Dr. Akif Arkan'm, se

çim tutanağını oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Seçim tutanağı onanmıştır. 

Çankırı Milletvekili Rifat Dolunay'ın seçim 
tutanağını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Seçim tutanağı onanmıştır. 

Çankırı Milletvekilli Mustafa Abdülhalik 
Renda'nın seçim tutanağını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Seçim tutanağı 
onanmıştır. 

Çankırı Milletvekili Gl. Zeki Soydemir'in se
çim tutanağını oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Seçim tutanağı onanmıştır. 

[1] 14 sayılı basmayazı tutamağın sonundadır. 

Çankırı Milletvekili Ahmet İhsan Zeyneloğ-
lu'nun seş'm tutanağını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Seçim tutanağı 
onanmıştır. 

7. — Seyhan Milletvekilerinin seçim tutanak
ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (3/37) [1] 

BAŞKAN — Tutanakları . İnceleme Komis
yonu raporunu okutuyorum. 

(Tutanakları İnceleme komisyonu raporu 
okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? Şöz istiyen yoktur. Raporu oynuza sunuyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Rapor onan
mıştır. 

Şimdi teker teker Seyhan Milletvekillerinin 
tutanaklarını oyunuza sunuyorum. 

Kemal; Çelik; Kabul edenler... Etmiyenler... 
Onanmıştır. 

Dr. Makbule Dıblan; Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Onanmıştır. 

Kasım Ener; Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Onanmıştır. 

Kasım Gülek; Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Onanmıştır. 

Cavit Oral; Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Onanmıştır. . 

Sinan Tekelioğlu; Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Onanmıştır. 

[1] 28 sayılı basmayazı tutanağın sonundad\r, 

— 140 — 



B : 8 26.8 
Hilmi Uran; Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Onanmıştır. 
Ali Münif Yegena; Kabul edenler ... Etmi

yenler ... Onanmıştır. 
Ahmet Remzi Yüregir; Kabul edenler... Etmi

yenler ... Onanmıştır. 

8. — Balıkesir Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları inceleme Komisyo

nu raporları (5/8) [1] 

(Balıkesir Milletvekili Abdi Ağabeyoğlu'na 
ait mazbata okundu). 

BAŞKAN — Efendim, bu okunan rapor Ba
lıkesir Milletvekillerinden Abdi Ağabeyoğlu hak
kındaki şikâyete aittir. Balıkesir Milletvekil
lerinin hepsi hakkında bir rapor daha vardır, o 
da okunacaktır. 

(Okundu). 
BAŞKAN — Her iki raporu ayrı ayrı oyu

nuza sunacağım. Evvelâ Abdiağabeyoğlu'na 
ait birinci rapor hakkında söz istiyen var mı? 
Söz istiyen olmadığına göre Abdi Ağabeyoğlu hak
kındaki birinci raporu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi ikinci raporu müzakere edeceğiz, bu 
rapor hakkında söz istiyen var mı? 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Sayın arkadaşlar; 
Balıkesir Milletvekilliği seçimleri hakkındaki İn
celeme Komisyonu raporu, diğer illerde olduğu 
gibi aynı kanaat ve anlayış zihniyeti içinde ve 
aşağı yukarı aynı mucip sebeplere dayanılarak 
yazılmış olduğunu gördüm. Birbirine bu kadar 
benzerlik gösteren komisyon raporu, acaba bü
tün yurtta yapılan seçim yolsuzluklarının mil
let vicdanında bir tek el tarafından idare edil
diği kanaatini kökleştirecek kadar aynı çehre 
ve aynı vasıfları taşıması bakımından mı ileri ge
liyor, bilmiyorum. İnceleme Komisyonu rapo
runda Balıkesir seçimleri hakkındaki itiraz ve 
şikâyetlerin reddi ve seçim mazbatalarının tas-
dikına sebep olarak gösterilen mucip sebepler de 
üç noktada toplanmaktadır. Birincisi, vesika na
mı altında iliştiren kâğıtlardaki imza sahipleri 
nin hiç bir sıfatı Tesmiyeleri olmadığı gibi kanu
ni durumları itibariyle de hukukan tutanak 
tanzimine salahiyetli olmadıkları . 

İkincisi C. H. P. adayları ile D. P. adayları 

[1] %3 sayılı bdşmayazı tutanağın sonundadır 
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arasındaki oy farkı bakımından neticeye müessir 
bulunmadığı, 

Üçüncüsü de il kurulundan gönderilen Millet
vekili tutanaklarında, Anayasa ve seçim kanu
nu hükümlerine göre Milletvekili seçilen zevatın 
Milletvekili seçilmelerine engel bir halleri oldu
ğuna dair bir meşruhat bulunmamasından iba
rettir. 

Komisyonca dermeyan edilen bu üçüncü nok
ta üzerinde durmayacağım çünki dilekçelerin 
tetkikinden anlaşılacağı üzere ihbar ve şikâyetin 
mevzuu Balıkesir Milletvekili olarak içimizde 
bulunan B. M. M. için cidden büyük birer kıy
met ifade eden arkadaşlarımızın şahsiyetleri de
ğil ancak seçim kanununa aykırı hareketlerle 
seçime fesat karıştırıldığı keyfiyetidir. Millet
vekili arkadaşlarımızın şahsiyetleri şikâyet mev
zuu ittihaz edilmemiş olması bakımından itirazın 
reddi hususunda mucip sebep olarak gösteril
mesini yersiz ve zait bulurum. 

Birinci mucip sebebe geçiyorum: Arkadaşlar 
dikkat buyurulursa, raporun yazılış şekline göre 
İnceleme Komisyonu vesaik olarak kendisine ar-
zedilen kâğıtların mahiyet ve muhtevalarını de
ğil yalnız şeklini yani imza sahiplerinin resmi 
sıfatları olup olmadığını araştırmış ve hattâ bir 
az sonra izah edeceğim veçhile bu ciheti dahi 
ciddi bir tetkik ve tahkika tâbi tutmadığı kana-
atma varıyoruz. Komisyon raporunda, yalnız im
za sahiplerinin hüviyetleri bahis mevzu edilmek
te, ne gibi vesikaların tetkik edildiği ve muhteva
sının hangi esbaba dayanılarak red ve tahlil 
edildiği göstermemektedir. Arkadaşlar seçim fe
sadının ispatı için salahiyetli kimseler tarafın
dan tanzim edilmiş bir tutanağın bulunması lü-
dmi ve bu fikri ilham eden sebep ve âmili, ar-
zumunu tesbit eden kornişon kanaatnım mesne-
kadaşlarım mazur görsünler, anlamıyorum. Çün
kü Anayasayı karıştırdım, İçtüzüğü okudum, 
Seçim Kanununu tetkik ettim, şikâyetlere ne 
gibi vesaik iliştirileceği ve seçim yolsuzlukla
rının kimler tarafından ve ne şekilde tanzim 
edilmiş olan tutanaklarla kabili ispat olduğuna 
dair bir hüküm göremedim. İhbar ve şikâyet
lere iliştirilen kâğıtların ihticaca salih vesaik
ten bulunmadığını, binaenaleyh tahkik ve tet
kike lüzum olmadan reddedilmesinin muvafık 
bulunduğu tezini hararetle müdafaa eden ikti
dar partisi mensubu sayın arkadaşlarımız da bu 
hususta bizi tenvir buyurmadılar. Saym ko-
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misyon acava tutanaklara imza koymağa yetkili, 
resmî sıfatı haiz ve kanuni durumları itibariy
le hukukan tutanak tanzimine salahiyetli kim
selerden, kimleri kastediyorlar? Bunu Adnan 
Menderes arkadaşımız gibi ben de merak ediyo
rum. Bir köyde, bir sandık başında irtikâbe-
dilen herhangi yolsuzluğun ve sandıklardan çı
kan oy miktarının tevsik ve tesbiti için tanzim 
edilen tutanaklarda kimlerin imzasının bulun
ması lüzumu vardır. Valinin mi, kaymakamın 
mı, nahiye müdürünün mü, ihtiyar heyetinin 
mi, yoksa seçim komisyonunun mu imzalarının 
bulunması gereklidir? Lütfen bu hususu tav
zih buyururlarsa şükran duyarız Halk da Bü
yük Meclisin içtihat ve kanaatlarmı öğrenerek 
bundan sonra yapılacak seçimlerde müşahede 
edecekleri yolsuzlukları ispat için bu mahiyette 
vesaik temin etmeğe çalışırlar. Eğer imkân bu
lamazlarsa şikâyetten feragat ederler. Binaen
aleyh bu hususta Büyük Meclisin takarrür et
miş içtihat ve kararlarının belirtilmesi gerek
lidir 

Arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki seçim 
yolsuzluklarını ispat için ne bir noter senedi gibi 
resmî vesikaya ne de aleyhlerinde şikâyet edilen 
resmî makam ve mercilerin imzasını havi zabıt 
varakası tanzim ve temin etmek imkânı vardır. 
bu takdirde bugünkü seçim kanunu muvacehe
sinde memlekette demokrasinin gelişmesi ve mu
halif partilerin milletvekili çıkarabilmeleri bazı 
Halk Partisine mensup insaflı milletvekilleri 
arkadaşlarımızın da itiraf ve teslim ettikleri gi
bi, ancak iktidar partisinin lütuf ve mürüvveti
ne kalmış olur. Eğer bu kürsüde konuşan ikti
dar partisine mensup birçok arkadaşlarımız iz
har ettikleri arzularında samimi iseler, böyle ha
zin bir âkibeti hiç biriniz arzu etmezsiniz zan
nederim. Binaenaleyh, bugünkü malûl Seçim 
Kanununun ya ıslahı icabeder, yahut ta delille
rin tetkik ve tahkiki hususunda bu derece taas
sup ve titizlik göstermemek lâzımgelir. 

Arkadaşlar, temsilciler tarafından halk mu
vacehesinde ve bir çok şahitler huzurunda tan
zim edilen tutanakların, eğer resmî vesika mahi
yetini haiz bulunmadığı iddia ediliyorsa, İnce
leme Komisyonunun tetkikine arzedilen, seçim 
sonunda sandıklardan çıkan oy miktarını tes-
bit eden ve sonradan değiştirildiği iddia edilen 
oy tasnif tutanaklarından Dursunbey -İlçesine 
ait 40 - 41 numaralı Ericik, ve Meydançayırı, 42 
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numaralı Karakaya, 49 Hınzacık, 53 numaralı 
Veliler, 55 numlaralı Odaköy, 56 numaralı Mıcır
lar, 62 numaralı Hasımlar, 66 numaralı Çam-
harman, 80 numaralı Altmçanakçı, 105 numaralı 
Akça gönen; 

Bandırma İlçesi; 27 numaralı Orhaniye, 28 
numaralı Çepni, 29 numaralı Sivamlı, 31 numa
ralı Beyköy, 41 numaralı Kirazcı, 

Edremit İlçesinde; 20 numaralı Camcı, 27 nu
maralı Çamlıkhallıaçlar, 18 numaralı Dereli, 

Gönen İlçesinin, Babayaka , Alaeaoluk ve 
Gündoğan köyleriyle hepsini ayrı ayrı saymak 
suretiyle vaktinizi israf etmek istemiyorum, De
mokrat Parti Balıkesir Başkanının dilekçesinde 
yazılı merkez kazasının Kepsut ve Ertuğrul bu
cağına bağlı 24 köyünde birkaçı müstesna hepsi 
altında köy muhtarı ve azaları, Halk Partisi 
temsilcisi imzası bulunmaktadır. Çok rica ede
rim. Bu tutanaklarda mı, yetkisiz kimseler ta
rafından yazılmıştır ? . Bunlarda mı tetkika şa
yan değildi? Görülüyor ki, arkadaşlar değişti
rildiği iddia olunan ve seçime fesat karıştırıldığı 
hususunda en kuvvetli ve komisyonun arzu et
tiği şekilde tanzim edilmiş yukarıda arzettiğim 
tutanaklar dahi Hazırlama ve İnceleme Komis
yonlarınca ciddi bir tetkika tâbi tutulmamış ve 
imza sahiplerinin resmî sıfat ve salâhiyetleri na
zara alınmamış ve İçtüzüğün 16 ncı maddesnin 
tahmil ettiği, inceleme görevini yapmamış bu
lundukları kanaatındayım. 

İkinci mucip sebep Cümhuryiet Halk Parti
si adaylarının Demokrat Parti adayları ara
sındaki oy farkı bakımından . neticeye müessir 
olmadığına dair izhar buyurulan mütalâanın da 
isabetsiz bulunduğuna kaniim. Çünkü arkadaş- • 
lar hakikî ve meşru bir seçimin yapılabilmesi, 
seçim kanunu hükümleri dairesinde ve tam bir 
serbesti ile yapılması ve kanuni icapların tama
men yerine getirilmesi ve hiç bir suretle Seçim 
Kanununun ihlâl edilmemesiyle miukayyettir. 

İtirazın mevzuu yalnız birkaç sandıkta irti
kâp edilen bir yolsuzluk değil, bütün vilâyet 
hudutları içinde şümullü ve sistemli, muhtelif 
nekil ve sebeplerle Seçim Kanunu hükümleri:! ih
lal edilmek suretiyle seçimlere fesat karıştırıl
dığı iddia ve ispat edilmektedir. 

O. İT. P. Adayları lehine tezahür eden far
kın yapılan yolsuzluk ve seçimlere karıştırılan 
fesat neticesi elde edildiği aleri sürüldüğüne gö
re, yalnız oy rakamlarının, gösterdiği farka 
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dayanılarak hiçbir tetkik ve tahkike girişmek-

" sizin itirazın reddi cihetine gidilmesinde kanu
ni bir isabet görmüyorum.' 

Arkadaşlar Balıkesir ili Milletvekilleri hak
kında yapılan itiraz ve şikâyetin mevzuuna ge
çiyorum. Yolsuzlukları münferut hâdiseler şek
linde birer birer huzurunuza arzetmeyi faydasız 
buluyorum. Birçok yerlerde olduğu gibi Balı
kesir İlinde de yapılan yolsuzlukları birbirine 
benzerlikleri bakımından üç kısma ayırmak 
mümkündür. Bunlardan birisıii sandık başlarında 
ve seçim kürulla^fiıda temsilci bulundurmamak 
ikincisi de oy tutanaklarının değiştirilmesi su
retiyle C. S . Partisi adayları lehine oy temin 
edilmek, üçüncüsü de Devlet otoritesini omuz
larında taşıyan resmî memurların müdahaleleri 
ve muhtelif şekillerde tesir icra etmeleridir. 

Temsilci bulundurmamak keyfiyeti; Komis
yon müzakerelerini takip ettiğim sıralarda bazı 
arkadaşlarımız temsilci bulundurmamak seçime 
behemehal fesat karıştırmağı istilzam etmez de
diler. Evet hakikaten bitaraf komisyonlar hu
zurunda yapılmış olan seçümlerde temsilci bu
lunmamasının belki neticeye tesiri olmayabilir-. 
Fakat çok iyi biliyoruz ki, iktidar partisinin ka
zanmasının temindi için ilk başvui-rulan çare, 
sandık başlarına gönderilecek komisyon reis ve 
üyelerinin matlup kimselerden temin edilmiş ol
masıdır ve hatta okadar ki, tâyin edilmiş ve 
kendilerine tebligat yapılmış birçok kimselerin 
sadakatinden şüphe edildiği anda bunlar değiş
tirilmiş ve yerlerine başkaları ikame edilmiştir. 
Temsilci bulundurmağa muvaffak olunan yer
lerde ve seçim komisyonu başkan ve üyeleri ta
rafından verilen tutanaklarla tesbit edilen oy
ların değiştirildiği görülmüştür. Binaenaleyh 
temsilci bûlundurulamıyan yerlerde bu değiştir
menin daha ehemmiyetli şekilde vukubulduğuna 
inanmaktayız. Temsilci bulundurmamak husu
sunda gösterilen titizlik ve sandık başlarına ika
me edilen temscâeileri zabıta kuvvetiyle oradan 
uzak|Şştırmanm mânasını hepimiz anlarız. Çün
kü bir temsilci yalnız görmek ve kendi partisi
ni tatmin etmek ve herhangi bir yolsuzluğa mâ
ni olmak bakımından orada yalnız seyirci ola
rak bulunuyor. Seyirci olarak bulunan bir za
tın hiçbir suretle müdâhale salâhiyetinde olmı-
yan bir temsilcinin bulundurulmaması hususun
da gösterilen titizlik ve gayret herhalde hüsnü
niyet1 mahsulü olmasa gerekttir. Temsilci bulu-
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nan yerlerde dahi seçim neticelerinin değiştiril
mesi bu haleti ruhiyeyi ispata kâfidir. 

Tutanakların değiştirilmesi hususunda çok 
durmıyacağım. Yukarıda hangi köylerde ve 
ne şekilde değiştirildiğini arzettim. îcabederse 
derhal bu vesikaları yani komisyon .tarafından 
imzalı vesikaları ibraza amadeyim. 

Binaenaleyh tutanakların değiştirildiği ga
yet vazih bir hakikat iken ve İnceleme Kom/.s-
yonunun izhar buyurduğu şekilde salahiyetli 
kimseler tarafından tanzim edilmiş olmasına 
rağmen bunların hiçbir tetkike tâbi tutulma-
masmda kanuni bitr isabet görmüyorum. 

İdare ve zabıta memurlarının müdahalesi 
keyfiyetine gelince: Arkadaşlar, bu müdahale
leri tesbit eden zabıt varakaları ve vesikalar 
dosyasında mevcut. Hemen bütün seçim bölge
lerinde aynı mahiyet gösteren bü tazyikleri bu
rada tekrardan içtinap ediyorum. 

Netice olarak Komcisyonun inceleme işini 
kâfi miktarda yapmadığına kaniim ve binaen
aleyh bu mazbatanın Komisyona iadesini talep 
ederim. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Sa
yın Milletvekilleri; umumi ifade ve tenkitleri 
arasında Cumhuriyet Halk Partisi mensupları
nın samimiyetinden açık bir surette şüphe izhar 
etmiş olmasına rağmen Balıkesir Milletvekille
rinin herbirerlerine değerli şahsiyet diye kendi 
bakımı ile ve kendi inanı ile bir kıymet veren, 
benden evvel söz söylemiş olan milletvekili ar
kadaşımıza yalnız şahıslarımız hakkında göster
dikleri teveccühle, inanla takdirli fikirlerinden 
dolayı memnuniyet duyarım. Amma bu takdi
rimi teşekkür haline getirebilmekliğim için bu
nun üstünde kıymet ifade eden ve yalınız Ba
lıkesir Milletvekilleri için değil, bütün Türk 
milletinin temsil çoğunluğunu taşıyan ve Türk 
Milletinin bugünkü benliğini, varlığını, hâkim
liğini ve hayatiyetine tarihi büyük hizmet ifa 
etmiş olduğu cihan tarihinin, yani Cumhuriyet 
Halk Partisi mensuplarının daima her işte sa
mimi olduklarını ifade etmiş olsaydılar o zaman 
ancak şükranımı kazanmış olurlard;. 

Arkadaşlar; cihan tarihi muvacehesinde 
mutlaka meşhur diye anılacak bir değişmez tak
tikle ve değişmez bir formül birçok intihap 
çevrelerinin top yekûn intihabat işlerine aynı 
tarzda itiraz etmeyi kendilerine bir prensip 
edinmiş olan muhaliflerimizin, Balıkesir ili se-
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çimi için yaptıkları itirazatına Yüksek Meclisi
niz ve ne de Büyük Türk Milleti yadırgamıya-
cak, istiğrapla telâkki etmiyecektir. Çünkü 
bundan evvel geçmiş beş on seçim bölgesi hak
kında da aynı sözleri gayrivâki iftiralar^ büh
tanları ve aynı kıymetsizlik ve aynı değersiz
likte olan kâğıt parçalarına istinat ederek is
pat etmek istiyorlar. 

Ben bu kanaatimi bu düşüncemi Büyük Türk 
Milletinin büyük mümessili plan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi huzurunda siz sayın arkadaş
larıma arzettikten sonra bugüne kadar ayılma-
mamakta, uyanmamakta müthiş bir inat gös
teren muhalefet mebuslarına büyük tarihe tevdi 
edilmek üzere seçimden evvel seçim esnasında 
ve seçimden sonra kendi taraflarından ika edil
miş bazı yolsuzlukları, bazı kanunsuzlukları 
bazı müstekreh hareketleri kısaca kayıt etmek
le belki yardım etmiş olacağım. 

Arkadaşlar, seçime tekaddüm eden aylar-
danberi memlekette gizli korkunç rengi, şekli, 
akibeti ve mahiyeti ne olduğu açıkça, bilinemi-
yen bir muhalefet havası boralı, fırtınalı bir şe
kilde vatan ufuklarını gürültülere boğarken şöy-
deniliyordu. T. B. M. Meclisi denetleme aczi 
içindedir. T. B. M. Meclisi temsili salâhiyeti 
haiz değildir. Çünkü milletin hakkî mümessil
leri değildirler; onlar millet tarafından seçilme
miştir. C. H. Partisi, Hükümetin adamlarıdır. 
C. H. Partisinin mensuplarına millî denetim işi
ni yapamıyan bu âciz mahlûklara, biz razıyız, 
millet hazinesinden bugün almakta bulundukla
rı mebusluk tahsisatlarına muadil bir maaşı 
kay di hayat şartiyle verelim, Meclis dağılsın 
Arkadaşlar, bunu, bugün muhalefetin en başta 
gelen naşiri efkârı gazetesi açıkça yazmıştır. 
Milletvekilleri, dikkat buyurum^ . muhalefeti 
körükliyen ve bugün erkânıharbiyesini idare va
ziyetinde olan Türk milletinin hakikat gözü önü
ne birçok eserleriyle serilmiş olan bir insan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin heyeti umumi-
yesinin, yani büyük Türk Milletlinin şeref ve 
haysiyetine vâki bir tecavüz halindeki bu ifade
yi korkmadan, sıkılmadan, memleket menfaati 
için nasıl rahneler açacağını düşünmeden; bü
tün mlletvekillerine tahsisatlarını kaydi hayat 
şartiyle verelim, demek cesaretini gösterirse bu 
kasdin arkasında ne kötü niyetlerin saklı bu
lunduğunu anlamak için kendileri gibi bir ke
hanet ve keramet taşımağa ihtiyaç yoktur. 

. 1946 O : 2 
I Arkadaşlar, gene muhaliflerimiz Cumhuriyet 

Hükümetine mutlak, delilsiz iftiralarla, itham
larla saldırdılar. Bütün bu saldırışlar gaze
teleriyle, bu meclis kürsüsündeki ifadeleriyle 
vâkıdir. Biz dâvalarımızı; gayri vâki, muhay
yel, suiniyetlerimizin mahsulü olan vahimeler-
den almıyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başknını 
kendilerinin ve bütün milletin başkanı diye ve 
hattâ yalancı takdislerle överek başımızı gövde
mizden ayırmak ve bizi başsız gövde halinde bı
rakarak maksatlarına ulaşmak istediler. Tarihî 
muazzam bir partinin tarihî başkanı, onun red 
edici beyan ve izahlarına rağmen mebus namzedi 
göstereceklerini umumi efkâra yayarak kendi
lerinin kötü emellerini gizlemek ve onun gölge
sinde kurulup çalışmak sinsi hareketini ihtiyar
dan sıkılmadılar. Arkadaşlar, selâmı istismar-
eden, fazilet şartlarını taşımıyan insanlar gibi 
kendi haklarında gösterilen hüsnüniyetlere bu 
kürsüden vâki övmelere ve yine bu kürsüden 
serdilen iyi temennilere başka mâna verdiler, 
bunları takdirle, şükranla, samimiyetle telâkki 
etmediler, ancak bunları istismara çalıştılar. He
piniz bilirsiniz, Türk milleti çok iyi hatırlar ki, 
Millî Şefin sofrasına davetin haftada bir iki 
defa vâki olduğunu, memleket içinde yayarak te
şekküllerinin bu ıztırardan ve ihtiyaçtan doğ
duğunu, muayyen surette tamim etmeyi dahi 
ihmal etmediler. Fakat bu yanlış tutulmuş yol 
kendi aleyhlerine çıktı. Büyük Türk efkârı 
umumiyesi; şu halde, teşekkülünüz masnudur, 
muvazaadır dediler. O zaman müthiş bir yay
gara ile, biz muvazaalı parti değiliz diye bağır
dılar. Bizden acele seçim istediler. Çünki Tür
kiye Bîivük Millet Meclisinin meşruiyetine ve 
milletin hakikî mümessili olduğuna inanmadık
larını açıktan agğa söylemişlerdir. Müspet ce
vap verdik, belediye seçimine karar verdik, bu 
seçime katılmadılar. Bu utanç verici, vatan için 
belediyeler seçimine karar verdik, katılmadılar. 
Bunun acı ve utanç verici vatan için zararlı du
rumu yüzlerine vurulunca, biz daha hazır de
ğiliz diye zaaflarını ve acizlerini söylediler. Hal
buki bir iki yerde binbir tezvir ve ifsat ile, 
hile ve hud'a ile, kazandıkları belediye seçimiyle 
övüntüleri gök kubbeyi tuttu. Neşir ve propa
ganda vasıtasızlığından bahsederlerken her çe
şit siyasi mezmeplerin damgalı eşhas elinde çı
kan yayın vasıtaları kendilerinin olduğunu ne 
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itiraf ettiler ne de onların kendilerine nispetini 
red ve inkâr edebildiler. 

Çünkü bunların arasında Tanlar düşünüşü, 
dileği ve hattâ kanı Türk'ten olmıyanlar da var
dı, elanda mevcuttur. 

Büyük seçime, milletvekili seçimine geçtik. 
Hemen aldatıcı, bulandırıcı ifsat ve izlâl edici 
yaygaralar koparmaya başladılar. Vatan ve mil
leti ecnebilere jurnal ettiler. Şeriat ve din vait-
leri yaptılar. Uydurmuyoruz. Neşriyat gazete
lerle oldu, bazı gazetelerle oldu. Seçim hazırlık
ları devam ederken, seçim sırasında yapılacak 
kanunsuzluklardan, tazyiklerden tahriflerden, 
haber vermeğe keramet gösrterir gibi, kehanetler 
göstermeğe başladılar. 

Seçim sona ersede milletin yüksek ve muhte
rem iradesinin ayıltıcı ve aydınlatıcı kesin buyu-
ruğu verilince seçimden önce yaptıkları mu
hayyel iftiraları aynen tekrarlamaya başlalılar. 
Bundan dünyanın ve Türk milletinin anladığı 
şey, daha önceden iftiralara, bültan ve isnatlara 
nasıl karar vermiş oldukları hakikattir. 

Seçimler başladı, feci bir kudurganlıkla her 
yere her şeye saldırışlar oldu, şehirlerden kasa
balara kasabalarlan köylere obalara kadar gittiler. 

REPÎK KORALTAN (îçel) — Biraz neza
ret rica ederim. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — Si
zin anlayacağınız dil budur. 
. R. KORALTAN (îçel) — Sen daha çok şey

lere lâyıksın amma ben sabrediyorum. Kudur
muş asıl sensin, kudurmuş olmasan kürsünün 
nezahetini böyle ihlâl etmezsin. 

FUAT KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Deminden-
beri şahsiyat, küfür, küfür. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Kudurmuş bir insanın kudurganlık isnadına ta
hammülü olamaz. 

BAŞKAN — Devam ediniz, rica ederim ha
tibin sözünü kesmeyiniz. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Hakkın sesi butlanın kubbesini yıkacaktır. İs
tediğiniz kadar gürültü edin, ben düşündükle
rimi, bildiklerimi, yarattığınız bütün fecaatleri 
muallâ hakikat halinde ortaya koyacağım. 
Utanacaksınız, üzüleceksiniz' ve döneceksiniz. 

REFİK KORALTAN (İçel) — Ayıp, ayıp. 
Kürsünün nezahetini ihlâl ediyorsunuz. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Evet tekrar ediyorum, feci bir kudurganlıkla 

her yere ve her tarafa saldırdılar. Böyle sal
dırış şehirlere, kasabalara köylere ve köylerden 
obalara kadar gitti. Hattâ ismini söylemiyece-
ğim, samimi olarak kanaat halinde ifade etmiş, 
ispatına muktedir ise ben söyledim demek ce
saretini, ben söyledim demek faziletini göster
sin, insafsız dikkatsiz ve hattâ ve hattâ... haydi 
burasını sonraya bırakayım, şunsuz ve bunsuz olan 
muhaliflerimizin içinde adı çok söylenmiş birisi, 
Eğenin tarihen meşhur bir şehrine çok yakın, 
bir yerinde bir kahvenin önünde toplanmış halk 
arasmda, size C. H. Partisine efendilerimiz di
yor, köylüler, hani efendi olan sizlerin ayağını
za 25 - 26 senedir bir ayakkabı giydirebilmiş 
midir? Bunu kudurmıyan insan söyler mi? ve 
hayatı siyasiyesi 25 - 26 yıldır devam eden C. 
H. Partisi aleyhine kudurgan değilse bu haki
kat hilafı sözü insan nasıl söyler Bunu kim söyle
di, niçin söyledi? dünya iyi biliyor ki ve Türk mil
leti çok iyi takdir ediyor ki, Atatürk diliyle 
efendimiz dediğimiz köylüye bu sıfatı, bu ha
kikî evsafı verirken biz, Türk köylüsünün kal
kınmasının emrü kumandasına iman etmiş olu
yorduk. 

Bir kirli politikanın çılgın ihtiraslarını dağ
daki masum çobana, ordudaki kahraman ere 
aşılryabilmek için hiç bir düşünceyi kötü, hiçbir 
hareketi çirkin, zararlı ve yasak tanımadılar. 
Olaylar bu iddianın delili katndır. Sahte, mü-
zevir evraka istinat etmiyorum. Demokratlar 
muhalefetin yalancı hürriyet bayrağının altında 
şenaatçılardan tutunuz da beynelmilelci yıkıcıla
ra kadar her çeşit arzu,ve iman sahipleri aynı 
mevkii vermekte hiç tereddüt etmediler. 

FUAT KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Yalan, ya
lan. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Bundan evvel de söyledim, sakit kaldınız, kabul 
ettiniz. 

FUAT KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Yalan. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 

Bilenle bilmez ve bu, vatalnı bu milleti sevenle sev
mez karşılaştılar; düşünmediler, düşünmek iste
mediler yıkılabilecek Türk Cumhuriyeti, içtimai 
ve millî nizam vatan ve milli hâkimiyete mal-
olabilirdi 

Siyasî tartışmalarda, içtimaî esaslara ve ma
lumata dayanarak terbiyeli temiz vicdanlı, de
rin ve samimi cimanlı insanlar gibi davranacak
larını vadedenler, ağızlarından ve kalemlerinden 
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çıkan söz ve yazılarının üçüncü cümlesinde 
şirret, iftiracı, tezvirci küstah fakat cesur ve 
pervasız olduklarını gösterdikleri halde şimdi 
bize edep ve haya dersi vermek distiyorlar. 

Hem vurdular, hem vuruluyorlarmış gibi te
laşlı, korkak çığlıklarla etraftan istimdad ve 
istianeye çalıştılar. Çünkü maksatları belli. 
Mazlum rolü oynayarak müfsidane maksadla-
rım gizliden gizliye, sinsice yürütmek. Türk 
Cumhuriyetinin, büyük millet inkılâbının ciha
na gıpta ve hayret duyguları veren güzel, iyi, 
ileri büyük başarılarını ağızlarına almaktan 
(Yeminli inkarcılar) gibi korktular, biran olsun 
bu ileriliği ifade etmediler. Olmamış kötülükle
ri olmuş gibi göstermek için nasıl konuşmak la
zımsa öyle konuştular. Türk milletini, köylüsü
nü bozguna uğratıp, hayırlı yolundan ve lekesiz 
millî imanından (ayırabilmek, programsız gayesiz 
bir hale getirmek tek emelleri, tek gayeleri 
imiş gibi muhitleri, şehirlerin, köylerin hu
susi durumlarına göre yalan ve yerine ge-
tirilemiyecek vaitlerle mütemadiyen aldat-
mıya çalıştılar. Gasb ve yağmaların nimetle
rinden bahsettiler. Kanunsuzluğun, nizamsızlı
ğın hakikatte yıkıcı yokediei olan serbestliğini 
Masum halkın önüne müthiş ve çekici bir tılsım 
gibi serdiler. Halkın reyini alabilmek için eşya 
dağıtımından dem vurdular. Şeker, çay, ayakkabı, 
don, çorap vereceklerini varlık vergisini geri ve
receklerini vadettiler. Eiske katlanmadan bol kârlı 
ticaretler hudutsuz krediler sağlıyacaklar ümit
lerini yaratarak hesapsız paralar sarfetmek im
kânını buldular. Karakeçilerin hürriyetinden, 
baltaların tahrip serbestliğinden, vergilerin azal
tılmasından, askerlerin terhisinden, mektep bi
nalarının ve inşaat malzemelerinin köye ve köy
lüye bırakılarak köy mekteplerinin hükümetle
rince yapılacağından, daha nelerden, nelerden 
bahsetmediler... 

Dağıttıkları aday pusulalarının sandığa atıl
mamasının kanunî bir suç olduğundan ve aksi 
hareketin 500 liraya kadar para ve 3 aya kadıar 
hapis cezasını istilzam edeceğinden mi bahis ve 
tehdit etmediler. Halk Partisi mensubu sıfatmı 
takınarak ben halkçıyım diyenleri iğfale mi kal
kışmadılar. Gösterilerde kendi yüzlerini bin ve 
binlerini yüz bin olarak yalanları sıkılmadan or
taya yaydılar. Bizim onbinlerimizi yüzlerle ölçtü
ler. Orada burada yüzlerle ölçtüler. 

Orada burada uyuşuk ve gizlenmiş olan ve 

duran mürtecileri içeriye alarak kullandılar. 
Bundan evvel geçen bir intihap dairesi maz

batası müzakeresinde arkadaşlarımın söyledik
leri gibi bir yatak altmda ve bir odada bulunan 
pıçağın niçin olduğunu sordular. 15 numaralı 
tebliğinizde mensuplarınıza tavsiye ettiğiniz kan 
ve can pahasına kazanmak istediğiniz seçimde 
kullanmak için. 

FUAT KÖPRÜLÜ (istanbul) — Yalan. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 

Okurum burada tebliğinizi. 
FUAT KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Okuyunuz. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 

Okuyacağım, söz veriyorum, okuyacağım. 
Sizin ağzmızdaki mânaları belki bizim gibi 

dürüst mantıklı düşünen açık ve mert olanlar 
için belki anlaşılmaz. 

Evet orada burada uyuşuk ve gizlenmiş ola
rak duran mürtecileri içlerine alarak kullan
dıklarını söyledim Köylerde arapca ezanlar hut
beler okudular, okuyanları başüstünde tuttu
lar. Hattâ memlekette seçim sona erdikten son
ra Ankara'nın bir camiinde bir gedikli çavuşun 
okuduğu ezanın ne tesir altında olduğunu Türk 
milleti elbette takdir edebilir. 

Sandık başına düşmana hücum ederken ya
pılan tedbirlerle saldırmağı tavsiye etmeği ge
rilik ve geriye dönücülük mânasına kullanma
dık. Kanunsuz ve kanuna aykırı olanları da 
istediler ve halka istetmek için bütün gayretle
rini kullandılar. Eski Başbakanın soyadını ta
şıyan koskoca bir mahalelyi kendisinin malı 
imiş gibi gösterdiler. Çok yorgun ve hasta bir 
valinin intiharını bir vatan ihanetine atfederek 
bugünkü iktidarın Kars ve Ardaham para ile 
başkalarına satmış olduğunu söylediler ve onun 
delilidir diye bu intihar vakasını ortaya attılar. 
Bu iki ilimizi bizden koparıp almak istiyenlerin 
kimler olduğunu bizim kadar ve bizim gibi bilen 

muhalif Demokratçılar bu vakıayı asılsız bir ri
vayet gibi telâkki etmiş ve bu telâkkisini dün
yaya ve bu arada haksız taleplerle de böyle 
bildirmişti. 

Demokratçılar her nevi emel ve gayeler bes-
liyen birçok insanlardan mürekkep ve mahlut 
bir küme olarak karşımıza çıktılar, ve her bi
ri yekdiğerine ancak bir gayenin, iktidarı yık
mak kastının tahakkukunu temin için, sanmak 
isterim ki, muvakkaten kabul ve teyit ettiler. 
Eski ve yeni acemi politikacılara Devlet ve mil-
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let işleri üzerinde edepli ve terbiyeli olarak 
ciddi ve samimi tartışmalardan başka çıkar yol 
olmadığını v« memleket menfaatinin bunda ol
ması gerektiğini ben anlatmak isterim. Kamı
na aykırı propaganda yapanların ve memleket 
zararma telkinlerde bulunanların hele demago
jinin en iğrencini, neticesi bir şurişe de varacak 
olsa, ihtiyardan çekinmiyenlerin karşısına diki
len Devlet otiritesini müdahale gibi gösterme-
lerindeki gayretler gayrisamimi olarak telâkki 
ederim. Bunun karşısında vazife gören idare 
âmirlerini suçlu sayamam. 

Arkadaşlar; belediye seçimini takip eden 
Türkiye Bülyük Millet Meclisi seçimi işi, ikinci, 
üçüncü safhada konuşulduğu sıralarda muhalif
lerimiz kendi nefislerine itimatları olmadığı için 
olacak ki, daha evvel acele bir seçimi bizzat is
temiş bulunmalarına rağmen seçimin yapılma
sında âmil ve müessir olan ciddî, bariz sebepler 
arasında gösterilen haricî tehlikeyi reddi inkâr 
ediyorlar. Varit sebepler arasında gösterilen ha
rici tehlieyi red ve inkâr ediyorlar. Bunun üze
rinde büyüklü, küçüklü, her birerleri ayn, 
ayrı, zamanlar ve ayn, ayrı yerlerde ayrı, ayrı 
suretlerde durdular. Bugün o görememezliğin o 
anlamamazlığın, o takdirsizliğin maalesef aksi 
sabit oldu. Biraz utanmaları, biraz mütenebbih 
olmaları icap etmez mi? 

Şimdi seçim bölgemde yapılmış olan intihap 
işinin kanunsuzluğu ve yolsuzluğuna dair olan 
cihetlere geliyorum. Arkadaşlar daha çok iyi 
olur, bu işi orada bulunan ve mensup olduğum 
C. H. Partisinin bölge şefliği eden Recai Güre
li'ye bırakacağım, yalnız bir iki noktaya temas 
ettikten ve bir teklif de yaptıktan sonra. 

Vâki itiraz, kendisini çok iyi ve yakından 
tanıdığım ve kendisinin de beni çok iyi ve ya
kından tanıdığı Balıkesir Demokrat Parti İdare 
Kururlu Reisi Sıtkı Yırcalı'nın verdiği br şikâ
yetname ile başlar. Bunu takib eden Dursunbey 
başkanının ve Bandırma başkanının şikâyetna
meleri de mevcuttur. 

Arkadaşlar; burada dikkat gözüne almacak 
şey, diğer seçim dairelerinin hepsine yapılan 
toptan itirazın, görüleceği üzere şikâyetlerin 
yolsuz, kanunsuz, hilekârana yapıldı diye vasıf
landırılan, iftiralara uğratılan intihab işinin 
vukuundan bir, iki, üç, beş gün sonra değil, on 
hattâ onbeş gün sonra vuku bulmasıdır. 

.1946 0 : 2 
Arkadaşlar memleket içinde mitinglerle, ya

zılarla, resimlerle sokakta, kahvede çarşıda, her 
yerde her fırsattan istifade edilerek kötü hile-
kârane yapılmış olduğu iddia edilen bir seçim 
bulunurken muhalefet partisi 12 gün sonra iti
raz ve şikâyet mi eder? Bu kadar kötü, bu ka
dar geri, haksız, kanunsuz vukubulmuş olan 
bir seçime 10 - 12 gün sonra itiraz edilmiş ol
ması ne demektir. Merkezi umumilerinden alman 
tebligatı mahsusaya uyularak sümmettedarik 

bir itirazı vakıayı ispat etmeğe kâfi gelen en büyük 
karinei katladır. Arkadaşlar iddialarının müs-
bit vesikası, hüccet diye dosya meyanında su
retlerini bulundurdukları ve bizim de oradan bi
rer suretini aldığımız kâğıtlar iki, üç dört, bir 
vatandaşın ister Demokrat Partiye mensup ister 
bağımsız olsun ve hattâ isterse C. H. P. sine 
mensup olduğu fuzulen iddia edilen veya 
hakikaten bizim mnsuplarcmızdan biri ol
sun, tek vatandaş olmaktan başka huku
kî bir mevkii ve müessiriyeti olmayan iki, 
üç vatandaşın yazıp da altına imza koymaları 
tddiayı kâzibi ispat mahiyetinde olup hukuki 
bir vakıanın kiymet ve müesseriyetini değiştir
mez aynen okuyorum, İsterseniz şeklen de göste
rebilirim Köyü; Demokrat Parti 125, 
C. H. P. (45) altmda tarih, azen 21 bazan 23 
hazanda 2 . 8 1946 yani 12 gün sonra İmza Ha
san, Hüseyin, Ali, Veli Şikâyetname işte merbu-
ten takdim ettiğimiz veya edeceğimiz - ç.ünki şi
kayetname ile beraber verilmiyor. Muhakkakki 
bunlar hazır değildir, 12 gün sonra hazırlanıyor. 
Takdim edeceğimiz müsbit evraktan da anlaşı
lacaktaki, seçimler şöyle olmuş böyle olmuş, ne
dir. D. P. 125 rey almış C. H. P. (45) rey al
mış sonra işler berakis olmuş. Bu işte o kadar 
mübalatsızlığın gayiz ve kinin verdiği gibi bir 
kasıt ile vuku bulduğunu isbat eden şey şudur. 

Böyle iddia ediyorlar, beş oy filân aldı. 10 
oy filân aldı. Tutanaklar da böyledir. Tutanak 
mündereeatını, şıhatsız iddialarının müsbit ev
rakı zannedecek kadar dimağları ve beyinleri 
sulanmış bir halde kaldılar. Arkadaşlar yine 
burada mevcut olup da istediğiniz zaman size 
okuyabileceğim Demokrat partinin neşri efkârı 
olan Balıkesirdeki Balıkesir Postası muayyen 
bir nushasmda şöyle yazmaktadır. Nitekim De
mokrat Parti Sayın Celal Bayarm son yaptığı 
matbu bir beyanname ki burada daktilolarla 

tape edilerek gizli gizli dağıtılmıştır. Niçin giz-

~ X47 — 



B : 8 26 .8 . 
li idi, gizliliğe ne ihtiyaç vardı bilmiyorum. Şu I 
vilayetlerde ve Balıkesirde seçim Partimizin le
hine cerayan etmiş, sandıklara giren ekseriyet 
oyları tamamen Partimizin lehine cereyan etmiş
tir. tecelli etmiştir. Fakat Hükümetin eli kazi- | 
yeyi barakis yapmıştır. 

Arkadaşlar; bu muhalifler şikâyetleri ara
sında ve başta büyük bir tazallüm içinde şunu 
söylüyorlar: Bizi sandık başlarına sokmadılar, 
bizi sandık başlarında bıraksalar bile yakrnında, 
bırakmadılar,. Amma sandık basma girememiş, 
sandığın yakınında dahi oturamamış ve intiha
bın cereyan seyrini müşahadeye uygun bir du
ruma gelememiş olduklarını iddia eden bu mu
halifler, saridıkların en gizli meselelerine kadar 
vukuf peyda etmekte çok şükür ki büyük ma
haret gösterdiler. Bu meharetin ne suretle ik-
tisab edildiğini takdirinize bırakıyorum. Bu id
dialarında bir an samimî olduklarını kabul ede
rek kendilerine şu teklifi yapıyorum ve tekli
fimi Türk tarihi, beşeriyet tarihi önünde ken
dilerine hitabederek yapıyorum: Eğer benim se
çim bölgem olan Balıkesirin çocukları Demok
rat Partinin seçimini kabul eden insanlar idiy
se bugün de böyle olmak lâzımdır. Bu seçimde, 

yani beni milletvekili olarak huzurunuzda bulundu
ran son seçimde ve kendilerine nazaran ikinci, ü-
çüncü, beşnci derecede gelmeleri ieabeden adaylar. 
benim karşımda ihrazı ekseriyet etmişlerse veya 
herhangi bir Balıkesir millet vekili karşısında 
ihrazı ekseriyet etmişlerse ben kendilerine tek
lif ediyorum; ben Balıkesir milletvekilliğinden 
istifa edeceğim, kendileri de dört yerden nam
zetliklerini koyup da ancak kazanabildikleri bir 
yerden istifa etsinler. Ve her ikimiz milletvekil
liğine kendimizi arzedelim bakalım kaç rey ala
cak? (Alkışlar). 

RECAlGÜRELİ (Tokad) — Muhterem arka
daşlar; öğleden evvel konuşmalarımız 7 saat 
sürdü, öğleden sonrada devam ediyoruz. Gerek 
öğleden evvel gerek şimdiki konuşmalarda De
mokrat Parti arkadaşlardan söz söyleyenlerin 
kullandıkları, taktik hep aynıdır. Bu arkadaş
lar diyorlar ki, dilekçeler ve vesikalar komis
yonlarda tetkik edilmedi, incelenmedi Yüksek 
Meclise bu suretle sunuldu. Şimdi arkadaşlar 
bendeniz de Hazırlama Komisyonunda Sözcü sı-
fatiyle bulundum, fakat demokrat Parti arka
daşlarım dedikleri gibi bize tevdi edilen dos
yalar üzerinde tetkikat yapmamış ıdleğiliz. Ta- j 
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mamen inceledik ve vâki olan şikâyet ve ihbar
lar üzerine önemle durduk. Ancak inceleme yap
tığımız dosyalarda seçim neticesine müessir ola
bilecek veyahut seçimleri bozabilecek delâile 
raslamadrğımız için incelemelerimizi tamike 
lüzum görmedik. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk partisinin mü
fettişi olarak Balıkesir seçimlerinde bizzat bu
lunduğum için yapılan seçimleri bütün tefer-
rüatiyle, kaza ve köyleri, bucakları gezerek 
takip etmiştim seçim gününün ertesi günü yani 
22 nci günü valiyi ziyaret etmiştim. Yarım saat 
veya yirmi dakika sonra Balıkesir İlinin De
mokrat Parti îl Müteşebbis Heyeti Başkanı ar
kadaşım da geldi baskımın vali ile aralarında 
şu muhaverelerine şahit oldum. Parti başkanir; va
liye hitaben seçimler sükûnetle geçti ufak te-
tefek bazı hâdiseler olmasına rağmen çok mem
nunuz size bilhassa teşekküre geldim, dediler. 
Vali bey de, şu mukabelede bulundu. Evet öyle 
ama ben biraz sizin Demokrat arkadaşlardan 
müştekiyim. Demokratlardan dört kişi kırmızı
lar köyünden C. H. P. namına oy kullanan bir 
gencin önüne çıkarak başını yarmışlar, ve kan
lar içinde bırakmışlar bunu size haber vereyim 
dedim bendeniz valinin yanında biraz daha 
kaldıktan sonra ayrıldım. 

Arkadaşlar Hazırlama Komisyonunda Balı
kesir İli D. P. Müteşebbis heyeti başkanrnın di
lekçesini okuduktan sonra valinin yanındaki ko
nuşmayı gözümün önüne getirerek hayretler 
içinde kaldım. Hatırımda kaldığına göre De
mokrat Parti Başknınm B. M. M. Yüksek 
Başkanlığıma hitaben yazılmış iki dilek
çesi var birinin tarihi 1 . 8 . 1946 diğe
rinin 8 . 8 . 1946 dır. îktinei dilekçesine 
zabıt varakası adı verilen 21 varaka iliştirilmiş
tir. Bu varakalarda Demokrat Partiye verilen 
oylar Halk Partisine, Halk Partisine verilen 
oylar Demokrat Partiye kaydedilmiş olduğu 
iddia ediliyor. Kâğıtların bazısı üç, bazısı iki,, 
bazısı bir imzalıdır. 

Arkadaşlar, ne dilekçede ve ne de vesika
larda tazyik, tehdit gibi şikâyet yoktur. Müsaade 
buyurursanız benim elimde cetveller var, bu cet
veller köy sandıklarına aittir. Süreyya Bey ar
kadaşımdan evvel söz sıöyliyen arkadaşım, zan
nederim, Muğlalı Nuri özsandır. Bu arkadaşım 
vesikaları eline alsın bu cetvellerdeki rakamlarla 
karşılaştıralım; göreceksiniz ki, vesika deye imza-
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ladlfclan kâğıtlarda yazılar oylara ait rakamlar 
aynıdır. 

(Komisyonda yapılır sesleri) Maksadım arka
daşlar tenvir etmektir. Belki rahatsız ediyorum, 
af buyurun. 

Simli arkadaşlar şunu arzetmek istiyorum: 
öğleden evvel ve öğleden sonra konuşan de

mokrat arkadaşlar inceleme Komisyonu tetkikat 
yapmadı, tahkikat yapmadı gibi sözlerle muga
lâta yapmak istiyorlar, inceleme Komisyonu tet-
kikatı dilekçelerle ilişiklerini noksansız yapmış
tır. Nurd özsan arkadaşımı bir noktaya işaret et
tiler. Bir temsilcinin jandarmalar marifetiyle san
dık basından dışarıya çıkarılmış. Arkadaşlar bu, 
vâkidir, sebebini arzedeyim. Bu hâdiae Manyas 
ilçesinin Savur köyünde vukubulmuştur. Buraya 
gönderilen temsilci, Balıkesir'de eskiden inhi
sar Idaresünde memur iken, bilâhare istifa edip 
Demokrat Parti ilce idare heyetinde vazife alan 
Ahmet ismindeki arkadaştı. Bu arkadaş, san
dık başında, Komisyona karşı kötü sözler söyle
diği için ve seçime müdahale ettiğinden dolayı 
Komisyon reisi kanuna dayanarak jandarma kuv
veti ile oradan çıkarmış ve yerine ikinci bir tem
silci alınmıştır. Bu, kanuni ve yeninde bir mua
meledir. 

Bir de temsilci bulundurulmadı diye bir şi
kâyet yapıldı arkadaşlar. 

Arkadaşlar, Balıkesir'in aşağı yukarı bü
tün kazalarında ve bucaklarında Demokrat 
Parti teşekkül etmiştir. Bazı köyler vardır dağ
larda taşlarda, zaten oralarda parti yoktur. 
Yalınız Bigadiç ilçesinde Demokrat Parti her na
sılsa tşşkilât yapmamıştır. Seçim gününde, De
mokrat Parti burayada temsilci göndermiş, Be
lediye başkanı burada teşkilâtınız yoktur, tem
silci bulunduramazsmız demiş fakat bilâhara 
Demokratlardan Emin Güvensan isminde bir ar
kadaş temsilci olarak kabul edilmiş. Bu arka
daş tasnifte, kurulda sabaha kadar, sandık ba
şında kajmıştır. Vaziyet budur. Binaenaleyh 
fazla rahatsız etmiyeyim Balıkesir dosyası üze-' 
rindeki mâruzâtım bundan ibarettir, arzettiğim 
gibi hiçbir haksızlık ve uygunsuzluk yoktur, 
Bu raporun aynen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Abdurrahman Münip Berkan. 
Dr. A. KEMALİ BAYlZlT (Maraş) — Ben 

usul hakkında söz istemiştim. 
BAŞKAN — Usul hakkında olduğu için sö-
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zü Dr. A. Kemali Bayizit'a veriyorum. 

Dr. ABDÜLKADlR KEMALİ BAYÎZÎT 
(Maraş) — Arkadaşlar; 9,5 danberi muhtelif 
illere ait tutanak dosyaları üzerinde Demokrat 
Partiye ve Cumhuriyet Halk Partisine mensup 
milletvekilleri tartışmalarda bulunmaktadır. 
Bendeniz gerek ihzari komisyonlarda ve gerek
se inceleme Komisyonunda, arkadaşların çalış
malarını baştan aşağı takip ettim. 9,5 dan şu 
saata kadar cereyan eden müzakereleri gayet 
ciddî olarak takip ettim ve etmekteyim. Gö
rüyorum ki Demokrat Partiden söz alan arka
daşlar, fikirlerini beyan ederlerken inceleme 
Komisyonlarının mahallerinde neden bir tetkik 
ve tahkike gitmeden karara vardığını ve btr 
raporları heyeti umumiyeye getirdiklerini kısa
ca söylemektedirler ve yine görüyoruz ki ince
leme Komisyonunun raporları aşağı yukarı ay
nen D. Partili arkadaşların yaptrkları yeknesak 
iddialar gibi pek az farklarla' tutanaklar üze
rinde komisyonun görüşünü bildirmektedir. 

Bu arada yapılan tartışmalarda hukukî va
kıalara istinat eden geniş görüşmeler oldu ve 
yine bu arada seçimlere fesat karıştı karıştırıldı 
diye söylendi. Biz hepimiz C. H. Partisinin men
supları olarak bu seçimlerde bulunmuş çalışmış 
insanlarız. Seçimlerde hile ve fesat olmadığı
na göre yapılan bu nevi görüşmeler arkadaş
larda karşılıklı aksülameller yapmakta ve bin-
netice ağır tartışmalara yol açarak arkadaşla
rın birbirini kırmalarına vesile olmaktadır. 
Mahiyeti bakımından iddia ve cevapların aynı 
olduğuna göre bütün bu tutanakların üzerinde 
Demokrat Partili arkadaşlarımızın umumi id
diaları ne ise ortaya koysalar bizim de umumi 

ve müdafaa cevaplarımız ne ise biz de onu or
taya koysak da her tutanak üzerinde ayrı ve 
uzun görüşmeler yapmasak olmaz mı? Çünkü 
bu görüşmeler devam ettikçe itiraf edeyim ki, 
sinirler bozulmakta ve gelişmesini arzu etti
ğimiz arkadaşça çalışma ve demokratik gelişme 
havası silinmektedir. Ben istemiyorum ki, Mec
liste tartışmalar sırasında hiç bir arkadaş diğer 
bir arkadaş tarafından kırılmasın. (Sağdan al
kışlar). Onun için Yüksek Heyetten rica etmek
teyim eğer Yüksek Meclisiniz kabul buyuruma 
Demokrat Parti şimdiye kadar yapageldikleri 
iddialardan başka daha ne gibi bir diyecekleri 
varsa ortaya koysunlar biz de cevaplarımızı ve
relim ve bu iş böylece sona ersin, Böyle uzun 
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saatlerimizi harcamıyalım. Teklifim bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Dr. Kemali Bâyizit arkadaşı
mızın noktai nazarı Demokrat Partili arkadaş
lara bir tekliften ibarettir, binaenaleyh, oyunu
za koymağa mahal arzeden bir vaziyet yoktur 
Onun için reyinize koymuyorum. 

FUAT KÖPEÜLÜ (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; biraz evvel bu kürsüye çıkan bir 
arkadaşımız, Balıkesir seçimleri münasebetiyle 
Demokrat Parti aleyhine siyasi terbiye ile uzak
tan yakından hiç bir münasebeti olmıyan bir
çok yalan sözler, çirkin iftiralar ve tezvirlerde 
bulundu. Memlekette demokrasi hayatının in
kişafı bu çeşit konuşmalarla asla temin edile
mez. Biz bu türlü konuşmalara ayni dille, ay
nı üslûpla cevap vermek kudretinde değiliz. 
Terbiyemize bunu yakıştıramadığımız gibi Yük
sek Meclise karşı da bu tarzda konuşmayı bir 
hürmetsizlik addetmekte musırrız. Onun için 
bu sözlere hiçbir cevap vermemeyi Meclise kar
şı olan hürmetimizin bir delili olarak arzediyo-
ruz ve bir daha bu yüksek kürsüden, Meclis 
kürsüsünden bu gibi âdi şahsiyatın yer bulma
ması için makamı riyasetin daha dikkatli dav
ranmasını rica ediyoruz. 

SÜKEYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Kenan öner ' in arzuhalini okudunuz mu? ister
seniz size satır satır okurum. 

BAŞKAN — Eminittin Çeliköz. 
(Kâfi, kâfi, sesleri). 
BAŞKAN — Yeterlik hakkında bir teklif 

yoktur. 
(Var, var sesleri). 
BAŞKAN — Hatip takrirden evvel kürsüye 

gelmiştir. Kendisine söz veriyorum. 
EMlNlTTlN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — 

Efendim, ne garip tecellidir ki, buraya geldiğim-
denberi iki defa söz aldım, ikisinde de kifayet 
takriri verildi. Demin Trabzon tutanakları için 
söz aldım, söyliyemedim. Şimdi Balıkesir için 
söz aldım, gerçi şimdiye kadar birçok kuvvetli 
sözler söylendi. Amma bana müsaade edin de 
ben de bir iki lâf edeyim. 

Muhterem arkadaşlar; Balıkesir'in bir kö
yünde rençberlik eden okuma yazma bilmiyen 
bir adamın buraya çıkıp konuştuğu gibi telâkki 
edin, ben de onun gibi konuşacağım. 

Çünkü 1919 senesi 15 Mayısındanberi buraya 
gelinceye kadar onların arasında idim. Onla-
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i rın ruhunu ben iyi bilirim, onun için arzede-

ceğim. 
Balıkesir seçimi, arkadaşlar, fevkalâde ye

rinde ve yolunda olmuştur. Söylenen şeyler ne 
ise ne, ben onları hiç tekrar etmiyeceğim. Fa
kat onlar dinlenmiştir. Geceleri dağıtılan De
mokrat Part i oylarını ceblerine sokmuşlardır, 
sandık başından da almışlardır, onu da gücen-
dirmiyelim, o da memleketlimdir diye... Yan ve
rerek alınmış şöyle göstermeden alıvermek... Ha
kikaten öyle yapılmıştır. Zaten karanlık bir oda 
yapalım diye söylüyorlar ya. Karanlık oda olmadı
ğı için şöyle kenara çekilerek cebinden çıkardığı 

I o kâğıtları evirip çevirip birini zarfa koyup at
mışlardır. Bunu gören oradaki Demokrat Parti 

I müşahidleri bizim reyimizi atmıştır diye not 
tutmuşlardır. Rakamlar buradan tehalüf edi
yor. Yoksa eğer kötü bir seçim yapılmış ise oza-
manda anında onu tesbit edip şikâyet etmek lâ
zımdı. Tesbit böyle olur. On, yirmi gün sonra 
böyle fesih olmaz ve kötüdür diye uzun uzadıya 
buradan söylenmez. 

Muhterem arkadaşlar; bizim seçmen sayısı 
232 bindir, hatırımda kalan miktar bu. Bunun 
177 bini oy vermiş, muhtelif yerlerin yekûnuna 
göre 105 914 den başlıyarak 103 345 şe kadar 
inmiştir. Yani bu hale nazaran 2 300 arasında 
tahalüf etmiştir. Geriye kalan 71 000 oy Demok
rat Parti tarafından .alınmış. Şuhale göre C. H. 
Partisi namzetlerinin aldığı oyla onların aldığı 
oylarm arasındaki fark 34 bin küsur kadardır. 
Varın ötesini hesaplayıp siz kıyas edin. Balıke
sirli ler cidden müdriktirler. Bugün Hükümet 
programını okudular, çünkü yayınlandı, hepsini 
okudular. Çevirin geriye bizi yüz beş bin yerine 
177 bin ile denelim çünkü bize rey vereceklerdir. 
Buna inanm, o kadar ki halk müdriktir anlayışı 
yüksektir. Çünki bu halk 1919 un 15 Mayısında 
telgrafı alınca izmir'e müstevli çıkmıştır diye 
derhal kongre akdetmiştir. 

HACIM ÇARIKLI (Balıkesir) — Bırak on
ları söyleme. 
' EMÎNÎTTÎN ÇELÎKÖZ (Devamla) — Hiç 

şu ve bu veya beriki hulâsa edilirse protesto 
edelimlere karşı kurtulun, tüfeğin namlusundan 
çıkacak kurşundadır dedi ve herşeyi göze ala
rak memleketini karış karış müdafaa etmiş ve 
kurtuluştan sonra da büyük arasında ve içinde 
yaşamışlardır. Bugünkü başbakanımız mütead-

f dit defalar Büyük Atamızla oraya çok gelmiş-
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lerdir halk ta onların etrafını çevirerek münev-
verliklerini çok daha artırmışlardır. Zaten mü
nevver olan halk bu suretle tenevvür edegel-
miş ve tenevvür etmiştir. Böyle halk rica ederim 
hakikatten ayrılır mı? Şu veya bunun şöyle-
diyişine bakar mı? Size gayet az söyliyeceğim, 
uzun sürmesin diye- Fakat notlarım çoktur. Ar
kadaşlarım sabırsızlık gösterdiler ben de saata 
göre sabırsızlanıyorum ve kısa keseceğim. Bu in
tihapta Evrindi ve Balya köylerini dolaştığım
dan doğma intibalarımı söyliyeceğim. Çünki bu
na benzer itirazları, Ankara'da, Trabzon'da şu
rada burada muhtelif hatipler söyleyiverdiler. 
Hemen yalnız bir tanesini söyliyeceğim, bunun 
benzeri yoktur. Çünkü söylenmedi, Büyük Afşar 
köyü var, bilenleriniz vardır Balıkesir'den çı
kınca batıya doğru gidilir. Orada bir köy daha 
var Aklıma geldi adı Ergene... buraya indim 
pazardı, halkla konuştum. Bir köylü dedi ki bi
zim köye de gelir msin bizim köyde D- P. var 
750 âzası var gelir misin dedi hay hay gelirim 
dedim bindim beraber gittim. Ben harmanlara 
bağdaş kurdum onlar da toplandılar... ne De
mokrat ne de Halk Partisi., hep biriz açık kalple 
söylüyorum konuştuk, olan şeylerden, halden 
vaziyetten, olacak seçimden, bahsettik bir köylü 
dedi ki efendi birazda ben diyeyim mi de ba
kalım dedim seçim olacak, biz hangi partiye rey 
vereceğiz, dedi vallahi siz bilirsiniz, dedim ben 
C. H. P. nin namzediyim, bana ve arkadaşlarıma 
rey vermenizi isterim, listemizi değiştirmeme
lerini söyledim, olur dediler. 

Binaenaleyh bütün arkadaşlarım listesini 
almadan vermenizi istiyorum. Bazıları olur de
di, bazıları olmaz gibi dedi. 750 tane demokrat 
var onların için de konuşuyorum, demokrat lâfı 
yok. Orada bulunanladan bir arkadaş kolunu 
şöyle doladı, ne yapıyor bu, dedim. Meğer kol 
aşığı yokmuş, etten kemikten ibaret 70 yaşında 
bir ihtiyar. Ben de deyim dedi, ağa de bakalım 
dedim. Ben Anafartalarda kolumun şurasını 
gaybettim, kemikleri alındı etler birleşti Biz 
Demokrat Partisini de Halk Partisini de biliriz. 
Birçok şeyler söyledi Halk Partisi hakkında bu
rada söylemeğe hacet yok çünkü müsbet şeyler. 
Demokrat Partiye gelince daha onları tanıma
dık. Bunun için size bir hikâye söyliyeyim dedi; 
Anafartalar'da bir siperdeydik. Bizde arkasında 
idik. Herif, affedersiniz ağzımden herif diye çıktı, 
düşman 20 gün bize hiç hücum etmedi, 20 gün son

ra Biz sipendıekilerini değiştirdik bizi bir sıkıştırdı 
yarım saat zarfyjnda bizi hallaç pamuğu gibi at
tılar, benim kolum da böyle oldu, dedi. İşte ar
tık siz düşünün.. Buna göre vaziyetinizi ister de
ğiştirin, ister değiştirmeyin. Kalkıp gidiyorduk, 
yanımıza yaklaşanlar sordular, efendi, biz De
mokrat Partiden ayrılalım mı? Sakın ha, durun 
orada, fakat o benim partim değildir. Oyunu ba
na ve partime verin. 

Balyada 12 bin kadar rey atılmıştır, bundan 
11 bin küsuru Halk Partisine verilmiştir. Onun 
için günler geçtikten sonra şu olmuştu, bu olmuş-
demek böyle şeyler iyi şeyler değildir. Halk 
bundan muazzep olur. Mümkün olsaydı da, mü
zakerelerimiz memlekete açılmış olsaydı ve şu
rada konuştuklarımızı Balıkesir'liler dinleseydi 
ve orada bir verici âlet onların sesini bize du-
yursaydı, bakın ozaman Balıkesir'liler nasıl bir 
haykırma yapacaklardı. (Kâfi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Kifayet hakkında takrir var, fa
kat aleyhte kimse konuşmamıştır. Yana, karşı 
ve hakmda olmak üzere ikişer kişi konuştuktan 
sonra takriri oya koyacağım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Arka
daşlar, sabahleyin Trabzon seçimleri hakkında 
konuşulurken beni söz almağa mecbu eden, Trab
zon seçimleri konuşulurken Aydın'a ait bir vesi
kanın okunması idi. Şimdi söz alırken Balıke
sir Milletvekillerinden Süreyya örgeevren arka
daşımızın Balıkesir Milletvekilleri seçimlerine 
yapılan itirazlar hakkında kanaatlerini söylemek 
dururken şöyle bir konuşma açtı. 

BAŞKAN — Rica ederim, bu mevzuu açma
yın. Köprülü temas etti. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ohal-
de bir noktayı arzedeyim. Ben başka bir noktai
nazardan arzedeceğim. 

BAŞKAN — Devam edin, fakat o mevzuu aç
mayın. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Vic
danımın kanaatiyle, aklımın erdiği kadar muha
lefet ve muvafakatin millet menfaatini takip 
eden iki kuruluş olduğunu ortaya koymak isti
yorum. .(Soldan aksini iddia eden yok sesleri). 

Var arkadaşlar, o arkadaşlar da kanaata gel
sin. 

Arkadaşlar; gerek Hazırlama ve gerekse Tu
tanakları İnceleme Komisyonunda devam eden 
müzakerelerimiz sırasında, yine bir konuşma sı
rasında ifade ettiğim gibi bir defa parti lâfı 
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konuşubnamıştır. Herkes Komisyon üyesi gibi 
çalışmıştır. Süreyya örgeevren söz aldığı zaman 
şu konulara temas ett i : Muhalefet nasıl doğmuş-
-tur î Demokrat Partinin naşiri efkârı gazeteler, 
Halk Partisini başsız bırakmak yolu takip edil
miştir, İnönü'nün şahsına propaganda yapıl
mıştır. Muvazaa partisi olarak ortaya çıkmak 
yolu takip edilmiştir. Halk kandırılmağa çalışıl
mıştır. Acele seçim istenmiştir. Birkaç yerde 
kapandıkları belediye seçimi hâlâ kubbeleri çın
latan hiyleleı" ve fesatlarla doludur. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Yalan. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — De
mokrat Partinin belediye seçiminden bahsediyo
rum, arkadaşıma teşekkür ederim. Hakikaten 
yalan. 

BAŞKAN — Arkadaşlar rica ediyorum, bir
birimize karşı yalan gibi vesaire gibi haşin, sert 
sözler söylemiyelim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bu ya
lanı kabul ediyorum. Ben Demokrat Partinin ka
zandığı belediye seçimlerinden bahsediyordum. 
Arkadaşımız onları böyle vasıflandırdı ki, doğ
rudur. 

Seçim yolsuzlukları, hileler, fesatlar, iftira
lar, bühtanlar, feci ve kudurgan ileri .atılmalar, 
kirli politika yolu takip etmek, yalancı hürri
yet politikası, acemi' ve usta politikacılar fasit 
bir maksatta birleşmek. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Ya
lan mı? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamlaa) — Ace
mi olduğuma çok memnunum. Usta politikacı 
olarak sizin söylediğinizi ömrümce söylemiyece-
ğim. (Sağdan bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

İdare âmirleri, Demokrat Partinin kötü gi
dişini .anladıkları için vaziyet almışlardır. 

İtirazlar geç yapılmıştır, arkasından bir gü
reş iddiası. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Sıktı galiba sizi. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Öğre^ 
niyoruz. 

Arkadaşlar; bu vaziyeti açıklamak için poli
tika hayatına atıldığım günden beri seçim işle-
•rinde gördüklerimi olduğu gibi arzedeceğim. 
(Soldan söylentiler). Arkadaşlar, müsaade bu
yurun herkesin müşahedelerini, iddialarını din
lediniz bunu da dinliyeceksiniz. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Sa
dede. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Tem
muz ayının 13 de memleketime vardım. Açık 
konuşma müsaadesi istedim. Halk toplandı Kay
makam, jandarma komutanı, herkes geldi. De
mokrasiden bahsettim. Hatta arkadaşlar, konuş^ 
mamın şuur ve nezaheti karşısında şu veya bu 
şekilde konuşmama mâni olmak istiyenler dahi 
sükütle dinlediler. Çünkü arkadaşlar, ben di
yordum ki, artık Türkiye'de, ne kızıl fesatçıya, 
ne kara eahalete nıede bozguncuya yer almak de
ğil nefes almak imkânı bile kalmamıştır. 

Arkadaşlar bu şuur altında, seçim mücade
lesine giden arkaadşlarımız, biranevvel Kütah
ya Milletvekilleri seçimine ait mevzua bir mü
nasebetle döndüğü zaman, Hiçbir halde bir na
hiyede iki defa 3,5 saat müşkilâta uğramaktan 
hattâ hürriyetinin tahdit edilme vaziyetinden 
bahsetmedim. Çünkü bu hâdiseler müteferri 
hâdiseler olarak Büyük Millet Meclisi huzurun
da ifadesinden yalnız şahıslarımızı müdafaa ve 
karşılıklı fesat ukdeleri ortaya koymak gibi bir 
mâna ortaya çıkabilir. 

Arkadaşlar temsilcilerin seçim komisyon ve 
kurullarında bulunmamasını basit sayan arka
daşlara ben ifade ediyorum. 27 Nisandan itiba
ren Parti bucağı açılamıyan Sivaslı isminde bir 
nahiyede ben ve benden sonraki teşebbüsler 
muvaffak olamadığı için itirazda da dermeyan 
edildiği gibi 6270 muallel oy gelmiştir. 

Şu halde eğer dâva şahsi düşünce ve kana-
atlarımızı bazan bir parti görüşü ve- anlayışı 
içerisinde ifade etmekse hepimiz burada hâtıra
larımızı ve başımızdan geçen hâdiseleri ortaya 
kor işi bir dairei faside haline getirebiliriz. 

Arkadaşlar gene tekrar edeyim acemi politi
kacı olmak vasfını muhakkak ki usta politika
cılık iddiası bundan bir evvelki konuşmalarda 
söylenen şeyleri ortaya koymaksa tercih ediyo
rum şerefle kabul ediyorum. (Sağdan bravo ses
leri) . 

Millet varlığına nispet bahis mevzuu olunca 
bumın enaz herkesin kendisi kadar açık ve sa
rih bir hak olduğunu Süreyya örgeevren kabul 
etmelidir. Aksi halde bugün doğuşunu ve inki
şafını, mücadelelerini vasıflandırdığı partinin 
burada bulunması memleket namına millet na
mına hiçbir zaman Sayın Başbakanın hattâ Cum-
uhrbaşkanınm beyannamesinde olduğu gibi bir 
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selâmet ifâdesi değil bir felâket ifadesi olmak 
lâzımgelirdi. Arkadaşlar ben burada muhale
fet partisinin mevcut oluşunu kendi vicdanım
dan ve şuurumdan aldığım kudretle aile haya
tımızda, köy hayatımızda, belde hayatımızda 
nihayet siyasi hayatımızda, parlamanter haya
tımızda demokrasinin gerçekleşmesi ve geniş
lemesi mânasına anlıyorum. Hattâ kendilerine 
kanaat gelmesi için ifade edeyim ki, memleket
te erkeklerin yalnız içki meclislerinde ve erkek 
meclislerinde yaşadığını; aile haaytının"bun
dan rencide olduğunu ye bundan da birçok fe
lâketlerin doğduğunu gördüğüm zaman: Ka-
dm aile hayatına bilgisiyle, görgüsüyle, şuuriy-
le iştirak etse de kocasını şu dolu dizgin .kötü 
gidişten alıkoysun dedim. Köy hayatında tek 
bir kişinin iradesiyle işlerin tedvir edildiğini 
gördüğüm zaman, hattâ 1S33 yılında bir kaza
da Ülkü mecmuasına köy sandıklarının abone 
edildiğini gördüğüm zaman bunu kötü niyetten 
değil memleket işlerinin münakaşa edilmesinden 
doğmuş bir vakıa olarak müşahede ettim. O za
man kendi kendime şu formülü buldum. Müna
kaşa etmek imkânı olsa da «köylünün okuduğu 
takdirde bile • istif ade edemiyeeeği hiçbir risale 
ve mecmuaya köy sandıkları abone edilmese» 
dedim. (Sadede gelin sesleri). 

Arkadaşlar, örgeevren'i dinliyen arkadaşlar 
benim bu sözlerimi minnetle dinlemelidirler. 
(Gürültüler, dinlemeğe mecbur değiliz sesleri). 
Dinlemeğe mecbursunuz. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Re-
isbey, nizamnamenin her maddesini olduğu gibi 
tatbik edin. 

BAŞKAN — Sükûnetle, birbirimize riayet 
ederek konuşmak esastır. Şimdi sözlerinize de
vam edin. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar; orta mektepte okuyan bir kardeşim 
vardı. Edebiyat antolojisi namı altmda yalnız 
içinde 4 - 5 yazı ihtiva eden bir kitap getirip de 
Türk edebiyatı burnudur diye sorduğu zaman 
bunun meselelerin münakaşa edilmemesinden 
doğan bir şey olarak kabul ettim yine hüsnü ni
yet aradım. Görüyorsunuz M, acemi politikacı 
diye tavsif ettiği arkadaşın kabul ettiği demokrasi 
millet hayatının bütün safhalarında nihayet meş
vereti hâkim kılimjak şıariyle beraber olduğunu 
kabul etmesi lâzımdır. Arkadaşimıan ben şahsen 

demokrasiyi böyle anladım ve Meclise böyle gel
dim, arkadlaşlar. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdiye kadar Muğ
la Nuri özsan ve Eecai Güreli yana, sonra Enıi-
nittin Çeüköz . üzerine, ; Tahtakdıç karşı olmak 
üzere arkadaşlar söz söylemişlerdir. Şimdi da
ha söz istiyem arkadaşlar vardır. Refik Kocal
tan, Dr. Saim. Ali ve bir de şahsı mevzuubahis ol'-
ınası itibariyle Süreyya örgeevren söz istemek
tedir (Kâfi kâfi sesleri). 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Şahsım mevzuubahis olduğu için söz' istiyorumı 
(Kâfi kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz arkadaşımıza 
söz vereceğim. (Kâfi kâfi sesleri, gürültüler). 

Başkan — Müsaade buyurun, reye koyaca
ğım ; müzakeratı adım adım takib ediyorum. İç
tüzüğün mucibince isnii mevzuubahis olan arka
daşa söz vereceğim. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — ar
kadaşlar; kürsü nezahatinin, kürsü edebinin, 
kürsü faziletinin iycabatınm ne olduğunu benini 
her kesin bildiğini kabul etmek kendime eri çok 
teselli verecek olan bir kanattır; \ Ancak benim 
sözlerimde bilhassa hakkın, hakikatin kayıtsız 
şatsız hürriyet emniyeti içinde müdafaa ve teş
rih mevkii olan Türkiye B.M. Meclisinde nekadar 
büyük bir dikkatle, ne kadar büyük bir hassasi
yetle bu edeb ve terbiye işlerinin gözetilmesi lâ
zım geleceğini benini ne kadar bildiğimi ve ne ka
dar güttüğümü 22 senelik siyasî ve bu Meclis 
içindeki hayatımın mazbut tarihi içinde buna işa
ret etmiştir. (Sağdan görüyoruz şeşleri). Bu tari
hî, kaydın şu veya bu sözle, bühtanla .ve tahrifine 
de tebdiline imkân mevcut değildir. Bu benim an
ladığım edeb ve terbiyenin ieabatıria uyarak, 
benden sonra söyleyenlere edep dersi vermiş olu
yorum. 

Başkan — Komisyon namına söz isteniliyor 
mu efendim? (Hayır sesleri yok, yok sesleri)* 

Konuşmanın yeterliği hakfetnds takrir vardır. 
Onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter, raporun reye konulmasını arz 

ve teklif ederim. 
îzmir Milletvekili 

^ Ekrem Oran 

Başkan — Konuşmanın yeterliğini oyunuza 
sunuyorum. Kabul buyuranlar . . . . Eetmiyenler 
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Konuşmanın yeterliği hakkmda takrir vardır. 

Şimdi raporun komisyona geri verilmesi için bir 
değiştirge vardır, müsaade ederseniz okunacak
tır. 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Balıkesir ili seçimlerine hiyle ve fesat karış

tırıldığına dair vaki şikâyet ve itirazlar kürsüde 
kah ettiğim gibi gereği kadar incelenmemiştir. 

Tahkikatın usulü dairesinde genişletilmesi 
için evrakm inceleme komisyonuna iadesini tek
lif ve talep ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri özsan 

BAŞKAN — Değiştirgeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Reddolunimuştur. c 

Şimdi raporu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Btmiyenler... Rapor kabul olunmuştur. 
Şimdi tutanaklar oya konacaktır. 

Arkadaşların adlan ayn ayrı okunacak ve 
oyunuza sunulacaktır. 

Abdi Ağabeyoğlu: 
BAŞKAN — Onayanlar... Onamıyanlar... Tu

tanağı onanmıştır. 
Muzaffer Akpınar; 
BAŞKAN — Onayanlar... Onamıyanlar... Tu

tanağı onanmıştır. 
Esat Altan; " * ? ; | ? l ' î 
BAŞKAN — Onayanlar.,. Onamıyanlar... Tu

tanağı onanmıştır. 
Fuat Bilâl; 
BAŞKAN — Onayanlar... Onamıyanlar... Tu

tanağı onanmıştır. 
Osman Niyazi Burcu; 
BAŞKAN— Onayanlar... Onamıyanlar... Tu

tanağı onanmıştır. 
Hacim Çankb; 
BAŞKAN — Onayanlar... Onamryanlar... Tu

tanağı onanmıştır. 
Eminittin Çeliköz; 
BAŞKAN — Onayanlar... Onamryanlar... Tu

tanağı onanmıştır. 
Pertev Etçioğlu; 
BAŞKAN — Onayanlar... Onamryanlar... Tu

tanağı onanmıştır. 
Süreyya örgeevren; • • m 
BAŞKAN — Onayanlar... Onamryanlar... Tu

tanağı onanmıştır. 
Gl. Kazma Özalp; 

BAŞKAN — Onayanlar... Onamryanlar... Tu
tanağı onanmıştır. 

Hilmi Şeremetli 
BAŞKAN — Onayanlar... Onamryanlar... Tu

tanağı onanmıştır. 
Fahrettin Tiritoğlu 
BAŞKAN — Onayanlar... Onamryanlar... Tu

tanağı onanmıştır. 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 
BAŞKAN — Onayanlar... Onamryanlar... Tu

tanağı onanmıştır. 

9. —' İstanbul Milletvekilliklerine seçilen Gl. 
Kâzım Kardbekir, Recep Peker, Hamdullah Sup
hi Tannöver, Orgl. Cemil Cahit Toydemir ve 
Hüseyin Cahit Yalçın'ın, seçim tutanakları hak
kında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/W) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşları kayde

diyorum. 
Kaydedilen arkadaşlar şunlardır: 
Münir Birsel, Ali Rıza Eren, Süreyya örge

evren, Mareşal Fevzi Çakmak, Hacim Çarıklı, 
Dr. Saim Ali Dilemre, Salamon Adato. 

Müsaade ve tensip buyurursanız; yana, kar
şıya, ve üzerine olmak üzere ayırma yapalım. 
Uygun mu? (Uygun sesleri). 

Evvelâ yana olarak... (Karşıya ver sesleri). 
Buyurun Mareşal Fevzi Çakmak. 
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar, ordudan çekildikten son
ra 2,5 yıl evimden ayrılmadığım halde son se
çimlerde milletin hakkımda gösterdiği itimat ve 
sevgiden mülhem olarak müstakil milletvekilli
ğini kabul ettim. Maksadım cihandaki demok
rasi terakkiyatma uyarak bizde de millî hâki
miyetin bihakkin tesisi idi. Milletin bu muhab
betini çekemiyen bazı müstebit artıklarından 
gördüğüm tezyif, tahkir, hattâ tahditlere rağ-
mem milletin hukukunu kanunen müdafaaya ka
ra? verdim. 

Seçimler başladı, İstanbul'da evvelâ müşa
hitlerim sandık başlarından koğuldu, bazıları 
dövüldü. Edilen şikâyet üzerine tekrar vazife
lerine döndüler. Bazr müşahitler sandıkların 

[1] 10 sayılı basmaya&i tutanağn sonundadtr. 
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kaçınldığını, birçokları seçim zabıtlarının, de
ğiştirildiğini bildirdiler. Bunu resmen protesto 
ettim. 

Seçimden sonra bir hafta kadar İstanbul'da 
kaldım. İstanbul'dan Bursa, İzmit, Bolu gibi ci
var vilâyetlerden gelenlerle görüştüm. Hâsıl etti
ğim kanaat şudur: 

Zor ve hile ile seçimlere fesat karıştırılmış
tır. Bunu örtmek için gazeteler susturulmuş
tur. Ayrıca adaylığımı koymuş olan İzmir'den 
aldığım telgraf, Ankara'dan mutemetlerden ge
len haberler de bu kanaatimi kuvvetlendirmiş
tir. Ankara'ya gelirken gerek yollarda, gerek 
bu şehirlerde temas ettiğim yüz bine yakm va
tandaş : 

Seçimlerde hakkımız çiğnendi, hakkımızı is
teriz; feryatlariyle şikâyette bulundular. 

Arkadaşlar, vicdanınıza hitap ediyorum, 
Meclisin açıldığı gün bu mukaddes kürsüden 
milletin kayıtsız, şartsız egemenliğine namusu
muz üzerine andiçmedik mi? 

Bu haksızlığın bertaraf edilerek milletin ta
mamen hâkimiyetinin tesisi, cümlemizin bir 
namus borcu olmuştur. Bu borcun ifasiyle ada
let bekliyen milletin tatminini Yüksek Heyeti -
nizdeu rica ederim. 

Arkadaşlar, sözüme son verirken şunu da 
belirtmek isterim ki, haricî bir tehlike karşısın
da bütün milletimizin tamamen birlik olduğuna 
asla şüphe edilemez. (Sağdan alkışlar). 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Sayın Başka
nım; Saym Mareşalin beyanatı konuya müteal
lik değildir. Müsaade buyurursanız karşı ta
raftan söyliyecek olan ve bu işte müdafaayı 
deruhde etmiş olan Salamon Adato'nun daha 
evvel söylemesini rica ederim. 

SALAMON ADATO (İstanbul) —. Saym 
arkadaşlar, İstanbul Hinin seçimlerinde Halk 
Partisine mensub beş MiUetvekilimizin lehine 
fesat kanştınldığından bahsle vâki olan itiraz 
usulen yetkili komisyon tarafından tetkik edil
miştir. Bu komisyon tetkikatını gayet sathi ve 
evrak üzerinde yaptıktan sonra komisyonun ileri 
sürdüğü mütalâada isabet olmadığını beyan et
mek mecburiyetindeyim. 

Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Şahsı
nıza ait şikâyeti iyi tetkik eder inşaaallâh. 

SALAMON ADATO (Devamla) — İtiraza 
hedef olan muhterem arkadaşlar hakkında her

hangi bir im^da bulunmak arzu ve hissinden 
münezzehim. Esasen dosyada mevcut belgelere 
göre arkadaşlarımızın şikâyet mevzuu olan hâdi
selere herhangi bir şekilde müdahale ettiklerine 
dair ufak bir delil bile mevcut değildir. Dosya 
evrakına dayanarak mâruzâtımı gayet afakî bir 
şekilde beyan edeceğim. Şikâyetnamede 7 Hazi
ran da Milletvekilleri seçiminin yenilenmesine 
karar verilmesini müteakip tazyik ve tedhiş ya
pıldığına, seçimlerin devamı müddetince de Halk 
Partisinden gayri partiler ve müstakil adaylar 
bir çok yerlerde sandık başlarından uzaklaştı
rıldı ve seçim tarzı hakkında esaslı bir fikir 
edinmelerine imkân bırakılmadı. Tazyik yapıl
masını müteakip yazılacak tutanakların ilçeler
de birleştirilmesi ve bunların da derhal tasnifi 
icap ettiği halde Beyoğlu kazasında olduğu gibi 
diğer kazaların bir çoklarında seçim kurulları 
dağitımış ve işe devam imkânı fiilen bırakıl
mıştır ve bunlardan bilistifade bütün tutanaklar 
bir gece komisyon başkanlarının evlerinde misa
fir edilerek istenildiği kadar, arzu edildiği kadar 
işlendi. Bu suretle vâki olan hareketlerin neti
cesinde Demokrat Parti adayarınm kazandığı 
reylerden 649 905 gibi fahiş... bir miktarda rey 
alınarak bunlar Halk Partisi adaylarına, bir ar
kadaşımızın kullandığı tâbiri istimal ederek soy
uyorum, aktarma edildi. Ye bu suretle bu arka
daşların intihabı ka"'H'"fiws olduğu yazılı bulun
maktadır. Seçimlerin yakmdan takibine memur 
edilmiş olan Halk Partisinden bir heyet İstanbul 
seçmenlerinin nabzına bakmış, gazetelere akset
miş olan hâdiselerin tekevvününe başlamıştır. 
Dosyada mevcut bir varaka vardır. Bendeniz za
bıt varakası tâbirini kuBanmıyacağım- (Soldan 
bravo sesleri). Bu varaka 21 -. 7 . 1946 tarihli 
bir belgedir. Üç şahıs huzurunda olmuştur. Abdüs-
selâm Boyacı adında bir boyacı vardır. Tahriri 
ifadeye göre İstanbul'da Ördekasap mahallesin
den Muhtar Ahmed'in, intihaptan bir gün ev
vel zarf dağıtarak bunları sandıklara Halk Par
tisinin oy listesiyle beraber atmadıkları takdirde 
kendilerine ekmek vesikası vermiyeceğini beyan 
etmiştir. Geliri mahdut olan ve bu pahalılık 
için en büyük ihtiyaç maddesini teşkil eden ek
mek vesikası verilmediği takdirde tabiîdir ki 
bu muhatapların büyük bir zarurette kalacak
ları şüphesizdir. İşte muhtar bu ekmeğe olan 
ihtiyacı istismar etmiş ve seçmenler üzerinde 
mânevi bir tazyik icra etmek istemiştir. 
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Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — İstanbul 

halkı bu gibi şeylerden korkmaz. 
SALAMON ADATO (Devamla) — İstanbul 

muhtarları bu gibi hareketlerle iktifa etmiyerek 
seçim komisyonlarının, bilhassa seçim kurulla
rının mührünü havi olan zarfları da dağıtmak 
cüretinde bulunmuşlardır. Cüret kelimesini kul
lanıyorum çünkü, sandık başında verilmesi iea-
beden mühürlü zarfları seçim komisyonları bun
ları muhtarlara vermişlerdir. 

Dr. FAHRİ ECEVİT (Kastamonu) — Aç 
kaldımı İstanbul halkı? 

SALAMON ADATO (Devamla) — Diğer 
taraftan dosyada mevcut olan bu mühürlü zarf
lar Seçim Kanununun 21 nci maddesi mucibin
ce seçim kurulları tarafından seçmen sayısına 
göre seçim komisyonlarına verilir.. Ayni kanu
nun 24 ncü maddesi hükümlerine göre sandık 
kilitlendikten sonra her gelen seçmenin hüvi
yeti sorularak kendisine bir mühürlü zarf ve
rilir. Kanunun bu açık hükümleri mevcut ol
duğu halde bu zarflar hilaf i kanun olarak seç
mene sandığa müracaat anında verilmesi lâzım-
gelirken evlere dağıtıldığı ve içinde Halk Par» 
tisi aday listesi bulunduğu dosyada mevcut olan 
zabıtların tetkikıyla sabit olacaktır. 

Komisyonun verdiği mazbatanın esbabı mu-
eibesinde, müstakil aday mümessillerinin san
dıklardan uzaklaştırıldığı hakkında, Bakır
köy Kaymakamının yazdığı tezkereyi bir subut 
delili olarak kabul etmek istememiştir. Komis
yonun bu vesikayı kabul etmemek için ileri sür
düğü sebep de şudur: Bu tezkerenin muhatabı 
malûm değildir. Tezkerenin kaymakamlık ta-
fından yazılidlığını kabul ediyor. Tezkerece mim-
takil adaylar mümessillerinin kabul olunmadığı 
kabul olunuyor. Fakat tezkerenin muhatabı ma
lûm oltaadığmdan ihticaca iS&liih bir vesika ola
rak. k&fonl etmek istemiyor. Rica ederim bu yesi-
ka müstakil 1 aday mümessilinin sandıklardan 
uzaklaştırıldığını ispat hususunda ibraz edilmiş
tir. Ve bu tezkerede sarahıatla kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh muhatabı imalûm olmadığından dola
yı tezkerenin kabul olunmaması sebebi kabule 
şayan değildir. Bakırköy kaymakamımın bu (mü
messilleri kabul etmemek için gösterdiği sebep; no
terce mu^addak bir vekâletnameyi haiz butaana-
mıajları keyfiyetidir. Seçim Kanununda müisitakil 
aday mümessillerinin sandıklarda hazır bulunması 
için noterce musaddak bir vekâletname ibraz edile-
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eeğine dair hiçbir sarahat yoktur. Bir pazar gü
nü böyle bir vekâletname talep etmek o mümes
sillerin sandık başlarında bulunmalarına mâni 
olmak demektir. Binaenaleyh hazırlık ve Tu-
tanaklan İnceleme Komisyonlarının bu hususta 
ileri sürdükleri sebep de kabule şayan değildir. 
Şikâyetname sahibinin f eryatlan ve isyan duygu
lan üzerinde teksif ettiği nokta tasniflerde yapı
lan yolsuzluklardiîr. İsyan duyguları şikâyetna
mede gayet sarihtir. İtiraf eldeyim ki, dosyada 
mevcut belgeler müştekinin bu noktaya mütedair 

olan iddiasını tevsik edecek mahiyettedir. 
Demokrat Parti sandık oy tasniflerinde dol

durulmak üzere cetveller hazırlanmıştır. Her 
sandığın açılışında oylar tasnif edildiği zaıman 
Halk Partisinden gayri partiler mümessilleriyle 
müstakil adayların mümessillerinin imzalarını at
mak suretiyle bu vesikalara kanuni bir kıymet 
izafe edilmemiştir. Halk Partisinden, gayri par
tilerin. ve partiler mümessillerinin imzasına ihtiva 
etmemektedir. Bu vesaik bazan polis memurlara 
tarafından ajmza edilmiştir. Bu vesaik Halk 
Partisine mensup azalar tarafından imza edil
miştir. 

Bu vesaik sandık komisyonları üyeleri ta
rafından imza edilmiştir. Binaenaleyh bu vesaik 

sahte sümmettedarik vesika değildir. Çünkü 
vesika Partierlo alakası olmayan ve resmi sıfa
tı haiz kimselerin imzasını ihtiva etmektedir. 
Arzumuz, komisyonların bu ibraz ettiğimiz ve 
12 adedi bulan bu vesaiki mukabillerini mahal
linden celbedip bir mukayese yapmasıdır. Fa
kat buna yanaşılmamıştır. Eğer bu tetkikat ya-
paılasydı herhalde bu iddianın bir sıhhati olup 
olmadığı anlaşılacaktı. Vesikaları ceffelkalem 
reddetmek işin tahkikine mâni olmak, 

ATIF ESBNBEL (Malatya) — Sizin orada 
(nasıldır? 

SALAMON ADATO (Devamla) — Onu gö
rürsünüz. (Gürültüler, nasıl görürüz sesleri) Be
nim hâdisem tetkik edildiği zaman yüksek mecli
siniz yapılan ithamın mahiyetini anlıyaeaktır. 

Efendim oylar yakılmıştır. Çünkü kanunun 
emri iktizasındandır. Bu oylar yakıldığı za
man aynı zamanda Vefa ~ lisesine ait oyların 
mikdarma ait zabıtlar da yakrlmak istenmiş
tir. Fakat tamamen yanmamıştır. Elde bulu
nan bu aksamına göre - ki komisyona ibraz et
tim - Kabul etmediler hakiki oy miktarlarını 
göstermektedir. Bu,oy miktarları, zabıtlarda 
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bulunan bu oy adedi, bizim Demokrat Partinin 
tanzim ettirdiği listelerde yazılı^ miktarlara uy
maktadır. Bu vesikanın uydurma olduğu iddia 
edilemez. Çünkü nihayet resmî komisyonların 
elinde bulunan vesaiktir ve yaz,sı da bu komis
yon âzasınındır. 

EKREM OBAN (izmir) — Bu sonradan ya
pılamaz değil mi? 

SALAMON ABATO (Devamla) — Bunları 
hazırlık komisyonuna ibraz ettim. Kabul etme
di. Onun için burada ibraz etmek mecburiye
tindeyim. Binaenaleyh mâruzâtım gayet açık
tır, Tefejre mütehmmil değildir. Komisyonun 
gösterdiği sebepler arzettiğim sebeplerden dolayı 
kabule şayan değildir. Bu itibarla bu mazba
tanın tekrar tetkikatı tevsi maksadile Komisyo
na: geri verilmesini rica ederim. (Bu iş olmaya
cak sesleri) 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Arkadaşlar, İs
tanbul seçimlerine yapılan itiraz, diğer dosya
lardan ayrı bir hususiyet arzeder- Bunun için 
evvelâ bir noktayı açıklamak isterim. 

îstanba! Milletvekili seçildikleri Seçim Ku
rulunca bildirilen adaylardan dört tanesinin 
şahısları ı hakkında şikâyet vardır. Bunlar Bay 
Sâlaauon Adato^ Bay Abdurrahman Münip, Bay 
Senihi Yürüten ve Bay Zeki Riza Sporedir, 
bunlar bu dosyada, bu raporda mevzuubahis de
ğildir. Mevzuubahis olan arkadaşlarımız beş ki
şidir. Bunlar da Büyük Millet Meclisi reisi Ge
neral Kâzım Karabekir, Hüseyin Cahit Yalçın. 

, Başbakan,Recep P.eker ve Millî Savunma Bakanı 
Orgenerali Cemil Cahit Toydemir ve Hamdullah 
Suphi Tnrıöver'dir. 

Dr. Kemal Cenap Berksoy (Yozgad)— 
Menıskletin incileri. 

MÜNİR, BİRSEL (Devamla) — Bu rapor 
bunlar hakkındadır* İtiraz istidasında da bu zat
ların tutanaklarının iptali, ile bunların yerleri
ne Bayan-Nüzhet, Salih Keçeci, Moskos, Jozef 
Salamcm'la Dr. Keşişyan'm gelmesi istenmek
tedir. (Soldan gülüşmeler). 

ŞİBîdL arkadaşlar, itirazları diğer seçim da
irelerinde yapıldığı iki kısana ayırmak kabildir. 
BuBİaısçian birincisi seçimden evvel ve seçim (gü
n ü n ^ yapılan yolsuzluklar, ikincisi. de tasnife 
ait y^u$ı^la#.diye vasıöandmlmaktadır. Her 
taraftan gelen, bütün itirazlarıtamamen aynı ma
hiyetedir ve: bal, şekilde ayrılmıştır. 

.Bunlardan birinci kısım bildiğiniz' gibi seci-, 
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min yenilenmesine karar verildiği günden itiba
ren Hükümetin güya Parti Genel Sekreterliğinin 
tamimine tebaan parti teşkilâtı ile işbirliği ya
parak halk üzerinde tehdit, tazyik, baskı ve hat
tâ karakola götürmek dövmek vesaire gibi eza 
ve cefa yapılmak şeklinde ifade ediliyor. İstan
bul dosyasında da aynı şeyler tekrar edilmekte
dir. 

Burada buna ilâve olarak Bay Salamon Ada-
to'nun bahismevzuu ettiği itiraz istidasında ol
mayıp da sonradan dosyaya konan bir kâğıtta 
bahsedilen bir hâdisedir. O da Abdüsselâm adın
da bir şahsın bir kahvehanede söylediği sözle
rin naklinden ibaret ve güya bir zabıt varaka
sından ibarettir. Bunda bir muhtarın bunu at
mazsanız size ekmek vesikası vermem diye C. H. 
P. oy puslalarını havi zarflar dağıttıklarından 
bahistir. Amma bu iddiayı tekzip eden şey bu 
doğru bile olsa tertip edilmiş olmasa bile, bun
ların kimseye bir tesir yapmadığıdır. Zarfların 
Abdüsselâm Boyacı isminde birisinin cebinden 
çıkması bunu gösterir. Bunun yanında iddia edi
len tek şey Sayın Maraşalın bir müşahidinin Bar 
kırköy Kaymakamı tarafından kabul olunma
ması yolundaki iddiadır. Amma şayanı teşek
kürdür ki, Sayın Maraşal huzurunuzda müşahit
lerinin kabul.edildiğini ve müşahitlerinin sandık 
başlarında bulunduklarını söylemişlerdir. Zaten 
vesika diye gösterilen kâğıt bir kimseye hitaben 
yazılmış değildir. Alelıtlak bağımsız adayların 
gönderecekleri temsilcilerden imzalarının vüsuk 
ve sıhhatine sandık başındaki komisyonların 
inanabilmelerini sağlamak maksadına, matuf bir 
yazıdır. 

Şimdi arkadaşlar; sabahleyin bir rapor vesi
lesiyle Bay Fuat Köprülü'nün dediği gibi, mev
zuu bahsolan iş Hükümetten şikâyettir ve Hü
kümetten şikâyeti Meclis kürsüsüne getirmektir. 
Yalnız işin bu dosyada.bir hususiyeti daha var
dır. JBu itiraz istidasında dikkate şayan bazı 
ifadeler vardır. Tabii bunlar arzu edilerek yapıl
mış şeyler değildir, amma kendi kendini nakze
den beyanatın içinden çıkabilmek endişesinin 
doğurduğu neticelerdir. Size itiraz istidasının 
bütün bu vakaların nasıl izah ve ifade edildiği
ni tavsif etmiyeceğim. Fakat Hükümet ve C. H. 
P. aleyhine iddialar söylendikten sonra, mı iti
raz istidasında şöyle denmektedir. Bu istidadan 
size iki fıkra. okuyacağım, (Yenileme kararın
dan seçim gününe kadar memleket jgazetelerini-
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dolduran tehdit ve tazyikler halkın iradesi üze
rine tesir etmediği için) Yani bu tehdit ve taz
yikler halkm üzerinde hiçbir tesir icra etmemiş
tir. Bunu itiraz istidasını yazan zat söylüyor 
Biraz daha aşağıda şunu söylüyor, aynen oku
yorum: şurasını hakikat olarak itiraf edeyim 
ki, seçimlerin ilk tasnifine kadar devam eden 
safhasında göze batacak kadar ileri giden bir 
müdahale mahsus olmamakla beraber Şimdi ar
kadaşlar itiraz istidasında yazılan bu yazılardan 
sonra sabahleyin gene yüksek huzurunuzda Bay 
Abdürrahman Münip'in beyanatından bir sö
zü hatırlatmak isterim: Diğer bazı arkadaşla
rın kanaati hilâfına bu zat demiş ki, şikâyet ve 
itirazdaki iddialar seçim neticesine müessir 
değilse, mahiyetleri itibariyle, üzerinde durul
maz ve durulmamalıdrr. ve bunların tahkikma 
gidilmemelidir. 

O halde arkadaşlar, uzun,uzun tazyik, teh
dit, işkence, ve cefadan neden bahsediliyor? 
Bütün bu şikâyetler ve gürültü seçimin yenilen
mesine karar verildiği günden seçim gününe ka
dar tarafa mensup bütün gazetelerde, sonra 
bütün seçim bölgeleri için gelen itiraz istidala
rında ve nihayet Millet Meclisi kürsüsünden, 
seçim neticesine müessir olmadığı kendilerince 
kabul edildiği halde tutanakların tasdiki müza
kere edilirken ortaya konuyor ve söyleniyor. 

Arkadaşlar; bunun sebebi ve tesirlerinin 
memleket efkân umumiyesi önünde açıklanma
sında memleket için fayda vardır ve ben bunu 
açıklarken sözlerimi Demokrat Partiden bir te
menni ile bitireceğim. 

Arkadaşlar; işi şöyle mütalâa etmek müm-
kürdür. Hatıralarımızı biraz geriye irca ede
lim. C. H. Partisi dünya âleminin karanlık ve 
kararsız. . . . Yürüyüşünü görerek Devlet 
mukadderatını eline alacak olan Hüküme
ti kuracak olan Partinin milletin yeni
den bir tasvibine ve itimadına mazhar olmasını 
Hükümetin cihan siyasetinde ve bu karanlık 
günlerde isabetli kararlar alabilmesi için lâ
zım geldiğini ileri sürerek seçimin yenilenmesi 
düşüncesinde ve kararında bulundu. 

Diğer taraftan Demokrat Parti arkadaşları
mız derhal bunun hilafını iddia ettiler. Biz, Mil
letvekilliği seçiminin yenilenmesinde eskiden, 
dört sene evvel yapılmış olan ve münhasıran 
Cumhuriyet Halk Partisi adaylarından mürek
kep olan Belediye üyelerinin bu seçimde mües-
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sir olabilir diye kimsede bir endişenin hâsıl ol
maması için belediye seçimlerinin yenilenmesini 
de uygun gördük. Arkadaşlar, biliyorsunuz 
8 . V . 1946 tarihinde Demokrat Partinin neşret
tiği beyannamede memdeketimizin, aynen oku
yorum, (iç durumunda, ne de dünyanm siyasi 
vaziyetinde, uzun müddet yeni seçimlere gidil
mesini icabedecek esaslı bir değişiklik vuku bul
madığı halde ve ilâahiri...) Bu seçimde, yani be
lediye seçiminde seçimlere iştirak etmedikleri 
halde halkı açıktan açığa seçimlere iştirak et
memeğe teşvik eder derecede ileri gitmişlerdir. 
Demokrasinin hüküm sürdüğü bir memlekette, 
herhangi bir seçimde bir siyasi partinin seçmen
leri oy vermemeye teşvik etmesinin ne demek 
olacğını ben burada tavsife lüzum gömüyorum. 
Medeni âlem, demokrasi âlemi bunun vasfmı ifa
de etmiştir. Tarih de hükmünü verecektir. 
Amma kendileri de bunun memleket için bir 
hata olduğunu, ağır birşey olduğunu gene kendi 
lisanları ile itiraf etmek mecburiyetinde kaldı
lar. Müsaadenizle 19 Haziran 1946 tarihli De
mokrat Partinin beyannamesinden bir cümle 
okuyacağım: 

«Belediye heyetlerinin bile böyle zaif bir iş
tirak nispetiyle kurulmuş olmaları esaslı bir mah
zur arzederken Milletvekili seçimlerine..:» 

Demek ki memlekette bir seçime iştirak etme
menin belediye seçimi dahi olsa esaslı mahzurları 
olduğunu sonradan kendileri kabule mecbur 
oldular, amma arkadaşlar, Milletvekili seçiminin 
yenilenmesine karar verdiğimiz günden başlaya
rak Hükümetin Halk Partisini desteklediğini, 
böyle müşkil vaziyet karşısında seçim kararı 
vermenin bile kendileri için bir fedakârlık ol
duğunu söylediler ve devamlı şekilde Hükümet 
teşkilâtından şikâyet ettiler. Arkadaşlar bu baş
langıçla, daha evvelden verilmiş hissini veren 
bir kararın tatbiki olarak o günden itibaren 
memleketin muhalif cephe alan gazetelerinde 
Hükümetin tazyiki, Hükümetin tertibi, Hükümet 
teşkilâtının baskısı havası daima yaratılmak 
istendi. Bu, demin de arzettiğim gibi seçim bit
miş olmasına rağmen itiraz istidalarına kadar 
geçti ve nihayet burada da mevzuubihis oldu. Da
ha evvel söylediğim gibi, kendilerinin noktai 
nazar ve ifadelerine göre de, bunları tutanakların 
müzakeresinde ileri sürmek kendileri için bir 
fayda yoktur. Ancak bunlar memlekette halkın 
emniyet ve huzurunu ve Hükümet idaresi teşki-
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lâtına güvenini sarsabilecek şekilde fenalıklar 
yapar. Seçime müessir olmadığı cihetle üzerinde 
durulmak icab etmiyeceği kendileri tarafından 
kabul edilen Hükümetten şikâyetin seçim tuta
naklarının konuşulmasında ileri sürülmesi, tuta
naklara karşı ciddi bir itiraz yapmaktan ziyade, 
bu konuşmayı millet kürsüsünden Hükümete yer
siz hücum için bir propaganda vesilesi yapmak
tır" Millet bunu böyle anlayacak ve tarih hük
münü böyle verecektir. 

Arkadaşlar bir şeyi daha burada açıklamak 
mecburiyetindeyim. Her taraftan gelen itiraz isti
dalarının muhtevası en hazin ifadesini geçen 
celselerden birinde, burada Bay Refik Eoral-
tan'ın dilinde buldu. Bu zat burada dledi ki arka
daşlar? (Seçim günü memleketin her tarafında ka
nun yoktu) Bu ne demektir. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Rus rad
yosu da böyle söylemişti. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Türkiye'nin 
63 viâyetinde idare başmda bulunan valiler bu 
onıemleketin idare hayatında tecrübeleriyle, temiz 
mazileriyle iftihar ettiğmiz ve memlekete halh 
hizmetinde imtihanlarını esask ve temiz olarak 
vermiş memleket sever, vatanperver, dürüst ve 

)namuslu idare adamlarıdrr. (Soldan bravo ses
leri, alkışlar). 

Arkadaşlar bu memleketin 460 küsur ilçesin
de bulunan kaymakamlar; hergün biraz daha iti
na ile okutarak, meslekî malûmatla teçhiz ederek 
yetiştirdiğimiz, binbir itina ettiğimiz ve memleke
tin istikbalini, kendilerine bırakacağımız dürüst, 
faziletli, kanun bilen, kanunla vicdanından baş
ka hiçbir şeyden çekinmeyen gençler faziletli ida
re âmirleridir. 

Arkadaşlar, bu kadar ilçede bulunan jandar
ma komutanları, bütün memleketin savunmasını 
kendÜ ellerine bıraktığımız ordumuzun subayları 
gibi, memleketi, vatanı sevgisi ve terbiyesi içinsdb 
yetişen subaylardır. 

Arkadaşlar; polis teşkilâtlımız dünyanın polis 
teşkilâtı içinde bütün mahnıfmiyete, bütün nok
sanlığa rağmen temiz işleri ile, muvaffakiyetli iş
leriyle nam kazanmış bir teşkilatımızdır. 

Arkadaşlar; memlekete Cumhuriyet savcıları 
vardîtr, memlekette yargıçlar vardkr ve bunların 
hepsi kanunu muhafaza etmek, kanunu tatbik 
etmekle mükelleftirler. Ne oluyoruz arkadaş
lar f memleketin her tarafında kanunsuzluk var-
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dır. Bunu kim yapryor? valiler, kaymakamlar*, 
jandarma komutanları, savcılar, yargıçlar, ... 
Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Bir gün bu memle
ketin ekseriyetini kazandıkları zaman buraya 
getirecekleri adamları nereden getireceklerdir. 
Bugün şeref ve haysiyetlerine, Millet Kürsüsün
den dahi ağır ve mütecavizane söyledikleri mem
leket idarecilerinin yerine nereden adam getire
cekler? Arkadaşlar bu sözlerin nereye kadar git
tiğini Demokrat Parti arkadaşlarımız tarafından 
biraz daha dikkatle düşünülmek gerek olduğunu 
hatırlatmak isterim. Ben burada, Meclis Huzu
runda ve hepinizin hissiyatına tercüman olduğu
ma inanarak memleketin idaresi başındaki mes
ul arkadaşlarımızın, mesuliyet sahibi memleket 
ve vatan çocuklarının hepsinin dürüst, temiz ka
nun ve kendi vicdanlarından başka hiçbir şeye 
tâbi olmayan insanlar olduğu ve kanunu tatbik 
etmemek veya onun tatbikinde ihmal ve müsama
ha göstermek gibi fena hareketlerden ve vazi
yetlerden münezzeh olduğunu ifade etmekle 
bahtiyarlık ve şeref duyarım, ve bunu, ifadeyi 
bir memleket vazifesi sayarım. (Soldan şiddet
li alkışlar). 

Arkadaşlarım; Demokrat Parti arkadaşla
rımdan temennime geliyorum: Tutanakların' mü
zakeresinde seçime tesiri' olmayan şeylerden bu
rada konuşmaya lütfen devam etmesinler. Hü
kümet işlerinden haksız gördüklerini başka ve
silelerle, madde tâyin ederek ve Meclisin denet
lemesi usullerinin gerektirdiği şekilde ortaya 
koysunlar seçim tutanaklarının konuşulması sı
rasında, tehdit tazyik vesaire gibi, konu ile alâ
kası ve işin halline hiç faydası olmayan ve söy
lenmesi hukuk mantıkıyla da, kabili telif bu
lunmayan bu sözlerden vaz geçmelerini ve bu 
taktik'e nihayet vermelerini rica ediyorum. 
(Soldan bravo sesleri). 

Arkadaşlar; itirazların ikinci kısmı tasnife 
taalluk eder. Tasnif bahsinde vaziyeti şöyle 
açıklamak gerektir. îtiraz istidasında dermeyan 
edilen husus D. P. adaylarının kazandığı rey
lerden bir kısmını tenzil etmek ve bunları C. H. 
P. adayları oylarına ilâve etmektir. Bunun için 
gösterilen ve vesika diye sürülen fotoğraflar se
kiz tanedir. Bunların sekiz adedi de bazı san
dıklarda seçim sonunda yapılan tasnif netice
sinde adayların kazandıkları reylerin adedi hak
kında altı D. P. Müşahitleri tarafından imza 
edilen kâğıtlardır. Bunların ikisinde polis diye 
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birer imza ikisinde de seçim komisyonu üyesi I 
diye birer imza vardır. Amma bunların bilâhara 
itiraza esas olan şeye nasıl müessir olduğu ve 
nihayet bu 8 vesikanın da seçim neticesini de
ğiştirecek bir mahiyeti olup olmadığı izah edil
memiştir. Demokrat Parti arkadaşlarımız seçim 
neticesine müessir olmıyan hâdiselerin tetkikına 
mahal olmadığını beyan ettikleri halde sabahle
yin Trabzon ve Ankara seçimlerinde, bu beyan
ları hilâfına olarak, iddia ettikleri meselelerin 
tetkik ve tahkik edilmesini istemişlerdir. Sırası 
geldi, af buyurun iki dakikamızı alayım. Ben se
çim kurulu üyesinden değilim. Fakat merak 
ettim, tutanakları tetkik ettim. Vardığım neti
ceyi bir kelime ile arzedeyim; 

Arkadaşlar; Trabzon'da oylarını kullananla
rın adedi 182 küsur bindir. Halk Partisinin 
adayların aldığı oyların adedi ise 174 küsur bin
dir. Arkadaşlar Trabzon'da yapıldığı iddia edi
len hâdise ne dir ki, şu 170 bin oy farkmı orta
dan kaldıracaktır! Neticeye tesir bahsinde oy 
farkını gösterecek rakamlar dosyada yoktur de
diler. vardır, arkadaşlar, inceleme Komisyonu 
bunları göstererek yapmıştır. Her bir tutanak-
da her ilde seçmenlerin adedi ile seçilenlerin al
dığı oy adedi yazılıdır. Bunlar oralardan alın
mış rakamlardır. Kaldı ki, bunların hepsi ilân 
dahi edilmiştir. Ankara hesabı meydandadır. 
Bunlar Ulus gaztesinde ve diğer gazetelerde 
ilân edilmiştir. Herkesin bildiği şeylerdir. Fa
kat ben yalnız tutanaklara göre hesap arzede-
ceğim: Ankara'da 232 küsur bin kişi oya işti
rak etmiştir. Bunların 142 bin küsuru Halk 
Partisine rey vermiştir. 90 bin küsuru da diğer 
adaylara oy vermiş bulunmaktadır. Arkadaşlar 
buralarda alındığı iddia edilen oy adedini 10 
bine çıkardılar. Hakikat bu kadar değildir, 
nihayet en geniş hesapla da tutulsa ve bütün 
vesikaları kabul etmek mümkün olsa iddia altı 
bini geçmiyen bir rakam içinde kalır. On bin 
olduğunu da kabul etsek 50 bin farkmı ortadan 
nasıl kaldıralım? Seçim neticesine müessir- ol
mıyan bir iddiayı tetkik ve tahkik etmeye lü
zum olmadığını kabul eden bu arkadaşlar niçin 
iddiaları üzerinde kendileri bir tetkik yapma
dan İsrar ediyorlar. Daha doğru olmaz mı idi, 
acaba, 39 ilin seçimlerine itiraz edeceklerine 
ve böyle seçim neticesine müessir olmıyan id
dialarla itiraz edeceklerine esaslı gördükleri ve 
seçim neticelerine müessir olacağına inandıkları 1 
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I hususlara itiraz etselerdi ? Meclis bu çalışmasiy-

le bu zamanlarını iyi işlere sarfetmek imkânını 
.bulsaydı daha doğru olmaz mı idi? 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — O 
zaman sabotaj olmazdı. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Acaba iııem-
letket efkârı umumiyesi önünde seçimin netice
sine müessir olmıyan iddiaları ileri sürecekleri
ne, hakikaten müessir olanları ileri sürselerdi 
millet işinde Hükümeti denetleme işinde daha 
iyi bir hareket yapmış olmazlarını idi? 

Amma efkârı umumiye ve tarih kendilerinin 
burada seçim üzerine müessir olacak bir şeyi or
taya koymadıkları ve seçime müessir olsun ol
masın her işte tahkikat istemek suretiyle, mem
lekette Meclisin iddiaları tahkika dahi yanaş
madıkları yolunda bir propaganda yapmak is
tedikleri hakkında hükmünü verecektir. 

Arkadaşlar; burada şunu takdimen ifade et
meme müsaade buyurun. Bu işi incelemeğe me
mur olan Hazırlama Komisyonunda, yine bu se
çimi Demokrat Parti namına müdafaa eden Bay 
Salamon Adatö sekiz arkadaşımızın huzurunda 
demiştir ki, 800 tane vesika verdiler bana, bun
ların içerisinde aradım, taradım, işe yarayabi
lecek olan ancak sekiz tanesini buldum ve on
ları ibraz ettim. Zaten arkadaşlar, itiraz isti
dasında verilen hesapların hem mesnedi hem de 
esası yoktur ve yanlıştır. Meselâ ilâve edildiği 
söylenen miktarla tenzil edildiği söylenen mik-
ta rarasında 70 bin küsur bir fark vardır. Dürüst
lük icabı diye bunu taksim etmemişler, tabiî bunu 
muteriz söylüyor. Bu ıbeUri o bir tarafın şaşırma
sından mütevellit bir yanlışlık olabilir dediği 
gibi sonra da ilâve ediyor, henüz uzak yerler
den müfredatı almadık, belki yekûnlarda hata 
vardır. 

Şimdi arkadaşlar, bir nokta üzerinde durma
ma müsaadenizi rica ederim. 

İddianın neticeye müessir olması kâfi değil
dir, ispat edilmelidir. Delillerin muterizler ta
rafından yalnız söylenmesi değil, ibraz edilme
si ve tevdi edilmesi lâzımdır. İşte kendilerinin 
de istinadettikleri Ojen Piyer'in eserlerinden 

| size iki cümle okuyayım: 
« Binaenaleyh, bir intihabın aleyhinde itiraz 

etmek istiyenler bu arzularını makamı riyasete 
sâdece ihbar ile iktifa etmeyip, hukukî itiraz-

I lan mahfuz kalmak için ieabeden evrak ve ve-
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saikı vakti zamaniyle tevdi etmeleri lâzımdır ». 

« Bir intihaba kim itiraz etmiş ise, o 
itirazın müstenidilehi olan vesaiki ihzar etmek 
de ona aittir. Bunları araştırmak şubeye te-
reddüp etmez ». ' 

Arkadaşlar, siyasi meclislerde, bütün olayla
rı ve bütün vakaları, bütün delilleri hep birden 
tetkik etmek vaziyetinde ve mutlak olan hak
kı hükümranisini kullanarak jüri gibi hüküm 
vermek vaziyetinde olan Büyük Millet Mecli
sinin organları her önüne gelenin söylediğini 
iddialarını bir müstantık ve bir müddeiumumi 
gibi araştırmakla, onun arkasından koşmakla, 
onları toplamakla mükellef değildir arkadaş
lar. 

Gösterilen delilleri arzettim, bu delillerin hiç
birinin ve ne de bu iddiaların seçim neticesine 
ve seçim üzerine müessir olmryacağı meydanda 
ve aşikârdır. Bunları takdir hakkı Yüksek 
Meclise aittir. Yalnız bir şeyi daha belirtmek
le sözümü bitireceğim arkadaşlar. T. B. M. Mec
lisinin takdir ve kararları bugüne kadar yalnız 

' vicdanından aldığı ilhamlara müsteniden veril
miştir. ve T. B. M. Meclisinin bütün üyeleri 
geçmişte olduğu gibi, içtikleri anda sadık ka
larak takdir haklarını kullanacaklardır. 

Bu bütün tarih boyunca bu böyle olmuştur, 
ve böyle olacaktır. Bunu herkes bilir. Bundan 
kimsenin şüphe etmiye kimsenin hakkı yoktur 
arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) — Arkadaşlar 
maruzatım kısa olacaktır. Vakia Münir Birsel 
arkadaşımız benim söyliyeceğimi ifade buyurdu
lar. Fakat bütün beyanat arasında sıkışık va
ziyette kaldığı için bende söz alıp iki dakika
nızı işgal etmeye mecbur olduğumdan ötürü ba
ğışlama dilerim, 

Arkadaşlar, ben bu İstanbul tutanakları
nın tetkikini yapan hazırlama komisyonunda te
sadüfen bulundum dinledim. Eğer o komis
yon Başkanı Abidin Ege bu maruzatımı Büvük 
komisyona getirse, orası da buraya nrzetmiş ol
sa veli belki bu kadar münakaşaya lüzum dahi 
kalmazdı, eğer orada müdafaada bulunan Sala
nı on Adat o Efendi orada söylediğini "burada söy
leseydi bu kadar münakaşa uzamazdı. Arkadaş
lar, Adato Efendi orada buyurdular ki, komis
yon üyeleri Komisyon Başkanı orada hazır bu
lunan Ali.Riza Erem ve yine orada tesadüfen 
hazır bulunan Nazım Poroy şahittir. Arkadaş-
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larım, biliyorsunuz bütün bu tutanak itirazları, 
bütün bu vesika dedikleri zabıt varakası dedik
leri nesnelere matuf idi. ve bir zabıt varakası 
edebiyatı bütün bu tutanak davası üzerinde 
gitmektedir. Adato Efendi dediki Bana Parti 
80Ö tane vesika verdi ben onları tetkik ettim, 
790 mm dhtieaca salih bulmadım. 10 tanesi 
kadarını bir dereceye kadar ihticaca salih bul
dum ve onların da fotoğraf iler ini takdim ettim 
dediler Artık karşı parti tarafından bizim tuta
nak 1ar aleyhine vesika zabıt varakası diye gös
terilen kağıtların hüviyet karakterini gayet güzel 

. ifade ettiği için bunu arzetmek üzere huzurunu-
' za geldim ve maruzatım bundan ibarettir, 
1 BAŞKAN — Komisyon konuşmak istiyor mu? 

(Kâfi kâfi sesleri) Elimde yeterlik takriri yok-
1 tur. Komisyon izahat verecektir. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Arkadaşlar, 
İstanbul konusunda karşı adrna ilk ve son ko
nuşanlar bir yığın tehdit, tahkir ve tazyikten 
bahsettiler. Elimizdeki dosyada böyle vakalar
dan şimdiye kadar bahsedilmemiştir, bir. 

İkincisi; İstanbul gibi bir muhite böyle bir 
şeyin vaki olduğunu söylemekte oldukça güç
tür. Şimdiye kadar da söylenmemiştir, Binaena
leyh şu saate kadar söylenmiyen bir şeyin üze
rinde artık uzunboylu size cavap vermeme hacet 
görmiyeceğinizi zannederim. . 

Üçüncüsü müşahitlerin dövüldüğü iddia 
olundu. Böyle bir şey de dosyamızda yoktur. 
Şimdi, şu anda böylie bir şey söyleniyor. Bunu da 
varit saymıyoruz ve sayamayız. 

Hile ve fesat: bu umumî sözler sabahtanberi 
tekrar ediliyor. Artık bunu garâbsemiyecek hale 
geldik. 

Arkadaşlar. İstanbul dosyası üzerinde genişçe 
izahatta bulundular. Hile, fesat denilen şeylerin 
hakikî mahiyetini gördünüz. Binaenaleyh bu sö
zün dahi hakikî değerini sizler vereceksiniz. De
nildi ki gazeteler susturuldu. Gazeteler, sıkı yöne
tim komutanlığının kanunların kendisine verdiği 
salâhiyetle, muayyen bir şeyi yani Büyük Millet 
Meclisinin meşruiyeti üzerinde münakaşa etmek
ten alıkonulmuştur. Yoksa seçim sırasında gaze-

, teler bütün memleket meselelerini hattâ seçime te
mas etmiyen meselelere de temas1 etmekten raıen-
edilmiş değillerdir. Burada mevzubahis olanı 
Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine ait ve sıkı 
yönetim komutanlığının kendi salâhiyetine bi-
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naen o muhitin hususiyetine göre böyle bir karar 
vermesidir. 

EKREM ORAN (izmir) — Seçimden sonra. 
Bunu tebarüz ettirmek lâzımdır. 

KEMAL TURAN (Devamla) — Tabiî -seçim
den sonra, olaylar, yabancılarca üs istenen bu 
topraklar üzerinde sıkı yönetim komutanlığının 
böyle bir karar almasını ne kadar yerinde oldu
ğunu gösteriyor. Bunda tereddüt ediyor musu
nuz? (Hayır sesleri) istenmişiniz bu topraklar 
üzerinde Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti mü
nakaşa edilsin. Bunu mu bekliyorsunuz? Binaen
aleyh sıkı yönetim komutanlığı memleketin mü
dafaası, memleketin selâmeti bakımından kendisi
nin salâhiyetiyle bir karar almıştır. Bu karar yi
ne. o komutanlığın takriri içinde yürümektedir. 
Binaenaleyh Komisyon, bütün bir dünya önünde 
söylenen sözleri cevaplamak görevinde olduğu 
için ve istanbul için de bunlar konuşulduğu için 
vaziyeti aydınlatmayı ve zabıtlarla tarihe intikal 
edecek olan vazifesini tamamlamak istedi. Tek 
gayemiz budur. Yoksa memleketin hakikatleri, 
zaruretleri takdir ettiğinden şüphe etmiyoruz, 
şüphe edilemez. Çünkü hâdiseler devamlıca bizi 
teyit etmektedir. Binaenaleyh burada sözümü ke
sip huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. 

BAŞKAN — Ali Riza Erem (Soldan kâfi kâfi 
sesleri). 

ALI RIZA EREM (Mardin) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Süreyya örgeevren (Soldan kâfi, 
kâfi sesleri). 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Ar
kadaşlar, eğer hakikatte üzerinde durmanın. 
memleket için, millet için, Büyük Millet Mec
lisinin hayati faaliyeti ve isabetli kararlar al
ması için iyi tesiri olmıyacağı muhakkak bulu
nan uzun uzadıya müzakereleri bizi sıkmakta 
ise bunun günahı kürsiye gelip açılmış müzake
reler hakkında tarihe tevdi edilmesinde millet 
ve memleket menfaati azimesi bulunduğuna 
inanarak söz söylemek isteyen arkadaşlarda de
ğil, o sözleri söylemeğe yanlış çığırı açmış olan
lardadır. Sözleri söylemek mecburiyetini veren 
yanlış çığırı açmış olanlardadır. Binaenalyh 
kifayeti müzakere takriri de olmadan söz söy
lemek istiyen bir arkadaşınıza, oturduğunuz 
yerden kâfi, kâfi sözleriyle tarihî ve millî vazi
fesini yapmaktan menetmeğe kıyam etmemenizi 
aslî vazifelerimiz icabatmdan olduğunu hatırla

tarak sizden rica ederim. 
Sayın milletvekilleri; istanbul seçimi için 

muhaliflerin yaptıkları itiraz, istanbul İl Ku
rulu Başkanı Bay Kenan öner'in 4 . VIII . 1946 
tarihli istidasiyle ileriye sürülmektedir. Bu şi
kâyet istidasının en mühim kayıtları ve işaret
leri üzerinde durmak ve onları ilmin, aklın ve 
mantığın ölçüsüne vurarak, mahiyetlerini ve 
kıymetlerini ortaya çıkarmak faydalı olacaktır. 

Şikâyetçi müddeiyatma şöyle başlıyor: 
«Gerek partimizin ve gerek müstakil nam

zetlerin müşahitleri b'rçok yerlerde sandık baş
larından uzaklaştırıldıkları gibi müsaade olunan 
yerlerde de mümkün olduğu kadar sandıklar
dan uzak tutularak seçimin cereyan tarzı hak
kında esaslı fikirler edinmelerine imkân bıra
kılmamıştı.:.» 

Dikkat; buyurulmu^tuı ki; müşteki (Seçi
min öereyan tarzı hakkında esaslı fikirler edin
melerine imkân) bukmamış olduklarını söyle
mekle ber-iber seçimde hakikaten olmamış çeşit 
çeşit kanunsuzluk] ar dan ve haksızlıklardan 
dem vurmamaktadır. En küçük ve en dikkatli 
insanların bile gözünden kaçabilecek kadar ne
ticeye müessir olamıyacak birçok olay ve işlem
lerden şikâyetçi olan bu zat bütün bu yalan 
olayları keramet ve kehanetle mi anlayıp tes-
bit etmişlerdir? Dertlerini işte böyle açık bir 
tenakuzla müteseisel bir tezat içinde dökmeğe 
başlıyan istanbul demokratçıları şefi devam 
ediyor: 

«Seçimin ye "denmesi kararından icrası gü
nüne kadar memleket gazetelerini dolduran tel
his ve tazyiki :;r halkın azmü iradesi üzerinde 
tesir etmediği nin Halk Partisi ile işbirliği ya
pan bütün Hükümet teşkilâtı... Yalancı ve ka
nunsuz yoii'-Tia, sahtekârlığa kadar vararak 
seçimi kazanına:* şıkkan ihtiyar etmiş...» oldu 
ğunu söyledilwa sonra, bu defa da dönerek ve 
biranevvel ne iddiada bulunduğunu, galiba ga-
yız ve kininin verdiği asabiyetle unutarak: 

«Seçimlerin ilk tazyıkına kadar devam eden 
safhasında göze batacak kadar ileri giden bu 
müdahale mahsûs olmadığını...» itiraf ediyor. 

Arkadaşlar; böyle birbirini yalanlıyan ve 
tek bir adam ağzından çıkan sözlerin akla, hu
kuka ve mantığa göre bir önemli ciheti varsa 
o da; müfterilerin kara ve karışık ruhu kadar 
kararan ve karışan zihniyetlerini apaçık gös
termesinden ibarettir. 
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«Sandıkların bulunduğu yerlerde ilk tasni

fin yapılmasını mütaakıp yapılacak tutanakların 
ilçelerde birleştirilmesi ve derhal bunların da 
tasnifi icabettiği ve bu cihet il kurulu başkanlı
ğınca da resmen teyidedildiği halde Beyoğlu 
ilçesinde olduğu gibi kazaların birçoklarında 
seçim kurulları dağıtılarak işe devam imkânı 
fiilen bırakılmamış,...» olduğunu iddia ederek 
seçimlerin kanuna uygunsuzluğunu ispat ede
bilmek gayreti ile tamamen kanun dışı indî ve 
şahsi bir emeli çürük dâvasına mesnet yapmak 
hatasına düşüyor. Çünkü; 

Seçim Kanununun - sandık seçim komisyon
larının vazife ve salâhiyetlerinden bahis olan-
27 nci maddesinin son fıkrası : 

Fıkra; «Seçim komisyonlarınca tutulmuş 
olan tutanaklar ve seçim defterleri hesaba katıl -
mıyan oy puslaları ile birlikte bu komisyonlar 
tarafından mühürlü bir zarf içinde seçim büro
sunun bağlı olduğu seçim kuruluna teslim edilir.» 
diye şandık komisyonlarının tasnif ve tutanak 
tanzim etme vazifesini göstermektedir. . 

ilce seçim kurullarının da ne yapacakları ve 
seçim komisyonlarından lacakları tutanakları 
nasıl-ve kimlerle birleştirme işini göreceklerini, 

28 nci madde; (Seçim kurulu 27 nci maddede 
yazılı tutanakları tamamen teslim aldıktan 
sonra aynı esaslar çerçevesinde ve bu tutanak
ları birleştirmek suretiyle ayrı bir tutanakla ku
rulları bölgesi içinde kimlerin kaç oy aldıkları 
belirtilir..) 

sarih ibaresi ile tâyin etmektedir. 
İl seçim kurullarının bu husustaki vazifele-. 

rini de (29) ncu madde göstermektedir. 
Dikkat sarf etmeye ve çok bilgin olmaya bile 

lüzum-göstermeden bu maddenin açık hükmün
den anlaşılır ki ilce kurulları, «tutanakların 
birleştirilmesi» işini yaparken komisyonların hu
zuru kanunen şart koşulmuştur. 

. Onun #için her komisyon kendi sandıkları tas
niflerini yapıp tutanaklarını hazırladıktan son
ra, bunları, bağlı oldukları ilçeler kurullarına 
gönderecekler ve bununla kendi vazifeleri sona 
ermiş olacağı için dağılacaklardır. 

Kanun .metninde bu kadar açık duran bir 
hükmü ve tamamen meydanda olan bir hakikati 
anlamamazlığa gelerek muayyen bir şeyi mutla
ka kötülemek ve karalamak için zorla kör edil
miş bir göz ve kasden cahilleştirilmiş bir kafaya 
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ihtiyaç vardır.- Ve muhaliflerimiz bu hususta 
pek marifetlidirler. 

Yine şikâyet kâğıdında Kenan öner diyor 
ki, «Tam bir hakikatin ifadesi olan iddialarımı
zın delilsiz bir kavîimücerret addine imkân 
yoktur» dedikten sonra, «Vakıa Seçim Kanu
nu yapılırken tutanakları parti mümessillerinin 
imza edeceklerine dair bir sarahat bulunmama
sından istifade eden iktidar partisi Hükümeti 
bu husustaki taleplerimizi* reddetmek suretiyle 
tahrif edilen zabıtlardan müşahitlerin' imzası 'bu
lunmaması keyfiyetini delil olarak ikame yolu
nu tıkamış ise de binbir müşkülât ve mümanaa
ta rağmen sandık başlarına ikame olunan par
tiler ve müstakil namzetler temsilcileri tarafın
dan müştereken tutulan . . . . sandık başı tas
nif tutanakları ...»ile istinatlarının- sübuta isal 
edileceğini söylüyor. 

1. — Kanun hükmü haricinde olan bir şeyin 
(yani partiler müşahitlerinin de tutanaklara 
imza koymaları) teklifinin kanuna muhalif ol
masından dolayı reddedilmesini İktidar Hükü
metine bir kusur, bir kabahat olarak atfediyor
lar ve bu isnadı, da haddi zatında yalancı ve 
müzevir olan iddialarının ispatına kâfi bir de
lil olarak kullanmak cüret ve garabetini ihtiyar 
buyuruyorlar. 

Bu suretle tasni edilmiş kâğıtları, - ezkaza -
kendilerinden istense, böyle marifetlerle artık 
şöhret kazanmış olan muhaliflerinizin, üç gün 
müsaade alarak, daha binlercesine vücut ver
mek maharetinde yekta olduklarını Türk efkârı 
umumiyesi delilsiz olarak kabul eder.. 

2. — Burada bir hakikata daha temas etme
liyim : 

Demokratçıların İstanbul İli Başkanı meş
hur Kenan öner, niçin muhalefete düştüğünü 
bildiren bir beyanatında : 

«Devlet ve millet idaresinde, hattâ siyasi 
idarede adaleti , hâkim kılmayı esas tutmak fik
rini güttüğünü» söylemişti. 

Ne hazin bir tecellidir ki, politikada ve Dev
let siyasetinde adaleti esas tutmak lüzumunu ileri 
süren bu vatandaş Devleti ancak hak ve adalet 
ruhundan aldığı derin iman ve büyük sarsılmaz 
bir kuvvetle idare etmekte olan İktidar Hükü
metinden kanun harici işler teklif etmekten sı-
kılmadığı gibi bu saygısızlığı ve cüreti nereden 
aldığını Türk Milletinin düşünemiyeceğine" de 
galiba inanarak bu gülüne duruma kadar inmiş-
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tir. Bizzat kendileri de inanmadıkları halele Hü
kümeti iktidar partisi baskı ve telhis yapan sah
tecilik edenler, diye acık bühtanlara uğratmak 
tenezzülünü sıkılmadan ihtiyar ediyor. Demok
ratçılar iyi bilsinler ki, Cumhuriyetin ve Demok
rasinin banisi ve harisi olan C, II. Parti ve onun 
Hükümeti, iktidarda kaldıkça, kanunsuz, haksız' 
ve adaletsiz iş görme tekliflerini daima reddet
meyi kendilerine en şerefli millî bir vazife tanı
yacak ve. öyle nameşrü talepleri; mutlaka ke
sin bir ret ile karşılıyaeaktır. , . ' 

Şeriatçılığı, Demokratçı Lideri Sayın Celâl 
Bayar'm bile reddedemediği İstanbul avukatla
rından îl Parti Şefi Kenan öner'in, her cümlesi 
küfür ve isyan kusan şikâyetnamesinin bir ye
rinde itiyat edindiği şayanı istikrah ve birçok 
cümleleri suç ikamdan ibaret olan sözlerinden" 
kelimeler, cümleler alarak değil, aynen satırla
rım okuyarak Türk efkârına, dikkate ve ibrete 
değen bir itirafını açıklıyacağım : 

Bay Kenan diyor ki : «yalnız kanun dışı ya
pılan baskı ve tethişlerle iktifa edilmiyerek 
Halk Partisine hiç olmazsa kısmi ve nispî bir 
ekseriyet kazandırabilmek için sahtekârlık gibi 
siyasi bir fırkaya hele Hükümete yakısmıyacak 

.çirkin suçların ikamdan da çekinilmediğini bir 
lisanı isyan ile fuzuli beş milletvekilinin yüzüne 
çarpacağına emin bulunmaktayım.» 

EŞREF DİZDAR (Cîiresun) — Küstaha bak. 
Küstaha bak. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — is
te arkadaşlar... Bu vatandaşlık terbiye ve neza
ketine uygun olduğuna Kenan öner'in kaani 
olduğu sözlerden ve inandan sonra delil olarak 
ele aldığı hakikata aykırı beyanı da şudur : 

İstanbul seçiminde demokratçılar» adayları 
çoğunluk reylerini almışlar. Bunların isimlerini 
ve her birerlerinin aldıkları oy sayısını birer 
birer yazıyor. 

Sonra bunların .her birerlerinden ne kadar 
oyun tenzil ve gaşpolımduğunu da yine sırala
nan 20 küsur isimler hizasına yazıyor. Bundan 
sonra da Cumhuriyet Halk Partisi adayları olan . 
23 zatın adlarını sıra ile yazarak bunların da 
hizalarına güya hakikatte aldıkları oyları ayrı, 
ayrı yazarak gösteriyor. Ve kendi adaylarından 
gaşpolımduğunu ^ mahzi .kizbolarak uydurduğui 
oyları da gösteriyor. 

' Ve nihayet kendi adaylarından gasbedilmiş 
olduğunu gülüne bir cüretkârlıkla söylediği ce-
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man 649 905 oydan beş yüz küsur bininin bizim 
parti adaylarına, serpiştirildiğini ve ancak" bu 
suretle 23 adayımızdan beşinin milletvekilliği 
seçiminin kazaudırılmış, temin edilebilmiş oldu
ğunu açık bir iddianın garip, bayağı bir delili 
olarak âleme yutturmak fuzuli gayretini sarf 
ediyor. 

Daha gülünç ve sırıtkan bir ifade olarak da ; 
işte diyoı^ bakınız bizimkilerden alman oylarla 
Halk Partililere eklenen oylar arasında 69 808 
bir oy farkı vardır. Biz doğru söyler adamlar 
'olmasaydık, bu 69 808 reyi de o beş aday isimle
rine serpiştirivererek bizden gasbedilen oyların 
hepsini kendilerine eklediler, demeyi de bilirdik. 
Mademki, böyle yapmadık, sözümüz doğrudur, 
delilimiz kâfidir... _ . 

Zavallı din tedrisatçısı müfteri Kenan öner. 
Bu kadar cnrçıplak, miyane bir hiicl'anm kimse 
farkına varmıyacağını sanıyor. 

Eğer bu hilekârlığını açıklayan gaflete düş-
miyerek gasbedildiğini söylediği bütün oyla
rın yine kendi düşündüğü gibi beş adaya .tama
men scrpiştiriversej'di ihtiyar ettiği tesirli ve 
mağşuş madrabazlığı tam ve kâmil bir surette 
yapmış olmak zilletinin makûs şerefini tam ka
zanmış olurdu. 

Bütün bu emelleri ve politik gayeleri uyanık 
ve sezgin Türk Milletinin efkârını bulandırmak 
ve zihinlerini karıştırmak gibi yurt için felâkel 
getirici bir kargaşalık yaratabilmekten ibaret 
olan muhalifler ve onların İstanbul şefi iyi bil
sinler ki, her iki şıkkın da yalanı aynı derecede 
meydandadır. 

1. — Bir parti veya Hükümet bir yolsuzluğu 
ihtiyar etmiş olursa onu iltizam etmekteki mak
sadın tam temininden vazgeçmek için nasıl bir 
sebep tasavvur edilebilir? Bunun sebebi yolsuz
luğun ketin ve ihfasıdır, diye düşünebilecek olan
lar bulunabilir... Ama... Böyle düşüneceklere şu-

fi 

nü söyleriz : Neden beş yerine bilfarz ]5 adayı
mızı kazandırmıyalım da beş ile iktifa edelim.' 
23 ün beşini kazandırmakla 12 veya 15 ve hattâ 
tamamını kazandırmakta bu noktai nazardan ne 
fark vardır? Ey saym muhalifler. 

2. — Burada şunu kaydetmeden,geçmiyece-
ğim : Bunu, ancak, hakikatleri ariyan tarihe 
ehemmiyetle arz ediyorum; şiddetli baskılara. 
görülmemiş'tedhişlere mânız kalmış, sandık baş
larına ya sokulmamış veya sandık başlarından 
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çok uzak yerlerde bulundurularak seçimin cere
yan tarzını görüp kontrol etmeye imkân bula
mamış oldukları yaygarasını-ayyuka çıkaran sa
yın muhalifler,., acaba, halkçı, demokratçı, ba
ğımsız, elliye yakın adayların herbirerlerinin 
- son ahat sayışma varıncaya kadar - kaçar oy 

- aldıklarını ve bunların bâzılarından gasbolunan 
oyların da yine - ahat sayısına varıncaya ka
dar - miktarını ve kimlere ne kadar mağsup oy 
serpiştirilip, eklendiğini, "hangi kehanet ve kera
metle öğrcnebilmişlerdir? Bu yalan ifade ve 
malûmat, ya sadece bir bühtan ihtiyacının eseri 
veyahut gelişigüzel uydurma ithamların katı 
bir delilidir. Türk Milletini ve İstanbul halkını 
bu kadar mantıksız türrehat ile aldatabilecekle-
rini sananların Türk Milletine ve İstanbul hal
kına karşı gösterdikleri saygısızlığı • reddetmeyi 
hakiki bir Türk Milletvekilinin en başta gelen 
büyük bir vazifesi sayanın. 

Sayın milletvekilleri; muhaliflerimiz, indî 
ve hayalî rakamlara dayanarak, sıkılmadan ih
tiyar ettikleri safsatalarla varmak istedikleri 
müstekreh gayelerinin ayıbını ve felâketini ört
mek için, kâbus içinde kalanlar gibi diyorlar ki: 
«Hakikatte millî iradeye tecelli masdarı olan 

. beş demokrat milletvekili çıkarılarak, yerlerine 
l>cs Halk Partisi adayı mebus gösterilmiştir.» 
Halbuki; *asıl hakikatte, millî iradenin Devlet 
iradesine hâkimiyetini sağlıyanlar; yaptığı ci
hanşümul ihtilâl ve inkılâp ile Türk Milletinin 
kendisine inandığı ve beraberinde bulunduğu 
Cumhuriyet Halk Partisidir. 

Cihan tarihine ınal%olmuş bu en büyük haki
kati, bile bile inkâr edeiTk bizim her vakit' bü
tün bir milete aidolduğunu söylediğimiz bu yü
ce şerefi gasbetmek istiyorlar...* Münkir ve mü
nafıklar için bu ne iğrenç bir cürettir... Dün 
teşekkül edip, bugün hemen -iktidarı ele almak 
istiyen bu gibi muhaliflerimiz çok iyi bilmelidir
ler ki, -yıllardan" beri vatan ufuklarını karartan 
büyük ve yakın tehlikeleri bizzat göremiyen 

. ve görüp gösterenlere de kıskanarak inanmamak
ta inadcdenler, millî iradeyi milletin ve mem
leketin hayatı . ve felâketi pahasına kullanmaya 
kendilerinde asla hak bulamazlar. 

Bugün, vatan ve millî istiklâl konularındaki 
iddia ve kanaatlerinin butlanı ortaya çıkmış olan
lar, maalesef aksi. ve isabetsizliği sabit olan, 
millî tesanüdü gevşetici dâva ve gayretlerinin 
muvacehesinde olsun ay il ip uyanarak biraz mü-
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. tenebbih olmalı, hattâ biraz utanç ve pişmanlık 

duymalılardır. • ' " 
Bizler, muhalefeti; cumhuriyetçi, milliyetçi, 

vatansever, hakiki istiklâlci ve doğru hürriyetçi 
-olarak yurt ve halk hizmetlerinde iktidara karşı 
samimî bir murakıp, temiz bir tenkidei olarak 
yardjmcı • görmek istedik. ı 

Ancak böyle bir muhalefttir ki; Türk mil--
- leti için meşru-ve-makbul olabilir. (Soldan, ye

ter sesleri) . y 
1. Abdurrâhman; Münip Berkan : 
Bu adam, mesekî vukuf ve bilgisini kötüye 

kullanarak Devlet Hazinesinden para çalmaya 
tam olarak teşebbüs etmiştir ve bu iş mahkeme 
ilâmlariylo baroya kadar intikal etmiş ve o za
manlarda baroya mensup haysiyetli arkadaş
lardan biri bununla yanyana yaşamaktansa... 
(»Sağdan, gürültüler, soldan, yeter sesleri) baro-

j dan. istifa etmeyi kendine yaraşan bir hareket 
olarak kabul ve ihtiyar eylemiştir. 

BAŞKAN — Süreyya Bey, .bunlar şahsi şey
lerdir. 

REFİK KORALTAN'(içel) — Mütemadiyen 
sözüne devam edecek midir? Yoksa biz de başlı-
yalım mı? 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — Ay
lardan beri kafanıza gelen, vicdanınıza yakıştır
dığınız her türlü, bühtanı tehditkâr sözleri söy
leyip sükûtumuz karşısında bizi çekingen saydı
ğınız için... 

MASAN FEHMİ ATAÇ (ftümüşane) — 
Devam, devanı. 

I SÜREYYA ÖRGEEVRKN (Devamla) — Bu
gün cesaretle karşımıza dikildiğiniz zaman söy-
İçmekten, korkmadan,""söylememize " korkmadan 
•söylediğime razı olmamak, tahammül etmemek 
mi istiyorsunuz? ' , 

ZEKİ •• SPOR El",... (Soldan, yeter sesleri, gü-
I rültüler). . ' : . 

HASAN FEHMİ ATAO (Gümüşane) — 
Devam, devam... 

BAŞKAN — İtidalle konuşunuz... 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla)—Ar

kadaşlar, mazbataları geldiği zaman acı hakikat
leri ortaya koyacağım., 

2. Zeki Sporel : 
Orduda muvazzaf veteriner subayı olduğu ve 

•milletin'hizmetine muhtaç bulunduğu bir sı-
I rada vâki olan resmî davete rağmen mecbur ol-
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duğu askerî, vatani vazifesini yapmaktan ietinab-
etmiş ve bir asker kaçağı durumuna düşmüştür. 
Bil »hara da Türk Ordusundan tardedilmek ceza
sına uğramıştır. 

> A Î K AHMBD. BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar; istanbul Milletvekili 
Mareşal Fevzi Çakmak'm bu kürsüden istanbul 
secimi münasebetiyle okuduğu yazılı kısa nut
ku dinledik. Evvelâ; Millî Hâkimiyetin bizde 
bihakkin tesisi maksadiyle müstakil olarak mil
letvekilliğini kabnl ettiklerini söylediler. Bu 
memlekette millî hâkimiyet -müesses olmasaydı 
kendileri Demokrat Parti listesinin başında bu
raya gelmek imkânını bulabilirler mi idi? Bu 
sözlerini yerinde bulmadığımızı ifade etmek is
terim. 

I: 

İkinci olarak, madde zikretmeksizin seçim
lere fesat karıştırıldığını kendi müşahitlerinden 
naklen söylediler. Gönül isterdi ki, bu iddianın 
inandırıcı delillerini ortaya koysunlar. Bu söz
ler sabahtan beri ileri sürülen ve mukni cevap
lan verilen umumi ve müphem ifadelenil bir-
tekrarıdır. Civar 'vilâyetlerden gelenlerle görü
şerek seçimlerin yolsuzluğuna hükmetmek onla
rın bu mücerret iddiasına delil aramadan bina
yı hükmetmek demektir. Seçimlere zorla fesat 
karıştırıldığına kanaat getirdim diyebilmek için 
civar vilâyetlerden gelenlerin sözleri kifayet et
mez, kanaatindeyiz, istanbul'dan Ankara'ya 
gelirken yüz binlerce vatandaşla görüşmek mad
deten mümkün farzedilse bile bu şikâyetlere mil
letin beliren iradesi mânasını vermeyi yersiz ve 
isnatsız iddialara kıymet atfetmemeyi daha ma
kûl buluruz. 

Evet, bu milletin hâkimiyeti üzerine kayıt
sız ve şartsız yemin etmişizdir. Bu yemini ile
riye .sürerek, milletin seçimlerle tecelli eden 
hakiki iradesine karşı istinatsız iddialarla karşı 
koymayı tavsiye edenin sözlerini bir tahrik mâ
nasına almaya ne de olsa dilimiz varmamaktadır. 

Cümlemizi vazifeye davet eden Sayın Mare
şalin, oy kullanma yetkisini yerine getirmeden 
Meclisi terk etmelerini başkalanna yaptığı tav
siyelerle nasıl kabili telif olduğunu anlamak 

-zordur. Biz Sayın JVİareşalden daha ciddî, daha 
olgun mütalâa, ve hareketler beklerdik. (Sol
dan, alkışlar). 

"BAŞKAN — 5 arkadaş daha söz istemiştir. 
-4 tane de yeterlik önergesi vardır. Şimdi karşı 
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i taraftan Refik Koraltan arkadaşımızın söz söy

lemesi lâzımgeliyor. (Kâfi, kâfi sesleri) 
REFlK KORALTAN (içel) — Kısaca söyli-

yeceğim : Arkadaşlar, Süreyya örgeevren'in 
gerek bundan evvelki mazbata dol ay isiyle ve 
gerek istanbul mazbatası hakkında konuşulur
ken tamamen sadet haricine çıkarak âdeta baş
tanbaşa küfürle dolu tecavüzlerine aynı dille 
cevap v.ermiyeceğim. Çünkü bu yolda konuş
mak ne tuttuğumuz .dâvanın kudsiyeti ne de 
şahsi terbiyelerimiz asla müsait değildir. 

Yalnız bunları konuşurken emin ve müsterih 
olarak görüyorum, bu ağır kelimeelrin telâffu
zundan tecavüze uğrıyan bizler ve bizlerin üs
tünden aşarak demokrat'adını taşıyan milletin 
evlâtları nasıl müteessir oluyorsak muhterem 

I heyetinizin birçoklarının terbiye ve nezaketini, 
I ulviyet ve kudsiyetini bilen kıymetli arkadaş-
I larm da aynı ezayı duyduğunu görerek teselli 
! buluyorum. (Her iki taraftan, bravo sesleri). 

Arkadaşlar, bu kürsüden her şey söylenir 
| millet dertleri ortaya konur. Her milletvekili 
; milletin dertlerini, ısdıraplarını ve kendi an

layışına göre kuvveti, zaafı, meseleleri icabına 
i göre ifade edilebilir. 

Bu konular konuşulurken, bazan ifrata da 
gidilebilir. Fakat esas daima nezaket ve Büyük 
Meclisin içerisinde toplanan güzide millet ev-

I lâtlarının şahıslarına olduğu kadar, bu mukad
des mefhumun varlığına ve tarihine de hünııet 
etmek icabeder. • Yoksa biz bu kürsüde her şe-

; yi söyleriz, söveriz, sayam, küfür ederiz diye, 
: bir insan kendisinde bu kadar aşın bir salâhi

yet bulamaz. Aksi halde Meclisler ve Meclis-
ı lcre verilen, yine millet tarafından verilen geniş 
i konuşma salâhiyetinin hududunun aşılmış biraz 
i da millet tarafından verilen yine Anayasanın ve 
ı bütün mevzuatın çerçevesi içindeki salâhiyetlere 
i tecavüz edilmiş olur. 
i Arkadaşlar, bu arkadaş'burada bulıman De-
! mokrat Parti arkadaşlarını hedef tutarak çok 

ağır konuştu. Biz de bu sözleri bu kelimelerin 
i mânasını söyliyene iade ederek cevap vennemeye 

karar vermiştik. Yalnız, beni huzurunuza geti
ren ve ıstırabımı artıran şey, burada bulunmıyan 
insanlarınj yani müdafaa hakkından nîahrum 
olan insanların, aleyhine tevcih ettiği isnatları 
ve iddiaları genişleterek demokrasi dâvasını, 
demokrat safında tutarak ele ve o yolda kana-* 
atlerini izhar eden yüz binlerce, milyonlarca 
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milelt evlâtlarına tecavüzkâr küfürler beni 
huzurunuza getiriyor, (öyle şey yok sesleri, gü
rültüler) . 

Arkadaşlar, sizlerin hissiyatına da tercüman 
olarak söylüyorum, bu gibi mütecavizleri söy
letmeyiniz, bunlara fırsat vermeyiniz. Eğer böy
le olursa bu memlekette hak ve hakikatları be
lirtmeğe imkân kalır mı? Amma bu arkadaşa, bu 
tecavüzü yine sizin tarafınızdan, şimdiye kadar 
bu arkadaşı söyleten riyaset kürsüsü tarafından 
söylenmesini istiyorum. 

Dr. MAZHAE GERMEN (Aydın) — Jurnal 
etmeyin. 

REFÎK KOBALT AN (Tekrar kürsüye gele
rek) —• Size iade ederim. 

Şu efendinin şu sözünü görüyor musunuz? 
Bu milletin varlığına ve selâmetine hayatı boyun
ca hizmet eden bir adama, bir milletvekiline söy
lenen söze bakınız. Sana iade ediyorum. 

Dr. MAZHAR GERMEN (Aydın) — Jurnal 
ediyorsun. 25 senedenberi ben bilirim seni. 

REFİK KORALTAN'— Seni de ben, hem 
çok yakından bilir, tanırım. 

BAŞKAN —• Konuşmanın yeterliği hakkın
da bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter, raporun oya konulmasını 

teklif ederim. 
Bursa 

Muhittin Baha Pars 

BAŞKAN — Konuşmanın yeterliğini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edildi. Şimdi Komisyon raporunu değiş- I 
tiren bir önerge var. Raporun Komisyona geri 
verilmesini istiyen bir önerge var, okunacaktır. 

Yüksek Başkanlğa 
Kürsüde bütün tafsilâtile izah ettiğim üze

re istanbul seçimlerine fesat karıştırıldığına 
dair vâki olan itiraz ve şikâyet inceleme Komis
yonunca gereği gibi incelenmemiştir. 

Tetkikatın usulü dairesinde genişletilmesi 
ve derinleştirilmesi için evrakın inceleme Komis
yonuna iadesini teklif ederim. 

Salamon adato 
istanbul 

(Ret ret sesleri) 
• BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... etmi-
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yenler., reddolunmuştur. 

Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... etmiyenler... rapor kabul olunmuştur 
Tutanakları birer birer oyunuza sunuyorum. 

Gl. Kâzım Karabekir; 
BAŞKAN — Kabul edenler... etmiyenler... 

Tutanak Onanmıştır. (Soldan, alkışlar) 
Recep Peker; 
BAŞKAN — Kabul edenler... etmiyenler... 

Tutanak Onanmıştır. (Soldan, alkışlar) 
Hamdllah Suphi Tanrıöver, 
BAŞKAN — Onayanlar... onamıyanlar... Tu

tanak Onanmıştır. (Soldan, alkışlar) 
Orgl. Cemil Cahit Toydemir; 
BAŞKAN — Onayanlar... Onamıyanlar... 

Tutanak Onanmıştır. (Soldan, alkışlar) 
Hüseyin Cahit Yalçın, 
BAŞKAN — Onayanlar... Onamıyanlar... 

Tutanak Onanmıştır . (Soldan, alkışlar, bravo 
sesleri) 

10. — Samsun Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyo
nu raporu (5/36) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

HASAN DlNCER (Afyonkarahisar) — Muh
terem arkadaşlar Tutanakları inceleme Komisyo
nunun Samsun seçimlerine yapılan itirazlara ait 
raporunu dinlediniz. Bu itirazlar emsali misüllü 
muameleye tâbi tutulmak yani serdolunan sebep
ler sudan sayılmak kararma varılmıştır. 

Müsaadenizle komisyon kararının neden isa
betli bulunmadığını kısaca arzedeyim. Samsun 
dosyasında 80 ni mütecaviz vesika mevcuttur. 
Her vesikada 3 den (15) şe kadar vatandaşın isim 
ve imzası bulunmaktadır. Bunliarı üç esaslı gu-
rupa ayırabiliriz. 

1. — Seçimlere tekaddüm eden günlerde se
çim serbestisini ihlâle matuf faaliyetler. 

2. — Seçim günü yapılan ve millî iradenin 
tazahürüne mâni olan kanunsuzluklar. 

3. — Tutanaklar üzerinde yapılan tahrifler. 
Bu üç noktayı izah ederken vaktinizi işgal 

etmek endişesiyle mevcut vesikalardan birer iki
şer misal vermekle iktifa edeceğim. 

[1] 39 sayılı basmayanı tutanağın sonundadır. 
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Filhakika seçimden evvel bazı muhtarlar ve I 

bir kısım komisyon azaları ve gezici memur ve , 
karakol komutanları köylerde dolaştırılarak: \ 

(C. H. Partisi seçimi içimizdeki kötüleri te
mizlemek için icat etti. Demokrat Partiye rey 
verirseniz mimleneceksiniz. Sonu fenajdır) gibi 
sözlerle halkı yıMırmıya çalışılmıştır. Ezcümle 
seçim günü Komisyon Başkanı Yusuf Ziyanın 
Şihli ve Hizar köylerindeki faaliyeti bumun tipik 
misalidir. Ve yine seçime bir iki gün kala Demok
rat Parti faal mensuplarından birçoğu karakola-
ra toplanmışlar ve, seçim nihayetleninceye kadar 
bırakılmamışlardır. 

7 numaralı Vesika bunu açıkça göstermekte
dir. Size Kavak Kaymakamının 19 . V I I . 1946 j 
tarih ve 110 sayılı yazısını okursam seçimler sı
rasında bir idare âmirinin nasıl bir taraflı dü- j 
şünüp bir taraflı hareket ettiğini vuzuhla an- I 
latmış olurum. Bu yazıda deniyor ki, (Seçimde 
bulunrurulacak temsilcilerimizin isimleri bildiril- | 
memiş olmalarından partiniz temsilcilerinin se
çimde buundurulmıyacakları tebliğ olunur). Se
çim Kanununda temsilcilerin isimleri kayma
kamlığa bildirilir diye sarih veya zımni bir hü
küm var mıdır ? Hal böyle iken kaymakamın bu I 
yazısına en geniş bir hüsnüniyetle ne mâna ver- I 
mek lâzımgeldiğini takdirinize bırakıyorum ve 
bir kaymakamın seçim münasebetiyle yaptığı 
kanunsuzluklara bundan daha açık bir delil ola
bilir mi! 

Gelelim seçim günü yapılan ve millî iradenin 
tecellisine mâni olan kanunsuzluklara. Oy ver
meğe gelen vatandaşlar ellerindeki pusulaların
dan Demokrat Partiye oy verecekleri anlaşılın
ca seçim komisyonu üyeleri tarafından oyları 
yırtılmış ve ellerine Halk Partisinin oyları veri
lerek zorla attırılmış ve buna itiraz eden vatan
daşlarımızdan bir kısmı ve mümessillerimiz ka
rakollara götürülüp ve hürriyetleri tahdit edil
miştir. 8, 9, 10 numaralı vesikalar bunu açıkça 
göstermektedir. Dahası var: Karşı partiye men
sup olanların sandık başına gelenlere (Reyleri
nizi Halk Partisine verin. Demokrat Parti ya
kında kapanacaktır. Oraya girenler ve onlara 
rey verenler hapsedilecektir diye açıktan açığa 
bağra bağra yaptıkları propagandalara göz yu-
mulurken bu hareketin kanunen yasak olduğunu 
söylemekten başka günahı bulunmıyan temsilci
lerimiz karakollara sevkedilmişlerdir. 20 den 
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35 e kadar olan vesikalar bunları göstermekte
dir. 

Gelelim tutanaklar üzerinde yapılan tahrifat 
ve sahtekârlığa : Bütün bu yolsuzluklara rağmen 

i sırf vatandaşların cesaretli hareketleri sayesinde 
Demokrat Parti lehine fazla oy atılan sandık
lar da vardır. Cebir ve tazyikin geçmediği yerde 
ne yapılır? Hiyle değil mi? Esefle söyliyeyim 
ki, o da yapılmıştır. 9, 15, 19, 20, 21, 29, 37, 38, 
43 ve 45 sayılı sandıklarda Demokrat Partiye 
çıkan fazla reyler Halk Partisine ve Halk Par
tisine çıkan reyler de Demokrat Partiye yazıl
mak suretiyle sahte zabıtlar yapılmıştır, bunla-

I rın vesikaları mevcuttur. 
Arkadaşlar; bir yerde ki karşı partilinin 

faal adamları seçimden Önce karakollara topla
nır ; bir yerde ki, vatandaşlara iktidar partisin
den başka partiye rey verirseniz hapis edilecek
siniz tehdidi savrulur. ve bazıları nezarete 
alınmak ve dövülmek suretiyle bu tehdidin fiili 
tezahürleri gösterilir; bir yerde ki sandık ba
şında vatandaşın elinden zorla oyu alınıp yırtı
lır,, bir yerde ki şahta tutanaklar tanzim edi
lir orada secini serbest yapılmıştır denilebilir 
mi 2 

Böyle bir neticeye millî iradenin tecellisidir 
nazariyle bakılabilir mi? 

Diyorlar ki, bu vesikalar Demokrat Part i 
j mensuplarının uydurmasıdır. Resmî merciler 

tarafından usulüne tevfikan tutulmuş zabıta va
rakaları yok ki, nazara alalım. 

Yolsuzluk yapanların kendi aleyhlerine zabıt 
tanzim ettidleri nerede görülmüştür ki, bizden 
isteniyor. Ne Anayasa, ne de Seçim Kanunu şi
kâyet ve itirazı şekle bağlanmamışjken resmî zabıt 
varakası istemenin mânası anlaşılamaz. Dosyada 
mevcut vesikaların münderecatı hakkında belki 
şüphe hâsıl olabilir. Bu takdirde tahkikat yapıl
ması komisyonun elindedir ve hattâ vazifesidir. 
istediğiniz bu şikâyet ve itirazların .tahkikidir. 

BAŞKAN — Ahmet Eymir. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUTLU-

OĞLU (Kırşehir) — Sözcüsııfatiylie bir söz rica 
edeceğim önceden. 

BAŞKAN — Buyuran. 
(Ahmet Eymire hitaben) Komisyon sözcüsü 

sizden evvel söz hakkını haizdir, konuşacaktır. 
KOMOSYON SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUT-

LUOĞLTJ (Kırşehir) — Efendim, sabrınızı sui
istimal etmek istemem. Sabahtanberi yapılan 
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şikâyet ye itirazları iki katakori üzerinde topla- I 
yabiliriz. Bunlardan birincisi' komisyonu hazır
ladığı rapora itiraz. İkinci katakori de raporla
rın tanziminde gözönünde tutulan husustur gö
rüyoruz ki her seferinde aynı şeyler tekerrür edi
yor. Zabıtlar değiştirilmiştir, tazyik yapılmış şu 
olmuş bu olmuş: Biz buna mukabil diyoruz ki 
seçim kanununa göre kanundaki tâyin edilmiş 
olan şekil dahilinde bir müracaat vâki olmamış 
ve bir taraflı iddia ile bize gelmiş ve tasdik 
edilmiş bir vesikai resmiye, olduğu halde heyetin 
tutmuş olduğu şu tutanağın tadili kâfi görül
memiştir. Bu itibarla komisyon bu esas üzerinde 
hazırlamış olduğu raporunu sunmuştur. Bunu 
def atla burada tekrarlamakta bir fayda olmadığı 
için komisyonun hazırlamış olduğu raporunun 
esbabı mucibesi bundan ibaret olduğa düşünce
siyle raporunun kabulü dileğiyle sözlerime son 

veriyorum. (Soldan, kâfi sesleri alkışlar). 
AHMET EYMİR (Amasya) •— Sayın arka

daşlar yüksek safınıza Samsun Belediye Başkan-
lığıdan Amasya Milletvekili olarak katıldım- Mil
letvekilleri seçimine ait tutanaklarımın İnce
leme Komisyonu ile Hazırlama Komisyonların
da bir kısım seçimler ve hassatan Samsun seçim
lerine ait tartışmalarda bulundum. 

Seçim işlerini idare eden mesul bir arkad" 
şmız sıfatiyle Samsun seçimlerini hâdiselere mad
di delillere istinat ederek en açık ve doğru bir 
şekilde malûmat arzetmek için söz almak lüzu
munu duydum. 

Huzurunuza çıkarken kuruluşundanberi için
de bulunmakla fahir ve şeref duyduğum C- H. P. 
nin bir ferdi olmaktan ziyade millî fikir hare
ketlerimizin gittikçe hızlanmasından derin bir 
vicdani haz duyan ve karşılıklı murakabenin 
büyük fayda!arına inanan bir yurttaş olarak hâ
diseleri bütün vuzuhu ile ve bu zaviyeden açıkla
yacağım. Bu kürsüden arzetmekliğime müsaade 
buyurun. Ben bütün çalışmalarımda millet menfa- | 
atını kanun hükümlerini herşeyin üstünde tuttum, j 
Bugünkü tartışmalarda da aynı zihniyetle aynı 
ruhla huzurunuza çıkıyorum. Millî menfaat
lere ve büyük tekâmül hamlel erine uymıyan ha
reketlerin çabalamalarm dar ve menfi zihniyet
lerin tabiî ilerleme ve inkişaf seyri içinde mukad
der neticeye varacağına kani bulunanlardanım. | 
Şimdi Samsun seçimlerine ait olarak öne sürülen 
itirazlara ve tenkiti ere yine aynı zihniyetlerle ce
vap vereceğim. 1 
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80 ni mütecaviz vesikadan bahsolunuyor. Ve

sika belgeye derler. Ne vesikası? Bir tak m kâ
ğıt parçalarıdır ki, içinde hayalhanelerinde tersim 
ettikleri ve bir intihabın iptal edilmesi için, bir 
intihabın bozulması için içinde bulunması gere
ken fesat unsurları nelerden mürekkepse onlarm 
heyeti umlmiyesini ihtiva eder. İşte Vesika deni
len şeyler bu şekilde tertip edilmektedir. Yanlış 
telâkki ediliyor, vesika bu değildir. 

Heyeti aliyenizçe malûmdur ki, Samsun ileri, 
medeni ve kültürlü bir (memlekettir. Köylerde 
orta ve lise tahsili görmüş muhtarlar vardır. 
Böyle Samsun gibi ileri, medeni ve kültürlü bir 
ile, seçim günlerine tekaddüm eden günlerde ce
bir yapılmıştır, zor kullanılmıştır demek iki dev
redir temsil ettiğim Saym Samsunlularla bu il'e 
bir bühtan bulur. Burada m benden evvel söz 
söyliyen arkadaşın beyan ettikleri ımaddelere 
cevap lüzumunu dahi hasretmiyorum. Çünkü bun
lar birer kavli mücerretten ibarettir. 
Kanunun tarifine göre cürüm teşkil etmiyecek 
birtakım uydurma sözlerdir. Bunlarla Büyük 
Millet Meclisinin üyelerini intihap eylemek gi
bi Türk milletinin en mukaddes bir hakkı zede-
lenemez. Bunları bu şekilde izah ettikten son
ra şunu arzedeyim ki, içinde bir hakikat şemmesi, 
içinde bir hakikat zerresi bulunmıyan bu sözle
rin, bu şikâyetlerin bir beşer vicdanından bu
nun üstünde bir Türk vicdanından zuhur etti
ğini işitmeseydim, inanmazdım. . Bu izahlarımı 
teyit ve umumi efkârı temin için milletvekilelri 
seçiminin safhalarını ve partilerin temsilcileriy
le yapılan temasları, görüşlerini ve düşüncele
rini açıklamama müsaade buyurunuz. Bu, işin 
en canlı bir noktasıdır. Bu suretle bu tenkit
lerin ne kadar yersiz olduğunu ve partileri adı
na çalışmalarının ne kadar umumi vicdanı tağ-
lit eden istikametlere götürdüğünü canlı bir mi
sal ile arz ederek sözüme nihayet vereceğim. . 

Sayın arkadaşlar, Milletvekilleri seçimine 
ait olan 4919 sayılı kanunim hükümleri Sam
sun'da ve Samsun çevresinde ve ana prensipleri 
hassasiyetle takip olunmuş ve hassasiyetle tat
bik olunmuştur. Temmuzun 21 nci günü saat 
19 dan sonra ilin her yerinde seçim sona ermiş
tir. 22 nci günü komisyonlardan gelen tuta
naklar seçim kurulunda toplanmış, tevhit olun
muş ve umumi tutanağa bağlanmış bulunuyor
du. Kurul nezdinde Demokrat Parti Samsun İl 
İdare Kurulu Üyesinden Avni Musluoğlu'da 
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temsilci olarak bulunuyordu. Bağımsız aday
lardan birisi temsilcisini göndermiş, diğer ikisi 
de şahsan gelmişlerdi, tşin bitiminde Avni 
Musluoğlu kendine has olan nezaketi ile ayağa 
kalktı ve dedi ki, seçimin, kanuna ve hakka bu 
kadar uygun cereyan etmiş olmasından şahsan 
duyduğum memnuniyet ve şükranlarımı arzede-
rim ve parti adına da teşekkürlerimi bildiririm. 
Bu zat bunları söylerken seçim kurulu içtima ha
linde idi. Bağımsız adaylardan işhat için isim
lerini sayıyorum. Millî Eğitim Bakanlığından 
Bedri Ediz, Samsun Merkez Maarif Memuru 
Galip Naşât Arı, Fehmi Tüvetoğlu'nun temsil
cisi Zeki Tüvetioğlu bulunuyordu. 

Halbuki, İnceleme Komisyonunda cereyan 
eden tartışmalarda bu zatın bu defa da bu Av
ni Mushiüfflu'nun Samsun Demokrat Parti il 
tdare Kurulu Başkanvekili sıfatiyle Temmuzun 
31 inde ve Ağustos'un üçünde bu şikâyetleri 
serdetmiş ve Demokrat Parti merkezine gön
dermiş olduğunu hayretle gördüm Eğer Yüksek 
Heyetiniz bîr mahkeme mahiyetini haiz olsaydı 
bu zatın çağrılmasını ister, bunları önüne dö
ker kendini kendi vicdaniyle murafaaya davet 
ederdim. 

Samsun seçimlerinde Demokrat Parti tara
fından yapılan itirazların bu kadar hakikatten 
uzak olması bütün yurtta C. H. Partisi lehine 
bihakkin tecelli etmiş olan seçimlere yapılan 
itirazların, atılan zehirli okların formüle edil
miş birer direktiften ibaret olduğunu açıkça 
ispat eder. 

Bunu yüksek takdirinize arzederim. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar) . 

BAŞKAN —• Konuşmanın yeterliği hakkında 
bir önerse vardır, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfi, raporun oya konulmasını ri

ca ederim. 
Maraş Milletvekili 
Dr. Kemali Bayizit 

BAŞKAM — Yeterliği kabul edenler ... Et-
miyenler ... Konuşmanın yeterliği kabul olun
muştur. 

Rapor hakkında bir önerge vardır. Onu da 
okutacağım. 

. 1946 0 : 2 
I Yüksek Başkanlığa 

Samsun seçimlerine vâki itirazın Tutanakla
rı Tetkik Komisyonunca lüzumu kadar incelen
mediği görülmektedir. 

Soruşturma yapılıp tekrar incelenmesi için 
dosyanın Tutanakları inceleme Komisyonuna 
iadesini talep ve teklif ediyorum. 

Afyon Milletvekili 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Bu önergeyi kabul, edenler ... 
Etmiyenler ... önerge reddolundu. 

Samsun Milletvekilleri seçim tutanaklarını 
İnceleme Komisyonu raporunu kabul edenler ... 

I Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
| Şimdi birer birer Milletvekillerinin seçim tu

tanaklarım oyunuza sunacağım. 
i Hüseyin Berk. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
OnaıuıuşUr. 

Cemil Bilsel. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Onanmıştır. 
Hüsnü Çakır. 

I BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
I Onanmıştır. 

Naşıit Fırat. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Onanmıştır. 
Rıza Isıtan. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Onanmıştır. 
Yakup Kalgay. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Onanmıştır. 
Ömer Karataş. 
BAŞKAN • - Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Onanmıştır. 
Dr. Sadi Konuk. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Onanmıştır. 
I Muin Köprülü. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Onanmıştır. 

Mehmet Ali Yörüker. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

I Onanmıştır. 
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İİ. — İçel Milletvekillerinin seçim tutanakla-

n hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu ('5/$5) [1] 

BAŞKAN — İçel Milletvekillerinin seçim 
tutanakları hakkında Tutanakları İncveleme 
Komisyonu raporu okunacaktır. 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mi? Raporu kabul edenler... Etmiyenler... Ra
por kabul edilmiştir. 

Şimdi birer, birer seçim tutanaklarını oya 
sunaıeağım: 

Haydar Arşları, tutanağını kabul edenler... 
Etmiyenler.. Onanmıştır. 

Halil Atalay, tutanağını kabul edenler... Et
miyenler... Onanmıştır. 

Saim Ergenekon, tutanağını kabul edenler... 
Etmiyenler... Onanmıştır. 

Refik Koraltan, tutanağını kabul edenler... 
Etmiyenler... Onanmıştır. 

Salih înankur, tutanağını kabul edenler... 
Etmiyenler... Onanmıştır. 

l>r. Aziz Koksal, tutanağını kabul edenler... 
Etmiyenler... Onanmıştır. 

Dr. Celâl Ramazanoğlu,. tutanağını kabul 
edenler... Etmiyenler... Onanmıştır. 

12. — Manisa Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkmda Tutanakları inceleme Komis
yonu raporu (3/34) [2] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? 
OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Mani

sa'da seçim esnasında yapılan yolsuzluklar he
men hemen lâyuhat velâyuhsa denilecek derece
dedir. (İşitmiyoruz, mikrofona sesleri). 

Manisa'da seçim esnasında yapılan ve birer 
birer tadat olunan ve fezleke ve kararda da gös
terilen yolsuzluklar 30 a baliğ olmaktadır, yal
nız benim teessürümü mucip olan bir nokta var
dır, onu arzetmek istiyorum. Manisa Milletve
killiğine seçilenler arkadaşım hattâ meslektaş
larım vardır. Şahıslan hakkında birşey söyle-

[1] 31 sayılı basmayazı tutanağın mumdadır. 
[2] 38 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ıniyeceğim. Ben yalnız seçimden ve seçimin yol
suzluğundan bahsedeceğim. 

Seçim hakkında epice şikâyetler olmuştur. 
Müteaddit ihbarnameler gönderilmiş ve bir ta
kım vesikalar bağlanmıştır. Bu vesikaların bazı
larında seçim komisyonu âzalarının imzalan da 
vardır, reyler diğerlerine aktarılmış, kimisi ar
tırılmış, kimisi eksiltilmiş, birçok yolsuzluklar* 
ika edilmiştir. 

Benim iddiam şu noktada temerküz ediyor 
beyefendiler: bendeniz İnceleme Komisyonun
dan gelen mazbataların tasdikma imkânı kanu
ni olmadığı iddiasında bulunuyorum. Seçimleri 
iki noktadan tetkik etmek icabeder ; Birisi, eğe,r 
memur vazifesini suiistimal ettiyse, jandarma
lar, kurul azaları, Hükümet unsurları vazifele
rini suiistimal ettiyse bunlar bizim tetkik mev-
zuumuz haricindedir. Bunlar kuvvei adliyeye 
taalluk eder. Bizim alâkadar olacağımız husus
lar milletvekillerinin durumuna taalluk eden 
hususattır. Diğerleri ileride bir sual ve istizah 
mevzuu olabilir. Onun için bendeniz seçim yol
suzluğu üzerinde durmak istiyorum. İşte bu 
hususta Yüksek Başkanlığa şikâyetler ve itiraz
lar yaılmış ve bunlar Başkanlık tarafından İç
tüzük mucibince Komisyona havale olunmuştur. 
Şimdi Tutanakları İnceleme Komisyonundan, 
Huzurunuza gelen mazbataların bu hali ile -tas
dikma imkân olmadığını Yüksek Meclise arzet-
meği vazife sayarak Kürsüye geldim. 
Arzeylediğim gibi, milletvekilleri seçimlerinde 

yurdun bazı illerinde yapıldığı ihbar ve iddia 
olunan yolsuzlukları iki cepheden mütalâa et
mek lâzımdır. 

1. — Yolsuzluk ve suiistimal yapanların ta
kip ve tecziyesi keyfiyetidir. Bu cihet kuvvei 
adliye ve mahkemelere aittir. Şimdiki mevzuu-
muzla alâkalı değildir. 

2. — Seçimlerin tarzı icrasına taalluk eden 
yolsuzluk iddialarıdır ki, Bizim tetkik mevzuu-
muza giren bunlardır. Bu hususta Yüküsek 
Başkanlığa şikâyetler yapılmıştır. Meclis Yük
sek Başkanlığı da bu yolsuzluklar ile ilgili şikâ
yetleri İçtüzük hükümlerine uyarak Tutanakla
rı İnceleme Komisyonuna havale etmiş, malûmu
nuz olduğu üzere bu Komisyon da kurulmuştur. 
Komisyon toplanarak yine içtüzük hükmünce 6 
Hazırlama Komisyonu seçmiştir. 

Şikâyetler, seçimin maliyet ve tarzı icrasına 
tevcih olunmuş ve mazbataların yani tutanakla-
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rm kanuna ve hakikate muhalif olduğu ihbar 
ve iddia kılınmıştır. Şikâyet hedefi, tutanaklar
dır. Tutanaklar, seçimin yapıldığını ve kaza
nıldığını ve kazanılan oy sayısını milletvekil
lerinin adını tesbit eden bir zabıt varakasıdır. 
Bir vesikadır. Malûmu âliniz seçim bir mües
sir, milletvekili de eserdir. Tutanaklar ise bir 
vekâletname demektir. Vekâletname mahiyetin
de olan bu tutanaklar hilafı sabit oluncaya ka
dar muteber olan kanun: vesaiktendir. Sahteliği 
sabit oluncaya kadar muteber olan vesaikten 
yani zabıt varakalarından hariçtir. Zira kanun
larda bu nevi zabıt varakalarından sayılacağına 
dair sarahat yoktur. Sarahat olmıyanlar ise âdi 
zabıt varakaları arasına girer. (Sarahat olan
lara misal: İlâmlar, noter huzurunda resen ya
pılan senetler ve bazı hususi veya umumi ka
nunlarda ancak sahteliği iddia olunabilir deni
len zabıt varakaları. Bu kabîl zabıt varakala
rının hilafını ispat etmeye kanunen imkân yok
tur) . Fakat bizim vekâletnamemiz oları seçim 
tutanakları ikinci, kısmı zabıt varakalarından 
sayıldığı için ancak hilafı sabit oluncaya kadar 
muteberdir ve hilafı iddia ve ispat olunabilir 
demek her türlü yani resmî ve gayriresmî de
liller- ve beyyine ve karinelerle kabili ispattır 
demektir. Kanunu Medenî Madde 6. itiraz ve 
şikâyet muhik te olur, yersiz de olabilir. Bu 
netice ancak inceleme ve tahkikat ile ve tahki
katı genişletmekle meydana çıkar. İşte hazır
lama komisyonları bu baptaki delâilin tahkik ve 
tesbiti ile mükellef oldukları halde bu yoldan 
gitmemişlerdir. Sathi bir görüş ile iktifa ede
rek şikâyet dosyalarını İnceleme Komisyonuna 
iade etmişlerdir. Şikâyet ve itiraz tahkiksiz 
kalmıştır. Halbuki hukuku esasiye kaidelerine 
ve İçtüzük hükümlerine göre bu hazırlama ko
misyonlarının vazifesi itiraz ve şikâyeti tah
kik, varsa delâili cemetmektir, toplamaktır, 
sonunda rapor vermektir, eğer delil elde ede
mezse onu da raporunda bildirmektir. Böyle 
olduğu halde tahkikatsızlığa veya eksik tahki
kata dayanan hazırlama komisyonlarının rapor
larında (ihticaca kâfi delil olmadığı veya esasa: 

müessir bulunmadığı ve tutanakların talilini 
mucip bir hal görülememiştir) denilerek dos
ya İnceleme Komisyonuna iade edilmiştir. 

Bir de komisyonların tahkikatı yapması ve
ya genişletilmesi hususunda bir mahayyerliği 
olduğu iddiasına şahit oldum. Bu da yanlış bir 

. 1946 Ö : â 
ı zandır. Arzettiğim gibi tahkikat yapılması mec

buridir.' İçtüzük hükümleri pek sarihtir. An
cak komisyonların Hükümet teşkilâtına müraca
at hususunda ihtiyar ve muhayyerliği kabul 
edilmiştir. Yani Hükümet teşkilâtından istifa-

I de için komisyonlara iktidar verilmiştir. Aksi 
düşünceye göre vomisyonun teşekkül, sehebi kal
maz, abesle iştigal olur ki Meclism yüksekliği 
ve şerefi buna mânidir. 

Bir de şikâyet ve itirazların doğrudan doğru
ya Meclise yapılamıyacağı ve şekli mahsusa 
tâbi olduğu mütalâası da öne sürülmüştür. Bu
nu iddia edebilmek için bir sarahat göstermek 
lâzımdır, Şikâyet ve itirazların bir şekli mah
susa tâbi olacağına dair hiçbir sarahat yoktur, 
delâlet bile mevcut değildir, Anayasa hükmün
ce şikâyet ve itiraz hakkı mutlak olarak va
tandaşlara verilmiştir. Bunda tereddüde ma
hal yoktur. Şikâyet ve itirazlarda hilafı ka
nun hiçbir kayda ve şekli mahsusa tâbi tutula
maz. 

Yine Hazırlama Komisyonları delâili topla
ma komisyonları olduğu ve ancak rapor ver
mekle mükellef oldukları ve delillerin mahiyet 
ve keyfiyetini takdir bakımından kanuni hak
ları bulunmadığı halde esasa dair karar verir 
gibi delillerin kuvvetini ölçmeğe kalkışarak ra
por vermişler ve reylerini ihsas ettikleri halde 
İnceleme Komisyonunda bulunarak tekrar oya 
katılmışlardır. Bu da kanuna uymıyan bir ha
rekettir. 

yine bu komisyonlardan bazıları hiçbir delil 
aramıyarak evrakı büyük komisyona göndermiş
lerdir. Bu, büyük Komisyon da bu mütalâa
larla iktifa ederek meselâ bu işte olduğu gibi, 
huzuru âlinize seçim mazbatalarını göndermiş
tir. Sözün kısası mazbatalar tam ve kâmil bir 
hal almamıştır. Parti mülâhazasına ve gayre
tine kapılmaksızın sırf bir prensip meselesi ola
rak ve İçtüzük hükümlerinin yerine getirilme
sini istihdaf ederek bu il seçimi hakkında vâki 
şikâyetlerin kemaliyle tahkiki için dosyanın 
tekrar İnceleme Komisyonuna iadesini ve maz
bataların tasdiki lüzum ve ademi lüzumunun 
sonra düşünülmesini hem Anayasa hükmüne ve 
hem demokrasi esaslarına ve hem Seçim Kanu
nu ve İçtüzük hükümlerine dayanarak istiyoruz 
ve istiyorum. Hususiyle Türk milleti de seçim 
işinden dolayı muztariptir, üzgündür, mah
zundur, eza duymaktadır. İzzeti nefsinin ya-
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palandızına kanidir. Hakikatin t e^hürünü can
dan beklemekte ve Meclisin âdii; kararlarına 
intizar etmektedir. 

Biz iradei nıilliyenin tecellisine, taallûk eden 
bu meselede Parti düşüncesini biti taraf a atarak 
şikâyet ve itirazlar hangi il ve milletvekili hak
kında olursa olsun hakkın tezahürü için kanu
ni yoldan, işin tetkik ve tahkiki öihetine gidil
mesi lâzımgeldiğini prensip; olarak kabul et
tik tam bir inceleme ve tahkik yapılmadan maz
bataların tasdiki veya üzerinde işlenmesi doğru-
olamayacagını düşündük, ve bu gidişi bir ada
let yolu olarak benimsedik, zira bu yol hak yo
ludur. 

Çünkü arkadaşlar; Demokrat Parti Anayasa
nın hakimiyet kayrtsız ve şartsız milletindir 
düsturundan ilham ve kuvvet alarak doğmuştur. 
Bu düstur ile bu hükmü temin eden demokrasi 
esaslarına sadık olarak yaşayacaktır, ve Demok
rat Parti milletin iradesine ve hakimiyetine ta
allûk eden bu meselede millet gibi davranmak
tadır ve bu hareketini millî ve vatani bir vazife 
saymaktadır, aynı zamanda bu hususta ekseri--
yet partisinden de feragat ve fedakârlık ve uy-
sallk beklemekteyiz. Bizim takip etmek istedi
ğimiz bu adalet yolundan iktidar partisinin de 
beraber yürümesini ümidetmek hakkımızdır. 
Zira, ancak bu suretle ve adalet yolu tutul
mak şartiyle hakikat güneşi doğacak ve millî 
iradenin nasıl tecelli ettiği tahakkuk edecektir 
ve bu sayede milletin yüzü gülecek ve millî vic
dan huzur ve sükûna kavuşacaktır, 

TUTANAKLARI î. Ko, SÖZCÜSÜ SAHÎR 
KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Arkadaşlar, Ma
nisa rapora okunurken şu şu noksanlar vardır. 
denmiş, yolsuzluk iddiaları birer birer sayıl
mıştır. Fakat bunun istinad ettiği belgeler bi
zi tatmin edecek mahiyette değildir. Müsaade
nizle bunları tekrar etmiyeyim. Arkadaşlar ad
lî tahkikatla teşriî tahkikat usulünü birbirin
den ayıralım. Komisyonun raporunda eksik 
kalmış bir cihet yoktur. Komisyon sözcüsü srfa-
• tiyle bunları arzediyor ve rica ediyorum. 

(Kâfi kâfi, reye sesleri) 
BAŞKAN— Başka söz istiyen yoktur. Ra

poru oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

Şimdi teker teker tutanakları oyunuza arze-
deceğim. 

Yunus Muammer Alakant. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Oıümmıştır. 
Ali IJiza Artunkâl. 
BAŞKAN — Kabul edenldr... Etmiyenler..; 

Onanmıştır. 
Kâmil Coşkunoğlu. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler^ 

Onanmıştır. 
Ridvan Nafiz Edgüer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Onanmıştır. 
îsmadl Ertem» 
BAŞKAN — K a b u l edenler... Etmiyenler... 

Onanmıştır. 
Şevket Raşit Hatipoğlu. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Onanmıştır. 
Faik Kurdoğlu. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Onanmıştır. 
Dr. Necdet Otaman. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Onanmıştır. 
Yaşar özey. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Onanmıştır. 
Hilmi öztarhan. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Onanmıştır. 
Feyzullah Uslu. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Onanmıştır. 
13. — İzmir Milletvekillerinin seçim tutanak

ları hakkında Tutanakları inceleme Komisyonu 
raporu (5/27) [1] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum: 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? (Soldan yok sesleri). 
BAŞKAN — Tahtakıhç. 
AHMED TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Saym 

arkadaşlar.... 
EKREM ORAN (izmir) — Günün kahra

manı. 
AHMED TAHTAKILIÇ (Kütahya) —Kah

raman olmak iddiasında değilim üstadım. -MilLet-

[1] 33 sayılı basmaya tutanağın mnundoikr, 
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vekilliği vazifemi yapıyorum. Vicdanımın kıan-
dıklarını söylüyorum. 

EKREM OKAN (izmir) — Yalnız siz mi öy
lesiniz? Herkes vicdanının emrettiğini söyler. 

AHMED TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ben 
başkasını bilmem, ben .kendim için söylüyorum. 

EKREM ORAN (İzmir) — Bilmeniz lâzım, 
sizin kadar ayni suretle diğerlerini de kabul et
mek lâzım.-

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyi
niz. Siz devam ediniz. -

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ar
kadaşlar, izmir Milletvekillikleri seçimine yapı
lan itirazlar ve Hazırlama ve inceleme Komisyon
ları tarafından tetkik edilmiş ve şimdi okunan 
(işitmiyoruz sesleri) Kolay, işittiririm, izmir 
Milletvekilleri seçimine ait yapılan itirazlar Ha
zırlama ve inceleme Komisyonlarında tetkik edil
miş ve şimdi okunan inceleme Komisyonu ra
poru ile Büyük Meclisin huzuruna gelmiştir. Ar
kadaşlar, bugün seçimler hakında çok konuşul
muştur. Onun için işin hukuki ve siyasi cephele
rine de temas edilmiştir. Bu bakımdan ben kı
saca izmir seçimlerine vâki olan itirazlar hak
kındaki vicdanî kanaatmıı arzedeceğim, Yalnız 
bir noktaya sabahleyin söz aldığım zaman da te
mas ederek işaret etmiştim, izmir seçimlerine 
fesat karıştığına dair yapılan itirazların bütün 
hüviyeti ile kendi anlayış ve mantıki ile hâdise
ler zikrederek ve bu seçime yapılan itirazların 
şekli bakımından en iyi şekilde ifade etmiş bir 
dilekçe olduğu halde yalnız bir cümleye istina
den inceleme Komisyonu raporunda, halk namı
na vâki olan bu itirazın vekâletnamesi olmadığı 
için aslında tetkike şayan değildir diye bir cümle 
var. Arkadaşlar bu temamen batıldır. Bahis mev
zuu olan bir ferdin mâruz kaldığı herhangi hak
sızlığa karşı bir istida değildir. 

Milletvekili seçimine karşı yapılmış bir iti
razdır. Derece derece bundan herkes bahsetti ben 
halk namma bunu istiyorum demekle bu istida 
tetkik edilmek kabiliyetini gaip etmez. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Tetkik edildi 
sen de bulundun, Tetkik Komisyonunda son sa
tırına kadar. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Be
raber tetkik etmediğimizi söylemedim buradaki 
bir ifadeye itiraz ediyorum. 

KEMAL TURAN (İsparta) — ifadenin ce
vabı üzerindedir. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — İfa

denin cevabı eksiktir. 
BAŞKAN — Mükâleme olmasın, cevap verme

yin, devam edin. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla)' — Ar

kadaşlar usulü dairesinde verilmiş bir itiraza, bir 
muamele yapılması mümkün görülmemekle be
raber denmektedir- Böyle değildir. Arkadaşlar 
bu, usulü dairesinde yapılmış bir müracaattır. 

(Soldan bir Milletvekili) — Meselâ? 
BAŞKAN — Devam buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar

kadaşlar itirazlar iki noktadandır. Seçimlerden 
evvel yapılan muameleler, seçim sırasında yapı
lan muameleler. Seçim sırasında yapılan muame
lelerin ıtadadi olarak misalini vermiyeceğim. Ve 
ekseriya arkadaşların vesika vesika dedikleri yi
ne temsilci olarak seçim komisyonlarında bulu
nan arkadaşların şikâyetlerinden ibarettir- Bun
lar arkadaşlar yine işin başında münakaşa edil
diği gibi yekten kabul edilip te seçimin feshine 
mazbataların reddine esas olacak karine de
ğildir amma evvelindenberi iddia ettiğimiz gibi 
eğer bu şikâyet ve vesikalar hakikaten bu seçim
ler üzerinde bir tetkikat yapılmasını gerektirdi
ğini ifade ederse bu tetkikatın elbette yapılması 
lâzımdır. Arkadaşlar, dosyadaki vesikalar şahsi 
kanaatmma göre izmir seçimleri üzerinde şikâ
yetlerin tetkikine girişilmesini icabettirecek ehem
miyettedir. Bugün seçimin neticesine müessir 
olmamak keyfiyeti, arkadaşlar, başmdanberi ar-
zettiğim şekilde ne Hazırlama Komisyonlarında 
ve ne de inceleme Komisyonunda yapılan tetki
kat neticesinde ele alınması icabeden bu rakam
lara gidilmemektedir. Sabahleyin de arzettim, 
izmir ilinde yapılan şikâyetler, oylara müteal
lik şu veya bu hususa müteallik şikâyetlerin se
çimlere müessir olmıyacağı hakkındaki iddialar 
öne sürülmüştür. Bu, kazanmıyanlarm oy adedi
ni bilmeden verilmiş bir hüküm olarak kalmak
tadır. Anayasanın ifade ettiği gibi, Seçim Ka
nununun hükümlerine riayet edilmeyip bazı hü
kümlerin ihlâli ve nihayet seçim sırasında seçimin 
neticesine müessir fesat karıştırılması noktala
rından vâki itiraz ve şikâyetlerin incelenmesi ge
rekir. Bu inceleme bu dosyadaki iddialara göre 
yalnız şundan ibaret olabilirdi, Şikâyet vâki olan 
kazaların seçim defterleri getirilecek, oylar tadat 
edilecek, neticesi şu ve bu iddialarla karşılaştı
rılacaktı ve bu, tetkikatm yapılması demek oa-
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çaktı. Maalesef bu yola gidilmemekle bu işte in
celenmeden, tetkik edilmeden karara bağlanmak 
üzere huzurunuza getirilmiş bir seçim muamelesi 
mahivetinde bulunmaktadır., 

EKREM ORAN (îzmir) — Aziz arkadaşlar, 
dinlemeden hepiniz hali işbaa geldiğiniz için ben 
uzun söylememek mükelefiyetindeyim. Onun için 
bazı noktalar liıeskut kalırsa bunun meskût bı
rakmak mecburiyetinden değil belki söylememek 
mecburiyetinde bulunmuş olacağımdandır. 

Arkadaşlar Demokrat Parti arkadaşlarımız 
her seçimde aynı iddiaları tekrar ettâler. Acaba 
kendilerine verilen mukni cevaplar karşısında 
fikirlerinde en ufak bir tadil vukua gelmedi mi? 

Arkadaşlar emin olunuz zaten inanmadıkları 
bir davanın müdafaasından başka bir şey yaptık
ları yoktur. Onun için onlarrn kanaatlerini de
ğiştirmeğe imkân yoktur. Peki biz niçin söylü
yoruz? Biz sadece millet muvacehesinde olduğu
muzu bildiğimiz için ve biz kani olduğumuz şey
lere milletin de kani olmasını istediğimiz için 
burada söz söylüyoruz. Yoksa onları inandırnıak 
için değildir. Çünki onlar yemin etmişlerdir, b' 
inanmıyacaklardır. 

Arkadaşlar, eğer sizi sıkmıyacağrmı bilsem, 
eğer sizlerin büyük sabırlarınızı suiistimal etmi-
yeceğimn bilsem bu işin biraz makablinden baş
lamak noktai nazarını takip edeceğim. Fakat 
korkuyorum ki sizi üzeceğim. Amma çok rica ede
rim, istirham ederim, bu işin biraz evvelinden 
hartket noktamı almama müsaade buyurun. 
> Arkadaşlar, biliyorsunuz 7 nci' Devrenin açı

lışında büyük şefimiz tnönü tek seçime gitmek 
lüzumuna işaret buyurmuşlardır- O vakit daha 
ne Celâl Bayar bizim Partimizden ayrılmış ne de 
Demokrat Partiyi kurmuştu, tnönü tek seçi
me gidilmesi lüzumuna işaret buyurdukları za
man şüphesiz ki tek seçimin icabı olan çok par
tilerin de memlekette yerleşmesine aynı zamanda 
kasit buyurmuşlar idi ve yine tekrar ediyorum, 
o vakit memlekette tek partiden başka parti yok 
idi. Sonra ne oldu, partiler meydana çıkınca bu 
işin bütün kahramanları onlar oldu. 

Şimdi arkadaşlar bir noktaya daha işaret 
edeceğim, Tek dereceli seçim hakkında üç sene ev
vel şefin millete karşı yapmış olduğu taahhü
dün tahakkukuna, doğru gidildiği zaman gayet 
haklı olarak iki derece ile gelmiş olan Meclisin 
feshi ile yeni seçimlerin yapılmasına doğru git
tik. Ve o vakit dedik ki siyasi ahval çok karan

lıktır, çok karışıktır, yarın veya öbürgün milleti 
taahhüde koyacak bir çok kararlar alınacaktır. 

Bu kararlar da iki derece ile gelmiş bir 
Meclis değil yeniden milletin kendisinden güven 
almış bir Meclisin bulunmasına zaruret vardır 
dendiği zaman, Demokrat Partili arkadaşları
mızın hatıralarına müracaat ederek sorarım, 
hayır, ne dahilî icab vardır, ne harici tehlike var
dır. Yeniden seçime gidilmesine lüzum yoktur 
demişlerdir. Arkadaşlar,, 8 Ağustosta verilen 
nota bu tehlikenin ne kadar karib olduğunu ve 
binen aleyh. 21 Temmuzda seçim yapılmakla mil-
tin güvenine yeniden işi arzetmekle ne kadar lü
zumlu, ne kadar ieaplı bir iş yapıldığının mey
danda olduğu söz götürmez bir hakikattir. 

Arkadaşlar, yine biliyorsunuz ki tek dere
celi seçimi yapacak olan beldiye meclislerinin 
yenilenmesine karar verilmezden evvel şef bir 
geziye çıkmışlardır ve bu gezileri bihassa doğu 
viâyeterinde yapımıştır. Derhal söylenen söz 
su oldu: Cumhuriyet Halk Partisi lehine Re
isicumhur propagandaya çıktı. 

Arkadaşlar; memleketimizin her tarafından 
fazla tehlikede olduğu yapılan neşriyatla sabit 
olan yerlerdeki halkı yaltnız bulunmadıklarını bü
tün memleketin kendileriyle beraber olduğunu 
söylemeye en yüksek salâhiyet sahibi olan bir za
tın o arkadaşların yanma gidip de onları teselli 
ve onları teşci etmek yolunda yapması daha zi
yade düşünüşe yakun olan bu ihtimali kabul etmi-
yerek C. H. P. lehine propagandaya çıkmış de
mek haksızlık değil midir, arkadaşlar? Arkadaş
lar tehlike vardır, seçime gidelim dediğimiz za
man tehlike yoktur dediler. Tehlike olduğu sa
bit oldu. 

Daima üzerimde emeller beslenilen yerlere gi
dilişte oradaki vatandaşlara bütün Türk Mille
tinin kendileri ile beraber olduğunu tahmin et
mek kabil iken bunun aksi suretle düşünceyle 
C. H. P. lehine propaganda saydılar. Velhasıl ar
kadaşlar ben şunu söylemek istiyorum ki, biz ne 
yaparsak yapalım D. P. arkadaşlar söylediğimiz 
sözlerin aksini söyliyecekler. Şimdi gecedir di
yecek olursak derhal diyeceklerdir ki gündüz
dür. Çünkü H. P. mensup bir mebus gecedir de
miştir. Şuhalde gündüzdür diyeceklerdir. 

Arkadaşlar; şimdi yapılan itirazın üzerine 
geliyorum. Diyorlar ki, seçimden evvel şunlar 
yapılmıştır. Seçimden sonra şunlar yapılmıştır. 
Seçimden sonra da -reyler aktarılmıştır. 
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Bir arkadaşımız vardı 'hoşuma, gide» b|r ta

bir .söyledi dildeki -dâvaya -elde burhan ğsrek. 
Nedir nedir bunların burhanları? Sadece şikâyet 
etmek, bir şeyin subutu için kâfi midir? Elbette-
ki 'değil...- Şimdi dayandıkları vesikaya geliyo
rum arkadaşlarım bu vesika denilen şeyi hepi
miz tetkik ettik. Huzuru millette bunu bir de
fa daha tekrar ediyorum vesika denilen şeyler 
şunlardır. Meselâ, bir seçimde kendi mümessil
lerinin bulundurulmadığrnı iddia ve tesbit eden 
vesika. Bugün 21 Temmuza Karataş 'da filân so
kakta sakinlerin reyleri alınmak üzere bulunan 
sandıktaki mümessil ben aşağıda imzası olan 
ben sandık reisi tarafından dışarı çıkarılmak su
retiyle vazifemin ifasına mümanaat edilmiştir. 
Güzel mil güzel. Altında imzalar. Amma Ahmet 
imzası Mehmed'in imzası değil imzalar. Altında 
25 kuruşluk pul. Onun üzerinde Demokrat Par
tinin müühürü asılına mutabıktır. 

Bir defa aslının ne olduğu malûm olmıyan 
bir varakanın aslına mutabık olduğunu tasdiik 
etmekle o kâğıt vusuk kesbeder mi vesika deni
len şey budur arkadaşlar. Bütün millet bunu 
bilsin de Büyük Millet Meclisine vesika verilmiş
ti, bu vesikalara ehemmiyet vermemiştir, onu 
incelememiştir demesin, vesika denilen şeylerin 
hepsi bundan ibarettir arkadaşlar. Binaenaleyh 
İnceleme Komisyonu çok haklı olarak diyor ki, 
vesika mevcut değildir. Yalnız bir tek noktaya 
işaret etmek istiyorum: Dediler ki, istidalar 
halk.namına yazılmıştır, inceleme Komisyonu bu 
tabirde bir vekâletname kaydı olmadığı için bu
nu nazarı itibara almamak lâzımdır demiş, hal
buki bayie demesi istidanın nazarı itibara alın
mamasını icabettim! ez. Ben Tahtakılıç arkadaşı
mın hakikaten okuduğunu iyi anlar. (Soldan, se
nin zannın sesleri). Kanaatim budur. Düşündük
lerini düşüncesine tam uygun olarak söyler bir 
arkadaş olarak tanırım. Bana ne kadar kızarsa 
kızsın, ne kadar antipatik olursa olsun kendi ka
naatim budur. Amma inceleme Komisyonu bu ar
kada şm anlattığı gibi söylemiyor. Bakınız ar
kadaşlar, İnceleme Komisyonu diyor ki, «izmir 
halkı namına seçim tutanaklarının iptalinin ta
lep edildiği yolundadır. Bir toplantıda bildiri
len bir karar suretini Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına -arzı, seçim tutanakları hak
kında usulen verilmiş bir şikâyet ve itiraz ma
hiyetinde olmıyacağı, izmir halkını temsilen kay-
diyle veıilen istidaya da bu yolda bir temsil hak-
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I kını usulen tesbit-eden bir vfsikaya b,ağlî bulun* 

madiği «ihetle bu iki istidanın seçim tutanakla* 
rma karşı usulü dairesinde verilmiş bir itiraz 
ve şikâyetname telâkkisi ve bunlara müsteniden 
bir muamele yapılması mümkün görülmekle* be
raber istidalarda yazılı iddialar ve ilişiği yaza
lar da incelenmiştir.» 

Yani demek istiyorum ki, bu istidada şu ke
limeler fazladır. «Halk namma». E, Demokrat 
Parti efendi, senin elinde izmir halkını temsilen 
bir vekâletname olmadıkça yaptığınız ve beş 
on bin kjşiden ibaret olduğu halde gazetelerin
de 60 bine çıkarılan bir mitingde biz bu seçi
min bozulmasını istiyoruz yolunda bir karar ve
rerek bunu halk namına istemeğe ne salâhiyetin 
var? inceleme Komisyonu diyor ki, bunların 
buna salâhiyeti yoktur. Bununla beraber madem 
ki, veriîımiş bir şikâyetname vardır, bu şikâyet
namede halk namına sözünü bir tarafa bıraka
rak Demokrat Parti başkanı tarafından verilmiş 
olan bu şikâyetnameyi de inceledim, kendileri
nin söylediği gifoi değildir, eliyor. 

Arkadaşlar; ben sizi kâfi miktarda işgal et
tim. Daha fazla söylemiyeceğim. Zaten bu söylen
miş olanlar sabahtan beri söylenmektedir. Bina
enaleyh 'inceleme Komisyonunun raporunun tas
dikini istirham ederim. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ye
terlik hakkında bir" önerge vardır okunacaktır. 
(Lüzum yok sesleri). 

Raporun Komisyona gitmesi hakkında öner
ge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüde uzun uzadıya izah ettiğim gibi iz

mir ili seçimlerine hile ve fesat karıştırıldığına 
dair şikâyet ve itirazlar Komisyonca gereği gibi 
incelenmiştir. 

Tetkikatın usulü dairesinde genişletilmesi 
için evrakın inceleme Komisyonuna iadesini tek
lif ve talep ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıç 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Raporu yüksek oyunuza arzediyorunı. Ka
bul edenler.... Etmiyenler... Rapor onanmıştır. 

Şimdi Milletvekilleri tutanaklarını teker te-
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ker oyunuza sunacağım. 

Şevket Adalan 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Benal Nevzad Anman 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Münir Birsel 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Lâtife Bekir Oeyrekbaşı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Esat Çınar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler..; 

Tutanağı onanmıştır. 
Sedat Dikmen 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Sami Gülcüoğlu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Atıf İnan 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Rahmi Köken 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Said Odyak 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Ekrem Oran 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Haydar Rüştü Öktem 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Dr. Kâmuran Örs 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Şükrü Saraçoğlu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmjştır. (Soldan alkışlar). 
Hasan ÂH Yücel 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 

1946 0 : 2 
ŞEFİK TUGAY (Malatya) — Efendim, bu 

rapor gerekçelerinin okunması için İçtüzük'te 
mecburi bir hüküm mevcut değildir. Rapor ne
ticeleri oya sunulabilir. Eğer yüksek heyetiniz 
müsaade ederse raporlar okunmadan yüksek 
riyaset makamı tarafından rapor muhtevasının 
neticesi oya arzedilmekle yapılabilir. Okunma
sı mecburi bir hüküm değildir. 

REFİK KORALTAN (İçel) — Esasen tab
edilmiş ve dağıtılmıştır. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifini dinle
diniz. Bu teklifi kabul edenler.... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Bu suret
le müzakerede 12 ye kadar bitmiş olur. 

14. — Kütahya Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/33) [1] 

BAŞKAN — Raporun neticesine ait olan son 
kısmı okutuyorum. (Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri). 

Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Şimdi milletvekilleri tutanaklarını birer bi
rer oyunuza sunuyorum. 

Halil Benli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Ahmet Bozbay 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Hakkı Gedik 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Orgl. Asım Gündüz 
BAŞKAN — Kabul edenler... • Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Memdulı İspartalığil 
BA'jKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Ka.bul edilmiştir. 
Adnan Menderes 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

[1] 37 sayılı hasmayazı tutanağım, smıundodır. 
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Ömer özdek 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
İhsan Şerif özgen 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Ahmet Tahtakılıç 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

15. — Kırklareli Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komis

yonu raporu (5/29) [1] 

(Komisyon raporu okundu). 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Arkadaşlar, 

Kırklareli Milletvekilleri seçimlerine ait şikâyet
name ve ekleri incelenirse bu ildeki seçimlerin 
Anayasa seçim Kanunu ve umumi hükümlere ta
mamen aykırı bir surette cereyan ettiği göze çar
par. Kanunlara, Cumhuriyet prensiplerine ve 
hak kaidelerine muhalif olan bu muamele ve 
hareketleri kısaca tasnif edebiliriz . 

1. — Seçime takaddüm eden günlerde yol
suzluk, siyasetle iştigalleri kanunen memnu olan 
Devlet memurları ve hassatan idare âmirleri ve 
emirlerini infazla mükellef olan zabıta -makam 
ve memurları, henüz teşekkül halinde bulunan 
Demokrat Parti mensuplarını birer bahane ve 
hattâ bahaneye bile lüzum görmeksizin bucak 
merkezlerine ve karakollara celbederek muhata
bın haline göre ya nasihat veya tavsiye ile ve
yahut cebir ve tazyik ve tehdit ile Demokrat 
Partiden ayrılmalarını temine çalışmışlardır. 
Seçime tekaddüm eden akşam İlde ve ilçelerde 
bütün nakil vasıtalarına bu arada Demokrat 
Part i mensuplarına ait ve D. P. tarafından kul
lanılmak için kiralanan vesait ile müstakil aday
ların hareket ve faaliyetleri tamamiyle felce 
uğratılmıştır. 

Demokrat Parti teşkilâtı mevcut bulunduğu 
bazı köylerde bu parti mensupları yol vergisi 
borçları sebep ve bahane edilerek tevkif edilmek 
suretiyle halk tedhiş edilmiş saat 19 dan sonra 
dışarıya çıkmak, ışık yakmak, harmanlarda ça
lışmak yasak edilerek ikinci bir sıkı yönetim 
tatbiki suretiyle bu dehşet artırılmış ve bu sebep
lerle harmanlarda, hasılatta bazı zararlar doğ
masına da sebebiyet verilmiştir maalesef. Bun-

[1] 35 sayth basmayazt tutanağın sonundadır. 
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larm vesikaları mevcuttur, arkdaşlar. İstediği
niz şekilde vesaiki yani zabıt varakalarını ib
raz edeceğim. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Markopaşa-
ya ... 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Doğru efen
dim, Markopaşa'ya .... 

Evlere kapanmıya mecbur edilen halk muh
tarlar bekçiler ve jandarma tarafından evleri 
birer birer dolaşarak Demokrat Partiye ait oy 
pusulaları toplattırılmış ve bunları halka tevzi 
eden zevat yegân yegân köy konaklarına getiri
lip üzerlerinde toplu bir halde bulunan oy pu
sulaları alınıp yırtılmış ve bu hareketleri bir 
suçmuşeasına zabıt varakası tutmağa teşebbüs 
ve kendileri takip, tahkir ve tehdit edilmişler
dir. Bunların günahı sadece Demokrat olmak, 
Demokrat Parti lehine çalışmaktır. Seçim gü
nü yapılan kanuna muhalif hareketler Demok
rat Parti müşahitlerinin ellerinde usulüne tef-
fikan tanzim edilmiş, vesikalar mevcut olduğu 
halde yali ve kaymakam tarafından tasdik edil
mediği partinin o köyde teşkilâtı bulunmadığı 
yolundaki vahit bahanelerle birçok müşahitler 
sandık başlarından koğulmıışlardır. Bazı köy
lerde sandık başına alman müşahitler; bitaraf 
hareket etmesi lâzımgelen memurların ve kesif 
Halk Partisi mensuplarının müdahalesiyle va
tandaşların serbestçe reylerini kullanmalarına 
mâni olduğunu görmüşlerdir. Buna itiraz eden 
müşahitler ya sandık başında dövülmüş veya ko-
ğulmuş veya mecburi sükûta icbar edilmiştir. 
Ekser köylerde parti mensupları Halk Partisine 
ait oy pusulalarını zarflara kendi elleriyle yer
leştirip ve vatandaşlara vermiş ve Demokrat 
Parti adayları lehine rey vermek arzusunu izhar 
edenlere zarf vermeyip zarfı kendiniz temin edin 
denilmek suretiyle mühürlü zarflar hariçte sa
tılan bir metağ imişeesine halkm iradesiyle alay 
edilmiştir. Bazı köylerde sandık başından va-

• tandaşlar dağıtılmış, tahkir edilmiş ve Demokrat 
parti adaylarına rey verilmemesi için önceden 
sandıklar kapatılmış, reye iştirak etmiyen halk 
zorla getirilerek oy verme işi saatlerce uzatıl
mıştır. Her ne pahasına olursa olsun seçimi 
Halk Partisi adayları lehine kazandırmak için 
katî emir alan ve birer suretle müşahitleri 
sandık başından uzaklaştırılan seçim kurulu ve 
komisyonları sandıktan çıkan oy pusulaları 
mikdanna bakmaksızın zabıtları diledikleri gi-
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bi doldurmakta ne bir azabı vicdan duymuş ve 
nede kanunlardan korkmuştur. Tasnif sırasın
da Demokrat Partinin ekseriyeti kazandığı bir 
köyde her nasılsa o ana kadar sandık başında 
bulunan müşahidimiz beraberinde iki jandarma 
olduğu halde kazadan gelen Hakkı Yürek rey
lerin tasnif hilâfına zabta geçmesi teklifinde 
bulunmuş ve ademi kabul üzerine müşahidimiz 
jandarma kuvvetiyle dışarıya atılmıştır. Ver
diğim şu izahat ve tafsilât bu ildeki seçimle
rin yolsuzlukları ve kanuna tamamen muhale
fetlerle- cereyan ettiğini göstermeğe kâfi olsa 
gerektir. İnceleme Komisyonunun raporunda 
Demokrat Parti müşahidi, temsilci veya mensu
bu tarafından imzalanmış ve bitaraf müşahitlere 
de imza ettirilmiş bu zabıt varakaları mamulün-
bih olmadığı şeklinde mütalâa edilmesi yersiz
dir. 

Sandık başında bulunan memurlar, Halk Parti
si müşahidi ve memurları asayişi temin ile mükel
lef jandarmalarla elele vermiş, müttehiden ve müt-
tefikan kanunları ihlal ettiklerine ve vakaların 
hemen kısmı küllisi köylerde cereyan edip başka 
suretlerle tesbi-t ve tevsikinin imkânsız bulunma
sına göre bu zabıt varakalarının veya vesikaları
nın kıymetini, bu imkânsızlıklar tenkis değil, ka
naatime göre tezyid eder. 

Saniyen seçime fesat karıştıran idare âmirle
ri, seçim kııruL ve komisyonudur. . Şuhale göre 
ihtieaca salih bir vesika elde edebilmek için ne 
yapmalıyız ?veyahut böyle bir vesika yoktur di
ye seçime karışan fesat ve hilenin yokluğu ka
naatine giderek ceffel kalem vâki şikâyeti red
detmek doğru mudur ? Seçim Kanununa göre bu 
şikâyetlerin seçim kurulunca tesbit ve tevsiki 
lâzımdır. 

Arkadaşlar hangi tensikden bahsediyoruz? 
Seçim günü veya onu takip eden günler değil 
böyle bir iddiayı dinletmek değil tabiî hakkımız 
olan rey vermekte dahi serbest almadığımızdan 
bahsediyoruz. (Nasıl geldiniz buraya sesleri). 
Onu da areedeceğim. 

Bunları yapanlar kimdir? Mahallî Hükümet
lerdir. . 

Arkadaşlar; biraz insaflı olalım. Hürriyetle
rimizden mahrum edildiğimizden, dövüldüğü
müzden, sövüldüğümüzden bahsedip bunlar üze
rinde durmıyoruz. Ancak seçim neticesi alınıp 
sandıklar açıldığı zaman sandıklar tasnif edil-
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dikten sonra zabıtlarda tahrif yapıldığından ne
ticeler değiştirildiğinden üzgünüz. Tarihimizde 
böyle bir cinayete rast gelinmediği kanaatında-
yız. (Soldan şiddetli gürültüler). 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Halt etmişsin, haltetmişsin, in aşağı, haltetmiş-
sin. 

BAŞKAN — Sözünü kesiyorum, artık devam 
edemezsiniz. 

CEVDET KERÎM İNCEDAYI (Sinob) — 
Kerata. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Haltetmişsin, sözünü geri al. (İn aşağı alçak ses

leri, sözünü geri utanmaz sesleri). 

KÂMİL GÜNDEÇ (Kayseri) — Geri alıyo
rum amma arkadaşlar bunu bir kanaat olarak 
söyledim. (.Şiddetli gürültüler alçaklar, ahlaksız
lar, sesleri). 

FALÎH EIFKI ATAY (Ankara) — Namus
suz herif, in aşağı, hakkında muamele yapınız 
Reis Bey. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Bi
ze terbiye dersi verenler nerdesiniz, edep dersi 
verenler nerdesiniz? (Şiddetli gürültüler, sözü
nü geri alsın sesleri). 

KÂMİL GÜNDEÇ (Kayseri) — Arkadaşlar 
sözümü geri alıyorum. Ben kanaatımdan bahset
tim. 

BAŞKAN — Gürültü yapmayınız kürsüye 
gelerek sözünü geri alacaktır. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Arkadaşlar 
kanaatımdan bahsettim, fakat geri alıyorum, 
tekrar söylüyorum, kanaatımdan bahsettim geri 
alıyorum; (Mesele yok geri aldr sesleri, o halde 
in aşağı sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu menfur kelimeyi 
arkadaşımız geri almıştır. Her nasılsa ağzından 
çıkmıştır. Binaenaleyh geri almakla mesele kal
mamıştır. Bu mesele de böylece kapanmıştır. 
Gündeme devam ediyoruz. Kendisi de söylediği 
sözün ne büyük ve ağır ve memleket hesabına 
büyük ve menfur bir mâna taşıdığını anlamıştır 
ve geri almıştır. Artık bu mesele bitmiştir. 

Şimdi söz Zühtü akm'indir. 
ZÜHTÜ AKIN (Kırklareli) — Aziz arkadaş 

lar; diğer vilâyetlerimizde olduğu gibi bizim 
vilâyetimizde de aynı nakaratı tekrar etmişler
dir Demokrat Parti arkadaşlarımız, Bir çok şeg-
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îer söylediler bunlar zaten aslı faslı olmamakla 
beraber... (Kısa kes sesleri) sinirlendim fazla 
söylesemde kusura bakmayın saat 19 da kimseyi 
dışarı bırakmamışlardır kaydı vardır., Saat 19 
arkadaşlar tam yedidir akşam karanlığı ondan 
sonra başlar. Guruba daha 2 saat vardır. Karan
lık ondan sonra başlıyor. Kimseyi bırakmamış
lar deniyor. İnsaf buyursunlar bu saatte herkes 
serbestçe reyini kullanmıştır bundan sonra zaten 
oy verme bitiyor. Bu da kuyruklu bir yalan. 

Sonra arkadaşlar 4 köyde yol parası dolayı-
siyle tevkifat yapılmış deniyor. Kanuni bir for
malite, bir günde bitebilirini köyde cetveller ası
lacak bir müddet kalacak kabili haciz bir şeyi 
bulunmadığı takdirde hapsen tahsiline karar alı
nacak ondan sonra hakkında tahsili emval ka
nunu tatbik edilecek bu formalite bir günde ola
bilirim, sonra memurlar aleyhimize hareket et
mişlerdir demişlerdir. Başka yerlerde bazı me
murlar belki kendi lehlerine çalıştılar fakat bizim 
vilâyette onların lehine çalışanlar olmadığı için 
bundan muğber olabilirler ki şüphesiz böyledir. 
Arkadaşlar orası bir hudut vilâyetidir, önemi 
vardır. İdare âmirleri asayişi temin etmek bakı
mından lâzım gelen tedbiri almak mecburiyetin
dedir. Ve ona göre tedbir alması icabeder. Hu
dudun üzerindeki bir köyde bile Demokrat Parti 
kurmaktaki maksat nedir? Anlamıyorum. Bina
enaleyh arkadaşlar mağlubiyet bir az acı oluyor. 
Bizim partili arkadaşlarımız canla başla salabeti 
imanla çalışmıştır. 80 yaşındaki kadını dahi sır
tına alıp rey sandığının basma getirmişlerdir. Bu 
çalşma bunların aleyhine .çıktıktan sonra tabiî 
uydurma bir çok vesaik filân göndermişlerdir. 
Netice bundan muğber olmalarından başka bir 
şey değil; (Soldan bravo sesleri) Efendim, zaten 
fazla söylemeye de hacet yok ki. Çünkü sabah-
tanberi aynı nakarat. Aynı şeyi soyuyorlar biz 
de aynı şeylere cevab veriyoruz. Netice itibariyle 
komisyonunun raporunun kabulünü rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
(Yok sesleri). Bir önerge vardır, okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüde uzun uzadıya izah ettiğim gibi Kırk

lareli seçimlerine hile ve fesat karıştırıldığına 
dair şikâyet ve itirazlar Komisyonca gereği gibi 
incelenmemiştir. Tahkikatın usulü dairesinde 
genişletilmesi ve derinleştirilmesi için evrakın 

inceleme Komisyonuna iadesini teklif ve talep 
ederim. 

Kayseri 
Kâmil Gündeş 

(Soldan, red red sesleri). 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler ... Et-

miyenler ... Reddedildi. 
Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Şimdi seçim tutanaklarını oyunuza sunuyo

rum. 
Zühtü Akın. 
BAŞKAN —- Seçim tutanağını kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Onanmıştır. 
Korgl. Kemal Doğan. 
BAŞKAN r— Seçim tutanağını kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Onanmıştır. 
Naf i Atuf aKnsu. 
BAŞKAN — Seçim tutanağını kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Onanmıştır;. 
Şevket ödül. 
BAŞKAN — Seçim tutanağını kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Onanmıştır. 
Dr. Fuad Umay. 
BAŞKAN — Seçim tutanağını kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Onanmıştır. 

lû. —• Tekirdağ Milletveküleıinin seçim tu
tanakları hakkında Tutanakları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/23) [1] 

(Rapoı* okundu). 
BAŞKAN —- Söz istiyen var* mı? Söz istiycu 

yok. 
Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Şimdi tutanakları oyunuza sunuyorum. 
Rahmi Apak. Kabul edenler ... Etmiyenler... 

Seçim tutanağı onanmıştır. 
Emin Ataç. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Seçim tutanağı onanmıştır. 
Ziya Ersin Cezaroğlu. Kabul edenler ... Et

miyenler ... Seçim tutanağı onanmıştır. 
Fayık Öztırak. Kabul edenler ... Etmiyenler... 

Seçim tutanağı onanmıştır. 
Cemil Uybadın. Kabul edenler... Etmiyenler... 

Seeîm tutanağı onanmıştır. 

[1[ 21 sayıh basmayazî tutanağın sonundadır. 
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17. -— Sivas Milletvekillerinin seçim tutanak

ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/38) [1] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum: 

(Sivas Milletvekillerinin seçim tutanakları 
hakkındaki Tutanakları İnceleme Komisyonu
nun raporu okundu). 

BAŞKAN —• Rapor hakkında söz istiyen var j 
mıî I 

Söz istiyen yoktur. Raporu kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi tutanakları birer birer oyunuza suna
cağım: 

Sivas Milletvekili Mithat Şükrü Bleda'nm 
seçim tutanağını kabul edenler ... Etmiy enler ... 
Tutanak onanmıştır. 

Sivas Milletvekili Gl. Fikri Erbuğ'un se
çim tutnağını kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Tutanak onanmıştır. 

Sivas Milletvekili Nazif Ergin'in seçim tuta
nağını kabul edenler ... Etmiyenler ... Tutanak 

onanmıştır. 
Sivas Milletvekili Şemsettin Günaltay'm 

seçim tutanağını kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Tutanak onanmıştır. 

Sivas Milletvekili Hikmet Işık'ın secim 
tutanağını kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Tutanak onanmıştır. 

Sivas Milletvekili Kâmil Kitapçının, seçim 
tutanağını kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Tutanak onanmıştır. 

Sivas Milletvekili Muttalip Ökeri'n seçim 
tutanağını kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Tutanak onanmıştır. 

Sivas Milletvekili Necmeddin Sadak'm seçim 
tutanağını kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Tutanak onanmıştır. 

Sivas Milletvekili Reşad Şemseddin Sirer'iıı 
seçim tutanağını kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Tutanak onanmıştır. 

Sivas Milletvekili Ihmail Mehmet Uğur,un 
seçim tutanağını kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Tutanak onanmıştır. 

Sivas Milletvekili Şakir Uma'nın seçim 
tutanağını kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Tutanak onanmıştır. 

[1 [ 40 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Sivas Milletvekili Abidin Yurdakul'un seçim 

tutanağını kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Tutanak onanmıştır. 

18. — Erzurum Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakknda Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/19) [1] 

BAŞKAN — Tutanakları İnceleme Komisyo
nunun raporunu okutuyorum. 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 

var mı? Söz istiyen yoktur. 
Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler ... Rapor onanmıştır. 
Şimdi teker teker tutanaktan oyunuza su

nacağım : 
Eyüp Sabri Akgöl. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Tutanağı onanmıştır. 
Salim Altuğ. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Tutanağı onanmıştır. 
Mesut Çankaya. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Tutanağı onanmıştır. 
Rai]! Dinç. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Tutanağı onanmıştır. 
Nafiz Dundu., 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Tutanağı onanmıştır. 
Cevad Dursunoğlu. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Tutanağı onanmıştır. 
Münir Hüsrev Göle. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Tutanağı onanmıştır. 
Kemalettin Kamu. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Tutanağı onanmıştır. 
Gl! Vehbi Kocagüney. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Tutanağı onanmıştır. 
Şükrü Koçak. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Tutanağı onanmıştır. 

[1[ 17 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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19. — İsparta Milletvekillerinin seçim tuta

naktan hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/26) [1] 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? (Soldan yok sesleri). 

PUAD HULÛSU DEMÎRELLİ (İstanbul) — 
Tutanakları inceleme Komisyonunun çoğunluğu 
hakkında ben hiçbir vakit hürmetten başka bir 
his beslemediğimi söylemiştim, bunu tekrar 
ederim. Böyle olmakla beraber bu raporda gör
düğüm kusurları söylemem de bir borçtur. 

EKREM ORAN (izmir) — ifa edilecek borç 
kalmamıştır. Hepsi ödenmiştir. 

FUAD HULUSİ DEMlRELLt (Devamla) — 
Çoğunluk diyor ki dosyada mevcut vesikalara 
göre şöyle olmuş, böyle olmuş, merkez ilçesi
nin 9 bin civarında olan oyların çoğunluğunu 
dört demokrat adayı ve bir tanesini Cumhuri
yet Halk Partisi adayı almıştır. Bunu söyle
dikten sonra: Sütçüler ilçesinde oyların ilk 
bildirilen rakamdan fazla oluşu dosyada mevcut 
musaddak vesikaya göre defterlerin asılısı sıra
sındaki müracatlar yüzünden mahalli bir husu
siyetten ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Acaba burada mevcut musaddak vesika de
dikleri nedir ve bunu kim tasdik etmiştir? Son
ra mahalli hususiyet nedir bunu izah etmiyor
lar; ve zannederim bu, .izah edilecek gibi de 
değildir, izah edilenıiyecek bir keyfiyettir. 
Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de hangi ilde, 
hangi ilçede % 100 seçmen gelipte rey vermiş
tir. Böyle bir şey var mı? Belki de dünyanın 
hiçbir tarafında bu vâki olmamıştır. Binaen
aleyh seçmen adedinden fazla rey çıkması ve 
bunun sebebinin de o mahallin hususiyetinden 
ileri gelmesi bahis mevzuu olamaz. Musaddak 
defterlere nazaran sonradan vâki olan müraca
atlardır, deniyor, Mürac.ıatiar nihayet seçmen 
adedini tâyin ediyor. Burada oylar % 100 de
ğil % 100 den fazla çıkıyor. Bu hal şüphe do
ğurmaktadır! Komisyon bunda hiçbir mahzur 
görmüyor. Komisyonun muhterem çoğunluğu
nun, halka emniyet vermesi icabeden komisyo
nun tedkikatının hakkiyle yapıldığına delâlet 
eder mi? Bunu niçin bu suretle ihmal ediyor
lar? Bu musaddak defter neymiş? Nasıl olur
da merkez ilçesinde büyük ekseriyet kazanan 

[1] 32 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

zevat var iken bir de bakıyoruz ki ilçenin birin
den yüzde yüzden fazla seçmen gelmiş, bunun
la netice değişivermiş. Hususi mahalli icap di
yerek komisyon bunu kabul ediyor. Bunu kim 
kabul eder ? Bu kadar şüpheli bir hal, bir key
fiyet tetkik konusu olmamalı mı? Cetveller geti
rilsin, kim müracaat etmiş te ilâve edilmiş, ilâ
ve edilse dahi bir ilçede nasıl oluyor da yüzde 
yüzden fazla olarak seçmenler gelip rey veri
yorlar?. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — izah ederiz. 
FUAD HULUSİ DEMlRELLt (Devamla) — 

İstirham ederim Büyük Millet Meclisi bu şikâ
yetleri ceffelkalem reddedilmek için komisyona 
tevdietmedi. Bilâkis bütün efkârı ıımumiyeye 
emniyet verecek şekilde gayet sıkı incelemek 
ve neticeyi ancak ondan sonra; tabiî, kanaat-
ları dairesinde belirtmek için verdi incelemek 
ve neticesini ancak ondan sonra, tabiî, kana-
atları dairesinde beyan etmek için verdi. Rica 
ederim komisyon zannederim ki raporundaki bu 
ciheti izah etmek mevkiindedir. Niçin böyle yap
tı? Bu adetâ hakkmi kullanmak, fakat hakkın 
mukabilinde bir vazife olduğunu unutmak gibi 
bir şey oluyor, içtüzükten filân bahsedildi. Ko
misyonda ben de bir gün bulunmuştum. Bak
tım ki içtüzük hak ve vazife tâyin eden bir şey 
gibi zannediyorum. Halbuki İçtüzük bir hak ve 
vazifenin nasıl ifa edileceğini yani bu işin yol
larını gösterir. Komisyona havale edilir filân 
der- Yoksa esas hak ve vazifeyi Anayasa tâyin 
eder. Anayasa herhalde bazı seçimlerin Büyük 
Millet Meclisi tarafından, içtüzükte Meclis na
mına bidayeten komisyonlar tarafından incelen
me yapılmasını emrediyor. Bu bir vazifedir. Bi
zim hakkımızdır, istersek tetkik ederiz, istemez
sek etmeyiz demek vazifeyi inkâr olur. Bunu 
muhterem arkadaşlarıma yakıştrramam. Husu
siyle böyle şüpheli haller izah olunmalıdır ki 
efkârı umumiye şüpheden kurtulsun. Bir şüphe 
ve itimatsızlık havası vardır. Seçimler şöyle oldu, 
böyle oldu, reyler değiştirildi falan. Şimdi ne 
ilerde biı* delil olarak şikâyetçi bunu gösterdiği 
halde bu delilin tetkikini muhterem komisyonun 
ekseriyeti ihmal etmiş bulunuyor. Onun için rica 
ediyorum, bunu tekrar alsınlar, incelesinler ve 
ondan sonra mukni izahatla yüksek heyetinize 
arzetsinler. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim; sa
yın Fuad Hulusinin şahıslarımız hakkındaki 

m-
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güzel sözlerine teşekkür ederiz. Fakat Korniş- I 
yonun mesaisine temas eden sözlerine kısaca, 
huzurunuzu yormadan, eevap vereceğim. 

İsparta raporunda, bilhissa üzerimle dur
dukları nokta, İsp"t'!inn Sütçüler ilçesine ait 
olan bir noktadır. Sütçüler ilçesi yeni teşekkül 
etmiş ufak bir ilçedir. Burası bir kasaba ve et
rafındaki toplu köyler yine etrafındaki mah
dut ya vl adan ibarettir ve buranın seçmen adedi 
5000 dir. îspartada oya iştirak edenler 60 küsur 
bindir. 

Sütçüler ilçesi yeni teşekkül etti. Meclisi 
Âli son zamanlarda burasını teşkil etti. Bura
sı yayla mıntakası olduğu- için burada inzibat 
bakımından bir ilçe kuruldu. Bunun için def-. 
terler hazıranırken, defterler tesbit edildiği za
man bildirilen seçmen adedi ile secim sonunda 
elde edilen rakamlar arasnda fark vardır. Bu { 
fark da defterler asılı bulunduğu müddet zar
fında yaylaya gelmiş olan halktan doğmuştur. 
Bu da bir kaç yüz kişiden ibarettir, Bu da kay-

'makamlîk vilâyete gönderdiği resmî tutanağın 
içinde vardır. Eğer arkadaşımız bize itimat et
miyorlarsa dosyaya bu gün de yarında bakabi
lirler. Bu bakımdan 60 bine yakın seçmeni olan 
bir ilde bir kaza merkezinden beş bin seçmenlik 
bir şeyin - arzettiğim sebeplerle ve vesikalarla -
fazla oluşu üzerinde fazla durmadık. Sebep ve 
vesikalarını arzettiğim için fazla tafslât verme
dik. Bizim raporumuzda en çok şikâyet edilen 
İsparta merkezidir. Şehirde Halk Partisi kazan
dı, köylerde ise biz kaybettik, diğer kazalarda 
mevzubahsolan bir şey yoktur. (Kâfi kâfi,reye 
sesleri) 

BAŞKAN — Ba,ska söz istiyen var mı? 
Başka söz istiyen yoktur. Raporu oyunuza 

sunuyorum Kabul edenler.... Etnıiyenler... Ra
por kabul edilmiştir. 

Şimdi seçim tutanaklarını birer birer oyu-
uza sunacağım : 

İsparta Miletvekili Kâzım Aydar'm seçim tu
tanağını kabul edenler... Etnıiyenler... Tutanağı 
onanmıştır 

İsparta Milletvekili Rıfat Güllü'nün seçim tu
tanağını kabul edenler... Etnıiyenler.. Tutanağı 
onanmıştır. 

İsparta Milletvekili Sait Köksal'm seçim tu-
tnağını kabul edenler... Etmiyenler,.. Tutanağı 
onanmıştır. < 

İsparta Milletvekili Kemal Turan'm seçim I 
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tutanağını kabul edenler ... Etmiyenler ... Tuta
nağı onanmıştır. 

İsparta Milletvekili Şevki Yalvac'ın seçim tu
tanağım kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 
onanmıştır. 

20. — Bursa M'ille tv ekili'erinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları inceleme Komis
yonu raporu (t>/:14) |"î~j 

BAŞKAN — Rapora okutuyorum: 
(Ropor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? 
REFİK KORALTAN (İçel) — Efendim; şim

diye kadar 20 dairenin mazfotalarını tetkik et
tik. Bu mazbatalar üzerinde bir hayli mütalâa
lar yürütüldü. Kararlar alındı. Bundan sonra 
tekrar yeni benzeri bir iş üzerinde durmanın ne 
kadar güç bir vazife olduğunu müdrik olarak 
huzurunuza geliyorum. 

İkincisi; benim için hissî bakımdan da çok 
güc olan bir vazifenin yapılması muvacehesinde 
bulunuyorum. Hissî dedim, tâbirimi mazur gö
rünüz. Hakikaten Bursa'da vaifze yapan ve da
ha evveldenberi, Meclis hayatından beri kendiT 

leriııi sevdiğim, saydığım arkadaşlarım mebus 
olduğu bir dairenin seçimleri üzerinde konuşa
cağım. Yalnız derhal şunu ilâve edeyim ki, Bur
sa MiJetvekillerine seçilen arkadaşların şahıs
ları muhteremdir, ve söyliyeceğim sözlerin hiç
birisi bu arkadaşların uzaktan, yakından ilgi-
lendirmiyecektir. Maruzatım doğrudan doğruya 
seçim yolsuzlukları üzerinde tekasüf edecektir. 

Yalnız esaslı olarak maruzatıma başlamadan 
evvel bilhassa şurasını kaydedeceğim. Bu okunan 
20 mazbataya karşı yapılan itiraz; şikâyet ve 
ihbarlar üzerinde durularak bir hayli fikirler 
ileri sürüldü ve onların da hukuki kıymeti ol
madığı ileri sürülerek üzerinde durulmağa değer 
olmadığı mütalâasiyle karara varıldı. Öyle sa
nıyorum ki, şimdi Yüksek Heyetinize sunacağım 
birkaç mazbata, hiç değilse yalnız Bursa'da olup 
biten yolsuzluk ve kanunsuzlukları gösteren, kıy
meti olan ve ihticaca salih vesikalar olduğu için 
ehemmiyetli bir mütalâa mevzuu olacaktır. 

Sırf bir tarihî vazifeyi yapmak ve bir de 
Bursa seçimlerindeki yolsuzluklardan müşteki bu
lunan vatandaşların elemli ve iztiraplkrmı belirt

i l ] 12 Sayılı basmayazı tutanağı sonundadır. 
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m ek suretiyle tatmin etmiş olmak ve bu itibarla ' 
mazbatanın muallel olduğunu göstermek bakı
mından izahatıma şöyle başlıyorum. 

Arkadaşlar; Bursa İlinde yapılan seçimlerde
ki çeşitli yolsuzluk ve kanunsuzluklara dayanı
larak yapılan itiraz ve şikâyetler hakkında İn
ce] eme Komisyonundan gelen mazbatayı hep 
birlikte dinledik elimde bulunan ve Bursa Vilâ
yetindeki seçimin lıertürlü -ıtahayyül ve tasav
vurun üstünde yolsuzluk ve kanunsuzluk içinde 
yapıldığını gösteren böyle bir seçime millet ira
desinin sevgisine, itimadına ve serbestçe işleme
sine dayanan bir tecellisi demekten ziyade teh
dide ve çeşitli kanunsuzluğa dayanan baştanba
şa bir savaş demek daha yerinde olur. 

Büyük Millet Meclisinin tetkikma sunulan 
itiraz ve şikâyetleri dikatle gözden geçiren bir 
heyetin bu vesaik üzerinde durarak hakikati an
lamaktan adeta istinkâf edercesine mütalâa yü
rüttüğünü görmek ve hatta bu harekete bir mâ
na vermek müşküldür. Seçimlere takaddüm 
eden ilk günlerde her gün ve batta saatte artan 
tehdit seçim günü olan 21 Temmuz 1946 Pazar 
sabahı şafak sökerken hızın ı artırmıştır. Anaya
samızın vatandaşların tabiî haklarından olan ve 
âmme haklarının biricik ve en sağlam temina
tı bulunan reyini serbest kullanma hakkı bu su
retle tehdit altında kalmıştır. Siyasi kanaatlarm 
düşmanlık vesilesi yaptırılmryacağı hususunda 
en salahiyetli ağızlardan verilen teminata saygı 
gösterilmemiştir. Milletin serbest oyuna da-
yanmıyan iktidar mevkiinin meşru olamıyacağı 
hususunda ileri sürülen fikir ve mütalâalara da 
hürmet edilmemiştir. 

Anlaşılıyor ki, iktidar mevkii kararını ver
miş seçim günleri bu mukaddes mefhumlardan 
bahsedilmesi hattâ suç sayılmıştır. Arkadaşlar; 
hakikat maalesef böyledir ve elimizde bulunan 
dosyanın taşıdığı şimdi okuyacağım vesikaları 
Bursa Vilâyetinde seçim sırasındaki birçok fiil 
ve hareketlerinin '-ret ve cerhi mümkün olmıyan 
ve delilleri olarak göreceksiniz. Bursa Vilâye
tinde yapılan seçimlerde görülenler yalnız Halk 
Partisine mensup olan vatandaşların yaptıkları 
çeşitli hareketlerden ibaret olsaydı bu hareketi 
nihayet iradesine kumanda e/demiyerek beraber 
yaşadığı ve evlâdı ahfadının da beraber yaşıya-
cağı bir yurt köşesinde yok yere hem de en tabî 
haklarından olan ve millî hâkimiyetin en parlak, 
en zevkli tecellilerden birisi olarak reyerini 
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j kullanırken birbirini incitmiş ve milletimizin en 

temiz vasıflarından olan komşuluk bakına ria
yet, göstermemiş ve onun yanında hayatını yur
dun her köşesinde teminat altında tutan hakla
ra riayetsizlikle sandık başında iyi hemşehrilik 
fırsatını kaçırmış olmakla vasıflandırırdık ve iş 
bununla biterdi. Halbuki Hükümet teşkilâtı 
içinde bulunanlar bir defa seçimin her ne baha
sına olursa olsun kazanılması parolasını aldık
tan ve bu emrü işarete kendilerini kaptırarak 
tâ köy korucusundan başlıyarak eli silâhlı ve si
lâhsız büyük ve küçük vazifelilerden bir çokları
nın harekele geçtikleri görüldükten sonra Halk 
Partisinden olup da müfrit hareket istidadında 
olanları önlemeğe imkân kalır mı? 

Suudi .İnceleme Komisyonunun ve bu Ko
misyonun en iyi ve en doğru çalışma imkânla-
«111 hazırlıyaeak mevkide bulunan Hazırlama 
Komisyonunun mazbatalarını okudum. Ve bera
berce tahliline geçiyorum; derhal şurasını kay
dedeyim ki, her iki Komisyonda geçen ve şimdi 
huzurunuzda okunan mazbata insanda şöyle fe
rahlatıcı bir his husule getiriyor. Ne güzel bir 
tahlil. Bittabi sonunda buna dayanılarak bekle
nen bir neticeye varılacak ve o netice de ileri sü
rülen şikâyet ve itirazların mesnetleri olan mev
zuları mümkün olan süratle elde edilecek delil
ler üzerine Meclisin takdir salâhiyetini kullana
caktır. Halbuki bu ümidin ne kadar geçici ol
duğunu elbette siz de benimle beraber gördünüz. 
Komisyon bütün bu tahlillerden birdenbire dö
nerek ortada sanki hiçbir şey yokmuş veya mev
cut deliller kanuni- bir kiymeti taşımıyormuş gi
bi mücerred mütalâalarla şikâyet ve itirazlar 
hiçe sayılmak veya incelemeğe değmez diyerek 
işin içinden kolayca çıkmak şıkkını ihtiyar et
miştir. Ben bu mütalâaların varit olmadığını ka
nuni kuvvet ve kiymetlere dayanarak, huzuru
nuzda belirtmeği ve böylece yanlış bir karar 
verilmemesini temine çalışacağım. Evvelâ olup 
biten işleri şöyle bir tertip altına almağı faydalı 
buluyorum: Tâ ki, inceleme, mütalâa ve niha
yet muhakemesi kolay olsun. 

Seçimden evvel yapılan ve seçim işleriyle 
alâkalı eşhas ve heyetlerce işlenilen ve elbet se
çim neticesine müessir olan şeyler: 

A.) Defterler tanzim edilirken Demokrat 
Partiden olduklarından şüphe edilen veya oraya 
kayıtlı ocuklar ı bilinenlerin bir çokları seçim 

j defterlerine yazılmamıştır. 
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• B) Yapılan itirazlara çok yerde cevap ve

rilmemiş veya itiraz üzerine defterlere isimleri 
iş: enm emiştir. 

C — Seçim büroları ve kurullarına kimlerin 
girebilceği Seçim Kanununda açıklanmış iken bir 
çok yerlerde Hükümet teşkilâtında vazifeli va
tandaşlar ayrılmış ve böylece kanun hükmü sa-
katlanmıştır. Seçim komisyonlarının kimlerden 
müteşekkil ve nerelere memur edileceği, sandık
ların nerelere, konulacağı daha evvel ilân edil
mesi mecburi iken bir çok yerlerde buna asla ri
ayet edilmiyerek sandıkların hangi yer ve köy
de konulacağı ancak seçim günü eksik vesaikle 
bildirilmiştir. Seçim günü tahsisen sandık baş
larında hiç bir suretle propaganda yapılmaya
cağı musarrah iken fiili hal tamamiyle aksine 
olmuştur. Seçim sandıkları başmda propaganda 
tethiş, tehdid uluorta yapılmıştır ve bu yolda 
kanun hükümleri ihlâl edilmiştir. 

Aday isimlerinin beyaz kâğıtlara yazılması 
ve en ufak işaretin olmaması olanların nazarı > 
dikkate alınmıyacağı kanun emri iken bu lüzu
ma da riayet edilmemiştir. Seçmenlerin bizzat 
sandık başına gelerek evvelâ hüviyetinin tesbiti 
sonra defterde isminin hizasını imzaladıktan 
sonra komisyon tarafından verilecek boş zarfa 
aday isimlerini, dilediği isimleri alarak ve kâ
ğıda yazması, yazısı yoksa itimat ettiği birisine 
yazdırması gerekirken buna da katiyen riayet 
edilmemiştir. Aksine hareketle sandık başında I 
Cumhuriyet Halk Partisi aday listeleri zarflı 
olarak seçmene verilmiş veya buna da lüzum gö
rülmeden sandık heyeti deftere parmak basmak 
suretiyle oyları sandığa doldurmuştur. Diğer 
parti mümessilleri gelmeden evvel başlanmıştır. 
Bazı yerlerde saat 11, 12, 13, 16 da rey atma mu
amelesine son verilmiştir. Seçim günü sandığın 
yanı başı ve civarı korucu, bekçi ve her sınıftan 
silâhlı kuvvetler tarafından muhafaza alt ma 
alınmıştır. Bir çok yerlerden oraya bekçi, ko
rucu ve jandarma nezaretinde seçmenler getiril
miştir. Seçmenlerin zaten bu vaziyette oraya ka
dar gelinceye kadar ki hallerini düşünmek ka- I 
bildir. Bu vatandaşlar, buna rağmen her teh
likeye göğüs gererek reylerini kullanmakta me
deni cesaret göstermekten çekinmemişler. Ne ya
zık ki bunlardan bir ve bir çoklarının Cumhu
riyet Halk Partisinden başka partilere rey kul
landığı görülmüş ve anlaşılmışsa reyleri ellerin
den alınmış ve yırtılmıştır. Hakkına tecavüz edi- | 
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len vatandaş itiraz etmişse, derhal sandık başın
dan kovulmuş veya tevkif edilmişlerdir. Bunların 
kim olduğunu söylemeğe bilmem lüzum var mı? 
Herhelde ne yaparlarsa yapsınlar C. H. P. men
supları dışındaki parti mensupları ve tahsisen 
Demokratlardır. Arkadaşlar bir çok yerlerde san
dıklar açılmış, daha rahat ve daha emniyetle 
içini doldurabilmek için, bütün oradaki seç
menlere rağmen bu hareketler yapılarak 
sandıklar kaçırılmıştır. Sandık kaçırılamıyan 
veya oradaki herhangi mevani yüzünden 
rey doldurnlmamrşsa orada tasnif yapılmış açı
ğa vurulan rey mümessillerce de hesap edilmiş 
hattâ sandık başında bulunanlarca da durum not 
edilmiş olmasına rağmen tutulan zabıtlar ya ko
misyonlarca veya seçim 'kurullarınca değiştirile
rek C. H. P. adaylarının çoğunluk almaları te
minat altına alınmıştır. 

Şimdi bu şekildeki seçimin yolsuzluk ve 
kanunsuzluklarını ve bunları yapan komisyon 
veya jandama ve idare amirlerini marifetlerini 
göstererek ve üzerinde durulması gereken vesi
kalarını okuyacağım. 

İşte; Bursanm Kay apak köyünde yapılan 
yolsuzluk kanunsuzluk yolları ile seçimin fesa
da müstenit olduğunu gösteren vesika sandık 
açılarak yapılan tasnifi bildiren ve komisyon ta
rafından imza edilen mazbata rey vereceklerin 
sayısı 643 sözde reylerim bizzat kullanmış olan
lar 551. Bunlardan 339 u Demokrat parti listesi
ne ve 212 si de C. H. Partisi listesine rey ver
miş olarak tasnif yapılıyor. Zabıt da böylece 
komisyon heyetince tanzim ve imza olunuyor. 
Komisyon azalarının imzasını taşıyan bu zabıt el
dedir. Böylece yapılan mazbata komisyon baş
kanı Faruk Taşkıran C. H. Partisi mümessili 
Bursalı haindi yüzer tarafından Çalı Bucağına 
götürülüyor. Nahiye Müdürü vekili Atıf Çi
men tarafından hileye müstenit yapılan ikinci 
zabıttan sonra, oraya zabıt götürülüyor o zabıt
ta 551 seçmenden sadece 12 sini Demokrat Par
tiye üst tarafını C. H. Partisine. Nahiye Müdürü 
Vekili Atıf Çimen bunu da beğenmiyor, seçmen 
sayısına bakıyor, ne kadardı? €43, 643 reyin bir 
tanesi hariç olmamak üzere C. H. Partisine veril
miş gibi yeniden bir mazbata yaptırıyor. 

Şimdi arkadaşlar; sayın komisyon heyeti 
üyelerine sorarım: Üzerinde durulacak ve ta
mamiyle aksi sabit oluncaya kadar nazarı dik
kate alınacak, bizzat Seçim Komisyonu tara-
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fmdan tanzim edilmiş olan bu mazbata üzerinde I 
durulup inceleme yoluyla bunun tahkikına gi
dilmez, hiç değilse oradaki seçim kuruluna ve
rilmiş olan nahiye müdürü Atıf Yüzer tarafın
dan yapılmış olan seçim kurulu mazbatasiyle 
karşıiaştırılmazsa ileri sürülen bu iddiayı nasıl 
anlıyacağız veya bunun hakkındaki delilin za
yıf veya kuvvetli olduğuna dair nasıl bir hü
küm vereceğiz? Buna imkân var mıdır? Şim
di belki bazı arkaadşlarımız diğer mazbatalarda 
konuştukları gibi bunun da nihayet mücerret 
bir vesikadan ibaret olduğunu ileri sürebilirler. 
Bu vesika mücerret bir vesika veya gelişi gü
zel bir vesika, o birisi şu veya bu sebeple za
yıftır ihticaca salih değildir gibi mücerret mü
talâalarla verilecek bir karar hakikati aydın
latmış ve bu yüzden müteessir olmuş vatan
daşları tatmin eder mi? Bunun takdirini yük
sek vicdanlarınıza bırakıyorum. Gene bu kabil
den Narlıdere'de yapılan yolsuzluk ve hile yo
luyla tutulan zaptın değiştirildiği de şüphe caiz 
olmıyan vesikalardır. Bunları, rahatsız etmez
sem birer birer okuyayım: (Lüzumu yok sesle
ri) . Evet esasen dosyada da vardır. Bunlar 
seçim komisyonu ve orada bulunan ihtiyar he
yeti tarafından imza edilen vesikalardır. Gene 
bu cümleden olarak Bursa'nın Dudaklı köyünde 
yapılan yolsuzluk. Vali tarafından verilmiş bir | 
vesikayı hâmil olmadığı ileri sürülerek Demok
rat Parti mümessilleri kovuluyor ve erkekleri 
aileleri yerine parmak bastırılmak suretiyle oy
lar boş sandığa atılıyor. Ve bütün bu işler ya
pıldıktan1 sonra boş bırakılan sandık istenildi
ği kadar reyle doldurularak mazbata tanzim 
ediliyor ve yine Karacakaya, ve Rüşdiye köy
lerinde Demokrat Partiye rey vereceklerin el
lerinden reyleri almıyor, komisyon tarafından 
bunun yerine başka zarflar veriliyor. Yine 
Bursa'ya bağlı Balyaz köyünde Demokrat Par
ti İ45 Halk Partisi 77 rey almışken tasnif neti
cesi bütün reyler Cumhuriyet Halk Partisine 
maledilmiş yani 222 oy Halk Partisine, mazba
ta yazılmak suretiyle temin edilmiştir ve böy
lece arkadaşlar, thsaniye, Atlas, Dağyenice, 
Gökçeveren, Mazıveren, Demirci, Dışkaya gi
bi daha birçok köylerde yapılan seçimlerde de 
demokratlara verilen fazla reylerin tahrif ve 
tebdil suretiyle ve mazbataları değiştirmek su
retiyle, birer birer burada muntazaman tevsik 
edilmiş ve intihap günü yapılmış mazbatalar I 
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I burada bu yapılan yolsuzlukları müeyyid bulun

maktadır. Çalı bucağına bağlı 28 köyde De
mokrat Parti mümessilleri gönderdiği halde jan
darma ve koruyucular tarafından Bursa'ya, 
tehdit suretiyle iade edilmişler ve böylece ser
best kalan 28 köyün sandığı, bu heyetlerin is
tediği gibi hareket etmesine müsait bir şekle 
konulmuştur. 

Bunlardan başka arkadaşlar, Gemlik'e ait 
seçim komisyonunda muhtarın mühür ve im
zasını taşıyan bir vesika ile, Mudanya, Mise-
bolu, Mirzaboya, Bademli köylerine ait sandık 
komisyonunun reis ve âzalarının imzalarını ta
şıyan vesikalar burada dosya içindedir. Ve yi
ne "bu cümleden olarak, seçim kurulunda bulunan 
ve nihai tasnife esas tutulan mazbatalar esaslı 
bir inceleme ile Komisyonlar tarafından yapıl
madığı ve mahdut, muayyen eller tarafından 
yapıldığının meydana çıkacağı izah edilmekte
dir. Seçim kurullarında bulunan mazbataların 
hemen heyeti umumiyesi mahdut, muayyen el
lerle doldurulmuş olduğu ve istenilen şekle ko
nulduğu iddiası vardır. Bu da ancak mahalle
rinde Belediyelerce dosyalar içerisinde saklan
ması lâzımgelen Mazbatalar üzerinde ufak bir 
tetkik ile meydana çıkacak şeylerdir. Mudan
ya, merkez ilçesiyle Burgaz, Nisebolu, Göynük-
lü, Mirzeoba, Bademli, Yörükali, Hasköy, Mür-
sel, Balabancık köylerinde tamamen demokrat
lar kazanmıştır. 

Buna rağmen seçim kurulları tarafından tev
hit muamelesi sırasında reyleri çoklukla yine C. 
H. Partisine çevrilmiştir. Burada dikkate de
ğer bir hâdise şudur : Ordu hizmetlerinde ta
nınmış çok sevilmiş, şerefli bir mazi bırakmış 
olan Kur. Albay Emekli Emin Nihat başlı başı
na değer ifade eden mühim bir şahsiyet olan ve 
temiz bir mazi sahibi bulunan bir vatandaş Mu
danya'nın Trilye köyüne giderken jandarma ne
feri tarafından tevkif edilmiş ve seyahattan alı-
konularak Mudanya'ya iade edilmiştir. Hatırı-
âlinizdedir ki, Emin Nihat Demokrat Partinin 
Milletvekilleri adayları arasında bulunuyordu. 
Şehirde, Orhangazi'de Jandarmanın ve mahallî 
idare âmirlerinin tazyiki, tethişi ve işkenceleri 
çok evvelden başlamıştır. îznik'a bağlı köyler
den Yoristan 'da demokratlara verildiği sandık 
açıldığı zaman anlaşılan 346 rey orada Mürsel 
adlı şahıs tarafından tomar halinde kapılıyor gö-

I türülerek helaya atılıyor, ve milletin en aziz 
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varlığı olan bu hakka karşı işlenen bu çirkin 
olduğu kadar sayısız hareketi bilmem nasıl ifa
de etmeli. İşte arkadaşlar, İznik, Orhangazi, 
Mudanya, Yenişehir, M. Kemalpaşa, Kararaca-
bey, Orhaneli şehir ve köylerinde yapılan seçi
min umumi durumu da şimdiy kadar arza çalış
tığım şiddet ve dehşet havası içinde ve çeşitli hi
le yollarının hemen mümasili tatbik suretiyle 
yapılmıştır. 

Bunlar üzerinde fazlaca durupta vaktinizi 
almak istemiyorum. İnceleme Komisyonunun 
hemen bir çok mazbatalarda üzerinde durduğu 
bir mevzu var. Vesikalar kıymetsiz, üzerinde 
durmağa değmez, durulsa da seçimin neticesine 
müessir değil. Şimdi arkadaşlar oyların mikta
rım arzediyorum. Bursa İlinde rey kullana
cakların adedi (236 512) oylarını (181 000) va
tandaş kullanmıştır. Halk Partisinden en çok 
rey alan 105 289 dur. Enaz rey alan 101 289 
dur. Demokratlardan en çok rey alan 75 bin. 
Aradaki fark 30 bindir. Şimdi yüzü aşan köy
lerde yapılan yolsuz ve kanunsuzluklar üzerinde 
ufak bir inceleme yapıldığı zaman bu 30 bin re
yi veya daha fazla reyin ne suretle tebdil olun
duğunu belki onların iddiasına uygun olarak 
görecek ve gördükten sonra tabiî Yüksek He
yetiniz gereken kararını vermekte gecikmiyecek-
tir. 

Bu izahattan sonra arkadaşlar hemen umu
miyetle bilinen usullerle yapılmış olan seçimie-
rn yolsuzluk ve kanunsuzlukları hakkında vatan
daşlar tarafından ileri sürülmüş olan şikâyet ve 
itirazların tahkik, tamik ve incelenmesi yoluna gi
dilmez;, vatandaş kalbinde husule gelen acı his
lerin durulması yolunda mevzuatın bize emret
tiği şeyleri yapmazsak karşılaşacağımız zararlar 
enaz şunlar olacaktır: Bursa seçimlerinden ver
diğim misallerle birkere daha anlaşıldığı gibi 
kanunların bu şekildeki ihlâli fiilen memurla 
âmir arasındaki saygıyı tamamiyle zedelemiş ve 
artık bundan sonra yapılacak herhangi bir ka
nunsuz hareketten dolayı dereoe derece bütün 
âmirlerin vereceği ... (15 dakikayı geçti sesleri). 

BAŞKAN —• Arada irticalen konuşuyor. 
REFİK KORALTAN (Devamla.) — Hakkı

mız mahfuzdur, 20 dakika konuşabilirim. Not
lara müracaat etmeden de mâruzâtta bulundu
ğumu görüyorsunuz. Esasen az kaldı, biraz son
ra bitireceğim. 

Çok kuvvetli mucip sebeplere dayanarak söy

lüyorum. Siyasetle bizzat uğraşmaları mevzuatı
mızla kesin hükümlerle menedilmiş olan bütün 
memurlarımızın ve tahsreen idare âmirlerimizin 
bundan böyle de politika ile uğraşmalarının önü
ne geçilemiyecek ve bu yüzden idarî bir anarşi 
vaziyetini Hükümet mekanizması üzerinde ihdas 
edecektir. 

Büyük Türk inkılâbınin en büyük eserlerin
den biri de orduyu politika işlerine karıştırma
mak olmuştur. Şüphe yok ki buna inanan insan
larız. Buna rağmen ordunun talim ve terbiye ba-
kımrnd'an ayrılmaz bir cüzü olan ve vazifesi 
sadece asayişin muhafazasiyle vatandaşın 
mal, can ve namusuna karşı vâki ola
cak herhangi bir taarruzu bertaraf et
mekten ibaret olan jandarma kolordusu maal
esef bu seçim dolayrsiyle erinden, en yüksek su
bayına kadar birçok yerlerde politikaya karış
tırılmıştır. İktidar partisinin uzuvları gibi, Halk 
Partisinin Devlet eliyle teşkil atlandın ""m̂ ş uzuv
ları gibi Halk Partisi adaylarını kazandırmak 
için eline verilen silâhın, sırtına giydirilen elbi
senin mukaddes mefhumunu hiçe sayarak vatan
daşları tehdit, tevkif ve baştan başa korkutucu 
tazyiklere başlamıştır. Ve nihayet seçim günü 
Halk Partisinden başka tarafa reylerini kulla
nanları, tahsisen Demokrat Parti mcnsuplerını 
sandık başında dövmüşlerdir. Bunların vesikaları 
mevcuttur, şunu da arzedeyim ki, müddeilmırmili-
ğe de müracaat edilmiştir. Birçok yerlered me
selâ Bursa'da köyleri tazyik için 'harekete 
getirilen ve altına müstakil otomobil verilerek 
köy köy dolaştırılan Şükrü onbaşılar türemiş
tir. Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının her ne 
pahasına olursa olsun kazanması için gayret 
gösteren bu gibi gayretkeşler ortaya sürülmüş
tür. Hepimizin yer yer seçim günlerinde duy
duğumuz, gördüğümüz kanunsuz fili hareketler
de bulunulmuştur. Siyasetle uğraşmaları tama
miyle menedilen jandarma birlikleri tarafından 
yapılan bu taarruzi hareketler Türk inkılâbının 
en büyük eseri ve en sağlam dayanağı olan or
dusunun hertürlü cereyanların üstünde daima 
şerefli vazifesine devam ederken bu şerefli var
lığa mensup olanların da aynı yolu takip etme
leri zaruri değil midir? Söylemeğe bilmem lüzum 
var mı? Bursa seçimi, bir çok yerlerde olduğu 
gibi, başta idare âmirleri olduğu halde jandar
ma ve her dereceden Hükümet âmir ve memur
larının gayretleriyle temin edilmiştir. Kısacası 
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seçim normal /ollardan yürümemiştir ve bilinen 
usullerle yapılmıştır. (Soldan söylenmeler) Asır
lar boyunca teessüs etmiş olan Devlet müessesesi 
böylece hareket edenler hakkında henüz bir ha
rekete geçmemiştir. Eğer geçmişse yeni kabinenin 
Dahiliye vekilinin burada izah etmesini, ehemmi
yetle üzerinde durulaenk bir mevzu olduğunu 
arzederim. 

Arkdaşlar, Devlet denilen müessese ancak 
adalet duygusuna ve vatandaşın hakkına daya
nır. Milletlerin yaşama hakkı, bakası ancak bu 
ana prensipin her türlü hislerin üstünde tutmak
la mümkündür. Muayyen bir zümrenin, muay
yen herhangi bir şekilde bu gibi cereyanlar aldığı 
zaman derhal Hükümet makanizmasmın harekete 
geçmesi zaruridir. 

BAŞKAN — "Refik Bey okumayı kısa ke
siniz. 

REFİK KORALTAN (Devamla) — Hasılı 
değişmez prensiplerden ayrılmamak ve mil İçtim i-
Z'ÎI huturunu ve yıkılan emniyeti sağlamak için 
yapılacak tek çare yolsuzlukları, kanunsuzluk
ları ve seçim hakkında, yüksek ve buraya kadar 
gelen itiraz ve şikâyetleri gerekirse mahallerine 
kadar gidilerek veya niyabet yolu ile bu şikâyet 
hakkındaki ifadeleri almak yolu ile varılan in
celeme ile işi tamamlamak mümkün olur. Ancak 
bu usulledir ki mevcut del fiille yüksek Meclisin 
takdir hakkını kullanması mümkün olur. (Gü
rültüler). 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — 
Reis Bey, nizamname sarihtir. 20 dakikayı çok
tan a';-u. Söz hakkı bitmiştir. İmtiyaz veriyoryu-
nuz. 

REFÎK KORALTAN (Devamla) — Sözüm 
bitmiştir. Yapılan şikâyet ve itirazlar (Soldan. 
şiddetli gürültüler). Hiç merak etmeyin bitti 
(Soldan hayır okuyamazsınız şeşleri). 

Notu bırakıyorum Hasan Fehmi Bey arka
daşımız 37 senedir mebus bulunuyor. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Rica 
ederim çok iyi bilirsiniz kâğıt 20 dakikadan 
fazla, okunamaz. 

REFİK KORALTAN (Devamla) - - notları 
bıraktım. Muhterem Hasan Fehmi Bey arkada
şımız zannederim 37 senedir mebus bulunu
yorlar- nizamname sarihtir. 20 dakika kâğıt üze
rinde okumağa müsaittir. Fakat kendileri de 
gördükleri notları bırakarak mütalâama olduğu 
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gibi devam ettim şimdi de, ayın şekilde sözleri
me devam edeceğim. 

Arkadaşlar, bütün bu sebeplere dayanarak 
şunu soyuyorum. Vesika ihtieaca saiih değildir. 
Tutulan zabıt vaktinde tutulmamış gibi müta
lâalar ileri sürüldüğü ve bunlar üzerinde karar 
verildi. Şimdi huzurunuzda okuduğum ve arzet-
tiğim, ayrı ayrı görebilirsiniz. Bu vesikalar ta-
mika muhtaç değil midir? (Soldan değildir ses
leri). Eğer tamika muhtaç değilse başka hangi 
vesika, hangi delil vardır ki. tamika değerdir 
denilsin. Eğer tamika değeri varsa Türk Mille
tinin kudret ve salâhiyetini nefsinde toplıyau 
Büyük MeclL kendisine düşen kararı vermekte 
gecikmez. 

KEMAL CENAP BLRKSOY (Yozgad) — 
Reis Bey, Beyefendiye Lirşey •soracağım. (Sora
mazsın sesleri). 

BAŞKAN — Soramazsınız. 
MUIHDDİNBAHAPAPS (Bursa) — B i r 

mucize vukaa gelmiş 20 senedenberi içinde bu
lundukları partiden ayrılan dört arkadaş bizim 
doğru sözlülüğümüzü, vatanseverliğimizi, me
deni cesaretimizi almışlar götürmüşler, ve bun
ları kendilerinde toplamışlar, bizde birşey kal
mamış. Biz soyuyoruz inanmıyorlar, onlar soy
uyorlar bizim inanmamızı istiyorlar. Şimdi Re
fik Koral tan'in buradaki hikâyeleri benim sö
zümü teyideder mahiyettedir. Vesikalarının 
kıymetine gelince; nekadar da kuvvetli söyledi
ler, Bursa'yi okadar sevdikleri halde, Bursalı
lara okaclar muhabbet, sıdkü samimiyetleri oldu
ğu halde, ekseriyeti azinıesi partili olan Bursa'*-
lılaıi yere vurmak için ne kadar kuvvetli vesi-
kal ar hazı rl anı « 1 ar... 

REFİK. KORALTAN (İçel) — Ben hazırla
madım, oradan geldi. 

MUHİDDİN BAHA PARS (Devamla) — 
Evet, oradan geldi. Çün' ü hepsi aynı tarihte ge
liyor. Arkadaşlar telgrafları okudular ve gelen 
suretleri de okudular. «Şu suretle bize mazbata
lar hazırlayın» da dediler. 

Refik Koraltamu en çok güvendiği vesika si
ze okuduğu vesika idi. Yani Kayapaya ayrılan ve
sika, aksi sabit oluneı ya kadar muteber olacak ve
sika. Aksi sabit olursa artık siz kıyasen anlıya-
bilirsiniz ki, okadar iddia ile dermeyan ettikleri 
deliller nekadar çürük esaslara dayanmaktadır. 

Arkadaşlarım, maalesef geç kaldı, komisyo
na yetiştiremedim. Kayapa halkının gönder-
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diği bir mazbata. Sıhhatini iddia ediyorum ve 
riyasete zabta geçmek üzere takdim ediyorum. 
Bu 600 imzayı bulan bir tekzipnamedir, bu sa
bah geldi. Onlar yapar da biz yapamaz mıyız. 
Hemşerilerime selâm »•önderdim; Demokratlar 
Kayapa halkı namına bir mazbata getirdiler, bu 
hakikat mıdır dedim. Cevap geldi, imzalı asıldır, 
suret değil. (Gülüşmeler) Suret değil, asıl (Gül
meler). (Okuyorum aşağıda imza, mühür ve 
pamak izlerimiz bulunan biz Kayapa seçmenleri 
•tamamen reylerimizi Cumhuriyet Halk Partisine 
vermiş olduğumuzu ve Demokrat Partinin elin
de mevcut mazbatanın tamemen sahte olduğunu 
bildiririz; (Bravo sesleri, alkışlar) «Başta yü
ce millî şefimiz ve büyüklerimize bağlı bulundu
ğumuzu mübeyyin mazbatadır» Üye; üye, üye.. 
isimleri de var, sizi rahatsız etmemek için oku-
mıyacağını. Üye Hüseyin (Hacet yok sesleri) 

Yine tabu bizim tarafımızdan gelince karşıda 
gülüşmeler olur. Fakat bir gün gelecek hakikat
leri daha iyi anlıyacak ve Adnan Menderes böyle 
bıyık altından gülemiyeeek. (Gülüşmeler) Nar-
lıdere'den bahsettiler. Şimdi de onun mazbatasını 
okuyacağım. 

«Aşağıda imzaları bulunan bizler oylarımı
zı temamile Cumhuriyet Halk Partisine verdiği
mizi ve mevcut olduğu bildirilen mazbatanın 
sahte oluğunu (Soldan alkışlar)... derin saygı
larımızla bildiririz. (Kâfi sesleri) 

REFİK KORALTAN (İçel) _ Bursa da da 
var aynı mazbata. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) iyi ya 
karşılaştırırız, dönüştürürüz. (Gülüşmeler). Bu 
da Demirtaş köyü mazbatasıdır. 

Aşağıda imza ve parmak izleri bulunan biz
ler reylerimizi temamen Cumhuriyet halk Par
tisine verdik mevcut olduğu bildirilen mazbata 
tamamiyle sahtedir. (Alkışlar) Büyüklerimize 
bağlılığımızı, köyümüzde dedikdu olmadığını 
bildiririz. Bu dileğimizin her tarafa duyrulma-
smı ve büyüklerimizin izinden hiçbir zaman 
ayrılmryacağımızı bildiririz (Neresi bu sesleri). 
Demirtaş. (Arslan sesleri) (Başka var mı ses
leri) daha var. Onları bırakarak Refik Koral-
tan arkadaşımıza, bizim Bursamızm aleyhinde 
bulunduğu için ıstırap çeken Refik Koraltan'a 
birkaç cevap vereceğim, müsaade ederseniz. 

Efendim, biz askerleri dahi, jandarmaları 
dahi bu işe karıştırmışız, bunun aslı yoktur. Fa-
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I kat adaylardan Emin Nihat denilen zat köylere 

asker elbisesiyle gitmiş ve hakkında zabıt va
rakası tutulmuştur. Kendisi kumandan elbi
sesi giyerek gitmiş ve istinat ettiği daha bü
yük kumandanın adını vererek Demokrat Parti 
lehiı.:1 rey toplamaya çıkmıştır. 

Arkadaşlar, Bursa köyleri daimî bir taar
ruza uğradı, arkadaşları tarafından. Gidin 
bizim içimize girmeyin diyen köylülere ertesi 
gün yine gittiler. Nihayet zorla Demokrat Par
ti levhaları asıldı. Biz gittik ne yaptınız dedik, 
Ne olacak dayanamadık dört kişi girdik dedi
ler, Kaldırın bunların levhalarını dedik, pek
âlâ dediler ve kaldırdılar. Bazı köylerde de 
nihayet istediklerini yaptırabildiler. Size birkaç 
intihap kaidesi anlatayım: Muhalif arkadaş
larda neticeden iftihar duyabilirse duysun, bei-

I ki bıyık altından bir kere daha güleceklerdir. 
Hasanköye gitmişler nasıl olmuşsa olmuş. 

Kandırmışlar parti reisleri de bulunuyor diyor
lar, bizim parti reisleri içinden böyleleri de çık
tı, bizim arkadaşlardan biri gidiyor partili ola
rak Hasanköy'de intihaba bakıyor, köylüler rey 
veriyorlar. Hasanköy reisi de orada altı oku 
takmış telaş içinde arkadaşa geliyor bize rey 
vermiyorlar demokratlara rey veriyorlar diyor. 
Bir taraftan reyler verilip duruyor sonunda ada
mın kendisine rey verme sırası gelince altı oku 
çıkarıyor oraya bırakıyor. Demokrat Partiden 
bir kâğıt alıyor zarfa koyuyor, arkadaş diyor 
ki sen bizim partimizin reisisin bu nasıl oluyor. 
Arkadaşa cevap veriyor. Artık geçti şimdiye 
kadar siz bize hükmediyordunuz bundan sonra 
biz size hükmedeceğiz diyor bunun mânasını el
bette sağdakiler anlarlar yani bizim bazı parti 
reisimizden aldıkları kâğıtları mutlaka bizim 
partimize hakikaten mensup olan adamlar tara
fından verildiğini iddia edemezler, işte aldık
ları vesikaların sahteliği ve boşluğu bu suretle 
anlaşılmış oldu. Diğer dâvaları da bunun aynı 
değil hattâ bundan çok zayıftır. Onları cevap
tan müstağni addedeceğim. Çünkü en kuvvetli 
delillerinin ne mahiyette olduğunu göstermiş ol
duk. Arkadaşlar, eğer biz hakikaten dedikleri 
gibi bu işleri o şekilde yapmış olsaydık. Kendi 
gazetelerinin ilân ettiği reylerin neticesinde mü
şahitleri bulunmadığı halde onların lehine ola
rak şu rakamlar çıkabilir mi idi0? Kendi gaze
telerinden alınmıştır. Onun için inkâr edemez-

I 1er: Demokrat Parti 306, Halk Partisi 7. 

— 389 — 



B : 8 26.8 
C. H. P. 

Sandık No. Demokrat Parti reyleri reyleri 

24 405 175 
37 229 120 
41 610 42 
51 251 252 
10 393 59 

203 128 
Eğer biz bunları yapacak olsaydık müşahit 

bulunmadığı halde pekâlâ bunların heyeti umu-' 
miy esini bir tarafa koyabilirdik. Müşahidin gö
zü önünde hile ypacak kadar acaba bizim parti 
mensuplarını tecrübesiz mi addediyorlar? Ken
dileri bu mektepten yetiştiler, pekâlâ bilirler. 
(Soldan gülüşmeler) Bu sandıklarda biz taarruz
lar yapmışız. Kendi mensuplarının yaptığlan cü
rümler 40, 50 yi bulur. Kendilerine gösteririm. 
Şimdi yalnız mühknlerjıi söyliyeceğim. 

Bir Demokrat Soğanlı köyde sandık başkanı
na tecavüz ve bıçakla yaralama cürmünü yap
mış. Bu demokrattır. Tuzakk köyünde Devlet ve 
rejim aleyhinde gece yarısından sonra toplanmış
lar, Armutlu müdürünün evini Demokrat Parti 
mensupları taşlamışlar. İşin acınacak tarafı şu
dur: bu cürümler yapılıp da tevkif edilenler De
mokrat Parti mensubu adamlar seçimde bulun
maması için tevkif edildi diye bir de müdafaa 
yapıyorlar. Yani gelecekler bizim sandık başın
daki çalışan adamı yaralıyacaklar, tevkif edil-
miyeeekler, çünkü o adam Demokrat Partiye men
sup, ekalliyete mensuptur. Ona bir şey yapılırsa 
olmaz. 

Elbette cürüm yapan 40 - 50 Demokrat 
Parti mensubu tevkif edilmiştir. 

Arkadaşlar, daha söylenecek çok şeyler var. 
Fakat hancı ve yolcu olduğumuz için ydoıe onlarla 
görüşürüz, sizi böyle geç vakit rahatsız etmiş ol-
mıyayım. Doğrusunu isterseniz ben birçok za
man hayret içinde kalıyorum ve arkadaşlarıma, da 
söylüyorum, kendileriyle sık sık şerefyap olmak 
kabil olsa kendilerine de söylemek saadetine 
ereceğim. Amma bir türlü aramıza gir
miyorlar. Bu arkadaşlar ne oldu? Dün bizim 
şahıslarımıza inanırlardı. Inanmasaydılar 
yanyana 20 sene yanımızda oturmazlardı. Bize 
karşı muhabbet ve kardeş hisleri vardı. Bin bir 
tehlike yoldaşlıkları yaptık. Ayrılır ayrılmaz 
benim sözüme inanmazlar, ötekinin sözüne inan
mazlar, . Oumhuryet Halk Partisine inan-
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i mazlar. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi 

olmasaydı, kendileri burada olabilecekler miydi, 
Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı, bu parti 
olacak mıydı? Halk Partisi olmasaydı bu gençler 
burada bulunacaklar mıydı? (Bravo sesleri). 

Onun için kendilerinin attıkları taşı atarken 
düşünmelerini istiyorum. Biraz hafızalarına, 
biraz vicdanlarına müracaat etsinler, bize taş 
atarken elleri titremiyecekse o zaman atsınlar. 

E>. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Mart 
içeri pire dışarı. (Gülüşmeler). Köprülü nerede? 
(Gelecek sesleri). Şimdi arkadaşlar bu işi kö
künden halletmek lâzımgeliyor. Refik Bey ar
kadaşımızı dinledim, o jürist Adatoyu'da dinle
dim. (Soldan, gülüşmeler), Tahta Kılıç arka
daşımızı dinledim. Zaten bu daireye gelirken 
hiç bir fikrim yoktur. Beş saat on saat dinle
dikten sonra konuştum. Bu işi kökünden hal
letmek lâzımdır dedim. Aşağı yukarı her türlü 
konuştuk. Azacık sevdiciğim Refik Koraltan'la 
uzun değil, derin konuşmak isterim. 

Karşı Parti arkadaşlarımızın söyledikleri söz
lere, diğer taraftan cevaplar verildi ve hangi ta
raf neyi iddia ettiyse ona karşı sözler dahi söy
lendi ve anlaşılıyor ki, ekseriyet partisi haklı
dır. Şu var ki, ben bunlardan bahsetmeyece
ğim, başka türlü konuşacağım. Bu « Soutin » 
yani arayı umumiyeye müracaat etmek mües
sesesi bütün beşerî müesseseler gibi zahiridir. 

I Aldanlı bir şeydir. Ve bu hiçbir vakit te, Re-
I fik Bey, aded, sayı meselesi değildir. Fakat mil

letler başka çare bulamamışlardır. Omun için 
bunu bir (Cebir meselesi halleder gibi adedler-
le hallederler. Ne yapsınlar başka çare yoktur. 
Bu iş hakikatte aded meselesi değildir. Eğer 
bu bir aded meselesi olsaydı, ben saydım sen 
saydın, öteki saydı, binaenaleyh bu iş yanlış 
oldu diyerek demin Adato'nun söylediği gibi 
Gl. Soydemir'in yerine Ayşe hanım, Ayşe ha
nım, Fatma hanım, ne bileyim ben, Ol. Karabe-
kir'in yerine Dr. Keşişyan gelebilirmiş. 

Fakat yine bu usulün aleyhinde değilim. 
Maksadım ukalalık değildir. Benim söylemek 
istediğim şey « ârayi umumiye » nin fennen ma
hiyetini anlatmaktır. Fakat başka çare olma
dığından zaruri bir müessese demektir. Bütün 

} beşerî müesseseler gibidir. Fakat ben buna ta
raftarım, münakaşalara da taraftarım. Katiyen 
de birtaraf değilim. Hep bilirsiniz Solon'un 

J bir kanunu vardır, orada der ki, (Bir şehirde 
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iki taraf karşı karşıya geçtimi, acaba bu işin 
sonu ne olacak diye bir tarafa çekilenleri evve
lâ imha etmeli bu kadar taraflı bir adamım. 
Fakat bununla beraber nazariyeler beşeri zaru
retler böyle hallediliyor. Bunlar hep itibari, za
ruri usullerdir. 

Meselâ Refik 'in bir reyi bence 2 000 kişinin re
yine muadildir. Ben de kendi reyimi 500 kişinin 
reyinden aşağı tutmam. (Gülüşmeler, tevazu ses
leri). Bu böyledir. Tahtakılıç'm dediği hallo-
lunmaz. Amma neyapalım? yapacak başka bir 
usul yoktur. Yalnız konuşulan meselenin önem
li tarafı şudur: Ben zannediyorum ki, burada 
konuştuğumuz şeyin esası (kanun yoktur, yapı
lan işler sakattır, Hükümet vazifesini yapma
mıştır) gibi Hükümetin per esti j ini düşür e dü-
şüre iş fenaya varır. Bütün dünya hep buradaki 
haziran gibi değildir, ne Refik arkadaş ne adat-
to ne bendeniz hiçbir vakit şuriş istemeyiz. Hiç
bir vakit ihtilâl taraftarı değiliz. Fakat onu ya
pacak olanlar bize sormazlar ki, onlar bakarlar 
ki, ortalık bir kere karışmış, fırsat bu fırsattır 
derler, ilimdi bir çizme resmi yaparsın, altında 
Türk Milleti; çizme Türk Milletinin kafasına 
iniyor, o fena adamlar bunu tekrar basarlar, 
Moskova'ya götürürler ve (Bakınız neler olu
yor diye gösterirler). Onun ehemmiyeti yok, bu
nun ehemmiyeti yok, acaba neyin ehemmiyeti 
var?.. Burada bilmem Beykoz'lu var mı? Bey
koz'da artık iş değişti diye fes veya külah giy
mişler ve birkaç kişi hapsedilmiş. Falanca yer
de Arapça ezan okunmuş. Naim Hazım Onat an
latıyordu, şu sizin (El resmi) yokmu, meğer o 
(Hazreti Fahri Kâinatın eliymiş). (Gülüşmeler). 
Demokrat Parti liderlerinden birisinin rüyasın
da (Ne duruyorsun, kalk vakit geldi) demiş.. 
(Gülüşmeler). Şimdi ne zaman söz alsak hep 
boş şahsi şeyleri ortaya atıyoruz. Biz buraya iş 
görmeğe geldik, bu zabıtları biran evvel çıkar
mak lâzımdır, eğer böyle rakam sayacaksak bu 
iş bitmez. Her köy bir akademi olsa, sizin (îs- j 
tiklâli fikir) dediğiniz şey okadar mizaç ve be
şeri münasebetlere bağlı bir şeydir ki (Isitklâli 
fikk rüyada istiklâle benzer). Çünkü seksen ta
ne başka düşüncesi vardır. Doğru düşünüyorum 
zanneder, halbuki doğru değildir. Sonra Hükü
meti beğenmemek nedir? İnsanlar hiçbir Hükü
meti beğenmez. Hiçbir yerde Hüküm etler beğe
nilmemi ştir. Çünkü insanlar dertlidir, insan
lar dertli oldukça, muztarip oldukça Hükümetler 
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tam ve mütekâmil olama». Fakat insanlardan 
derdi kaldırırsak o vakit te Hükümete lüzum 
kalmaz. Görüyoruz buradaki Demokrat Parti 
arkadaşlarım epeyce değişmişlerdir. Başka türlü 
konuşuyorlar. Buna alışacağız inşallah, bunu yü
rüteceğiz inşallah. Hepimiz kardeşiz, fakat bazı 
sözler çocukçadır. Böyle adet üzerinde böyle 
kantite işi imiş gibi (İnsanın en deruni en içti
mai, en büyük ihtiyaçlarının tezahüratını Ni
hai şevki ile) halletmek olmaz. Benim söyliyece-
ğim bundan ibarettir. (Soldan sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur, öner
ge de yoktur. Raporu yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Eıtmiyenler... Rapor ka
bul edilmiştir efendim. 

Tutanakları birer birer oyunuza sunacağım. 
Atıf Akgüç, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
Sadık Tahsin Arsal. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
.Zehra Budunç 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
Fahri Bük 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
Aziz Duru 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
Ahmet Münir Erhan 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
Abdurrahman Konuk 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
Cemil öz 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
Muhittin Baha Pars 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
Dr. Talât Simer 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
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Faik Yılmazipek 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 

21. — Kayseri Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları inceleme. Komis
yonu raporları (5/28) [II 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Kayseri Milletvekilliğine yeni 

seçilen Sait Azmi Feyzioğlu hakmda da ikinci 
bir rapor vardır o da okunacaktır. 

(Okundu). 
BAŞKAN — Birinci rapor hakkında söz is

teyen var mı? Birinci rapor hakkında söz isti-
yen yoktur. Raporu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Sait Azmi'ye ait ikinci rapor hakkında söz 
isteyen var mı? Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi birer, birer tutanakları oyunuza arze-
di yorum. 

Fikri Apaydın 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler-. 

Kabul edilmiştir. 
Gll. Salih Avgın 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Sait Azmi Feyzioğlu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler. 

Kabul edilmiştir. 
Kâmil gündeş 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Resi d özsoy.. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenleı... 

Kabul edilmiştir. 
Faik Seler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Ömer Taşcıoğlu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Reşit Turgut 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Hayrullah Ürkün 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

1] 34 sayılı basmayazı tutanağın sorumdadır. 
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22. — Kocaeli Millet vekillerinin seçim tuta

nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/31) [1] 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Bu rapor hakkında söz isteyen 

var mı? 
FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) 

Sayın arkadaşlar, sözler, görüşmeler uzadı. Âde
ta bir yorgunluk havası var. Fakat sebep ben de
ğilim. 38 rapor var. Bu 38 rapor bugün beheme
hal çıksın diye bir karar verilmiş veya öyle ten
sip edilmiş. Onun için yorulup duruyoruz. Affı-
nızı rica ederim. Sizi bir az da ben yoracağım. 
Fakat benden evvel söz alan'Dr. Saim Ali Di
lenire arkadaşımız tatlı bir dille sizi tenşit etti. 
Belki yorgunluğunuz bir az zail olmuştur. Yahut 
da hiç olmazsa sinirler yatışmıştır. Doktor ar
kadaşımız daha ziyade Adnan Menderes'e sitem 
ediyordu. Ben ondan bahsedeceğim, fakat kendi
leri burada yoklar. (Dışarda, çağıralım sesleri) 
Pek alâ lütfedersiniz- Şimdi bizim sayın dokto
rumuz âdeta aristokrasi entellektüel dedikleri şe
yin burada felsefe ve sitayişini yaptılar. Arka
daşlar biz Demokratız. Biz öyle bir kişinin reyi 
500 reye muadildir, diğer birindeki 2000 reye 
muadildir yolundaki nazariyeyi ret ediyoruz. 
(Soldan yanlış anlamışsınız sesleri). 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — İşte 
hocam geldi. 

FUAT HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) 
•—- Biz aristokrasi entenlektüel taraftarı değiliz, 
Demokratız. Ali, Veli, Hasan aynı suretle hak 
sahibi, rey sahibidir. Başka türlü demokrasi ola
maz. Çünki bu vatanın evlâdı eşittir- Çünkü bu 
yurdun çocukları reşittirler, olgundurlar, köyle
rimiz bu Fuat Hulusi Demircili'den daha iyi 
akıllı yetiştirmiştir. Bin a nal ey h burada aristok
rat nazariyeler yürütmek doğru değildir. Ar
kadaşlar Millî Egemenlik diyoruz Millî Egemen
liği kim kurar? Seçmen kurar (Soldan sadede 
sesleri) seçimden bahsedioyrum sadet içindeyim. 

Millî egemenliği seçmen kurar. Seçmen halk 
tan olur. Halk her seçmenin reyini serbest kul
lanmasını ister ve seçmenin reyi müessir olsun 
ister. Binaenaleyh kurullar, komisyonlar ne ya
parlarsa yapsınlar, halkın istediği neticenin, 
yani Milletvekilliği seçim neticesinin seçmenie-

[1] 26 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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rin öylannm aynası olmasını temin etmelidir-
Bundan dolayı seçim kanunu çok önemlidir. De
mokrasiler de bu böyledir. Ben kanunlan birer 
canlı mahlûka benzetirim. Kanun yalnız iskelet 
değildir, onun ruhu da vardır. Belki bu teşbi
himi beğenmiyenler olur, fakat onlar da inkâr 
edemezler ki her konuda bir metin vardır, lâfız 
vardır, bir de ruh vardır. Binaenaleyh bir kanun 
nekadar kusurlu olursa olsun, hattâ bu seçim 
kanunumuz kadar dahi kusurlu olsa, yine iyi 
uygünlana'bilir. Yalnız şu şartla ki ruhu gözden 
kaçırmasın. Evet, kanun yalnız maddelerden ı 
ibaret değildir; ruhu da vardır. Görmez mi
yiz ki, meselâ üç satırlık bir madde hakkında 
sarihler bazan on sayfadan fazla şerh yazarlar. 
Bu ne demektir? Onun ruhuna nüfus ederek 
tahlil ve teşrih ediyorlar demektir. (Soldan 
sadede, sadede sesleri). Sadede siz davet ede
mezsiniz, ' o hak Başkanındır. Sözümü keser
seniz ben de İçtüzük'ün 90 neı maddesine göre 
Başkandan uyarma kararı vermenizi isterim. 
Binaenaleyh sözümü kesmeğe hakkınız yoktur. 
Ben sadet dâhilinde söylüyorum. 

Kocaeli raporunu okudular, zaten tamamını 
da okumadılar. 

BAŞKAN — Bu hususa karar verildi. 
FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) — 

Peki öyle ise. Kocaeli'nde bu seçim işini idare 
etmiş olan zatlar ki, daha ziyade idarecilerdir, 
bunlar eğer kanunun ruhuna dikkat etselerdi 
ne halk şüpheye düşerdi ne de bu şikâyetler 
vâki olurdu. Amma bunu yapmadılar, yapsa
lardı netice aynı mı olurdu, onu bilmem. On
lar neticeyi bertaraf etmek istediler. Bu doğru 
mudur? Netice tamamiyle seçmenlerin reyle
rinin aynası olmak lâzımgelirdi. Hattâ bence 
kanunun metnine bile riayet etmediler. Bakınız 
nasıl oldu, hepsini bir tarafa bırakıyorum, 
bence en mühim olan ameliye reylerin tasnifi 
ve sayıl maşıdır. Tasnif ve sayma sırasında iki 
süngülü kapıya dikerler, perdeyi indirirler, 
içerde zarfları istedikleri gibi doldururlar. Bu
nunla mı kalıyor? Hayır. 6 muhtar merkez
den, üç muhtar Adapazarı köyünden kendile
rine boş tutanak imza ettirildiğini söylüyorlar 
ve haber veriyorlar. Başka her şeyi bir tarafa 
bıraksak, bu komisyonun raporunu aynen ka
bul etsek, şu mühim nokta kanunun hem met
nine hem ruhuna mugayereti gösterir. Bunu 
ne ile ispat ederiz ? Bu bir fiildir. Diyorlar ki 
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tutanak olması icabeder. Seçim Kanununu ayak
lar altına alan bir adam size bir tutanak mı ve
rir ? Bir zabıt varakası mı verir1? Resmî bir ve
sika alabilir misiniz'? Alamazsınız tabiî. .Bi
naenaleyh seçimin netieesini bozan bu halin an
cak şahit ile ispatı kabildir. Evet burada bir
çok şeyler söylendi. İstirham ederim, ben tek
rar hacet görmüyorum. 

Kocaeli'nden seçilmiş diye mazbata almış 
olan arkadaşlarımıza karşı saygıdan, sevgiden 
başka hissem yoktur. İçlerinde eski bir dostum 
da vardır; Ali Dikmen. Kendisi bilir, vicdanı 
bilir ki ben onun dostuyum, düşmanı değilim. 
Dostu olmakla beraber bütün hakikatleri ve İz
mit'ten akseden hakikatleri ona söylemeğe mec
burum. O da bilsin, bunu yapmak benim vazi
femdir. Binaenaleyh mevkiimizi anlayınız. Bu
radan muhterem profesör arkadaşımız adeta şi
kâyet eder gibi bakıyor. Niçin mazbatalara iti
raz ediyorum diye. Ne yapalım efendim; bu 
bir zaruret olmuştur. Kendilerine saygım ol
duğu halde ne yapayım ki, bu seçim halkın ka
tiyen itimadına mazhar olmuş değildir. 

Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) —Size rey 
verenlerin adı halk da bize rey verenlerin halk 
değil mi? 

FUAT HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) — 
Halk dedim, seçmen demedim. 

Dr. KEMALİ IBAYİZİT (Maraş) — Halkın 
müdafii kesilmek bu kadar mı size düştü? İn
saf edin... 

FUAT HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) — 
Size rey veren, vermiyen demiyorum. İtimat et
miyorlar diyorum. Mesele, millî hâkimiyettir, 
halkın buna itimat etmesidir. Halk ne yapar? 
Milletvekillerini seçer. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Ne söy-
liyeceksiniz onu söyleyin, sözü uzatmayın, saat 
yarım oldu. 

FUAT HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) — 
Millet seçimi yaptıktan sonra vekillerini kon
trol eder, ta ikinci seçime kadar. Binaenaleyh, 
seçmenin hakkına riayet en büyük demokrasi 
esasıdır. Şimdi kanunun kusurlarını arkadaş
lar saydılar. Kanun kusurludur, fakat kanun da 
tatbik edilmedi ise, bilmem ki, kusur kanunun 
mudur? Şurası açıktır ki, kanunu tatbik eden
ler bu kanuna göre milletin hakkına riayet et
memişlerdir. Bilâkis orada seçimi idare eden-
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ler bizzat kendileri seçmiş gibi orada mazbata
larda değişiklikler yaptılar. Şahitle isbat ede
ceğiz dedik. Bunları Komisyon dinlemedi. Bi
naenaleyh, ben sizi fazla tasdi etmiyeceğim. 
Bütün tafsilâtını söylemiyeceğim. Tafsilât dos
yadadır. Yalnız bir takrir veriyorum ve bu
nunla tutanakların Komisyona geri gönderilme-
sini rica ediyorum. (Red, red sesleri). 

BAŞKAN — Sedat Pek. (Kâfi, kâfi sesleri). 
SEDAT PEK (Kocaeli) - • Sayın Demirelli'-

nin söze başladığı zaman beyan buyurduğu müta-
lâatm bir kısmının cevabını sayın doktorun ver
mesi lâzımdır. Ben buraya dokummıyacağım. 
Kendileri gelir ve cevaplarını verirler. Yalnız 
Kısaca şunu arzedeceğim. Belki biraz tekrar 
olacak amma; pek o kadar uzun değildir. 

Kocaeli seçimlerine itiraz eden arkadaşımın 
beyanatı sabahtanberi dinlediğimiz benzereri gi
bidir. 

Seçimde kendi iddialarına göre muhtarlar za
bıt varakası tanzim etmişler, seçimi idare eden
ler kanuna riayet etmemişler hattâ metnini de 
nazarı itibare almamışlar, onların noktai nazarına 
göre Kocaeli dosyasına koydukları kâğtlarm şi
kâyet ve itirazların tetkiki lâzımgelirmiş. 

İtiraz ve şikâyetin kıymeti birinci derecede 
ispat kabiliyeti olup olmaması, ikinci derecede 
seçim neticesine müessiriyeti ile ölçülmelidir. 
iddiaları evvelâ bu bakımdan tetkika tâbi tu
tulmalıdır. Böyle olmazsa hem yüksek Meclis; 
hem de iyi veya fena niyetli vatandaşlar her se
çim için bir sürü zahmet ve külfete sokulmuş 
olur. Bilirsiniz ki, memlekette vatana bu müba
rek kürsüden hizmet etmek istiyeni erin adedi 
çoktur. Şimdi bu şahsi talep ve arzuların ya
nında bir de.memlekete topluca ve siyasi züm
reler halinde yine bu Mecliste hizmet etmek ar
zuları belirdi. İlk defa yaptığı iz tek dereceli 
seçim sonumda görüyoruz ki, seçimi kaybeden 
her vatandaş veya siyasi parti kaleme sarılıyor. 
Eğer bunların hepsinin her iddia ettiğini tetki
ka muhtaç görür ve kabul edersek komisyonlara 

bunların ispatının kabil olup olmadığı ve neticeye 
müessir olup olmadığı noktasından takdir salâ
hiyetini tanımazsak kabul etmeliyiz ki, Yüksek 
Meclisin bunları tetkikten artan zamanı kalmaz, 
asıl vazifesini yapamaz. Aslı var veya yok, is
patı kabil veya değil, seçim neticesine müessir 
veya gayrimüessir her iddianın tetkika tâbi tu
tulduğunu gören vatandaş veya zümre derhal 
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şikâyete başlıyacaktır. Her şeyde hüküm süreıi 
inkişaf ve tezayüt kanunları bu itiraz ve şikâ
yet yekûnlarını günün birinde milyonlara çıka
rabilir. Sayın arkadaşlarım, Meclisin bundan 
başka' yapacak işi yok mudur ? Vatandaşın şikâ
yet ve itiraz hakkı dahi kayıtsız ve hudutsuz 
bir hak ve hürriyet değildir. Vatandaşın bu hak 
ve hürriyeti de bütün hak ve hürriyetler gibi 
söylediğini ispata muktedir olup olmaması, elin
de delil olup olmamasiyie mukayyet ve mahdut
tur. Yoksa mücerert bir iddia ve iki satırlık bir 
istida ile işi tetkika tâbi kılmak vatandaşın hür-
riayeti değil, hürriyetin suiistimalidir. 

Kısaca delil diye iddia ettikleri bir iki nok
taya da müsaadenizle temas edeceğim. Altı 
muhtar bir vesika imza etmişler. Daha evvelki 
posta ile gelip dosyaya koyduğum için ben Mu
hittin Baha gibi vesikaları cebimden çıkaramı-
yacağım. Fakat dosyada mevcuttur. Bu vesika
da diyorlar ki biz Aylııburuıı sandığı reis ve 
âzalariyle muhtarları seçim neticesinde tasnifi 
yaptık, tutanağı aldık, nahiye müdürüne götür
dük, müdür bize boş bir kâğıt imzalattı bu kâ
ğıdın imzalattırılmasından biz şüphelendik, bu 
zaptı imza ediyoruz bizim tuttuğumuz zapta göre 
627 rey; Demokrat partiye 6 da Cumhuriyet 
Halk Partisine zuhur etti, beyanı keyfiyet ede
riz demişler. 

Sayın arkadaşlar, muhtarların bu hareketini 
hüsnüniyetle kabul etmeğe imkân yoktur. Çünki 
bu adamların tanzim ettikleri ve Demokrat Par
tinin aldığı rey adedini 627 olarak tesbit ettik
leri zabıt varakası, yani tutanak aynen resmî ma
kamlarca kabul edilmiş ve o yolda hesaba katıl
mıştır. Hakikat olduğu gibi kabul edildiğine ve 
Demokrat Partinin reyi Demokrat Partisine, 
C. H. Partisinin reyi C. H. Partisine verildi
ğine göre acaba bu tutanak ve ikinci zaptı tut
turmağa saik ve âmil olan şey nedir? Fotoğ
rafı dosyada mevcut olan bu vesikanın tarihine 
dikkat ettim, alınmış bir emri mahsusla yapıl
mış bir şey gibi geldi bana. Hiç bir mânası, 
sebebi, makuliyeti ve mantıkî tarafı yoktur. Ma-
damki kabul edilmiştir, o halde buna ne lüzum 
vardı. Sayın arkadaşımızın vesika olarak tavsif 
ettiği şey bundan ibarettir. Aslı getirttik, Ko
caeli dosyasında mevcuttur. Ben saym arkada
şımız Kocaeli dosyası üzerine söz almıyacağını 
tahmin etmiştim. Çünkü Kocaeli dosyasında 
mevcut Demokrat Partinin ilce Başkanının ya-
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zarak, uzun, uzun yazarak imza ettiği bu vesi
kada : kanaatımızca seçimlerde bazı gûna yolsuz
luklar yapıldığı kabul edilebilirse de bunlar için 
elimizde sarih hiç bir delil yoktur denilmekte
dir. Bunu salahiyetli Demokrat Parti ilce baş
kanı söylüyor. Dosyamızda mevcut olan bu 
raporda bu cihet sarahaten kabul ve ikrar edil
mektedir. 

Sayın arkadaşlarım, salâhiyetle aksini iddia 
etmek mevki ve payesine olan bir partili benim 
elimde bunun aksini ispata yarar vesika yoktur 
deyince sayın arkadaşım Demirelli için de ya
pacak bir şey yoktur. (Kâfi sesleri) Yüksek Mec
lisin raporu kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Bir 
önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kocaeli Milletvekilleri seçiminden şikâyette 

bulunan yurtdaşımızm gönderdiği dosyada Ada
pazarı, Hendek, Kandıra ve Kemaliye İlçeleri 
ile köylerinde Seçim Kanununun metin ve ruhu
na aykırı olarak yapılan işlerin şahitleri, adları 
yanına tanık kelimesi yazılarak gösterilmiş iken 
Tutamakları İnceleme Komisyonu ile bunun Ha
zırlama Komisyonu çeşitli yolsuzlukları haber 
veren bu tanıkları dini emeksizin taktire girişip 
bazı düşünceler üzerine raporunu Kamutaya 
sunmuştur. Rapor altında muhalefet şerhi olan 
arkadaşların fikirleri kanun hükümlerine uygun 
olduğundan inceleme genişletilmek üzere dosya
nın komisyona iadesini diler ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Fuad Hulusi Demirelli 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddolundu. 

Şimdi raporu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Rapor kabul olundu. 

Tutanakları birer birer oyunuza sunacağım. 
Ahmed Faiik Abasıyanık. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
İsmail Rüştü Aksal. 
BAŞKAN — Kabul 

Kabul edilmiştir. 
Cenap Aksu. 
BAŞKAN — 

Kabul edilmiştir. 
Fuad Balkan. 

'BAŞKAN — 

edenler... Etmiyenler. 

Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edenler... Etmiyenler. 
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Kabul edilmiştir. 

Dr. Fazıl Şerefettin Bürge. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Ali Dikmen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Nihad Erim. 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Amiral Şükür Okan. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Sedad Pek. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
İbrahim Süreyya Yiğit. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

23. — Konya Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları inceleme Komisyo
nu raporları (3/32) [1] 

BAŞKAN — Konya Milletvekilleri seçim tu-
1 analdan hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporunu okutuyorum. (Okundu). 

BAŞKAN — Söz istiyen var mil (Yok ses
leri.) Birinci raporu kabul edenler... Etmiyen
ler... Rapor kabul edilknâştir. 

İkinci rapor hakkında söz istiyen var mı? 
(Yok sesleri.) Oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü rapor hakkında söz istiyen var imi? 
Raporu oya sunuyorum.' Kabul edenler... Etmi
yenler.... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Tutanakları birer; birer yüksek oyu
nuza arzedeceğim. 

Dr. Hulusi Alataş, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyenler... Onan

mıştır. 
Mitat Şakir Altan, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyenler... Onan

mıştır. 
Muhsin Adil Binal, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyenler... Onan

mıştır. / 
Ol. Ali Fuad Cebesoy, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyenler... Onan-

[ l j 36 sayılı basmayazı tutanağın sonunladır. 
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mıştrr. 
Sedad Çumralı, 
Tutamağı kabul edenler... E tiniydiler... Onan

mıştır. . 
Dr. Muhsin Faik Dündar, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyeuler... Onan

ını s, t ir. 
Şevki Ergun, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyenler... Onan

mıştır. 
Rasim Erel, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyeuler... Onan

mıştır. 
Fatiu Gökmen, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyeuler... Onan

ın isi ir. 
Dr. Sadi İrmak, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyenler... Onan

mıştır. 
Mülki Karagülle, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyeuler... Onan

mıştır. 
Naim Hazım Onat, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyeuler... Onan

ın ışt.ıı\ 
Di;. Aziz Perkün, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyenler... Onan

mıştır. 
Tevfik Fikret Sılay, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyeuler... Onan

mıştır. 
Ali Kıza Türel, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyeuler... Onan

mıştır. 
Halis Ulusan, 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyeuler... Onan

ın ıştır. 
24. — Mardin Milletvekillerinin seçim tuta

nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyo
nu raporu (5/21) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Bu raporda gerek seçim dai

resinin topuna, gerekse şahsa ait olmak üzere 
iki kısım vardır. Binaenaleyh ayrı, ayrı yük
sek oyunuza sunacağım; söz. istiyen var mı? 
(Yok sesleri). 
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Ohalde birinci kısmı kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci kısım hakkında söz istiyen var mı? 

(V^ok sesleri). Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Her iki kısım da kaimi edilmiş okluğundan 
.şimdi milletvekillerinin seçim tutanaklarını bi
rer, birer oyunuza sunuyorum: 

İrfan Ferid Alpaya 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyeuler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Gl. Seyfi Düzgören 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyeııler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Riza Erten 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Abduhkadir Kalav 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyeuler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyeuler.,. 

Tutanağı onanmıştır. 
Abdürrezak Satana 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyeuler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Dr. Aziz Uras 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyeuler... 

Tutanağı onanmıştır. 

25. — M araş Milletvekillerinin .sevim tutanak
ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
rapora (5/35) [1] 

BAŞKAN — Maraş Milletvekillerinin seçim 
tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Ko
misyonu raporunu okutuyorum: 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Bu rapor hakkında söz istiyen 

var mı? 
NECATİ ERDEM (Muğla) .— Sayın millet

vekilleri; şimdi okunan rapor münderecatına gö
re Maraş Milletvekilleri tutanakları hakkında
ki itirazlar komisyonca reddedilerek tutanakla
rın kabulüne karar verilmiş olduğu anlaşıldı. 
Bendeniz, seçimde haksızlık vardır veya yoktur, 
noktalarına temas otmiyeceğim, bunlara şahit ol
madım, çünkü seçimde yoktum. Ben yalnız se
çim aleyhinde itiraz ve şikâyette bulunanların 

[1] 19 sayılı oasmayazı tutanağın sonundadır. 
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itiraz ve şikâyetlerini yüksek huzurunuzda arz 
ve tadat edeceğim, bunlar aleyhinde veya le
hinde verilecek kararları Yüksek Meclise bıra
kacağım. Ancak komisyonlarca ileri sürülen mu
cip sebepler hakkındaki hukuki mütalâalarımı 
da arzedeceğim. 

Komisyonca itirazların reddi hakkında ileri 
sürülen mucip sebeplerden en kuvvetlisi Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen itiraz istida
sına bağlı zabıt varakalarının kanuni bir vesika 
mahiyetinde olmadığı ve bu vesikaların parti
zanlık gayretiyle sonradan tanzim edilmiş oldu
ğu mütalâasından ibarettir. Komisyon bunu 
söylüyor. Seçimde haksızlık bulunsun bulunma
sın, iddialar varit olsun olmasın ben oraya ka
rışmam amma şu mütalâalar doğru değildir. 
Çünkü zikri geçen istidaya bağlı zabıt varakala
rının mühim bir kısmı Maraş Vilâyeti dahilin
deki seçim komisyonları başkan ve azaları tara
fından imza edilmiştir. Bunlar alelade varaka 
değil, seçim komisyonu tarafından verilmiş za
bıt varakalarıdır. Seçim komisyonu bu zabıt 
varakasını seçim günü, secim yerinde, seçim es
nasında, vazife başında vermişlerdir. Bu iddia
nın doğruluğuna zabıt varakalarının metinleri 
ve tarihleri şahittir. Eğer şüphe eden varsa 
dosya buradadır, tetkik buyurursunuz, doğrudan 
doğruya seçim komisyonları vermiştir. Tarih
leri 21 Temmuz 1946, metni de seçimdeki yol
suzluklardan ve seçimlerde verilen oylardan bah
sediyor, ogün verilmiştir. Bu zabıt varakalarının 
mueip sebepleri veçhile partizanlık, tarafgirlik 
gayretiyle sonradan tanzim edilmiş olduğu hak
kındaki mülâhaza kanuni delillere dayanmamış, 
bu mülâhazaların istinat ettiği sağlam deliller 
raporda, karar yerinde izah edilmemiştir ve 
edilemez de. Çünkü Maraş Milletvekilleri tuta
naklarına ait itiraz, dosyasında zikri geçen mü
lâhazayı teyid edecek ne zaif ve en küçük bir 
delile tesadüf etmek mümkün değildir. Ben 
dosyayı tetkik ettim. Esasen komisyonlar tah
kikata yanaşmamıştır. Şuhalde zabıt varakala
rının, partizanlık, taraftarlık gayretiyle sonra
dan tanzim edilmiş olduğu hakkındaki mütalâa
ların ve buna mütaallik kanaatin hangi kanuni 
delillerden tahassül ettiği, bu ilhamın hangi 
membalardan geldiği bence meçhuldür. 

Muhterem arkadaşlar, seçim komisyonları 
tarafından verildiğini arzettiğim bu zabıt vara
kaları milletvekillerinin ellerinde bulunan tu-

ı4* 
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tanaklara mesnet teşkil eden ve kurullarda bu
lunan zabıt varakalarına kuvvet ve ehemmi
yet bakımından müsavi ve bu iki zabıt vara
kası arasında hiçbir fark yoktur. 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) — Vardır 
hocam vardır. 

NECATI ERDEM (Devamla) — Varsa çı
kar söylersiniz. Ben bildiğimi, kanaatlarımı 
söylüyorum. Ben Maraş Milletvekillerini tanı
mam ki bir taraftarlık edeyim. Yalınız Ke
mali Bayi/it 'le Komisyonda tanıştık. Ben hu
kuki mütalâamı söylüyorum. Amma bu müta
lâa doğru mudur,'eğri midir, siz takdir edersiniz 
ben bildiğimi okurum. (Söylentiler) 

Hattâ iddia edebilirim ki bu zabıt varakala-
riyle seçim tutanakları arasında hiçbir fark yok
tur. Çünkü seçim kurulu tutanakları ve se
çim komisyonları zabıt varakalarına dayanmış
tır. Bunların her iki kısmı yani her iki grup 
zabıt varakaları aynı menbadan çıkmış, aynı 
salâhiyettar makamlardan verilmiştir. Seçim 
komisyonları tarafından tanzim edilip, kurul
lara tevdi edilen ve kurul tutanaklarına esas 
teşkil eden zabıt varakalarının kanuni bir vesi
ka olduğunu kabul edip de, yine aynı seçim 
komisyonu tarafından verilip ınuterizlerin, 
müştekilerin ellerinde bulunan, itiraz ve şikâ
yetlere mesned teşkil eden bu zabıt varakalarını 
kanuni kıymetten âri bir yazı telâkki etmek 
doğru değildir. Kıyas bunu tecviz etmez. Bu 
şekildeki mülâhaza aklı mantıkla alay etmek 
demektir, itiraz istidasına bağh zabıt varaka
larından bir kısmı Demokrat Parti temsilcileri 
ve yedek temsilcileri tarafından tutulmuştur: 
Bu zabıt varakalarını Demokrat Parti temsilci
leri ile yedek temsilciler (Soldan yedeği yoktur 
sesleri). 

İhtiyar heyetleri ve seçimde hazır bulunan
lar imza etmişler ve ayrıca muhtarlar mühürü 
resmî ile temhir etmişlerdir. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) —-
Kaçar lira mukabilinde ? 

NECATI ERDEM (Devamla) — Bu ikinci 
grup zabıt varakalarında seçim kurullarının im
zalan yoktur. Ve ekseriyeti teşkil eden zabıt 
varakaları da bunlardır. Fakat bunlara da ka
nuni bir kıymet vermek lâzımgelir. Çünkü se
çim Kanunu, partilerin sandık başında komisyon
lar nezdinde temsilci bulundurmak hak ve sa-
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lahiyetli olduklarını tasrih etmiştir. O halde | 
Seçim Kanunu temsilcilerin murakabe hakkını 
tanımıştır. (Soldan müşahede sesleri) 

Murakabe hakkını kullanmak, lâkaydiyle se
çimi seyretmek değildir, bilâkis seçimin seyrini | 
ciddiyetle takip ederek görülen yolsuzlukları 
zabıt varakalariyle tesbit etmek murakabe mef
humuna dâhil , temsilcilerin salâhiyetlerinde 
mündemiçti!'. Şu itibarla bu zabıt varakaları 
da salâhiyettar şahıslar tarafından tanzim kılın
mıştır. Bilfarz bu zabıt varakalarının yani bu 
ikinci grup zabıt varakalarının mahkeme ilâm
ları, noter senetleri, resmî dairelerden verilmiş 
vesikalar gibi sahteliği veya aksi sabit oluncıya 
kadar mamulünbih ve muteber kanuni bir ve
sika mahiyetinde olmadığı kabul ve teslim edil
dikten sonra dahi, topyekûn bu mazbataların 
kulağından tutup kaldırıp atmak, sonra da elde 
delil yoktur diyerek bütün itirazların reddine 
karar vermek doğru olmaz. Bilâkis bu zabıt 
varakaları gözönünde tutularak orada yazılı va
kıaların tesbiti ve hakikatin meydana çıkarıl
ması için derin tahkikatın açılması, hattâ zabıt 
varakalarında imzası bulunanların şahit sıfatiy-
le ifadelerine müracaat edilmesi zaruridir. 
(Soldan, burası mahkeme değil sesleri). îtiraz-
h tutanakların Komisyonlara havale «dilmesini 
emreden İçtüzüğün, istihdaf ettiği gaye, ancak 
ve ancak budur; başka türlü tefsir ve tevil edi
lemez. Çünkü Içtüzükün 16 ncı maddesinin bi
rinci fıkrasında, hazırlık komisyonlarının İnce
leme Komisyonu Başkanı vasıtasiyle bütün in
celemelerde bulunabileceklerini tasrih etmiştir. 
İnceleme Komisyonu Başkanlığı vasıtasiyle ya
pılacak incelemeler herhalde tahkik işi, herhalde 
dedilleri toplama, delilleri celbetme işidir. Eğer 
böyle değilse, maksat yalnız elde bulunan kâ
ğıtları tetkik etmekten ibaretse, İnceleme Komis
yonu başkanlığına müracaat etmek için makul 
bir sebep tasavvur edilemez. Hazırlama Komis
yonları her vakit İnceleme Komisyonu Başkan
lığına müracaat etmeksizin dahi ellerindeki kâ
ğıtları İnceleme fırsatını bulabilirler. İçtüzüğün 
16 ncı maddesi, ikinci fıkrasında komisyonla
rın bütün muhaberatı tetkik ve bütün gerçekle
me araçlarına müracaat edebileceklerini tasrih 
etmiştir. 

Bütün gerçekleme araçlarına müracaat tahki
katın ta kendisidir ve gerçekleme araçlarına 
müracaat tahkikatını derinleştirmektir. Esasen 1 
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tetkikatm icra edilmesi için evvelemirde tahki
katın yapılması şarttır. Çünkü tetkikatm tatbik 
edilebileceği saha delillerdir. Deliller toplan-
madıkça tatbikat sahasına girilemez, ve İçtüzü
ğün 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasını tatbik 
etmek için kanuni bir saha elde edilemez. 

(Soldan, bunları söyledin sesleri, gürültü
ler). 

EKREM ORAN (İzmir) — İnsaf yahu.. 
. NECATİ ERDEM (Muğla) — Siz de söyle

diniz. 
BAŞKAN — Sözünü kesmeyiniz. 
NECATİ ERDEM (Muğla) — Fakat ben 

çok söylediğimin farkında değilim. 
EKREM ORAN (İzmir) — Cezbeye kapıl

dınız. (Gülüşmeler). 
BAŞKAN — Devam buyurun. 
NECATİ ERDEM (Devamla — Affedersi

niz ben politika hayatım bilmiyorum, bende
niz avukatım. Belki fazla gittim. 

Yalnız müsaade buyurun, bir küçük noktayı 
arzedeyim. Evvelce söz söyliyen arkadaşlar dedi
ler ki, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında; komis
yonların bütün gerçekleme anaçlarına müracaat 
edebileceği yazılı. Yani fiili iktidari sığası 
vardır. Müracaat mecburi değildir. Şu 
halde Komisyon gerçekleme araçlarına mü
racaat edip etmemekte serbesttir, (öyle
dir sesleri) Fakat o kelime, benim ço
cukluğumda okuduğum sarfı osmani kai'delerine 
göre, tiili iktidari sığası değildir o. (Gülüşmeler, 
değişti sesleri). O fiili iktidari sijğasıdır. Bunun 
mânası, Komisyon şu veya bu tahkikat araçlarına 
müracaat edebilir de şu veya buna edemez değildir. 
Bütün araçlara müracaat etmeye muktedirdir de
mektir. (Gülüşmeler). Fiili iktidari sığasında böy
ledir. Eğer bu sığadan bir de ihtiyar mânası çıka-
rılıyorsa bu ihtiyar mutlak serbesti mânasında tef
sir edileımez. Herhalde bunu inceliyerek bu ser
bestiyi ayarlajmak, bir kıstasa vurmak icabeder. 
Zannediyorum ki, bu ihtiyar ve serbesti tahkikat 
mevzuunun icapları ve elde edilen delillerin ka
rar vermiye kifayet odip, etmemesi ile ayarlan
ması ve bir kıstasa vurmak icabeder. (Soldan al
kışlar) Yoksa tahkikatın icrastr veya icra edilme
mesi komisyonların keyfine bağlı demek değildir. 
İçtüzükte böyle keyfe bağlı bir şey yoktur. (Sol
dan alkışlar) Şimdi neticeyi şu kısa şekilde anla
tacağım. (Gürültüler, alkışlar soldan.) 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun sözlerini bi

tirsin. 
NECATİ ERDEM (Devamla) — Şimdi hatı

rımda olmıyanları arzedeyim. (Eyvah yandık 
sesleri, sabahı bulduk sesleri). 

itiraz istidası şunları söylüyor, itiraz istida
sına bağlanan zabıt varakaları mündereeatı şu
dur : 

1. — Çardak Bucağında seçim sonunda oy
lar sandık başında tasnif edilmemiş (Soldan al
kışlar) sandık yerinden kaldırılarak bir odaya 
kapatılmış (Soldan, alkışlar). Demokrat Part i 
müşahidi koğulmuş. 

EKREM ORAN (İzmir) — Ne iyi olmuş. 
NECATI ERDEM (Devamla) — Kapuya jan

darma dikilmiş ondan sonra kapalı bir yerde oyla
rın tasnifine başlanmış. (Soldan gürültüler). Ben 
söylemiyorum beyefendiler bunları Salâhattin 
Hudaîoğlu söylüyor, istidanın sahibi söylüyor. 

2. — Oyları kullanmak üzere gelen seçmenle
rin defterde isimleri bulunmadığından bahis ile 
oyları kabul edilmemiş. 

3. —- Seçmenlik ehliyetini haiz olmayan kim
selerin oylan kabul edilmiş. 

Seçim sandığı Çölili, Hanı başı, Çiçek köy
leri arasında dolaştırılmış ve miadından evvel" 
açılmış kapatılmıştır. (Soldan alkışlar bravo 
sesleri, gülüşmeler) 

5. — Seçim Komisyonu reisi Hacı Doğan Ayağa 
kalkarak yanma jandarma onbaşısı ramazanı 
almış, jandarma onbaşısı silahına mermi sür
dükten (Soldan alkışlar gülüşmeler) ve halk bu 
suretle ölüm tehdidi altına alındıktan sonra ko
misyon reisi propagandaya başlayarak demok
rat Parti kurucusu Muhterem Celal Bayan dili
ne dolayarak ağıza alınmayacak dinlenmesi ar
zu edilmiyecek şekilde iftira ve tefevvühatta bu
lunmuştur. 

6. — Seçim defterlerinden iki parçası seçim 
komisyonu başkanı tarafından gizlenerek def
terlerin kaybolduğu ileri sürülmüş ve gizlenen 
bu iki parça defterde isimleri yazılı seçmenle
rin oylarını kullanmalarına muhalefet edilmiştir. 
zabıt tutulmuyor, müsaade buyurun. 

7- — Yazıköy, Deveboynu, Karabük köyle
rinde Halk Partisi adaylarına oy verilmesi için 
propagandalar yapılmış, seçmenler üzerinde 
cebrü şiddet kullanılmıştır. 

8. — Afşin ilçesi Halkevinde seçim devam 
ederken Demokrat Parti mümessili bir lüzuma 
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mebni seçim yerinden ayrılarak murakabeyi man-
keme kâtibi Hulusi Karagenç'e tevdi etmiş, bu 
sırada Karagenç tehdit edilerek Halk Partisi 
Başkanı Mahmut Demir ve seçim komisyonu üye
si Mustafa Çıraal Halk Partisi adaylarını havi 
100 aded oy kâğıtlarını sandığa atmıştır. 

9, — Afşin ilçesinde Belediye Reisi özdemir 
belediye âzasından Ali Arslan'a mensup 25 ka
dın oylarmı kullandıktan sonra belediye reisinin 
evine giderek çarşaf ve peçe ile üviyetlerini giz
ledikten sonra tekrar oy kullanmışlar ve bundan 
sonra da çarşaf ve peçelerini değiştirmişler ve 
bu suretle her kadın müteaddit oy kullanmşıtır. 

10. — Afşin İlçesinin Kerimin köyündeki 
sandık yerinden kaldırılarak Söğüt köyüne;, ora
dan da kaldırılarak Armutalan köyüne getiril
miş, oyların tasnif işi Armutalan. köyünde ya
pılmıştır. 

işte bütün bü iddiaları ihtiva eden zabıt va
rakaları kısa bir cümle ile yani kanuni bir vesi
ka mahiyetinde olmadığından ve sonradan teda
rik edilmesi melhuz bulunduğundan bahsile bir 
yığın itirazlar kaldırılıp atılmıştır. Tahkikat nok
sandır, dosyanın komisyona iadesini isterim 
(Alkışlar). 

Dr. KEMALİ BAYlZÎT (Maraş).— Efen
dim, kuvvetli hukukçu ve hatip arkadaşı
mızdan sonra bu yüksek heyete aynı hukuk me
selelerini anlatmak kudretini kendimde bulamıyo
rum bunu hukukçulara bırakırım- Yalnız mev
zu Maraş ilini alâkadar ettiği için bir iki kelime 
söyliyeceğim. 

Arkadaşlar; Gündüzkü maruzatımda da izah 
etmiştim; Demokrat Parti bir tertip ve tasnif ile 
bütün seçimlere itiraz etmiştir. Maraş ta bu me-
yandadır. 

Seçimde tasnife hile karıştırıldığı! mesele
sine gelince ben umumi olarak hâdiselerin içine 
girmeden Maraş seçimini kısaca anlatırsam vazi
yet aydınlatılmış olur. 

Maraş merkez kazasında biz yani Halk Par
tisi adayları ekseriyetle seçimi kaybetmişizdir. 
Ancak bir arkadaşımız merkez kasabada seçimi 
kazanmıştır. 

Afşin, Köksün ilçelerinde aşağı yukarı De
mokrat Parti ile müsavi rey aldık. Andrin'de 
Demokrat Parti teşekkül etmemişti. Son gün te
şekkül etti. Fakat oy alamadılar. Yani Andrin 
Demokrat Partiye rey vermedi. 

Elbistan ilçesi ki oy adedi aşağı yukarı mer-
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keze muadildir. Burada seçim tarzı şöyle oldu: 
Dört tane kuvvetli bağımsız aday vardı. Elbis
tan'lılar konuşmuşlar, ittifak etmişler, dört 
bağımsızla iki Halk Partisi adayına oy verelim 
demişler ve böylece oylarını Cumhuriyet Halk 
Partisine ve bağımsızlara vermişler ve bunun 
neticesi Demokratlar burada da seçimi kaybet
mişlerdir. En son tasnifi yapılan Pazaeık ilce
sine gelince; eğer arkadaşımız Necati komis
yonda zabıt varakası denen kâğıtları tetkik et
miş olsalardı şikâyet meali gayet garip bir id
dia vardır onun. görürlerdi. Diyorlar ki 20 bin 
seçmeni olan ilçede 1.4700 oy'Cumhuriyet Halk 
Partisi alıyor ve 9600 küsur oy da Demokratlar 
kazanıyor. 20 000 seçmeni olan bir ilçede her 
iki tarafın oy sayısı 24 - 25 bini buluyormuş bu 
nasıl olurmuş. Buna maddeten imkân var mı 
imiş? Arkadaşlar, bu nasıl bir iddiadır ve mâ
nası nedir takdirinize arzederim. Tutanak de
dikleri vesikalar bizi tekzib eder mahiyette de
ğildir. Bu kâğıtlar sadece bir sandıktan çıkan 
oy adedini bildirmektedir ki, bu adedi er resmî 
tutanaklardaki oylardan farksızdır ve bunun 
içinde yapılan iddia yersiz, ve lüzumsuzdur. 
Pazarcık seçimine hile karışmış. Bunun aslı yok
tur. Eğer buranın seçimine hile karışmış olsay
dı bu ilçenin tasnifine kadar C. H. Partisinin ka
zandığı 6 milletvekilliğinden birini, kaybetmez 
ve bugün aramızda Bağımsız olarak bulunan 
Emin Soysal arkadaşı kazandırmazdık. Maraş 
seçimlerinde idarî tazyik, hile ve fesat olmadığı
nı bizlere beyan eden bu bağımsız arkadaşın en 
bitaraf şahit olarak bu Yüksek Kürsüden ef
kârı umumiyeye hitabetin esin i asilâne bir hare
ke], olarak beklerim. 

BAŞKAN •— Söz alan iki arkadaş var. Ko
misyon sözcüsü söz istiyor ona veriyorum. 

TUTANAKLARİ İNCELEME KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) 
--- Sabrınızı tüketmeyeceğim. Burada bir husu
siyet var. Necati Bey arkadaşımız dosyaya sa
dık kalmadan konuştular, dosyada tutanaklarda 
milletvekili seçimlerine itiraz edilmiştir ve bir 
takım vesikalar ibraz edilmiştir. Bunlar kâfi gel
mediği için Meclis Başkanlığına da itiraz edil 
mistir. Hususiyet bu komisyon raporunu hazır
larken itirazları tesbit etmiştir. Sabahattin 
Hudayioğlu bu itirazını yaparken bir vesika 
iliştirmişlerdir.. Kendisi müracaatlarında di
yorlar ki; Demokrat Parti, Tevfik Kadıoğlu, C. 
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H. Partisinden Abdulkadir Aksüyek hiç oy al
madığı halde listeler şu şekilde değiştirilmiş
tir. Ye buna vesika diye iliştirdiği oy listesinde 
görüyoruz ki, hem Tevfik Kadıoğlu )Loy almış
tır hem de Abdulkadir Aksüyek rey almıştır. 
İddia ile netice arasında bir mutabakat yok
tur; bunun samimiyetine inanamadık. Ondan 
sonra seçimlerin mualliliyeti işi olmayınca ikinci 
müracaatla diğer zabıt varakalarını verdiler. 
11<inici iddiayı da esassız bulduk. Bunun için 
kabul etmedik. 

Bu kadare.ık izahat vermeği zaruri gördüm. 
BAŞKAN — Emin Soysal. (Kâfi sesleri). 

Karşı söyleyeceklerin iki olması için söz veri
yorum. 

EMİN SOYSAL (Maraş) - -Muhterem arka
daşlar, ben ne Demokrat Partisindenim ve nede 
O. II. Partisindenim. Maraş halkı beni seçerken 
hem Demokrat Partiye mensup olanlar, hem 
Halk Partisi üyeleri hem de bitaraf halk benim 
için rey vermişlerdir. Bu cihetten bağımsız ol
duğum için sözlerimi mümkün olduğu kadar bi-
t a raf] ı ki a söylemeye çal ı şacağ r m. 

Evvelâ, şunu arzedeylm ki, Maraş halkı, 
köylüsü ve şehirlisi reylerini kullanırken - De
mokrat Partili arkadaşlardan gücenmemelerini 
rica ederim - bu reyleri Demokrat Partiye ver
memişlerdi r. Hattâ Maraş dâhili de, orada ta
mamen Demokrat Parti kazandığı halde reyle
rini. Demokrat Partiye vermiş değillerdir. Sah
nenin arka tarafına bakalım. Maraş halkı, Eı-an-
sa Devletine vaktiyle tek başına harlı açan bu 
il halkı, Hükümet işleri iyi gitnıod iğinden ve 
harb yıllan içinde çektiği sıkıntılardan dolayı 
muztarip olarak, ne olursa olsun, başka bir par
tiye rey vereyim diye reyini Demokrat Partiye 
tevcih etmiştir. Bu meseleye dikkatinizi çeke
rim. Bıı, öyle bir meseledir ki, dikkate değer. 
Maraş İli hakikaten ihmal edilmiştir. Ma rast a 
kazaları arasında irtibat tesis edecek surette 
2o serıedetıberi birtek şose yapılmamıştır. El
bistan'dan tren yoluna senede 500 vagon fasul-
ya taşınır. Bu fasulya, affedersiniz, hayvanla
rın sırtında taşınmaktadır. Kışın üç. ay Ma
raş'm bütün kazalarının her biri, müstakil, bir 
vilâyet gibi, vilâyet merkezinden ayrı kalır. 
Posta kazalardan merkeze insanların sırtında 
taşınır. Bu neden ihmal edilmiştir. Bunun se
beplerini izah edecek değilim. Mâkul ve gay-
rimâkul sebepleri vardır. Bunlara ileride te-
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mas edeceğim. (Bütçede sesleri). 

Bu yönden dolayı halk müşteki olarak, ne 
olursa olsun demiş ve reyini Demokrat tarafa 
vermiştir. Köylünün reyi meselesine gelince : 
Köprülü Fuat Beyin sabahleyin söylediği gibi, 
rey. meselesinde köylünün olgunluğundan filân 
bahsetti. Ben size bir şey arzedeyim: bir köyde 
üç çeşit rey kullandıracak hava yaratıldı, ve 
köylü üç çeşidine de tamahetti. Bir köyde mu
allimle alâkadar.oldum, koy halkı tamamen biz 
sana rey vermeyiz dediler. Bu beni ürküttü ve 
ıstırap duydum arkadaşlar. Bunların rey verip 
vermemesi ve verdikleri reyin ne kadar katiyet 
ifade edeceğini takdir etmeği size bırakryorum. 
Bu reyler izafidir, rölatiftir, nispîdir. Mutlaka 
katı olarak 15 Ahmed'e bir Ahmet daha ilâve 
edersek 16 Ahmet eder diye cemetmeği doğru 
bulmuyorum. (Soldan, doğru sesleri). 

Bendeniz Elbistan hakkında yapılan itiraz
ları tetkik ettim. Müstakil bir aday olarak sa
mimi olarak söyleyim ki, arkadaşlar, ben Halk 
Partisini, sureti katiyede kazandırmamak yolunu 
tutmuştum. Üç kasabada akrabalarım, dostla
rım vardı. Biraz da kendileri çağırdığı için bu 
iktidar da elimde idi. Fakat aym 18 inde, 19 
unda iki partinin listesi ilân edilince, bendeniz 
her şeyden evvel memlekete hizmet edecek adam
ların evsafı üzerinde durmağı hoca olduğum
dan ötedenberi itiyat edininişimdir. Listedeki 
adamların evsafına baktım ve gördüm ki, De
mokrat Parti arkadaşlar, ben Demokrat Parti 
kurulmadan evvel, anamdan doğdum doğalı 
demokratım, demokrasiyi severim, Demokrat 
Partinin tesbit ettiği listeyi kazandırmamak 
için elimden geldiği kadar çalıştım, isterseniz 
şahıs şahıs isimler verebilirim. Teşkilâtıma emir 
verdim, ve söyledim, dedim ki, iki listeyi kar
şılaştırınız, iki liste içinde şu şu adamlar evsaflı-
dır, intihap ediniz. Bir defa Cumhuriyet Halk 
Partisi adaylarından bir, tanesi ilk mektepden-
beri arkadaşımdır, Kemali Bayizit, temiz, asîl, ve-
karlı, çalışkandır, bunu alacaksınız, öbürü de Ha
san Reşit Tankut; bunu da mutlaka seçiniz, bu El
bistan içirt değil, Türkiye için lâzım bir ilim ada
mıdır, bir, ziynettir, seçin bunu dedim. (Sol
dan, bravo sesleri). Ondan sonra beni de ister 
alin, ister almayın, siz çağırdınız geldim, inti
hap ederseniz ne âlâ. Diğer taraftaki insanlar-
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dan-da kimi beğenirseniz ona rey veriniz de-
dim< Samimî olarak söylüyorum. Üç kazada teş
kilâtım böyle çalıştı. 

Elbistan'da da vaziyet şu idi: orada halk 
münevverdir, aydındır. Onun için* Jandarma, 
kaymakam, vali ve hattâ Parti müfettişinin 
orada gelişleri gidişleri bir manzara teşkil edi
yor. Geliyorlar belediye binasında yatıyorlar, 
sonra gidiyorlar. Halka tesir edemiyorlar, 
kimse tesir edemez, halka ve edemedi. Elbis-
tanlılar listeleri karşılaştırdıktan sonra reylerini 
verdiler. 

Afşin Kazası tasnifinde bulundum, gördüm 
ki, 10 500 seçmenden 3 000 küsur seçmen iştirak 
etmiştir. 

Bunlar da beş, on eksik, ufak tefek ihti
lâflar; bunları kendi aralarında hallettiler. 
Diğer kazada zaten o şekilde cereyan ediyordu. 
Fakat arkadaşlar şunu tekrar edeyim k; reyi 
ister bana versinler, ister ona versinler, ister 
başkasına versinler reyler rölatiftir, nispîdir. 
Halkı okutmak lâzımdır. Ondan sonra bunlar 
lâfı güzaftır. Memleketin özel işle asıl işlerine 
dönelim. Milletin işlerine bakalım, ey hukuk
çular memleketin asıl işlerine dönelim, (Alkış
lar) . 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz is-
tiyen yoktur. Raporu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi seçim tutanaklarını birer, birer oyu
nuza sunnuyorum. 

Dr. Kemali Bayizit 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyenler... Onan

mıştır. 
Rıza Çuhadar 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyenler... Onan

mıştır. 
Dr. Kâmil İdil 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyenler... Onan

mıştır. 
Emin Soysal 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyenler... Onan

mıştır. 
Hasan Reşid Tankut 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyenler... Onan

mıştır. 
Abdullah Yaycıoğlu 
Tutanağı kabul edenler... Etmiyenler... Onan

mıştır. 
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26. — Rize Milletvekillerinin seçim tutanak

ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/22) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Söz istiyen var mil (Yok ses

leri). 
O halde raporu oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletvekillerinin seçim tutanaklarını ayrı, 

ayrı oyunuza sunuyorum. 
Tahsin Bekir Balta 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tutanak onan

mıştır. 
Hasan Cavid Belûl 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 

onanmıştır. 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 

onanmıştır. 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 

onanmıştır. 
Fuad Sirmen 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 

onanmıştır. 
Ali Zirh 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 

onanmıştır. 

27. — Afyon Karahisar Milletvekillerinin se
çim tutankları hakkında Tutanakları İnceleme 
Komisyonu raporu (5/5) [2] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN —• Rapor hakkında söz istiyen 

var mı? (Hayır sesleri). 
Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletvekilleri seçim tutanaklarını ayrı ayrı 

oyunuza sunuyorum. 
Gl. Sadık Aldoğan 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 

onanmıştır. 
Mehmet Aşkar 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 

[1] 20 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 11 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

onanmıştır. 
Hazim Bozca 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Tutanağı onanmıştır. 

Hasan Dinçer 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Şahin Lâçin 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Kemal özçoban 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Dr. Cemal Tunca 
BAŞKAN.— Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Ahmet Veziroğlu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
BAŞKAN — Aydın'a geçiyoruz. 

28. — Aydın Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyo
nu raporu (5/35) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? 
ADNAN MENDERES (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlar, gecenin saat birinden sonraya 
kalmak talisizliğine uğradığım için çok esef et
mekteyim. Bu itibarla mümkün olduğu kadar kı
sa ve sizin sabrınızı bitirmeden sözümü bitirmek 
istiyorum. (înşaallah sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar; kim ne derse desin 21 
Temmuz tarihinde yapılan milletvekili seçimle
rinde birçok yolsuzluklar ve kanunsuzluklar ol
duğu hakkında teessüs eden kanaat umumidir. Bu 
kanaatin bütün vicdanlarda yeretmesine sebep 
kanunu tatbika memur makamlar ve vazifeliler 
tarafından türlü türlü kanunsuz hareket ve mua
melelerin, her çeşitten tazyik ve tehditlerin, zor ve 
şiddet kullanma hâdiselerinin her yerde açıktan 
açığa yapılmış olması ve bu mübalâtsizca işlenen.. 
kamunsuzluklarmm ıstırabına şehirlerde, kasaba
larda ve köylerde yığm yığın vatoadaşların biz
zat mâruz kalmış bulunmalarıdır. Bu itibarla 

[1] 27 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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denilebilir ki, mazbatalarını tetkik ve müzakere 1 
etmekte olduğumuz son milletvekili seçimlerinin 
millî iradeyi tecelli ettiremediğine dair olan en 
hakikî delil, Türk Milletinim viedanmda yerleş
miş olan bu kanaattir, iktidar Partisinin Sayın 
Genelbaşkanı înönünün son seçim nutkunda bu 
hakikat şöylece ifade olunmuştu: «Dâvanın esası 
milletin serbest iradesinin meydana çıktığına mil
letin kendisinin inanmasıdar.» 

Evet ne denirse densin seçimler hakkında Türk 
milletinin verdiği hüküm bütün delillerin üstün
de bir değer taşımaktadır. Bununla beraber se
çimlerin kanunsuzluk içinde cereyan ettiğine ve 
millî iradenin serbest tecelli edemediğine dair 
olarak Tutanakları İnceleme Komisyonuna her 
ilden kucak kucak şikâyetler, itirazlar ve vesi
kalar gelmiştir. Bu komisyonun bazı müzakere
lerinde ben de bulundum ve esefle gördüm ki, 
halkın vicdanında bu kadar yerleşmiş bulunan 
kanaati getirilen bunca şikâyet ve delillere ko
misyonca asla değer verilmemiştir. Seçimin her
hangi bir ilde bozulması şöyle dursun, sanki 
hiçbir ilde, hiçbir seçim kurul ve komisyonunda 
kanuna aykırı bir hareket görülememiş gibi ya
pılan isteklere rağmen bunca şikâyet ve itiraz
lardan bir tekinin tahkikine dair komisyonca 
lüzum görülmemiştir. Bu konuda Yüksek He
yetiniz huzurunda cereyan etmekte olan müza
kereleri de teessürle ıtakip ettik. 

Arkadaşlar; 21 Temmuz seçimleri başlı ba
şına bir hâdise değil; memleketimizin geçirmek
te olduğu esaslı değişiklikleri akışı ve seyri 
içinde bir merhaledir. Bu itibarla 21 Temmuz se
çimlerinin mahiyetini ve hattâ bugünkü müza
kerelerimizin mevzuunu daha iyi kavramak için 
başından itibaren olayları gayet süratli bir ba
kışla gözden geçirerek maddi delil ve vesikala
rın yanında hâdiselerin mantığından ve lisa
nından deliller toplamanın lüzumsuz sayılacağı
na kaniim. 

Arkadaşlarım; cümlenin bildiği gibi yakın 
zamanlara kadar memleketimizde tek parti sis
temi hâkimdi. Bu o demektir ki, memleketin 
idaresini,mesuliyetini omuzlarında taşıyan Halk 
Partisi ıtek partili sistemiu birden bağlı parti
lerden mevcut olmasına bağlı bir demokrasiye 
müraecah olduğuna inanıyordu. Memleketimi
zin iç şartları ve tarihî hâdiselerin akışı bu yo
lun artık kesin olarak terkedilmesi lüzumuna 
hepimizi inandıracak gelişmeler gösterdi. Bu- l 
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I nun üzerinedir ki, Halk Partisinden başka par

tilerin kurulduğunu görüyoruz. 
Bu yeni gidiş biraz ilerleyince tek parti ola

rak memleketi uzun yıllar idare etmiş olan Halk 
Partisi maalesef yerleşmiş temayül ve görüşle
rinin tesirinden kendisini kurtaramamrş ve yeni 
partilerin memleket içinde yayılmasını ve kuv
vetlenmesini önlemek maksadiyle şiddetli ted
birlere başvurmuştur. Denilecek ki, iktidar par
tisi kendisine rakip olacak partilere rahmet 
okumakla mükellef değildir ya... Bu itiraz hiç 
şüphesiz ki, doğrudur. Ancak bunun kadar doğ
ru olan bir cihet te, uzun yıllar tek parti ola
rak memleketi idare etmenin iktidar partisine, 
memlekette demokrasiyi geliştirmek vazife ve 
mesuliyetini yüklemekte olmasıdır. Bu düşünce
lerle hareket etmesini umduğumuz iktidar par
tisinin yeni partilere karşı şiddetli ve haksız 
tedbirler aldığını görmekle müteellim olduk. 
Asıl teessürü mucip olan cihet ise Halk Parti
sinin mücadelede kendi teşkilât ve vasıtaların
dan ziyade Hükümet teşkilâtını harekete ge
tirmiş olmasıdır. 

Bu mücadelede istenilen neticeyi verme
di. Çünkü milletimizin vatandaş haklarına tam 
olarak kavuşmak arzusu kuvvetli idi. Bunun 
üzerine diğer partilere daha ziyade yayılıp kuv
vetlenmeğe vakit bırakmadan seçimleri yapmak 
ve bu suretle de dört seneyi teminat altına al
dıktan sonra rahat, rahat yeni tedbirler dü
şünmek taktiği uygun bir çare gibi göründü ve 
seçimler ansızın öne alındı. 

Fakat daha belediye seçimlerinde anlaşıldı 
ki, vatandaşın reyini serbestçe kullanmak ve 
millet iradesini yürütmek hususundaki azmi 
kesindir, iktidar partisi milletvekili seçimlerine 
bu müşahedenin tesiri altında yani millet ira
desinin kendi laleyhinde tecelli etmesinin ihti
mal dahilinde bulunması endişesi içinde hazırla
nıyordu. Onun için demokratik esaslara aykırı 
bazı mühim kanunlarda yapılacak değişiklikleri 
geciktiriyor, Milletvekili Seçimi Kanununda de
ğişiklik yapılırken de millet iradesini tam te
celli ettirecek hükümlerin ve usullerin kabulün
den çekiniyordu. O suretle ki, Milletvekili 
Seçimi Kanunu âdeta seçimi iktidar partisine 
kazandırabilmek için yapılmıştı. Böyle bir ka
nunla alınacak netice daha ozaman cümlece ma
lûm oldu. 

I Görülüyor ki, buraya kadar «cereyan eden ha* 
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diseler hep 21 Temmuzu hazırlamak tedbirlerin- I 
den ibaret gibi sayılabilir, iktidar partisinin 
21 ^Temmuzda her ne bahasına olursa olsun se
çimleri kazanmak niyeti âdeta elle tutulur açık
lıkta idi. Halk Partisi adına söylenen seçim 
nutkunda, seçimlerden sonra şikâyet dinlenmi-
yeceği hakkındaki ifadeler de bahsin burasında 
dokunmadan geçilemiyecek mânadadır. Seçim
leri miitaakıp memleketin dört tarafından yük
selen sonsuz şikâyetlere karşı İstanbul Sıkı Yö
netim Komutanlığının milletvekili seçimleri hak
kında her türlü neşriyatı menetmiş olmasının mâ
nası da gayet açıktır. 

Hâlâ 21 Temmuz seçimlerine ait olarak ha
zırlanmış bulunan ilânın tatbikatı karşısındayız. 
kabinenin şiddetli hareket edeceği ve bir takım 
kanunlarla demokratik gelişmenin durdurulaca
ğı yolundaki rivayetler /umumi efkârı ve mat
buatı baskı altında bulundurma tedbirlerinden 
gibi görülmektedir. Anlaşılıyor ki plânın 21 
Temmuzdan sonra olan ikinci safhası böylece 
seçimler üzerine bir perde çekmekten ibarettir. 
Tâki seçim günü yapılan bütün kırıp dökücü, 
kanunsuz hareketler takibsiz kalsın ve millî ira
denin serbestçe tecelli edememesi hadisesinin 
yarattığı akisler ve teessürler ifadesiz kalsın. 

Arkadaşlar; Aydın Milletvekili seçimleri 
umumiyetle muhtarından en yüksek âmirine 

/ kadar idare .teşkilâtının baskısı ve jandarma 
tehdidi altın d cereyan etmiştir denilebilir. Der
hal ifade edeyim ki bugün Aydın Milletvekili 
sıfatını taşıyan arkadaşlarımın şahıslarına mü
teveccih bir şikâyetimiz yoktur. Şahsiyetleri 
muhteremdir. Büyük Meclise Aydın'dan tev
di edilmiş olan itiraz ve şikâyeti muhtevi dos
ya bir bakışta seçimleri ne derece yolsuz ve ka
nunsuz yapıldığı hakkında fikir vermektedir. 

Bir çok yerlerde Komisyon azaları ve vazi
feliler Halk Partisi listelerini bizzat zarflara ko
yarak seçmenleri bu zarfları sandığa atmağa ic
bar etmişlerdir. Nazilli'de 3 numaralı sandıkta 
Komisyon başkanı bulunan ortamekteb müdürü 
Arif Güvendik'in içleri Halk Partisi aday lis
teleri ile dolu zarfları sandığa atarken yaka
lanmış olmasını bir misal olarak zikrediyorum. 
Arif Güvendik'in bu hareketini tesbit eden ve
sikanın altında hadiseyi görenlerden H. Partisi 
müşahitleri Nuri ;Küçük'le Cemal- Ercan'ın im
zaları da vardır. Bu sandıkta seçmenler liste
sinde 402 imza ve mühür bulunduğu halde san- I 
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I dik içinden 380 oy pusulası çıkmıştı.-. Çünkü 
[ sandık başkanı mektep müdürü Arif fazla im

za ve mühürler için hazırladığı Halk Partisi. 
adaylarını havi zarflan sandığa atmadan ya-
kal."aı m işi ir. 

Yine Nazilli'de dört uınmaralı sandıkda. Mal-
| müdürü ve Tahrirat kâtibi Halk Partisi rey pu

sulalarını kendileri zarflayarak kendileri san
dığa atmışlardır. 

Aydın merkezinde de Halk Partisinin aday 
listeleri mühürlü zarflar içinde ve kapatılmış ola
rak muhtarlar eliyle dağıtılmaya başlanmış, bu 
arada, bir muhtar bu zarflardan dağıtırken suç 
üstü yaknlanmıştrr. 

İdare âmirleri ve muhtarlar para ile rey sa
tın almak yoluna gitmişlerdir- Meselâ Söke kay
makamı Çal işli muhtarını çağırarak kendisine 
700 lira vermiş ve bu para ile köylüyü Halk Par
tisine rey atmağa kandırmasını emretmiştir. 
Bundan başka yine bu cümleden olarak Tteİs 
köyü muhtarı köyün Demokrat Part i Başkanı
nı çağırıp Milletvekili seçimleriyle alâkadar ol
mazsa kendisine 100 lira verileceğini söylemiş, 
40 lira da peşin vermiştir. Her iki hâdise sahil
lerle tesbit olunmuştur. 

Bozdoğan'da haya,tta bulunan bir çok De
mokratların adaları defterlere geçirilmemiş ol
duğu halde ölmüş vatandaşların isimleri def
terlere yazılmış ve daha garibi bu ölülerin isim
leri hizasına parmak basmak suretiyle Halk 
Partisi adayları için reyler atılmıştır, Bazı yer-

| lerde vatandaşların reyleri komisyon azalan ta
rafından sandıklara atılmış ve sonradan reyleri
ni kullanmak üzere gelen bu vatandaşların rey
lerini kullanmak hususundaki müracaatları din
lenmemiştir. Söke 'de 35 numaralı sandıkla Çine'
nin Cumaiı köyünde bu hususa dair zabıtlar 
tutulmuştur. 

Hemen her yerde idare âmirlerinin baskısı 
şiddetle hükmünü icra etmiştir. Meselâ Koçarlı, 
Söke kaymakamları Yenipazar, İneirliova, Ak-
köy„ bucak müdürleri Bozdoğan Hususi muha
sebe memuru ve Aydın'da polis komiseri hakla
rında tanzim edilmiş vesikalar vardır. Bunlar 
adam dövmüşler veya dövdürmüşler, kahvelere 
köy odalarına adam hapsetmişler, her türlü taz
yik ve tehditte bulunmuşlardır. 

Heıaen bütün muhtarlara Halk Partisince 
para dağıtıldığı ilin her tarafında kuvvetle söy-

I leiımektedir. Bu husus tabi atiyle tevsik edilme-
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ıtniş isede yapılacak tahkikat ile hakikatm mey
dana çıkacağı muhakkak gibidir. 

Bunlar bazı misallerdir, Tazyik, tenkit ve 
hile yollariyle Halk Partisi lehine kazandmlama-
yan seçimlere tutanaklar değiştirilmek suretiyle 
de fesat karıştırlımştır. Nazilli'de sekiz sandıkta 
Söke'nin Güllü bahçe köyünde Çine'nin Ka
yıldı ve Kuğuk köylerinde tutanak değiştirilmesi 
hâdiseleri tevsik olunabilmiştir. 

Yukarıda söylediğim vakıalar tesbit olunanla
rın küçük bir kısmıdır. Dosya dalı a birçok şikâ
yetleri ihtiva etin ektedir ki, bunlarm burada 
sayılıp dökülmesi uzun sürer. Esasen 100 ve yüz
lerce kasabaları ve şehirleri bütün bir il içimde 
cereyan eden kanunsuz hareketleri eksiksiz tes-
bit etmeğe kimsenin kudreti yetmiyeceği aşikâr
dır. Ancak şu sayrlan hâdiseler dahi Aydın ilin
de milletvekili seçimlerinin salim yola yürütül-
mediğmi açıklayacak mahiyettedir. Bunlara ilâ
ve olarak, Demokrat Partinin al içinde sandık 
başlarına gönderdiği 356 temsilciden 105 nin san
dık başlarından uzaklaştırıldıklarını söylemek 
kanunsuzlukların nasıl geniş bir saha ve plân 
dâhilinde yapıldığını anlatmağa kâfidir sanıyo
rum. 105 temsilcinin, kanun hilâfına olarak, san
dık başından uzaklaştırılmış olduklarını haber 
vermekteyim. Bunun tahkâkina komisyon nasıl 
lüzum görmez? Halk Partisinin bir tek temsil
cisi sandık başından uzaklaştırılmış mıdır? Ko
misyon mazbatasında bütün bu iddiaların mücer
ret ve mesnetsiz ve ancak bir ihbar mahiyetini 
haiz olduğu ve esasen bu iddialaırm seçimin ne
ticesine hiçbir veçhile tesir edebilecek mahiyet
te bulunmadığı ve düşünceler sütununda menfi 
bir şerhe de tesadüf olunmadığı ileri sürülmekte
dir. Bütün bu iddiaların mücerret ve mesnetsiz 
ve ancak bir ihba,r mahiyetini haiz olduğu hak
kındaki komisyon mazbatasında ileri sürülen mü
talâaya iştirak etmek imkânı yoktur. Dosyada 
mevcut bunca şahadet ve vesikaların birisi üze
rinde bile içtüzüğün 16 ncı maddesinde yazılı 
ölah tahkikat yoluna, gitmeden mücerret ve mes
netsiz mütalâalarla Kamutay huzuruna gelmek 
İnceleme Komisyonunun vazifesini yapmamış ol
masından başka mâna ifade etmez. 

Komisyon esasen bu iddialar seçimin netiec-
sihe hiçbir veçhile tesir edebilecek mahiyette de
ğildir ; demektedir. Bunu nereden ve nasıl anla
mıştır. 105 sandıktan temsilcilerin uzaklaştınl-
unasr yolsuzlukların ne kadar geniş tutulduğunun 
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delili değil midir. Düşünceler sütununda menfi 
bir şerhe tesadüf olunmaımasınm komisyonca İçtü
zük'ün 16 ncı maddesinde emrolunan tahkikatın 
yapılmasından imtina sebebi olarak gösterilmesi 
ise hiçbir hukuki mesnedi olmryan mücerret bir 
iddiadan başka birşey değildir. 

İşte Tutanakları İnceleme Komisyonunun İç
tüzük'ün 16 ncı maddesinin delâlet ettiği mânayı 
anlamak istemiyerek bunca şikâyet ve ihbarları 
tevsik olunmamıştır diye indî bir takrir ile 
reddetmek yoluna gitmesini asla doğru bulma
maktayız. Komisyonun bilâkis kendisine vâki 
şikâyetleri araştırmak ve delilleri toplamakla 
vazifeli olduğuna kaniiz. Komisyon tabiî bir 
mahkeme gibi tahkikatı genişletmek deliller top
lamak ve seçim muamelâtının arzettiği manzara 
hakkında bir kanaat edinmek ve umumi heyete 
bildirmek mecburiyetindedir, icabında her şi
kâyet ve ihbar üzerinde de ayrı ayrı durup tah
kik te edebilir. Kaldı ki, ihbar ve şikâyette bu
lunan her vatandaşın kanunların iyi tatbikma 
ve âmme nizamınm teyidine yardımda bulunu
yor dem«k olduğunu da hatırdan çıkarmamak 
lâzımdır. Nitekim Anayasanın 82 nci maddesi
nin vatandaşa ihbar ve şikâyet hakkını tanıması, 
bir taraftan da âmme menfaati mülâhazasına 
dayandığında şüphe yoktur. Bu itibarla Komis
yonun ihbar ve şikâyetleri hasmane değil, ha-
yırhahane karşılaması doğru olup olmadıklarını 
tahkika değer mahiyette telâkki etmesi icabe-
derdi. 

Arkadaşlar kanun vazetmek gibi en yüksek 
bir hak ve salâhiyetle mücehhez olan Millet 
Meclislerinin Milletlerin hayatında haiz olduk
ları büyük ehemmiyet meydandadır. 

Türkiye B. M. Meclisinin ise, diğer memle
ketlerin millet Meclislerinde bulünmıyan salâ
hiyetlerle teçhiz edilmiş olduğunda da şüphe 
yoktur. T. B. M. Meclisi, kanun yapmak ve 
icra salâhiyetlerini nefsinde toplamış ve kuvvet 
birliği esasına göre kurulmuş bir Meclistir. 
Memleketimizde B. M. Meclisi ile iktidarı az çok 
bölüşerek ayan ve emsali diğer meclisler de yük
tür. Bu sıfatla onun için memleketimizde Mil
letvekili seçimleri diğer memlekette olduğundan 
daha üstün bir ehemmiyet arzeder. Milletvekili 
Seçimlerine her memlekette daima büyük bir 
ehemmiyet atfedilegelmiştir. Bütün kanun vâ-
zıları, millet mukadderatında hâkim bir vazife 
ve rol sahibi olan Meclislerin en küçük şaibeden 
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azade olarak seçimleri meselesinde olanca dik-
katlariyle durmuşlardır. Milletvekili seçiminin 
büyük önemi diğer taraftan millet fertlerin? 
vatandaşlığa yükselten hakların en mukaddesi
nin seçme hürriyeti olmasından ve millî irade
nin ancak ve ancak vatandaşların reylerini ser
bestçe kullanmaları sayesinde tecelli edebilece
ğinden ileri gelmektedir. Memleketimizde de 
kanun vazn olan B. M. Meclisi, milletvekili se
çimlerini selâmetle ve kanunumuzun istediği şe
kil ve şartlar altında cereyan edip etmediğini 
öğrenmek istemiş ve seçim mazbatalarının tet
kikini bizzat kendi eline almıştır. İçtüzüğün 13 
ncü maddesiyle başlıyan hükümlerin vazından 
maksat budur. Bu hükümlerle millî iradenin 
pürüzsüz tecelli edip etmemiş olduğunu, yani 
seçimlere hile, tazyik, fesat karışıp karışmadığı
nı elde mevcut deliller varsa onlarla yoksa iti
raz, ihbar ve şikâyetler üzerine ve bunların 
doğruluğunu her türlü icra vasıtalarından fay
dalanarak tahkikata girişmek ve deliller topla
mak suretiyle meydana çıkarılması emrolun-
maktadır. 

Hulâsa arkadaşlar tekrar Aydın seçimleri
ne dönerek bu seçimlere dair olan mazbataların 
hakikatin tevsii ve delillerin toplanması maksa-
diyle Komisyona iadesini arz ve rica edeceğim. 

Şayet her bakımdan cebir ve fesat ile malûl 
bulunan bu seçimler ve mazbatalar sahih ve sa
lim diye telâkki edielcek olursa bu vatanda hiç 
bir vakit milletvekilliğinin ve seçimlerin talili 
ve sebebi ileri sürülemiyecektir demektir. 
O halde mazbataları İnceleme Komisyonuna ne 
ihtiyaç vardır? İçtüzükteki buna ait olan mad
delerin mânası ve tahkikatı nerede kalır. 

NEŞET AKKOR (Aydın) — Sayın arkadaş
lar; şu kürsüye çıkmamak azminde bulunuyor
dum. Çünkü dairei intihabiyeme ait milletvekil
leri seçim mazbatalarına vâki şikâyet ve itiarzm 
binneıtice şahsıma da taallûk etmesi itibariyle 
bu meselenin hal ve faslını Yüksek Heyetinizin 
•reyine bırakmanın daha muvafık olduğu kanaa
tinde idim. Fakat İnceleme Komisyonu mazba
tası okunduktan sonra çok aziz arkadaşım Ad
nan Menderesin beyanatı beni bu kürsüye gel
meğe şevketti. Çünkü yapmış olduğu beyanat 
hakikate tavafuk etmemesi hasebiyle sükût ka
bul mahiyetinde telâkki edilir endişesiyle bura
ya gelmek mecburiyetini hissettim. Sizden ri
ca ediyorum kıymetli zamanınızın bir kısmını 
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bana verin. Fakat benim beyanatım uzun oku
yacaktır. Ve daima beyanatım mevzuatın çerçe
vesi içinde kalacaktır. 

Arkadaşlar; hepinizin gaye ve arzusu demok
rasinin memleketimizde gelişmesidir. Bunun ge
lişmesi içinde kânunun hâkim olması lâzımdır. 
Kanunu hâkim kılmadıktan sonra gerek Cumhu
riyet ve gerek demokrasinin bir mânası kalmıya-
cağı şüphesizdir. Demokrat arkadaşlarımız gibi 
biz de memlekette kanunu hâkim kılmak için 
elimizden geleni yaparız. 

EKREM ORAN (İzmir) — Onlar bizim gibi 
yapar, biz onlar gibi değil. 

NEŞET AKKOR (Devamla) —Arkadaşlar; 
Adnan Menderes arkadaşımıza ben yalnız Aydın 
çevresi dâhilinde, Aydın seçimlerinin mevzuat 
haricinde yapıldığı ve tazyik ve baskı altmda 
cereyan ettiği hakındaki mütalâalarına kanunî 
çerçeveler dâhilinde cevap vereceğim. Yalnız 
demokrat arkadaşımın memlekette kanunu hâ
kim kılmak ve seçim mazbatalarının tetkik ve 
tahlilinde kanun haricinde hareket etmesini ken
dilerine bir prensip ittihaz etmişlerdir. Arka
daşlar, eğer dedikleri gibi bütün bu seçim maz
batalarının tetkik ve tahlilinde bir neticeye var
mak için, indî mütalâalar ve suni formüller üze
rinde çalışacak olursak bunlar hallolmaz, belki 
bu mazbataların hallolması tahkikatın ve ted-
kikatın günler değil, senelere kadar devam et
mesini intaç eder. Adnan Menderes arkadaşımı
zın ve gerekse Meclise verilen şikâyetnamelerin 
mahiyetini üç kısma ayırmak mümkündür. 

Birincisi umumî mahiyette olan ve bir esasa 
istinat etmeyen çekilen telgraflardır. Aydın, 
Nazilli, Çine'den, Bozdoğan'dan ve Akker nahi
yelerinden çekilen telgraflardır. Bu telgraflarda 
hiçbir vaka zikreidtilememektedir. Malûmu âliniz 
bir meselenin halli için o meselenin muayyen olma
sı lâzımdır. Muayyen olmıyan bir mesele hak
kında mütalâa beyan etmeğe imkân yoktur. Yal
nız şu meselenin şayanı dikkat olması lâzımdır. 
Tazyik ve tahrif olduğu ve yapılan intihabın 
millî iradenin tecelli etmediği ve milletvekilleri
nin hakikî milletvekilleri olmadıkları hakkında
ki telgrafların seçimin bitmesinden on, on iki 
gün sonra Meclisi Âliye gelmesidir. Aynızaman-
da bu telgraflar aynı gün ve aynı saat, aynı me
alde olarak geliyor. 

Arkadaşlar, bu suretle gelen telgrafların mâ
nası.. hiç şüphesiz ki, merkezden verilen bir idi-
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rektifle bildirilmiş ve hiçbir kiymet taşımıyan 
sözlerden başka birşey değildir. 

Sonra arkadaşlar; seçimler hakkmda bazı 
yolsuzluklar, gayri kanuni hareketlerin vuku-
bulduğunu dermeyan ediyorlar. Arkadaşlar, 
eğer bu gayri kanuni bir hareket olduysa yolsuz
luk olduysa ellerinde vesaik olan kendilerinin 
kanunun 27 nci maddesi mucibince seçim ku
rullarına müracaat etmeleri ve oradan cevap al
maları ve aynı zamanda seçim mazbatalariyle 
kaydettirmeleri lâzımdır. Amma bu, arkadaş
lar, diyorlar ki, biz ne yapalım seçim komisyon
ları Cumhuriyet Halk Partisi mensubudurlar. 
bu şikâyetleri' ispt edecek olurlarsa seçim kurul
ları vardır. Veya onlar maksatlarını husule ge-
tirmiyorlarsa noterler vardır. 

Hiç olmazsa noterler varsa bu tarzda bir sui 
istimal var. Bu itibarla protesto ediyoruz diye 
bize bir mukaddemei beyyine vermeleri lâzımdır. 
Bunu da yapmıyorlarsa tesbiti delail için mah
keme kararı almak ellerinde idi. Neden bunları 
bilmedikleri için mi yapmaddar. 

Hayır arkadaşlar biliyorlardı, il müteşebbis 
heyetinde kazalardaki müteşebbis heyetlerinde 
avukatları, hukukçuları vardı onlar pekâla bilir
ler. Çünkü ovakit böyle bir hâdise yoktu. Bi
naenaleyh Adnan Menderes'in bu baptaki iddi
aları mevzuat nazarı itibara alındığı takdirde 
hiçbir kıymet ifade etmez. Arkadaşlar Makamı 
Riyaset kısa kesmemi söylüyor bu itibarla söz
lerime nihayet veriyorum. 

BAKSAN — Başka söz istiyen var mı? 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. 
Bir önerge var okutacağım (Soldan malûm 

sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğiım sebeplere binaen Aydın seçimle

rini inceleme yapılmak üzere evrakın komisyona 
iadesini teklif ederim, 

Kütahya 
Adnan Menderes 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tutanakları birer, birer oyunuza sunuyorum. 
Neşet Akkor, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
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Tutanağı onanmıştır. 

öl. Refet Alpman 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Emin Arkayın 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Mitaıt Aydın 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Emin Bilgen 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Dr. Mazhar Germen 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Nuri Göktepe 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 

29. — Bolu Milletvekillerinin seçim tutamak
ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/9) [1] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Komisyon raporu okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakmda söz istiyen var 

mı? (Yok sesleri). 
Ohalde milletvekilleri tutanaklarını ayrı, 

ayrı okutarak oyunuza sunuyorum: 
Hasan Şükrü Adal 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Hasan Cemil Çambel 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Lûtfi Gören 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Cemil özçağlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Celâl Sait Siren 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Dr. Zihni Ülgen 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

[1] 7 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Tutanağı onanmıştır. 

İhsan Yalçın 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 'Etmiyenler... 

T utanağı. onanmıştır. 

30. — Antalya Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında TutanaMarı İnceleme Komis
yonu raporu (5/7) [V| 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı (Hayır sesleri). Raporu yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Rapor 
onandr. 

31. — Antalya Milletvekili Mustafa Korkut'-
un seçim tutanağı hakkında Tutanakları İnceleme 
Komisyonu raporu (5/42) [2] 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Bu rapor hakkında söz istiyen 

var mı? Rapor hakkında söz istiyen yoktur. An
talya Milletvekili Mustafa Korkut 'un seçim tu
tanağına ait İnceleme Komisyonu raporunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Onandı. 

Şimdi birer, birer seçim tutanaklarını oyu
nuza sunacağım: 

Numan Aksoy 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onandı. 
Niyazi Aksu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onandı. 
Dr. Galip Kahraman 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onandı. 
Rasih Kaplan 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onandı. 
Mustafa Korkut 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onandı. 
Tayfur Sökmen 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onandı. 

[1] 22 sayılı hasmayazı tutanağm sonuodadır. 
dır. 

[2] 24 sayılı oasmayazı tutanağın sonundadır. 
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I Nurulkh Esat Sümer 

BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmiyenler... 
! Tutanağı onanmışta*. 

32. — Çanakkale Milletvekilliklerine seçilen 
Hüseyin Bingili, Niyazi Çıtakoğlu, Behçet Gök
çen, İhsan Karasioğlu, Ali Rıza Kır sev er'in se
çim tutanakları hakkında Tutanakları tncelem,e 
Komisyonu raporu (5/15) [1] 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekilliklerine 
seçilen Hüseyin Bingül, Niyazi Çıtakoğlu, Beh
çet Gökçen, İhsan Karasioğlu, Ali Rıza Kırse-
ver'in Komisyon raporu okunacaktır. 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) 
— Efendim, Nurettin Önen hakkında Hazırlama 
Komisyonunun raporunu hazırladıktan sonra 
şahsı için bir şikâyet gelmiştir. Bunu geri al
mak zorundayız. Yani ikinci madde okunmıya-
caktır. 

(Çanakkale Milletvekilleri seçimine ait Tuta
nakları İnceleme Komisyonunun raporu okundu). 

BAŞKAN — Şuhalde ikinci bendi komisyo
na veriyoruz. Biz yalnız birinci kısmını oya su
nacağız. Bu bapta söz istiyen var mi!? (Yok, yok 
sesleri). 

Raporun birinci kısmını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Bu kısım kabul 
edilmiştir. , 

Şimdi tutanakları birer, birer oyunuza suna
cağım. Bundan yalnız Nurettin önen hariçtir. 

Çanakkale Milletvekili Hüseyin Bingül'ün 
seçim tutanağını kabul edenler... Etmiyenler... 
Tutanağı onanmıştır. 

Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu'nun, 
seçim tutanağını kabul edenler... Etmiyenler... 
Tutanağı onanmıştır. 

Çanakkale Milletvekili Behçet Gökçen'in, se
çim tutanağını kabul edenler... Etmiyenler... Tu
tanağı onanmıştır. 

Çanakkale Milletvekili İhsan Karasioğlu'nun, 
seçim tutanağını kabul edenler... Etmiyenler... 
Tutanağı onanmıştır. 

Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever'in, 
seçim tutanağım kabul edenler... Etmiyenler... 
Tutanağı onanmıştır. 

[1] 13 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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33. — Diyarbakır Milletvekillerinin seçim tu

tanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/18) [1] 

BAŞKAN — Diyarbakır millet vekili erinin 
seçim tutanakları hakkında tutanakları incele
me Komisyonu raporunu okutuyorum. 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz; ist iyen var 

mı?.. Söz istiyen yoktur. 
Raporu yüksek oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi tekcı- teker tutanakları oyunuza su

nacağım . 
Fazıl Ahmed Aykaç 
BAŞKAN •— Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
Vedat Dicleli, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onar m ıştır. 
Cavit Ekin, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
Feyzi Kalfagil , 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
Osman Ocak, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tu t aı ı a k onanmıştır". 
" îlısan Hamit Tiğrel, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 
Şeref Uluğ, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanak onanmıştır. 

34. — Hatay Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/24) [2] 

BAŞKAN — Hatay Milletvekilleri seçim tu
tanaklarını İnceleme Komisyonu raporu okuna
caktır. 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? 
REFİK KORALTAN (İçel) — Efendim 

söyliyen için de dinliyen için de takat azaldı. 

[1] 16 Sayılı basma yazı tutanağın sonundadır. 
[2] 30 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Yalnız Hatay'da seçimden evvel ve seçimde 
bulunan bir arkadaşınız olduğum için kısaca 
umuumi h at lan tebarüz ettirmeğe çalışacağım. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— Aman Allah aşkına zabıt varakasından bah
setmeyiniz. 

REFİK KORALTAN (Devamla) — Zabıt 
varakası da vardır efendim, Hatay merkezi bi
lindiği gibi Antakya'dır. Antakya, Altınözü, 
Reyhanlı, Kırıkhanlı ile İskenderun, Dörtyol 
Hassa. Bu kazalarda Halk Partisi Demokrat 
Parti ile karşılaşmış değildir. Kazalarda "böyle 
olduğu gibi bilhassa Antakya'nın Süveydiye, 
Harbiye, İskenderun'un Belan, Arsus nahiye 
merkezlerinde de yine Halk Partisi hemen hemen 
seçim mücadelesinde »örülmemiş denebilir. O 
halde seçimi kim yaptı? Seçimi mazbataları, 
tutanakları; vesikaları dosyasında bulunan ve 
dosyalarla bilinen ve İnceleme Komisyonunda 
okunan evrak ve vesaike göre Hükümet yaptı. 
Bir tarafta Hükümet ve onun bütün icra vası
tası, bir tarafta da Demokrat Par t i her türlü 
müdafaa vesaitinden mahrum olarak sadece Te-
yini kullanma mevkiinde "bulunan "vatandaşlar, 
neticenin ne olacağını söylemeye lüztmı yok. 
Neticede Demokrat Parti kaybetti ve Hükümet 
adayı olan arkadaşlar kazanarak buraya geldi
ler, dosya elimdedir. Birer nüshası da Tuta
nak Komisyonunda tamamiyle mevcuttur. Ora
da bulunan arkadaşlar tamamiyle bütün bu mü
racaatlardan haberdardır. Bütün bu tazyıklar, 
tehditler jandarmanın, nahiye müdürünün ve 
umumiyetle Hükümet hesabma intihap yapan
ların yaptıkları bu fiili hareketler için hem Müd
deiumumiliğe müracaat etmişler, hem de kanu
ni ihticaca salih vesaik ile işi yüksek huzurunu
za getirmiştir. Takdir sizindir. 

Gl. EYYÜP DURUKAN (Hatay) — Sayın 
arkadaşlar saym Refik Koraltan arkadaşımız 
Hatay'da seçimi Hükümet kazanmıştır. Yani Hü
kümet Halk Partisine kazandırmış gibi bir it
hamda bulunuyorlar bu tamamiyle bir itham
dan ibarettir. Hatay'da seçim tamamiyle bu se
çim kanununun tâyin ettiği çerçeve dâhilinde de
vam etmiştir. Vesikalardan bahsediyorlar. Fa
kat bu vesikaların gerek Hazırlama Komisyonu
na gerek İnceleme Komisyonunda okunurken 
bizzat dinledim ve okudum. Bu vesikalar sabah-
tanberi bahsedilen ve hiç bir kıymeti hukukiyeyi 
haiz olmadığını çok kıymetli hukukçu arkadaş-
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lamı ifade ettiği kâğıtlardan başka bir şey de
ğildir-

Sonra vesika namı verilen bu kâğıtlar sandık 
başlarında vakanın hadis olduğu yerlerde dahi 
yapılmamıştır, yapılmamıştır. Bu kâğıtlar bi
zim tesbit ettiğimize göre seçim gününden iki 
üç gün sonra otelde Demokrat Partinin mensup
ları yazıhanelerinde ihzar edilmiştir. 

Bu vesikalar da sabahtanberi dinleyip artık 
usandığınız, mümessil bulundurulmamıştır, bun
lar sandık başlarından uzaklaştırılmıştır, halka 
serbest rey verdirilmemiştir, dövülmüştür, itil
miştir, kakılmıştır, İşkence edilmiştir gibi bir 
takım beylik laflardan ibarettir ve bunların dö
vülmüşüne, itilmişine, kakılmışına delâlet eder 
elde hüccet kıymetini ifade edecek hiç bir şey 
yoktur. Dövülen bir vatandaşın ilk yapacağı şey. 
Hükümete, savcıya müracaat etmektir; tabibe 
müracaat ederek rapor almaktır. 

REFİK KORALTAN (îçel) — Yapıldı bun
lar paşam, merak etmeyin. 

MUHTAR ERTAN (Bitlis) — Dosyada bir 
tane bile yok. 

Gl. EYYÜP DURUKAN (Devamla) — Ve
sikalar tamamen daha yüksek bir makamdan ve
rilmiş bir tamime cevap olmak üzere monoton 
yazılmışlardır. 

Bundan başka Demokrat Parti mensupları 
sandık başlarında seçim hakkını henüz haiz olmı-
yan bir takım çocukları toplıyarak seçim üzerin
de sabotaj yapmak teşebbüsünde bulunmuşlardır. 
Demokrat arkadaşlar kendi adedî mevcutlarını 
yükseltmek için hiç haberi olmryan bazı şahısla
rın gryabmcla Demokrat Partiye girme taahhü
dünü imza ettirmişlerdir. Bunu haber alan Hü
kümet tahkik etmiş, meydana çıkarmıştır. Bun
lara ait vesika da burada mevcuttur. Hattâ bazı 
marabacıları ikna. ederek Demokrat Partiye kay
dettirmişler fakat bunlar bilâhare iğfal edildik
lerini anladıklarından Ankaraya kadar müraca
at etmişlerdir. Çektikleri telgraflar Hatay dos
yasında mevcuttur. 

Seçimi mütaakip Hatay Valisi Sayın Niza-
mettin Atakan Ankara'ya gelmişlerdir. Kendile
riyle uzun uzadıya görüştük. Bana aynen şunları 
söylemişti. Hatay'daki seçim tam bir sükûn ve 
intizam içinde cereyan etmiştir. Bizim, tasavvur 
ettiğimizden daha muntazam bir şekilde olmuş 
ve hiçbir şikâyet ve itiraz vukubulmamıştır diye 
beyanda bulunmuşlardır. Bunu teyiden de seçim 
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komisyonlarının hazırladığı tutanakların bir kıs
mına kendi mensuplarının, kendi mümessillerinin 
dahi imzalariyle seçimin âdilâne olduğunu kay
detmişlerdir * Arkadaşlar.. (Kâfi, kâfi sesleri.) 

Müsaade buyurun bir iki cümle söyliyeyim. 
Efendim, kendilerine hürmetten başka birşey bes
lemediğim Refik Koraltan arkadaşımız bizzat 
Hatay valisine müracaat ederek, Demokrat Par
tiye gir, seni aday göstereceğiz vadinde bulun
muşlar. Fakat vali reddetmiş. Yine Sayın Re
fik Koraltan arkadaşımız Kırıkhan Kaymakamı
na; senin makamın burası değil, valiliktir, demiş. 
Bunu Reyhaniye kaymakamına da yapmış, Altın
özü Kaymakamına da yapmıştır. Kendileri Se
çim Kanununun katiyetle menettiği şekilde me
murlara bu suretle vaıiıdlerde bulunmuşlardır. 

Sayın Refik Koraltan arkadaşımız, Antak
ya'da Halk Sinemasında verdikleri bir konfe
ransta hürriyetsizlikten boğuluyoruz diye yük
sek sesle bağırmışlardır. Bu arkadaşlar tara
fından tesbit edilmiştir. Arkadaşlar, hürriyet
sizlik içinde bulunuyoruz diye bağırmanın ne 
mâna ifade ettiğini, bunun takdirini yüksek duy
gularınıza bırakıyorum. 

REFİK KORALTAN (İçel) — Hatay maz
batası üzerinde konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Sadet haricine çıkmayınız lüt
fen. (Kâfi, kâfi sesleri). 

Gl. EYÜP DURÜKAN (Devamla) — Bir da
kika arkadaşlar; bana çok hüzün verdiği için bir 
şeyi söyliyeceğim. Ordu siyasete karıştırılmış
tır dendi. Bu tamamen yanlıştır. Ordu tama
men bundan münezzehtir. Ordu vatanın, mil
letin hürriyetini muhafaza etmek için silâh 
omuzunda bekliyor. (Alkışlar . (Kâfi, kâfi ses
leri). 

BAŞKAN — Rasim Yurdmaıı. (Kâfi, kâfi 
sesleri). 

RASİM YURDMAN (Hatay) — Arkadaşlar, 
müsaade ederseniz birkaç sözüm var Meclise ilk 
defa geliyorum. Efendim, kısaca arzedeeeğim. 
'General söylediler Fakat ben orada Parti Baş
kanıyım. Daha birkaç sözle vaziyeti iyice ay
dınlatayım. Hatay'da hakikaten birçok medeni 
memleketlerden belki de üstün denilecek bir şe
kilde kemali serbesti ve vakar ile seçim yapıl
mış ve birtek zabıta vakası kaydedilmemiştir. 
Bunu Refik Koraltan arkadaşımız biliyorlarsa, 
kim dövülmüş, yaralanmış ise lütfen mahal ve 
isim itibariyle göstersinler. Bunu kendilerinden 
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rica ediyorum. Fakat mademki rica ediyorsu
nuz, ben daha fazla söylemiyeceğiın. Ben ken
dilerinin yaptıklarını arzedeeektim. Ne gibi pro
paganda yapmışlardır, hep bunlar zabıtlarda 
tesbit edilmiştir ve Adliyeye verilmiştir. Adli
ye bunlar üzerinde tahkikat yapmaktadır. (Kâ
fi, kâfi sesleri). Mademki kâfi diyorsunuz ben
deniz de kâfi buluyorum. 

REFİK KORALTAN (içel) — Muhterem 
Generalin seçim zamanında orada olmadıkları 
için şuradan buradan topladıkları malûmatla 
bu şekilde konuşmalarını mazur sayarım. Bir 
noktayı yanlış anlamışlar. 

Türk inkilâbının en büyük eseri, ordumuzu, 
her türlü cereyanların üstünde lutmak olmuş
tur. Bu şerefli yolda devam edilmektedir. 

Ancak onun bir cüzü olan jandarma; talim, 
terbiye ve disiplin bakımından ordunun bir cü
züdür, maalesef birçok yerlerde intihap işine 
karıştırıldı. Her çavuş ve subay bu işe karış
tırıldı, bu itibarla bunu tefrik etmek lâzımdır. 

İkincisi arkadaşlar; ben söz söylemesini bi
len bir insanın (Soldan, bravo sesleri). Ben hiç 
bir zaman söyliyeceğmı sözü geri olmam ve çe
kinmem ve hiç bir zaman hiç bir yerde bir kay
makama veya bir kimseye şöyle veya böyle bir 
\^âitte bulunmuş değilim. Zaten buna salahiyet
li olan bir adam da değilim. Ancak ne yapalım, 
küçük, büyük memurlardan bu işlere o kadar 
karışanlar oldu ki, eğer hakikaten böyle müstes
na tipte insanlar görülmüşse ergeç bu tipteki 
insanları millet arayıp bulacaktır, belki bun
lara da işaret edilmiş olabilir. (Gülüşmeler). 

Hatay valisine gelince; Hatay valisini söyle
mek istemem. Çünkü çok eski bir arkadaşımdır, 
yine söylemiyeyim vazgeçtim. 

(Reye sesleri). 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ra

poru Yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi tutanakları birer birer oyunuza suna
cağım. 

Abdullah Çilli. 
BAŞKAN — Kabul 

Tutanağı onanmıştır. 
Gl. Eyüp Durukan. 
BAŞKAN — Kabul 

Tutanağı onanmıştır. 
Hasan Mursaloğln. 
BAŞKAN — Kabul 

edenler... Etmiyenler.. 

edenler... Etmiyenler. 

edenler... Etmiyenler... 
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Tutanağı onanmıştır. 

Abdülgani Türkmen; 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.:. 

Tutanağı onanmıştır. 
Suphi Bedir Uluç. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Rasim Yurdman. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Tutanağı onanmıştır. 

35. — TJrfa Milletvekillerinin seçim tutanak
ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/39) [1] 

BAŞKAN —•' Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN— Okunan raporda iki kısım var

dır. Birinci kısmı umum arkadaşlara aittir. 
İkinci kısmı da Vasfi Gerger'e aittir. Evvelâ 
birinci kısım hakkında söz istiyen var mı? Bi
rinci kısmı yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım hakkında söz istiyen var mı? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi raporun heyeti umumiyesini yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi sıra ile milletvekillerini birer, birer 
oyunuza sunuyorum. 

Osman Ağan 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 

onanmıştır. 
Atalay Akan 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 

onanmıştır. 
Vasfi Gerger 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 

onanmıştır. 
Razi Soyer 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 

onanmıştır. 
Esat Tekeli 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 

onanmıştır. 
Suut Kemal Yetkin 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 

onanmıştır. 

[1] 41 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır% 
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$6. — Eskişehir Milletvekilliklerine seçilen 

İsmail Hakkı Çevik, Ahmet Oğuz, Masan Polat-
kan, Abidin Potuoğlu ve Emin Sazak'ın seçim 
tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/20) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekillerine ait Tutanakları 

İnceleme Komisyonunun raporu, okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? (Yok sesleri). 
Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi tutanakları birer birer oyunuza suna

cağım. 
Eskişehir Milletvekili ismail Hakkı Çevik'in 

tutanağını kabul edenler... Etmiyenler... Tuta
nağı onanmıştır. 

Eskişehir Milletvekili'Ahmet Oğuz'un tuta
nağını kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 
onanmıştır. 

Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan'm tu
tanağını kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 
onanmıştır. 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu 'nun 
tutanağını kabul edenler.... Etmiyenler... Tuta
nağı onanmıştır. 

Eskişehir Milletvekili Emin Sazak'm tuta
nağını kabul edenler... Etmiyenler... Tutanağı 
onanmıştır. 

37. — Zonguldak Miletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/41) [2] 

BAŞKAN - Zonguldak Milletvekillerinin se
çim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme 
Kimisyonu raporunu okutuyorum. 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN - Bu rapor iki kısımdır. Birinci 

kısım hakkında söẑ  istiyen var mı? 
Söz istiyen yoktur. Birinci kısmı yüksek oyu

nuza sunuyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil

miştir. 
İkinci kısım hakkında söz istiyen var mı? Söz 

istiyen yoktur. 

[1] 18 saydı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 29 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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İkinci kısmı oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler .. Etmiyenler . Kabul edilmiştir. 
Raporun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler . (Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Şimdi tutanakları birer birer oyunuza suna

cağım: 
Şinasi Devrin 
BAŞKAN - Kabul edenler . . Etmiyenler . . . 

Tutanağı Kabul edilmiştir. 
İsmail Ergener 
BAŞKAN - Kabul edenler . . Etmiyenler . . . 

Tutanağı kabul edilmiştir. 
Emin Erişirgil 
BAŞKAN - Kabul edenler . . Etmiyenler . . . 

Tutanağı Kabul edilmiştir. 
Ahmet Güreli 
BAŞKAN - Kabui edenler . . Etmiyenler . . . 

Tutanağı Kabul edilmiştir. 
Ali Rıza Incealemdaroğlu 
BAŞKAN - Kabul edenler . . Etmiyenler . . . 

Tutanağı Kabul edilmiştir. 
Sabri Koçer 
BAŞKAN - Kabul edenler . . Etmiyenler . . . 

Tutanağı Kabul edilmiştir. 
Naim Kromer 
BAŞKAN - Kabul edenler . . Etmiyenler . . . 

Tutanağı Kabul edilmiştir. 
Orhan Seyfi Orhon 
BAŞKAN - Kabul edenler . . Etmiyenler . . . 

Tutanağı Kabul edilmiştir» 
Nuri Tarhan 
BAŞKAN - Kabul edenler . . Etmiyenler . . . 

Tutanağı Kabul edilmiştir. 

38. — Yozgad Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/40) [1] 

BAŞKAN — Yozgad Milltvekillerine ait se
çim tutanaklarını inceleme Komisyonu raporu 
okunacaktır, 

Söz Hilmi Uran'ındır. 
HİLMİ URAN (Seyhan) — Muhterem arka

daşlar, geçirdiğimiz Milletvekilleri seçiminin her 
safhasını başından sonuna kadar çok yakından 
takibetmiş onun sükûn ve şikâyetine yakından 
muhatap olmuş bir arkadaşınız olarak bende bu 
konuda bir kaç söz söylemek istiyorum ve bu
nun için müsaadenizi rica ediyorum. 

[1] 42 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Berşyden evvel, yurdumuzda ük defa tatbik 

edilmiş olan tek dereceli Milletvekili seçimi iyin 
kanunun her tarafta büyük bir titizlikle tatbik 
edilmiş olması dölayısiyle küçük,, büyük tekmil 
vazifelilere bir vatandaş arfatiyle huzurunuzda 
teşekkür etmeği bir borç bilirim. Filhakika arka
daşlar, geçirdiğimiz belediye seçiminden de al
dığımız derslerle seçim hazırlıkları büyük bir 
dikkat ve. intizam ile yapılmış; meselâ defterler 
her tarafta vaktmda ve aynı günde askıya çıkarıl
mış, aynı $ande askıdan alınmıştır; vatandaşla
rın her şikâyeti vaktında dinlenmiş; sandıklar 
seçmenlere, âzami kolaylık sağlıyacak şekilde her 
tarafa vaktında yetiştirilmiş, ve komisyonlar se
çim melzemesiyle birlikte vaktında yerlerine gi
debilmiştir: yurdumuzun coğrafi vaziyetini ve 
münakale durumunu iyi bilenler; en ücra köy
lere kadar iletilen 20 binden f azk seçim sandığı
nım vatandaş emrine komisyon üyeleriyle, secini 
malzemeleriyle birlikte vaktında hazır bulundu
rulmasının pek kolay olmadığını takdir ederler 
ve umarım ki ufak tefek maksatsız, aksaklıkları 
da hoş görerek alınan bu güzel umumi netice dö
layısiyle vazifelilere teşekkür için bana iştirak 
ederler. (Alkışlar). 

Fakat arkadaşlar, hemen arzetmeliyim ki bu 
konuda asıl. övünülecek eser; her vakit, her bü
yük millî dâvada olduğu gibi yine asıl milletimi-
zindir. Çünki bütün bir ihtimam ile, günlerce 
devam eden seçim, hazırlıklarını takibeden yirmi 
bir temmuz gününü büyük bir şuur ve büyük 
bir vakar ve sükûn içinde mânalandıran ve se
çime gösterdiği geniş ilgi ile bize övünmek imkân 
ve fırsatını veren aziz halkımız olmuştur. 

Müsâadenizle bunu huzurunuzda da belirte
yim ve size. bu münasebetle seçimin elde edikn 
resmî neticelerini arz edeyim. 

Bu defaki seçim için bilhassa yapılan sayım 
sonunda seçmen adedi (8 551 549) kişi olarak 
tesbit edilmiştir. Bunun (4 490 876) sı kadın 
(4 060 67.3) ü erkektir. Bu (8 551 549) kişiden 
seçim günü (6 373 543) kişi oya iştirak) etmiş
tir. Oyunu loıllanan bu (6 373 543) kişiden 
(3 208-577) si kadın, (3 164 966) sı erkektir. 

Eğer kadınların, oya katılmış olanlarını kadın 
seçmen addine. nispet edersek kadınların % 71 
nispetinde oy kullanmış olduklarım anlarız. Bu 
nispet erkekler için % 78 ve kadın erkek tekmil 
seçmenler, için de % 75 dir. 

Kadın ve erkek için illerde en düşük iştirak 
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nispeti, Elâzığ'da ve ondan biraz daha yüksekçe 
olarak da İçel'dedir. Mamafi 63 ilimizden 61 
inde iştirak % 60 mı ve 23 ilimizde de % 80 nin 
üstündedir. 

Arkadaşlarım pek iyi takdir ederler ki bu; 
belâgatrinden ve taşıdığı yüksek mânadan hiçbir 
yaygaranın birşey eksiltemiyeceği güzel bir rakam 
ifadesidir ve kim ne derse, tekmil köylerimizi de 
şümulüne alarak ifade edildiği için böyle bir nis
pet, ileri milletlerin de mümessil seçimlerde an
cak elde ettikleri bir nispettir. 

Tek dereceli seçim gibi ona ötedenberi alışkın 
milletler için bile mühim olan bir demokrasi ma-
kanizmasnıı ilk defa tatbik ederken, bize bu ka
dar güzel bir netice bağışladığı için asil milleti
mizin huzurunda hünmıetle eğilirim. (Alkışlar.) 

Arkadaşlar; şimdi de, teferruata girmekten 
ve münferit hâdiselere dokunmaktan içtinâba ça
lışarak, seçimin yurtta, umumi mahiyette, nasıl 
geçtiğini kendi görüşümle anlatmıya çalışayım. 
Teferruata girmiyeceğim. Çünkü zaten se
çim hakkında yer yer yapılan çeşitli 
birçok iddialar benim kanaatrmca hak ara
ma konusundan çıkarılarak propaganda ve de
magoji sahasına kasten intikal ettirilmiş ve her 
şikâyet diğer bir şikâyetle kasten beslenmiş bu
lunmaktadır. 

Seçimi; biri seçim günü, biri de seçime te-
kaddüm eden günler olmak üzere iki esaslı 
grupta mütalâa etmek doğru olur. 

Seçime takaddüm eden günler bir bakımdan, 
âdeta adam avlama günleri gibi idi. Yurdda 
ilk defa olarak müteaddit partilerin seçime ka
tılmış olması* ve seçimi kendi lehine kazanmak 
için her Partinin şehir ve kasabalarda olduğu 
kadar köylerde de canla başla gayrete geçmiş 
bulunması bugünleri çok dağdağalı ve çok yay
garan" kılmıştır. 

Millî Kalkınma Partisi; idarecilerinin birbir
leriyle uğraşmaktan Partiye bakmıya vakit bu
lamamaları sebebiyle seçimlerde maatteessüf fa
al bir rol alamadı. Gerçi; şurada, burada mil
li kalkmmıya dayanan hareketler, hattâ başarı
lar işitildi. Fakat bunlar hakikatte Millî Kal
kınma Partisi hareketlerini değil herhangi ma
halli bir hizbin, yine mahallî diğer bir hizbe 
karşı, hoşnutsuzluğunu ve ona karşı koyusunu 
ifade eden ve daha yukarı bir mâna taşımayan 
hareketlerdi 
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Diğer bil- ktsiııı partiler de, teşkilâtlarını he

nüz yapmıya vakit bulamamış olmaları sebebiy- -
le seçime girmemişler veyahut girmiş olanları 
desteklemeyi kâfi bir iştirak saymışlardır. 

Bu itibarla, bu defaki milletvekili seçimine 
sadece iki partinin iştirak etmiş olduğunu ka
bul etmek icabeder. C. H. Partisi, D. Parti. C. 
H. Partisi eski ve müesses bir parti idi. Maama-
fih Demokrat Parti de seçim gününe kadar bir 
çok köy ve bucaklardaki teşkilâtı dışında olarak 
(53) il merkezinde ve 218 ilce merkezinde teş
kilâtını yapmış bulunuyordu. Zaten bu Parti
nin derhal faaliyte geçivermesi için herhangi 
bir yerde birkaç kişinin müteşembbis heyet ha
linde bir araya gelivermiş ve ele birde âza ka-
yit defteri geçirebilmiş olması kâfi geliyordu. 

Seçim esnasında parti çarpışmaları umumiyet 
itibariyle sert oldu. Hattâ, bu seçimin, iki par
ti arasında bir muvazaadan ibaret olduğu hak
kında çıkan şayiaları kesin olarak yalanlıyacak 
mahiyette, yer, yer mütecavizane oldu. Yakm 
iki dostun parti gayretilye birbiriyle bozuştuğu, 
birinin diğerinden incindiği görüldü ve müesses 
umumi geçim ahenginin zedelendiği yerler ol-. 
$u ve bütün bunlar Hükümetimizin durumunu 
güçleştiren, dikkatini artıran birer mahiyet al
dı. Eğer partilerce, müdafaa ve taarruzda kul
lanılan ölçüler; makûl telâkki edilecek haddi 
aşmamış olsaydı, partilerin seçim propaganda
ları belki bu kadar sert olmıyabilirdi. Fakat 
bilhassa Demokrat Partinin hemen her yerde, 
seçime başlamazdan evvel teşkilât yapmış olmak 
gayretine düşmesi ve tezelden bulunabilen par
ti heveslilerinin de birçok yerlerde oradaki Halk 
Partisi idarecilerinin şu veya bü sebeple şahsi 
muhalifleri arasından seçilmiş, alınmış kimseler 
olması; çatışmaların yer yer sert ve şiddetli 
olmasını zaten zaruri kılıyordu. 

Demokrat Parti ; köy mektepleri meselesi ile 
keçi ve orman meselesini propagandasına bayrak 
yapmış görünüyor. Ve geçirilen harp senelerinin 
şehirde ve köyde uyandırdığı nekadar darlık 
sıkıntı, üzüntü ve ıstırap varsa hepsini derhal 
kaldıracağı müjdesini kendi anlayacakları bir 
dille, köylüye ve kasabalıya yayıyordu. Bu su
retle; günlerce ve günlerce her şehir ve kasa
badan her istikamette hergün hareket eden oto
mobiller; halkın bu çeşitli ıztırap konuları üze
rinde köylere muttasıl müjdeci taşıdı. Ve parti 
ileri gelenleri de bir gün Trakya'da bir gün Ha

tay'da görünerek bu vaitleri mütemadiyen destek
ledi, durdu. Bu vaitler arasına hiç bir vakit 
hakikat olamıyacak olanları çoktu ve Parti 
Hükümeti olduğu için tabiî Hükümete de 
tevcih edilmiş tecavüzler boldu. Fakat, bütün 
bunlarla beraber seçim günlerinin bu safhasını 
biz, Hükümet olarak, hiç bir vakit sıkıntılı te
lâkki etmedik. Ve aleyhimize her söyleneni, ge
niş yürekle ve daima serin karşıladık. (Bravo-
sesleri). 

Yer yer her iki partinin de şikâyetleri olu
yordu Biz bunları ehemmiyetle ele alıyor ve şi
kâyet mevzuunu kaldırmağa çalışıyorduk. Yalnız 
arkadaşlar, itiraf etmeliyim ki, bizi bu vadide 
başarılı olabilmekten alıkoyan ve bizi çok defa 
hareketlerimizde yanıltan, şaşırtan, bazı gazete
ler olmuştur. 

iki. partinin mücadelesi havasını hergün bir 
az daha sertleştirmek bir az daha kızıştırmak için 
bunlar ellerinden geleni ve gelmiyeni yapmakta 
birbirleriyle âdeta yarışa çıkmış gibi idiler. 

Bu gazeteler bizim ayakta duruşumuzu sa
dece istemiyor değil, bunu bir türlü affedemi-
yorlardı da onlar bütün bir seçim boyunca bize 
hiç bir hüsnüniyeti yakıştıramadılar. Her hare
ketimizi mütemadiyen şüpheli ve hileli gösterdi
ler; öte yandan en küçük bir zabıta vakasını si
yasi ve politik göstermek için ve onu büyük harf
lerle ilk sayfalarında yaymak için hiç bir fırsatı 
kaçırmadılar. Yurdun dört bucağına koşturulan 
muhabirler; en büyük dirayetlerini, böyle vaka
lar bulup çıkarmakta gösterdiler, i ş o hale gel
di ki yalan neşriyatın, şerrinden korunlım diye, 
bürolar teşkil ettik. Fakat onlar gönderdiğimiz 
tekzipleri muztar kalmadıkça neşretmemek yo
lunu tuttular. Istırar halinde de onu kerhen ve 
istemiye istemiye neşrettiler. Ve çok defa buna 
yine inanmamış göründüklerini bir iki satırla 
belirtmeyi ihmal etmediler. Bütün bunlar ar
kadaşlar; insana bu gazetelerin hâdiseleri oku
yucularına hakikî çehreleriyle göstermekten 
âdeta hoşlandıkları ve buna icbar edilirlerse de 
kızdıkları kanaatini veriyordu. 

Arkadaşlar; hakikati olduğu gibi söylemiş 
olmak için arzediyorum: Cemiyetler Kanununu 
tadil etmek suretiyle yurdumuzda her çeşit par
tilerin teşekkülüne ve partiler mücadelesine 
istiyerek imkân veren bizdik. Tek dereceli Se
çim Kanununu çıkarmak suretiyle halkın geniş 
ölçüde iradesine gidilmesine istiyerek imkân 
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veren bizdik. Gazetelere alabildiğine yazmak 
ve her hoşlarına gitmiyen şey aleyhine uluorta 
haykırmak imkânını yine istiyerek veren bizdik 
ve biz bütün bu imkânları verirken elbette hiç 
kimseden bunun teşekkürünü beklememiş, aklı
mızdan biran için olsun böyle birşey geçirme-
miştik. Biz kendimizi sadece bir vazife ifa et
miş telâkki ediyorduk. (Alkışlar). Bu böyle 
olmakla beraber arkadaşlar; bütün bu saydık
larımı da nihayet biz yapmıştık. Halbuki bazı 
gazeteler bunları ya hiçbirşey değilmiş gibi 
göstermeye çalıştılar veya birşeye benzetmek 
ıztırannda kaldıklarını da halka kendi eserle-
riymiş ve biz onları kendi cebir ve tazyikleriyle 
yapmışız gibi anlattılar ve bizi kötülemek için 
bunu dahi fırsat diye ele aldılar. 

Hulâsa arkadaşlar; samimî bir kanaat halin
de arzedeyim ki, geçirdiğimiz seçim günlerini 
bukadar kin ve bukadar gayz kusan bütün bu 
tahriklere rağmen hâdisesiz geçirebilmiş ve şu
rada burada çok feci hareketlerin şahidi olmak
tan kurtulmuş isek, bilmeliyiz ki, bunun ancak 
ve ancak halkımızın aklıselimine ve yüksek millî 
şuuruna borçluyuz. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; seçimin bu günlerinde muttasıl 
artan bir şiddetle devam eden tahrik; bir kısmı 
halkta her otoriteye karşı tehlikeli bir perva
sızlık uyandırdı; artık belediye yasakları yer 
yer dinlenmez, nizam ve intizam adına ovakte 
kadar uyulan emirlere aldırış edilmez oldu. Ni
hayet görüldü ki, bu hava birgün yeni bir parti 
daha yarattı. Bu; Hükümete nizamnamesini ver-
miye ve hattâ teşekkülünü bildirmeye lüzum gör-
meksizin hemen her tarafta şubeleriyle teşekkül 
ediveren ve (Demokrat Parti) yanmda teklif
sizce mevki alarak faaliyete geçiveren (Demirkı-
rat) Parti idi. bu partinin çok ustaca ve çok 
şeytanca düşünülerek, kısa vecizeler halinde hal
ka yaydığı programı bir elden verildiği için, her 
tarafta aynı idi. Ve tamamiyle rejim aleyhinde tel
kinlerdi arkadaşlar; bu yeni partinin, varlık ver
gisi diye halktan almanı da halka iade edeceğini 
muttasıl vadedişine bakılırsa malî membaınm 
da herhangi bir varlık vergisiyle takviye edil
miş olduğu anlaşılıyordu. Arkadaşlarım; hafı
zalarını biraz yormak zahmetine katlanırlarsa, 
hatırlarlar ki, Cumhuriyet Halk Partisini bir 
kara kuvvet yardımı ile de olsa mutlaka yıkalım 
diye; bu memleket bundan 16 sene evvel de ge-
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ne böyle bir rejim tehlikesi atlatmıştı. Ovakit 
de gene bir belediye seçimini neye mal olursa 
olsun kazanmak için başlar dönmüş, gözler dön
müştü ve âyetli, hadisli tekke bayrakları siyasi 
bir parti olan serbest fırka merkezlerinde yer 
almıştı. Ovakit de herşeyin hür ve serbest ola
rak halka kana kana verileceği vadediliyor ve 
parti adı; böyle bir serbest rejimin parolası te
lâkki olunuyordu. 

thtirasm, insanları nereye kadar sürükleyip 
götürdüğünü belirtmiş olmak için ben huzuru
nuzda, bu benzerliğe sadece işaret ederek ve ar
tık onun mahkemesini vicdanlarınıza emanet 
ederek geçiyorum. 

Aziz arkadaşlarım; Tşte bu seçimde, Hükü
met adına gösterilen faaliyetten (biz parti ye
rine karşımızda Hükümeti görüyoruz) şeklinde 
yer yer yükselen şikâyetler bu günlere rastlar; 
Çünkü Hükümetin köylere yayılan başıboş pro
pagandalara karşı ııyanık bulunmak duyuşu da 
bugünlerde de (demirkırat) parti tezahürleriy-
le ilgili olarak başlar. 

Hükümetiniz, o günlerde bu rejim aleyhtarı 
propagandaları tabiî hiç bir meşru teşekküle 
m al edemediği için bunları önleyici bir tedbir ol
mak üzere partiler adına köylere gidecek kim
selerin, kendi partilerinden verilmiş bir hüviyet 
varakası taşımasının usul ittihaz edilmesini 
muvafık buldu ve böylece tebligat yaptı. Fa
kat bazı gazeteler bu seyrüsefer serbestisini ihlâl 
edici bir tedbirdir diye şikâyete başladı. Hal
buki, tedbir masumaneydi. ve tekmil partile
rimizi de şüphe yok ki, memnun etmesi icabeden 
bir tedbirdi. İnkılâbımızın masuniyeti hesabı
na üzerinde durulması zarureti var dr. Esasen 
mütaaddit kanunlar Hükümete hüviyet arama 
ve sorma salâhiyetini vermekteydi.- Nitekim 
biz de içtimai ve siyasi rejiimmizi mahfuz tut
mak için, partilerde hüviyet varakası verilmiş 
olanlara daima müsait davranarak; fakat böy
le bir vesikaları olmıyanları şüpheli gözle gö
rerek, seçim gününe kadar muzır propagandala
rın peşine düştük ve ele geçirdiklerimizi ada
lete teslim ettik. Bu vadide bilmiyorum, fakat 
belk'i şurada,, burada sert bazı hareketler ol
muştur. Biz esasen her gadre uğradığım zan
nedenler için mahkeme kapılarımız daima açrk 
olmakla beraber bunları haber aldıkça önleme
yi ve yapanları inzibati cezalarla cezalandır-
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raayı hiç ihmal etmedik ve fikrimizi, mütaaddit 
tamimlerle zaman zaman yaydık. 

Bu böyle olmakla beraber kin ve ihtirasta 
şııurunnu kaybetmiş birkaç kızgın kapanın 
elinde ve idaresinde koca bir Türk inkılâbının 
zedelenmesine de hiç müsaade etmedik. 

Arkadaşlar; seçim, her şehir, kasaba ve köy
de, knaunun tarifine uygun olarak tertip ve tes-
bit edilmiş yerlerdeki sandıklara, vatandaşların 
oylarını bizzat vermesi şeklinde cereyan etmiştir. 

Belediye seçiminde, bazı yerlerde olduğu gi
bi bu seçimde, seçmenlerin sandığını ve yerini 
bulamaması gibi haller tekevvün etmemiştir. 
ve her memlekette her zaman olagelen haller ve 
ufak, tefek maksatsız aksaklıklar bir tarafa bı
rakılır da kötüleyici bir kast da taşınmış ol
mazsa, bizde seçimin her taraftaki intizamın!, 
ahengini ve tekmil seçmenlerin reylerini serbest
çe ve tam. bir sükûn içinde kullanmış olduklarını 
tasdik etmeğe mutlak bir zaruret vardır Ve 
bu seçim, bizim için, hakikaten başarılı yeni 
bir inkilâp hamlesi hüviyetindedir. 

Arkadaşlar; biz bütün seçim boyunca, hiçbir 
seçim komisyon ve kurulundan vazifelerine 
müdahale edildiğine dair, bir şikâyet almadık; 
bunun gibi hiç bir vatandaşın şu veya bu ce
bir ve tazyik altında, reyinin şuna veya buna 
verdirilmek istendiği şikâyetini de almadık. 
Esasen, herkesin olduğu kadar partiler müşahit-
leriyle bağımsız aday müşahitlerinin de gözü ve 
murakabesi altında verilen reyler için herhan
gi bir cebrin bahis mevzuu olmasına mâkul bir 
imkân tasavvur edilemezdi 1 Fakat bu, böyle 
iken dahi, biz, Demokrat Parti merkezlerinden 
seçimi kötüleyici sık, sık haberler aldık, dur
duk. Seçim Kanununun parti müşahitleri hak
kındaki hükmü biz, ilçelerde teşkilâtı olan ve 
seçime iştirak etmiş bulunan her siyasi partinin 
o ilce içindeki tekmil seçim sandıklarına müşa

hit göndermeğe hakkı olacağı şeklinde anladık 
ve her yerde bu; böyle tatbik edildi ve mü
şahitler, oy alınırken ve tatbik edilirken olduğu 
gibi ilce ve il kurullarında tutanaklar tevhit 
edilirken de hazır bulunduruldu. Bu hususta 
tereddüdü olan yerlere bu yolda hareket etme
leri teyiden bildirildi ve bize de bu konuda 
başka bir şikâyet gelmedi 

Müşahitlerin tutanakları imza etmeleri yolun
daki istekleri, isaf edemedik. Çünkü kanun; 
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müşahitlere böyle bir salâhiyet vermemektedir. Bu; 
Seçim Kanunumuzun. belki bir noksanı telâkki 
edilebilir. Fakat kanun; meriyet mevkiine böy
le bir hükmü derpiş etmeksizin girmiş 
iken dahi, bunun güya idarenin kendilerin
den esirkendiği bir hak imiş., gibi ele 
alıp mitinglerde, dahi şikâyete kalkışmışlardır. 
Esasen böyle bir müsaade gafletine düşsey
di k, her iki partimizin de bizim bu gafletimizi 
affetmiyeeeği kanaatini daima yaşadık durduk. 

îşte arkadaşlar; 21 temmuzu biz böyle bir 
hava içinde bulduk ve ogün 21 binden 
fazla seçim sandığını sabahtan itibaren vatan
daşlarımızın emrine ve iradesine; böyle günle
ri atlatarak, hazır bulundurduk konusu yap
tıranlar; kanunun Meclis Komisyonlarındaki 
müzakerelerine iştirak suretiyle onun tanzimin
de hazır bulunmağı iltizam etselerdi Seçim Ka
nunumuz belki daha mütekâmil bir şekilde çık
mak imkânına mazhar olurdu. 

Seçim Komisyonu ve kurulları muamelelerine 
karşı vukubulan şikâyetlere gelince; mühim bir 
âmme hizmeti yapmak için, kanunun tarifi daire
sinde seçilerek her tarafta vazifelendirilmiş olan 
bu heyetler üzerinde tasarrufa ve idarî müdaha
leye hakkımız olmadığı noktai nazarım biz daima 
muhafaza ettik ve bu konudaki rolümüzün bu 
komisyon ve kuralların (serbestçe is görmelerini 
ve herhangi bir taraftan vazifelerine müdahale 
edilmemesini teminden ibaret bulunduğu içtiha
dına sadrk kaldık. 

Arkadaşlar; seçimden bir gün sonra da mev
zuun yeni bir safhası daha tecelli etti o da; yer 
yer tertip edilen mitinglerle yine yer yer tanzim 
edildiği işitilen seçim itiraz zabıtlarıdır. Fakat 
gerek mitingler mukarreratı, gerek itiraz zabıt
ları; güdülen maksada mebni, Büyük Millet Mec
lisine kadar getirilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 
ben salahiyetli komisyon dışında bunları burada 
ayrı ayrı tahlil edecek değilim. Zaten bu miting
ler, hep biliyoruz ki, verilen emirlerle sun'î ola
rak yaratılan heyecanlara dayandığı gibi De
mokrat Partinin kaybettiği hemen her seçim da
iresi için tomar tertip ettirilen ve hâlâ da bir 
ucunda muttasıl yetiştirilmeğe çalışılan secim iti
raz zabıtları da yine verilen emirlere uyularak 
tanzim edilmiş şeylerdir. Ben, Büyük Meclise ka
dar intikal ettirilmiş olan bu samimiyetsizliği 
huzurunuzda konu olmağa değer mahiyette bile 
görmemekteyim. 
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Hulâsa arkadaşlar; seçim, belki bazı ihtisas

ları lâyıkiyle tatmin etmemiştir: Bunun aksini 
iddiıa, edemem; fakat bununla beraber bizde ola
bilmesi umulan ve beklenen de üstünde bir inti
zamla çok dürüst ve çok kanuni yapılmıştır. Ni
tekim teşkil buyurduğunuz salahiyetli komisyon 
incelemeleri de bunu böylece teyid etmektedir. 
Buna rağmen yapılan yaygaralar vardır ve her 
gün bir türlü tecelli edip hâlâ da ananası sara
hatle kestirilemiyen bazı mağşuş. hareketler var
dır ve bütün bunlar bilinmelidir ki, memle
ketin huzurunu tehlikeli bir yola doğru 
götürmekte ve- memleketsin muhalefet par
tilerinden yurt hizmetleri için umduğunu ve bek
lediğini zedelemekte ve incitmektedir. (Alkışlar, 
bravo sesleri.) 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 
Benim seçim hakkında söylijeceğim şeyler müte
kabil iki tarafın da şikâyetlerinin tetkik edil
miş ve karara bağlanmış olduğundan ibarettir. 
Sanki yalnız Demokrat Parti kazanmadığı yer
lerde seçimlerden şikâyet etmiş ve diğer taraf 
kazanmadığı yerde itirazda bulunmamıştır. Hal
buki biliyorsunuz, arkadaşlar, şikâyetler müteka
bil olmuştur. C. H. Partisi de »her nerede kazan-
madryse oranın seçim işlerinden şikâyette ku
sur etmemiştir. 

Partiye gelince, partiler milletin sinesinden 
doğar. Demokrat* Parti de böyle doğmuştur ve 
milletin sinesinde gelişecektir. Yoksa hiç bir kim
senin lütfü mahsusu eseri değildir. En çok söz 
almamın sebebi; Türk gazeteciliği hakkında bu 
Mecliste takdir sesi yerine âdeta muaheze sesi
nin yükselmiş olmasıdır* 

KEMAL TURAN (İsparta) — Hangi gaze
teler... 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) — 
Türk gazeteleri. Ben bilâkis Türk gazetecilerini 
bu memleketin her zaman ben bilâkis Türk gaze
tecilerini bu memleketin haklarını her zaman... 

EKREM ORAN (İzmir) — Vatan da mı? 
ATIF ESENBEL (Malatya) — En aşağılık. 
FÜAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) 

Bu memleketin haklarını her zaman müdafaa ey
lemiş vatansever gazetelerdir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Akalliyet böyle konuşur. 

BAŞKAN — Kimseye hitap etmeyin. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) 
Kimseye şahsen hitap etmiyorum ne münasebet? 
Onlar bana hitap ediyorlar. Benim kimseye hitap 
ettiğim yok. Muhterem heyete, hitap ediyorum. 
Türk gazeteciliğini müdafaa ediyorum. Türk ga
zeteciliği, dünyanın hiç bir yerinden aşağı sa
yılmayacak derecede yüksek vatansever gazete
lerdir. (Soldan onları biliyoruz sesleri). 

içtihatlar ayrı olabilir. Tabiî, buna alışaca
ğız. Acaip iş; içtihat farkları dolayısiyle şikâyet 
mi edeceğiz? öyle yaparsak nasıl Mrriyetperver 
sayılabiliriz? Nasıl hürriyetperver sayılırız? Her 
gazetenin içtihadı ayrı olabilir. Bunlar müsta
kildir. Emin olunuz Demokrat Partinin hiçbir 
gazetesi yoktur. Fakat Türk gazeteciliği hakkın
da Büyük Millet Meclisinden takdir sesi bekle
nir ve ben, bu âciz arkadaşınız Türk gazetecili
ğini takdir ve takdis ediyorum. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Amma 
hürriyeti israf edenleri takdir edemeyiz karde
şim. 

Dr. KEMAL SATIR (Seyhan) — Arkadaş
lar ben uzun söz söyliyecek değilim zaten Sa
yın Hilmi Uran bütün hâdiseleri izah ettiler. 
Benim bunlara ilâve edecek hiçbir sözüm yok
tur. Ancak son söz söyliyen Fuad Hulusi arka
daşımızın Türk gazetecileri hakkında söylediği 
sözlere iştirak etmekle beraber son günlerin de
jenere gazetecilerine Türk gazetecisi sıfatını ver
meyi asla kabul edemem. 

ATİF ESENBEL (Malatya) — Dönme akalli-
yetlere mensuptur onlar. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Yine Demok
rat Partinin naşiri efkârı olarak Yeni Türkiye 
diye bir gazete çıkmaktadır. Bu gazeteyi çıka
ranların haysiyetini hiçbir vakit düşünmiyece-
ğim. Bunlar benim yapmadığjılm birşeyi sokaktaki 
müvezzilerin ağzına dolayarak (Kemal Satır'm 
rezaletlerini yazıyor) diye bağırttılar. Bunu da 
mı takdis ediyorsunuz?. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Bunu da mı takdis ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Yozgad seçim çevresi tutanak
ları hakkında başka söz istiyen yoktur. Raporu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Onanmıştır. 

Tutanakları, oya koyacağım: 
Celâl Arat, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
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Tutanağı onanmıştır. 

Ziya Arkant, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Tutanağı onanmıştır. 

Dr. Kemal Cenap Berksoy, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Tutanağı onanmıştır. 

Kâmil Erbek, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Tutanağı onanmıştır. 

Sırrı îçöz, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
îhsan Olgun, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Ahmet Sungur., 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Tutanağı onanmıştır. 
Bu suretle gündemimizi bitirmiş oluyoruz. 

Önümüzdeki çarşamba ve cuma günleri bayrama 
tesadüf ediyor. 2 Eylül pazartesi günü saat 15 de 
toplanılmak üzere Birleşme son veriyorum. (Al
kışlar) 

Kapanma saati: 2,50 

>v©-« 

I \ B. M, M. Basımevi 
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Aydın Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5 13) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B, M. M. 
Tutanakları İnceleme KG. 

Esas No. 5/13 
Karar No. 17 

23 . VIII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Aydın Milletvekilliğine seçilen Dr. M. Ger
men, Gl. R. Alpman, N. Göktepe, M. Aydm, 
N. Akkor, E. Arkayın, E. Bilgen'in haklarında 
Aydın Demokrat Parti Başkanı Eteni Mende
res'le si".ı arkadaşı tarafından B- M. M. Yüksek 
Başkanlığına hitaben yazılan 1 . VIII . 1946 
tarihinde altı sahifadan ibaret dilekçe ile ve bu 
dilekçeye bağlı Aydın noterliğinden onaylanmış 
mutaaddit isimleri ihtiva eden ve zabıt varakası 
başlığını taşıyan 13 aded ihbar kâğıdı ile Yeni
pazar bucağı Demokrat Parti müteşebbis heyeti 
başkanı Süleyman Çelebi tarafından Aydın De
mokrat Parti Başkanı Etem Mendes'e hitaben 
yazümş iki sayfadan' ibaret mektubun ve ayrıca 
Aydın Milletvekilliğine, bağımsız adaylığını ko
yan P. Ş. Erleçim'in dilekçesiyle bu dilekçeye 
bağlı C. H. P. aday listesiyle, yine mutaaddit 
imzaları ihtiva eden ve bir şahıs tarafından ya-

, zılmış zabıt varakası başlığını taşıyan 16 aded 
ihbar kâğıtlariyle 6 tel yazısı komisyonumuza 
verilmiş ve bu dosya adçekme ile 4 numaralı 
Hazırlama Komisyonuna tevdi kılınmıştır, Ko
misyon 18•.. VIII . 1946 tarihli raporunda: 

. Gerek dilekçelerde ve gerekse dilekçelere bağlı 
vesika zabıt varakası adı verilen kâğıtlarda ser-
dedilen iddialann mücerret ve mesnetsiz ve an
cak b!r ihbar mahiyetini haiz olduğu ve esasen 
bu iddiaların seçimin neticesine hiç bir veçhile 
tesir edebilecek mahiyette bulunmadığı ve dü
şünceler sütununda menfi bir şerhe de tesadüf 
olunmadığı belirtilmektedir. 

Komisyonumuz Hazırlama Komisyonunun ra
porunda izah edeceği üzere Aydın Milletvekil-
Jiklerine serilenler Dr. M. Germen, GL R. Alpman, 

N. Göktepe, M. Aydm, N. Akkor, E. Arkayın, 
E. Bilgen'in tutanaklannm kabul edilmesini 
Yüksek Kamutaya arzına çoğunlukla kararlaş
tırdı. 

Kamutaya havale edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur-

Tutanakları inceleme Ko. 

Başkam 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urfa 

E. Tekeli 

Ankara 
F. öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Gl. Â, Atlı 

Giresun 
A. Ulus 

İstanbul 
Muhalifim. 

A. K. SÜivrİU 

Kırşehir 
N. Erdem. 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

Ankara 
.-1. Çubukçu. 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Erimi 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Gazianteb 
Drm M. Canholat 

İstanbul 
Muhalefetim ilişik. 

A. M. Berkan 

Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

Konya 
ŞyŞrgun 



Kütahya 
Muhalifim. 

Dr. A. î. Gür soy 

Mardin 
An Satana 

Rize 
Dr. F. Kurtuluş 

Kütahya 
Karara esas olan mütalâ
alar elde mecut olmıyan 
muamelâta istinat etti^ 

rildiğinden muhalifim, 
A. Tahtaküıç, 

Niğde 
î. R. Soyer 

Tokad 
R. Güreli 

Seçim kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nci maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bu hakkı kullanmış. 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer. 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di-
likçe Başkanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatında ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi değilse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 

etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkım hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetldli olduklarına kani değilim. İşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim evi 
leeek raporun gönderilmesi nıaksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgeleee-
ği mütalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı \x 
] undaki, mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tin kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişîlmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yanlız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul ' İstanbul Kütahya 
A. K. Silivrüi A. M. Berkm Dr. A. î. Gürsoy 

>vO« 
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S. Sayısı :f i 
Ankara Milletvekillerinin seçim tutanaklar! hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5/6) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

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

Esas No. 5/6 
Karar No. 10 

22 . VIII. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara ilindeki Milletvekili seçimine itiraz 
ve şikâyeti havi olmak üzere B. M. M. Başkan
lığına verilen ve Demokrat Parti Ankara Mü
teşebbis Heyeti Başkanı imzasını taşıyan dilekçe 
i'e bağlıları ve ayrıca seçimi protesto mahiyetin
de Demokrat Partiee tertiplemen ve 3 . V I I I . 1946 
tarihinde Ankara 'da yapılan miting sonunda yi
ne Başkanlığa çekilen telgraf ve Ankara ili Mil
letvekillerinin seçimlerini gösterir tutanaklar, 
Komisyonumuza verilmiş ve bunlar içtüzük hü
kümlerine göre ad çekme ile 4 numaralı Hazır
lama Komisyonuna tevdi olunmuştu, 

Adı geçen hazırlama Komisyonunca yapılan 
inceleme sonunda verilen rapor dosyası ile Ko- *• 
misyonumuza gönderilmiş ve . Komisyonumuzca 
gerekli inceleme ve konuşmalardan sonra aşağı
da yazılan sonuçlara varılmıştır: 

1, — Ankara ili Milletvekili seçemine itiraz 
için verilen dilekçede iddialar iki kısma ayrıl
mıştır. Şöyleki; 
• Birinci kısımda seçimden evvel ve seçim sı

rasındaki yolsuzluklara dair olan ve şu şekilde 
kısaltılabilen iddialar vardır: 

A) Demokrat Partinin yayılmasına ilde 
mahallî idare organlarının mâni olmağa 
çalıştığı; 

B) Bu mümanaata rağmen Demokrat 
Parti her tarafta yayılınca ilin bazı yer
lerinde bazı kimselerin idareten tevkif 
ve karakola celbedildiği ve döğüldüğü; 

C) Yine bazı yerlere partilerinin temsilci 
göndermelerine ve oy- puslalarmı yolla
malarına imkân bırakılmadığı; 

D) Seçim gününde de; 

I - Bazı yerlerde defterler seçmenlere 
imzalattırıldıktan sonra sandığa De
mokrat Parti listesi yerine Halk Par
tisi listelerinin attırıldıği; 

II T Üç köyde seçim gününden bir gün 
önce seçmenlerin deftere imzaları koy
durularak sandığa Halk Partisi oyları
nın seçim komisyonları tarafından atıl
dığı

n ı - Merkez ilçesinde Demokrat Parti-
. ye oy verenlerin bir deftere işaret 

edildiği. 
Dilekçenin ikinci kısımındaki seçim 

tutanakları üzerinde yapılan yolsuzluk 
iddiaları kısaca şunlardır: 

A) Çubuk, Polatlı, Kızılcahamam, Şerefli
koçhisar- ve Haymana ilçelerinde seçim 
kurullarında mazbatalar üzerinde değişik
likler yapmak maksadiyle, seçim koraıis-
yonlarının tanzim ettikleri mazbatalar
dan başka ayrıca bir de imzalı boş maz
batalar almdıği; 

B) Bütün ilçelerde seçim komisyonları tu
tanaklarının açık olarak Kaymakamlığa 
verildiği ve bunların kaymakamlar yanın
da alıkonularak sonradan seçim kurulla
rına verildiği; 

C) Bazı seçim sandıklarında komisyolarca 
tasnif neticelerinin değiştirildiği. 

2. — Yukarıda yazılı iddialar komisyonu-
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muzea tetkik edildi: 

Dilekçinin birinci kısmında yazılı hususlar 
umumi mahiyette dermeyan edilmiş mjücerret 
iddialardan ibarettir. Bunlar hakkında hiçbir 
delil ibraz edilmemiştir. Bu kısımda afaki 
olarak tasvir edilen durumun, seçime ve seçim 
neticesine tesiri bahsine gelince, Demokrat 
Parti İl Müteşebbis Heyeti Başkanı itiraz ve şi
kâyet dilekçesinin bu kısmında ıriahalli idare 
âmirlerinin mümanaatına rağmen «Partinin her 
yerde taazzuv ettiğini» söylüyor. Yine başkan 
« yapılan tazyiklerin hiçbir fayda sağlamadığı 
görülünce vatandaşların tabiî haklarının daha 
ziyade tahdide tâbi tutulduğu » nu ileri sürü
yor. Dilekçenin aynı kısmda « bu kadar taz
yik ve tehdit altında cereyan etmesine rağmen 
reyini serbest kullanmak azim ve iradesini mil
letin büyük bir olgunlukla göstermiş » olduğu 
zikrediliyor. Şikâyet ve itiraz dilekçesine bi
rinci kısmındaki bu ikrarlara göre esasen mü
cerret ve mesnetsiz olan ve umumi mahiyette 
rivayet edilen iddiaların seçime ve seçim neti
cesine tesir edecek bir mahiyette olmadığını 
tereddütsüz kabul etmek lâzımgelir. 

Seçim gününde yapıldığı rivayet edilen 
olaylar için dilekçede bazı konular üzerinde ad
lî makamlara müracaat edildiği tasrih edilmiş
tir. Halbuki, seçim kanunu, bukabîl iddialar * 
için seçim sırasında nasıl hareket edileceği 
hakkında hükümler ihtiva etmektedir. Dilek
çenin mealinden, nedense bunlara başvurul
madığı anlaşılıyor. Merkez ilçesinde Demokrat 
Partiye oy verenlerin hangi sandıkta ne çeşit 
bir deftere kimler tarafından kaydedildiği de 
dilekçede açıklanmış değildir. 

Dilekçenin ikinci kısmındaki seçim tutanak
t a n üzerinde yapılan yolsuzluk iddialarına ge
lince ; 

A) Yukarıda yazıldığı gibi seçim kural
larındaki tasniflerde değişiklikler yap- . 
mak maksadiyle seçim komisyonlarında 
alınan tutanaklarla beraber imzalı boş 
tutanakların alındığı iddiası, biran için 
varit olsa bile, bu hareketlerin vuku bu
lacağı iddia olunan Kızılcahamam, Şe
reflikoçhisar, Çubuk, Polatlı ve Hayma
na ilçeleri arasında seçim kurulu Demok
rat Part i mensuplarından teşekkül eden 
Polatlı ilçesi de vardır. Halbuki burada 
böyle bir değişiklik hiçbir veçhile hatıra 

( S , Saj 

gelemez. Ve böylece iddianın uluorta ile
ri sürüldüğü anlaşılmaktadır. 

Diğer dört ilçeye gelince; .bu komis
yonlardan bu şekilde boş tutanaklar alın
dığına dair dilekçeye ne bir varaka ek
lenmiş ve ne de dilekçe içinde bu ihti
mali teyit edecek bir hükme rastlanmıştır. 
Demokrat Parti î l Müteşebbis heyetinin 
şikâyet ve itiraz dilekçesine bağladığı va
rakalar yukarıda sayılan beş ilçeden hiç
biriyle alâkalı olmayıp yalnız Kırıkkale, 
Keskin ve Kalecik ilçelerindeki hâdiselere 
taallûk etmektedir. 

B) Seçim komisyonları tutanaklarının açık 
olarak kaymakamlara verildiği ve son
radan kurullara tevdi olunduğu yolunda
ki umumi mahiyet arzeden iddia ise mü
cerret ve mesnetsizdir. 

C) Kırıkkale, Keskin ve Kalecik ilçele
rinde bazı seçim sandıklarında seçim 
neticeleriyle, seçim tutanakları arasın
da fark bulunduğu ve oyların değişti
rildiği yolundaki iddialar için, üzerinde 
Demokrat Parti Başlığını taşıyan ve ba
zılarında D. P. temsilcisi imzalariyle di
ğer bir takım şahsi imzaları ve bazıla
rında da muhtar veya Seçim Kurulu 
Başkan veya - üyelerinin imzası olduğu 
iddia edilen imza veya mühürleri ihtiva 
ettiği görülen, varakaların fotoğrafları 
ibraz edilmiştir. Bu varakaların vüsu-
ku ve seçim kurulu tutanaklarına tesiri 
kabule şayan görülmemekle beraber, 
üzerlerinde yapılan incelemeler sonunda 
Ankara İlinde Milletvekilliğine seçilen
ler ile seçimi kazanamıyanlar arasındaki 
takriben elli bin miktarındaki oy farkı-
kına nazaran, bunların hepsi biran için 
sahih ve bir kanaat teminine kâfi adde
dilse dahi, seçim neticesini hiçbir su
retle değiştiremiyeceği ve seçime mües
sir olamryacağı kanaatine varılmıştır. 

Yukarıda yazılı sebeplere binaen Hazırlama 
Komisyonu raporunda da belirtildiği veçhile iti
raz ve şikâyet istidasında yazılı iddialar ile bun
lardan bir kısmını teyit için ibraz edilen vara
kalar, Ankara İlinde yapılan Milletvekilliği se
çiminin yolsuz olduğu iddiasını gerektirecek bir 

ısı : 6 ) 



3 — 
mahiyette görülmemiş olduğundan, Hazırlama 
Komisyonunun kararına uyularak Ankara îli 
Milletvekilliklerine seçilen Sayın İsmet İnönü, 
Meb-rure Aksoley, Falih Rıfkı Atay, Hıfzı Oğuz 
Bekata, Raşit Börekçi, Arif Çubukçu, Muammer 
Eriş, Mümtaz ökmen, Naki Cevat Akkermaıı, Hil
mi Atlıoğlu, İbrahim Rauf Ayaşlı, Ayni Refik 
Bekman, Emin Halim Ergun, İhsan Ezgü, Cevdet 
Gölet, Fakihe öymen, Naci Tınaz'ın seçim tuta
nakların n tasdiki hususunun Yüksek Kamutayın 

tasvibine alrzı Komisyonumuzun çoğunluğu ile ka
rarlaştırılmıştır. Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Mardin 
A, Satana 

Rize 
Dr. F. Kurtuluş 

Niğde 
/ . B. Soyer 

Tokad 
B. Güreli 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turam, 

Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
A. Çubukçu 

• Ankara 
B. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Gazianteb 
Gl. A. Ath 

İstanbul 
Muhalifim. 

A. M. Berkan 

İstanbul 
C. Baban 

Kırşehir 
N. Erdem 

Kütahya 
İnceleme Komisyonu yal
nız itiraz edilen vesika
larla mukayyet değildir. 
Tahkikatın genişletilme

si gerektir: 
A, Tahtakilıç 

Sözcü 
Kırşehir 

S. Kurutluoğlu 

Afyon 
Muhalifim. 
H. Dinçer 

Ankara 
F. öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Dr, M. Canbolat 

Giresun 
A. Ulus 

İstanbul 
Muhalifim. 

A. K. Süivrili 

Kastamonu 
Gl. A, Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Kütahya 
Tahkikatın genişletil

mesi lâzımdır. 
Dr, A. î. Gürsoy 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıMığradan şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 n d maddesiyle 
kendisine verilmiş- olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir ince
leme ve tahkibj. usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse jmzasmı ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di-
likçe Başkanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derec atında ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştiriimişse bunları inceleme ve ili
şik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi değilse Komisyon 
tarafından bu begeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânâsım ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yajp-
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
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haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. îşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeple kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yalnız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

istanbul istanbul Kütahya 
A. K. SüîvriU A. M. Berkarı Dr. A. 1. Gürsoy 

>-« 
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S. Sayısı:/ 
Bolu Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5 9) 

Tutanakları inceleme Komisyonu raporu 

•T.B.M.M. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/9 
Karar No. 16 

22 . VIII. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Bolu Milletvekilliğine seçilen A. Ş. Ad'al, H. 
C. Çambel, C. özçağlar, G. S. Siren, Dr. Z. Ül
geri, 1. Yalçın, L. Gören lıaklannda, Bolu Demok
rat Parti î l Başkanı Atıf Yaman ve Düzce ilçesi 
Demokrat Parti Başkanı Avukat Nuri Tüzen 
tarafından Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan 29 . VII . 1946 ve 30 . VII . 1946 tarihli 
dilkçeleri Komisyonumuza verilmiş ve bu dos
ya ad çekme ile 4 numaralı Hazırlama Komisyo
nuna tevdi kılınmıştır. 

Komisyon 18 . VI I I . 1946 tarihli rapo randa: 
İtiraz sahibi iki vatandaştan Düzce Demok

rat, Parti Başkanı Nuri Tüzel'in mücerret ve 
müstenitsiz ve hiç bir vesikaya isnat etmiyeın 
iddiaları seçimin neticesine müessir hallerden 
bulunmadığı gibi tamamen şahsî mütalealardan 
ibaret olduğu. 

Diğer şikâyet sahibi Bolu Demokrat İl mü
teşebbis kurulu Başkanı Atıf Yaman'm dilek
çesinde ileri sürdüğü hususlar aynı mahiyet arz,-
mücerret ve müstenitsiz ve hiç bir veçhile kıy
met ifade etmiyen, il seçim kurulu başkanlığiyle 
vilâyete verilen ve seçimin neticesine müessir ol-
mıyacak alelade ihbarlardan ileri gitmediği be
lirtilmektedir. Komisyonca yapılan inceleme so
nunda : 

Hazırlık Komisyonu kararma iştirakle bera
ber tutanaklarda itiraz ve şikâyetin mevcudiye
tine idlair bir kayıt bulunmadığına dair ve şikâ
yetnamelerin müstenitsiz ve vesika diye gönde
rilen kâğıtların alelade bir ihbardan ibaret bu
lunduğu ve seçimin neticesine müessir bir hal 

arzetmediği görüldüğünden Bolu Milletvekilli
ğine seçilen İL Ş. Adal, İL G.-Çambel, C. özçağ
lar, C. S. Siren, Dr. Z. Ülgün, I. Yalçın,. L. Gö
ren in tutanaklarının kabul edilmesinin Yüksek 
Kamutaya arzı çoğunlukla kararlaştırıldı. 

Kamutaya havale edilmek üzere Yüksek Baş-
kanlığa .sunulur. 

Tutanakları inceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urf a 

M. E. Teheli 

Ankara 
E. öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ego 

Gazianteb 
Ol A. Ath 

Giresun 
A. Ulus 

Istunbul 
G. Baban 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

Alyon 
Muhalifim, 
H. Dinçer 

Ankara 
#. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Gazianteb 
Dr, M. Ganbolat 

istanbul 
Muhalifim. 

A. M. Berkan 

Kastamonu 
Ol. A, Alptoğan 
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Knrşelıir 

N. Erdem 

Kütahya 
Ortada seçime hile ve fe
sat karıştığı hususunda 
madde tasrih edilen şi
kâyetler vardT. Tetkik 

edilmesi gerektir. 
A. TahtakıUç; 

Mardin 
A, Şatona 

BİZİ! 
Dr. F. Kurtuluş 

Kütahya 
Muhalifim. 

Dr. A. 1. Gürsoy 

Konyi; 
Ş. Ergun 

Niğdo 
/. B. Soy er 

Tokad 
R. GüreU 

Secim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırrtdığmdıun şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 ne'« maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer humuslara taallûk edenlerden farklı b'r in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di-
likçe Başkanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık ivonrs.voımııun ilk vazifesi dilekçe miiıı-
derecatında ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi değilse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım

dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu l)iı tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmjssi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe jsayırfak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim, İşle rapor 
yukarıda yazdığım sebebi eri e Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile. ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yanlız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul İstanbul Kütahya 
A. K. SÜivriH A, M. Berkm Dr. A. t. Gürsoy 

- * • • • « • • • 
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S. Sayısı: 8 
Sinop Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5/11) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

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

Esas No. 5/11 22 . VIII . 1946 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

Sinob Milletvekili seçimine ait ikinci Hazır
lık Komisyonunun 17 . VIII . 1946 tarihli ka
ran komisyonumuzca incelendi. Bu kararda be
lirtildiği veçhile Sinob Milletvekili seçimine ait 
itiraz evrakında şu noktalar ileri sürülmektedir. 

Demokrat Parti tarafından seçim propagan
dası yapıldığı sırada köylerde dinî tahrikler ya
pılmış, «vergi ve orman takyitlerini kaldracağız, 
halka fes giydireceğiz, köy okullarına birer mi
nare ilâve ederek içinde eski harflerle okuma yaz
ma öğreteceğiz, köylüye bol. bol gazyağı ve şeker 
dağıtacağız» yolunda tahrik ve teşviklere giri
şilmiş ve «Demokrat Partiye oy vermiyenlerd n 
para cezası alacağız» yolunda tehditler yapıla
rak halk iğfal edilmiştir. 

Bu itirazların bir kısmı propaganda, bir kıs
mı da suç teşkil edecek tahrikler mahiyetindedir. 
Ancak her iki kısma taallûk eden şikâyetler, 
seçimi tâlil edecek bir mahiyette olmadığı için 
tahkikine lüzum görülmemiş ve Hazırlık Komis
yonu kararına iştirak edilerek Demokrat Parti
den Sinob Milletvekilliğine seçilen Suphi Batur, 
Enver Kök, Yusuf Kemal Tengirşenk ile esasen 
intihaplarına bir itiraz vâki olmıyan Cevdet 
Kerim Incedayı, Lûtfi Aksoy'un seçim tutanak
larının Kamutayın tasdikma arzı hususu oybir
liğiyle kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur» 
Tutanakları İnceleme Ko. 

Başkanı Sözcü 
İsparta Kırşehir 

Kemal Turan 8. Kurutluoğlu 

Kâtip Ankara 
Urfa A. Çubukçu 

M. E. Tekeli 

Ankara Ankara 
F. öymen R. Börekçi 

Antalya Bitlin 
M. Korkut M. Ertan 

Denizli Edirne 
A. Eg& M. N. CHindüzalp 

G-azianteb Gazianteb 
Gl. 1. Ath Dr. M. Canbolat 

Giresun İstanbul 
A. Ulus A. M. Berkan 

İstanbul İstanbul 
C. Baban A. K. Silivrili 

Kastamonu Kırşehir 
Gl. A. Alptoğan N. Erdem 

Konya Kütahya 
Ş. Ergun Dr. A. 1. Gürsoy 

Kütahya Mardin 
A. Tahtakılıç A. Satana 

Niğde Tokad 
î. R. Soyer R. Güreli 





& Sayısı r-9-
Trabzon Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (512) 

Tutanakları inceleme Komisyonu raporu 

T.B.MM. 
Tutmakları İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/12 
Kovar No. 6 

22.VIII.İ946 

Yüksek Başkanlığa 

21. Y1I. İÖ46 tarihinde yapılan Trabzon Mil
letvekili seçiminde yolsuzluk olduğu, tazyik 
müdahale gibi kanunen memnu muameleler ce
reyan ettiği hakkındaki iddialar üzerine iki 
numaralî Hazırlama Komisyonunca yapılan tet
kik neticesini havi karar Komisyonumuzda in
celendi. 

iddia edilen yolsuzluklar hakkmdâ Demok
rat Partinin Ankara 'claki Umumî merkezince 
yazılan arzuhalda vesikalardan bahsedilmekte 
ise de arzuhale bağlı olarak gönderilen evrak 
arasındaki bu kâğıtlar, ihbarda bulunduğu söy
lenen kimselerin imzalarının asimi dahi ihtiva 
etmiyen bir takım mücerret ve mesnetsiz iddia
ları, taşıyan varaka suretlerinden ibaret bulun
maktadır; 

Bu varakalar herhangi bir tetkike esas tutu
labilecek ve seçim neticesine herhangi suretle 
müessir olabilecek bir mahiyet arzetmediği gibi 
esasen ileri sürülen iddialar, bir tarafli iddia
lardan ibaret olup bunlar seçim sırasında seçim 
komisyon ve kuruluna karşı serdedilmemiş ve se
çim tutanakları «itiraz yoktur» şerhiyle tanzim 
edilmiş bulunmaktadır. 

Kanunda yazılı yetkili kurullarca kanun hü
kümleri dâhilinde -tanzim kılman resmî vesika
ların mücerret ve mesnetsiz birtakım şikâyet va
rakalarına dayanılarak taüline kanuni sebep ve 
cevaz görülmediği cihetle mahallinde hiçbir iti
raz olmadığı şerhini taşıyan ve Hazırlama Ko
misyonunca oybirliğiyle tasdikleri kararlaştırı
lan Faik Ahmet Barutçu, Sırrı Day, Daniş 
Eyüboğlu, Temel Göksel, Ali Biza Işıl* Baiıl 

Karadeniz, Zekiye Molaoğlu, Hamdi Orhon, Ha
san Saka, Ali Sayın, Mustafa Reşit Tarakçıoğ-
lu, Muammer Yarımbıyık'a ait seçim tutanak
larının tasdiki hususunun Yüce Kamutayın tas
vibine arzedilmesi karar altına alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tutanakları inceleme Ko. 
Başkanı Sözcü 
İsparta Kırşehir 

Kemal. Turan S. Kurutluoğlu 

Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
JB, Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Gazianteb 
Drt M. Canbolat 

İstanbul 
Muhalifim. 

A. M. Berkan 

Kastamonu 
ÖZ. .4. Alptoğan 

Afyon 
Muhalifim. 
H. Dinçer 

Ankara 
F. öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ego 

Gazianteb 
Gl. Â^Atk 

Giresun 
A. Vlus 

İstanbul 
0. Baban 

Kırşehir 
N. Erdem 



Konya Kütahya 
Ş* Ergun Muhalifim. 

Dr. A. î. Gürsoy 

Mardin Niğde 
A< Şatafla İ. R. Soy er 

Rize Tokad 
Dr. F. Kurtuluş R. Güreli 

Seçim kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nei maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bu hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ili bari ar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da buıdar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di-
likçe Başkanlıkça içtüzük'ün ikinci bölümün
de yazdı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan « Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe munv 

dereeatmda heri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ-
vof ve haberlerin doğrulumuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse de bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini lias.il etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu lıelgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakın veya esasen ihbar ve şikâyetin' 'doğ u 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 

şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun edeaı vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde* edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunllarih kuvvetini yani ıhbarnı veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen şerbettir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. îşte rapor 
yakanda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nei maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nei maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilnıediğinden bu mesele hakkında verileri 
mütalâa da isabet farzediiemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yanlız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdı:'. 

İstanbul İstanbul Kütahya 
A. K. Süivrili A, M. Berkan Dr, A, î, Gürsoy 
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S.Sayısı: |Û 
istanbul Milletvekilliklerine seçilen General Kazım Ka-
rabekir, Recep Peker, Hamdullah Suphi Tanrıöver, 
Orgeneral Cemil Cahit Toydemir ve Hüseyin Cahit 
Yalçın'ın seçim tutanakları hakkında Tutanakları ince

leme Komisyonu raporu (5/10) 

Tutanakları înceEeme Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/10 
Karar No. 8 

22. V 111.1946 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul Milletvekilliği seçiminde C. H. Par
tisi adaylarından Milletvekilliğine seçilen Gl. 
Kâzım Karabekir, Hüseyin Cahit Yaçm, Recep 
Peker, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Orgeneral 
Cemil Cahit Toydemir'in seçim tutanaklarının 
iptali talebine dair Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulan İstanbul Demokrat 
Parti Başkanı Kenan öner imzalı ve 4 . VIII. 
1946 tarihli yazıda : 

1. — Seçimin yenilenmesi karan günü olan 
7. VI . 1946 dan seçim gününe kadar Hükümet 
ve zabıta parti teşkilâtiyle işbirliği ederek tet
hiş ve tehdit tedbirleri aldıkları ve köylere da
ğılarak başka partilere sempai gösterenleri ken
di arzularına ram etmeğe çalıştıkları; 

2. — Bazı parti adayları ile şahısların bilhas
sa seçim gimü ilce, bucak ve köylere dağılarak 
Milletin oy ve vicdanlarını para ile satm almak 
yoluna gitmekten feragat etmedikleri; 

3. — Seçim günü sandıklar civarında tesis 
edilen telefon ve polise devrolunan telefon san-
trallariyle seçimin dakikası dakikasına takip 
edilliği; 

4. — Seçim günü seçim kurulları ve komis
yonları nezdinde tazyikler yapılarak beliren se
çim neticelerinin tebdiline çalışıldığı; 

5. — Demokrat Parti ve bağımsız adaylar 
müşahitlerinin bazı sandıklardan uzaklaştırıldığı 
ye müsaade edilen serlerde de mümkün olduğu 

kadar sandıklardan uzak tutularak seçimin ce
reyan tarzı hakkında esaslı fikir edinmelerine 
imkân bırakılmadığı; 

6. — Demokrat Parti adayları oylarının 
azaltıldığı ve C. H. P. adayları oylarının çoğal
tıldığı, ı • 

iddia olunmuş ve bu yazı ile ilişikleri 5 nu
maralı Hazırlama Komisyonuna verilmişti. Sözü 
geçen komisyonun . VIII . 1946 kararına 
göre: 

1. — Yukarıda hulâsa edilen iddiaların 1 - 4 
numara altında zikredilenleri umumi ve mü
cerret bir şekilde ifade edilmiş ve muayyen niç 
bir hâdise dermeyan olunmamıştır. Bu şekilde 
mücerret ve umumi iddialarm itiraz ve inceleme 
konusu olabilmesinin esas itibariyle kabul edi
lebilecek bir keyfiyet olmamakla beraber bu id
diaların seçime ve neticesine tesir etmediği ve te
sir derecesinin itiraznamede beyan ve izah dahi 
edilmediği; 

Bununla beraber dikkate şayan olan cihetin 
Hükümet ve Halk Partisi teşkilâtının işbirliği 
etmek suretiyle yaptıkları tehdit, tethiş ve bas
kı ile itiraz kâğıdında vasıflandırılan bu iddi
alar dermeyan edildikten sonra yine itiraz va
rakasında - aynen - «Bu tethiş ve tazyikler hal
kın azim ve iradesi üzerinde tesir etmediği» ya
zılı bulunduğu ve bu cümleden sonra aynı iti
raznamede - aynen - «şurasını da bir hakikat 



— • f i — 

olacak itiraf zaruretindeyim ki seçimlerin ilk 
neticesine kadar devam eden safhasında göze 
batacak kadar ileri giden bir müdahale mahsus 
Dİmadfğı» nm ifade olunduğu; 

'umumi ve mücerret bir şekilde dermeyan 
edilen bu iddiaların bir incelemeye mevzu ola-
mıyacağı aşikâr olmakla beraber bu iddiaların 
seçime ve neticesine müessir olmadığı itiraz kâ
ğıdında dahi açıkça kabul edildiği; 

2. — Müşahitlerin sandık başlanna kabul 
edilmediği veya uzaklaştırıldığı idialan da bir 
hâdise tâyin etmek suretiyle olmamakla beraber 
itiraza bağlı bir fotoğrafta Bakırköy'ü Kayma
kamına atfedilen bir yazıda, adaylar namına mü
messilliğin vekâlet ibrazına bağlı olduğu yolun
daki yazılarının da kime hitaben yazılmış oldu
ğunun belli bulunmadığı; 

3. — Demokrat Parti adaylarının oylarının 
azaltıldığı ve C. H. P. adaylarının oylarının ço-

. ğaltıldığı hakkındaki iddiada her adayın aldığı 
oy ile kurulca esas tutulan oyları ve aradaki ilâ
ve ve tenzilleri göstermek suretiyle bir liste 
halinde beyan edildiği bu listeye nazaran De
mokrat Parti adaylarından eksiltildiği iddia edi
len oylarla C. H. P. alaylarına eklendiği iddia 
edilen oylar yekûnu arasındaki 70 küsur bin 
miktarındaki farkın sebebi diğer ihtimaller ara
sında seçim neticelerini gösterir müfredat cet
vellerinin uzak yerden henüz gelmemiş olması 
dolayısiyle yekûnlarında bir hata olması iht
imalinden de ileri gelebileceğinin yine itirazna-
mede beyan olunduğu; 

Listedeki bu hesabın müstenidatı gösterilme
mekle beraber bunlara ait delillerin toplanama
dığının da ifade olunduğu, yine itiraz varaka
sında yapılan bir suç ve haksızlığın miktan vas-
fiGÜrminin tâyini ve fiilin subutu üzerinde bir 
tesir vüeude getiremiyeceği ifade edilerek bu 
yoldaki iddialarını teyit sadedinde 9 numara 
altmda toplanan 15 fotoğraf kopyesine istinat 
olunduğu; 

Bu fotoğraflar Demokrat Parti temsilcileri 
tarafından sandıklarda, tasnifin sonunda tan
zim ve imza edildiği ileri sürülen kâğıtlardan iba
ret bulunduğu, bu varakaların seçim neticesindeki 
oy miktarlarına sureti tesiri gösterilmemiş ol
makla beraber bunların resmî seçim tutanaklan-
na müessir olabilecek bir vusüku haiz oldukla
rının da kabul edilemiyeceği, kaldı ki4 bu kâ

ğıtların iddiayi tesbit ve tevsika da yarar bir 
mahiyet arzetmediği; 

4. — İtiraz iddiasında bahsedilmiyen ve 
dosyajda mevcut bulunan dört şahıs imza ve mühü-
rünü taşıyan yazının bir şahsın sözlerini nak
leden* bir varakadan ibaret olduğu; 

5. — Yetkili Komisyonca Büyük Millet Mec
lisine sevkedilmiş olan seçim tutanaklarının-şi
kâyet ve itiraz hanelerinde de seçime itiraza 
dair bir kayit bulunmadığı ve şu itibaral İstan
bul seçimlerinde C. H. P. adaylarından beş zatın 
seçimine kanşı yapılan itiraz ve şikâyette der
meyan olunan iddialann varit görülmediği ne
ticesine varılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan ineeleme sonpâida 
Hazırlama-Komisyonunun yukarıdaki kararı tas
vip edilmiş ve C. H P. adaylarından İstanbul 
Milletvekilliklerine seçilen Gl. Kâzım Karabe-
kir, Hüseyin Cahit Yalçın, Recep Peker, Ham
dullah Suphi Tanrıöver, Orgeneral Cemil Cahit 
Toydemir'in tutanaklarının kabul edilmesinin 
Yüksek Kamutaya arzına çoğunlukla karar ve
rilmiştir. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urfa 

. M. E. Tekeli 

Ankara 
E. öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Ol. A. AtU 

Giresun 
A. Ulus 

S8zcü 
Kırşehir 

S. Kurutluoğlu 

Ankara 
A, Çubukçu 

Ankara 
B. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. Oündüzalp 

Gazianteb 
Dr, M. Canbolat 

İstanbul 
Muhalefetim bağlıdır 

A, M. Berkan 
Kastamonu Kırşehir 

Gl. A, Alptoğan N. Erdem 

^StyısıılO) 



Konya 
Ş. Ergun 

Kütahya 
Seçime fesat ve hile ka
rıştırıldığı hususundaki 
itiraz ve şikâyetler ince
lenmemiştir. muhalifim. 

A. Taktakılıç 

Niğdö 
1. R. Soyer 

Tokad 
B. GüreU 

Kütahya 
Dr. A. î. Gürsoy 

Muhalifim. 

Mardin 
A, Satana 

Bize 
Dr. F. Kurtuluş 

Seçim kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nci maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di-
likçe Başkanlıkça içtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmda ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve ilişik 
belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakın veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun

da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
n u bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat, edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. îşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle içtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâznngelece-
ği mütalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet f arzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yanlız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

istanbul istanbul Kütahya 
A. K. Süivrüi A. M. Berkm Dr. A. t. Gürsoy 
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S. Sayısı: I I 
Afyon Karahisar Milletvekillerinin seçim tutanakları 

hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/5) 

Tutanakları tnceleme Komisyonu raporu 

Tutanakları İnceleme Komisy0nu 
Esas No. 5/5 
Karar No. 14. 

£3 . VIII. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Afyon Milletvekilliği seçiminde Demokrat 
Parti adaylarından Milletvekilliğine seçilen Gl. 
Sadık Aldoğan, Memet Aşkar, Hazmı Bozca, 
Hasan Dinçer, Şahin Lâçin, Kemal özçoban, Dr. 
Cemal Tunca, Ahmet Veziroğlu'nun seçim tu
tanaklarının iptali talebine dair Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan Şuhut ilçesinin 
Hacımusa mahallesinde Hüseyin Kaya, Arif Kü
çük, Kayakapış mahallesinden Hasan, Horus 
mahallesinden ismail önder, imzalı ve 10 . VHI. 
1946 tarhli dört şikâyet teügnafiyle Kapış ma
hallesinden Tevfikoğlu Kuray taraûndan sunu
lan dilekçe ve ilişiklerinde: 

Seçimden üç dört gün önce korucular vası-
lasiyle Demokrat Parti seçim pusuialarmm C. 
H. Partisinin ve inönü'nün oy pusulalarıdır di
ye sürüldüğü; 

Sandıkların kilitsiz ve mühürsüz bırakılarak 
oyların değiştirildiği; 

Sandıktan çıkan netice hilâfına tutanak tan
zim elildiği; 

Vergi ve banka borçlarının affedileceği yo
lundaki propogandalarla halkın iğfal olunduğu 
iddia edilmiş ve bu telgraflarla arzuhal ve ili
şikleri 4 numaralı Hazırlama Komisyonuna ve-
rilmitşîr. 

Sözü geçen Komisyonun kararma göre : 
Telgraflarda bildirilen haller mücerret ve 

mesnetsiz iddialardan ibaret olduğu ve seçimin 
neticesine müessir olacak mahiyette görülmedik
leri Seçim Kanununun 27 nci maddesine göre 
seçimi müteakip tasnif esnasında seçim komis
yonlarına zaptettirilmesi gerekli iken buna da. 
riayet edilmiyerek jandarma kumandanlığına ya

pılmış olduğundan müştekilerin, kavli mücerret
lerinde kalan işbu ihbar ve şikâyetlerinin tah
kik ve tesbitine mahal olmadığından ve Millet
vekilleri adına ilk seçim kurulundan gönderilen 
tutanakların düşünceler sütununda menfi bir 
şerh de olmadığından seçimin bozulması hakkın
da müştekiler tarafından vaki iddianın reddi 
lâzımgeleceği neticesine* varılmıştır. 

Komisyomımuzca yapılan incelemeler so
nunda :. 

Hazırlık Komisyonunun yukarıdaki kararı 
tasvip edilmiş ve Demokrat Parti adaylarından 
Afyon Milletvekilliğine seçilen: 

Gl. Sadık Aldoğan, Memet Aşkar, Hazım Boz-. 
ca, Hasan Dinçer, Şahin Lâçin, Kemal özço-
ban, Dr. Cemal Tunca, Ahmet Veziroğlu'nun tu
tanaklarının kabul edilmesini Yüksek Kamuta
ya arama oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Tutanakları inceleme Kö. 
İsparta 
Başkanı 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
V, öymen 

Antalya 
3£. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Sözcü 
Kırşehir 

S. Kurutluoğlu 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
B. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M» N. Gundüsalp 

zasiyie bu iddia kâğıtlarının hukuki mesnetleri *""' ** A1*r'™ı*r 
değiştiremiyeceği neticesine varılmıştır 
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Gazianteb 
Ot. A, Ath Gazianteb 

D'\ M. Canbolat 
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olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım-
arr. Kendisine secim* f^at T™-,. t l J . Ü . !._ 

kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara .taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Başkanlıkça îçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları inceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun" ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmda ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delalet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığım gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina, 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edile a veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 

2 — 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların, böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. îşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82. 
nci' maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü, ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun, gönderilmesi maksadiyle 'dosya
nın Hazırlama Komisyonuna, iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasmdaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da ^ivİKİlmediğînden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez, 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yanlız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul tstanbul Kütahya 
A. K. Silivrili A. M. Berhasn Dr. A. t. Gürsoy 

)>&<i 
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S. Sayım: j3 
Çanakkale Milletvekilliklerine seçilen Hüseyin Bin
gili, Niyazi Çıtakoğlu, Behçet Gökçen, İhsan Karasioğlu 
ve Ali Rıza Kırsever'in seçim tutanakları hakkında 

Tutanaklar; İnceleme Komieymuı raporu ^5/t5j 

Tutanakları İnceleme Komisyonu .raporu 

Tutanaklar* İnceleme Komisyonu 
Esas No. 5/15 
Karar No. 29 

23:1011.1946 

Yüksek Başkanlığa 

1. —• Hüyük Millet Meclisi Başkanlığına, Ça
nakkale'de Milletvekili s 3çimi hakkında Biga 
İlçesi Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafın
dan gönderilen ,22 . VII * 1946 tarihli tutanak 
Komisyonumuza verilmiş ve bu dosya ad çekme 
ile bir numaralı Hazırlama .Komisyonuna tevdi 
edilmiştir» 

Hazırlama Komisyonunun 20. VHI. 1946 ta-
. rihli raporunda belirtildiğine göre' bu; itiraznar 

mede sayılan kanuni eksiklikler şunlardır: 
sa) Biga'da 9 sandıkta oy pusulalarının ta-

d&ttan sonra yakıldığı hakkında tutanak tutul
mamıştır; 

b) 5 sandıkta seçmenlerin adedi ile sandık 
içinden çıkan zarfların adedinin birbirine tata-
buku hakkında bir tutanak tutulmamıştır; 

e) 15 numaralı sandıkta ö civarm seçmen
lerinden başka kimselerin: oy yerdikleri ve bun
ların : kimliklerinin tesbiti için hüviyet cüzdan
larının talep-edilmediği görülmüştür. 

Hazırlama Komisyonu yukarıda tafsü. edilen 
-şeMl erikliklerinin seçim neticesine müessir 
olamıyaeağı kararına varmıştır. 

Komisyonumuz, Hazırlama Komisyonunun 
kararma katılarak Çanakkale Milletvekilliğine 
seçilen; Hüseyin Binitti, Niyazi Çıtakoğlu, Beh
çet Gökçen, İhsan 'Karasioğlu ve Ali Riza Kır-

"sever'ra tutanaklarının kabul edilmesinin Ka-
njıutaya arzı oy birliği île kararlaştırdı. 

2. •— Çanakkale Milletvekilliğine seçilen Nu
rettin önen 'in, askerlik yapmadığı .hakkında 

Bayramiçin Çamlık. mahallesinden İhsan. Alpu-
gan taraf mdan, JBüvük ,Miliet .Meclisi Bakan
lığına sunulan 2A . "VİH . 1946 «tarihli .istida, Ko
misyonumuza, verilmiş ve bu dosya adçekme ile 
bir numaralı Hazırlama Komisyonuna veril
miştir. 

.Hazırlama ^Komisyonunun. 20. YIH .1&46 ta-
riMi.raporunda : 

İhbarnamede, .Nurettin önenin*.42 yaşma ge
linceye, kadar «muhtelif sebep ve vesilelerden 
istifade .ederek askerlikten -kurtulmak çaresini 
bulduğu ve.Milletvekilliği süresini .de .geçirince 
büsbütün askere alınma çağını-geçireceği bildi
rilmekte ise de bu durumun..Anayasanın 12 nci 
maddesindeki..Milletvekili seçilmeğe engel.hal
lerden olmadığı kararma varmıştır. 

Komisyonumuz, Hazırlama Komisyonunun 
raporunu inceledikten ve tutanakta Milletvekili 
seçilmesine engel hallerin mevcut .olmadığını 

. gördükten sonra Hazırlama Komisyonunca varı
lan :karara katılarak Çanakkale .Milletvekilliği
ne seçilen Nurettin önen'in tutanağının kabul 
edilmesinin Yüksek Kamutaya arzını kararlaş
tırdı. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
v Başkanı 
İsparta 

Hemâ\ Turan 

Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 

- r - - ^ . 

Sözcü 
lürşehir 

35f. Tfaırtâluöğlu 

Ankara 
A, Çubukçu 
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olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine secime fesat karıştırıldı?^ yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı .yapmaktan imtina 
et™ek B»1?Mvetini haiz delildir. Behemehal 
şikâyet < edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibarivle secime fesat karıştırıldığı m^Tuısım +a-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden* her türlü tetkikatı ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün-olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarm veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaaş 
verdiği! ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime demektir. 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar . Komisyonların böyle bir harekette bulunma-
«den bir vatandaş Anayasanın 82 ne; maddesiyle ga yetkili olduklarına kani değilim-. İşte rapor 
kendisine verilmiş olan bu hakkı kullanmış yukarıcja yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
demektir. n c j maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil-

Seçtmîere ait ihbarlar ve şikâyetler için di- hassa bin bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm-
ğer hususlara taallûk edenlerden flarklı bir in- lerine uvgun olmadığından noksanların ikmali 
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer ve delilerin toplanmasından sonra tanzim edi-
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya-

Bu seftepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se- nın Hatırlama Komisyonuna iadesi lâzmıgelece-
çime ait.ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu- ği müt^lâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
lunari veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad- mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yö
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di- lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. . 
lek™ T*ncVor.TTİrr»« t/»tfl7«ı-'-"Ti î^îrnî T>*ifi~.«n_ Seçijnlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm- çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta- az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za-
nakîan İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir, tin kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 

Bti komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha- bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet-
zırhk_ ÎTmvıîo'nrvrvn'Tnn fi^ vn^-fosi rjil^v^p rti'în, kike meidar olacak dosyada hiçbir malûmat olma-
dereeatmda ileri sürülen vâkalarm seçime fesat ılığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini da o-i^sSlmedie^den bu m»?ele hakkında verilen 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler mütalâfldada isabet farzedilemez. 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ- Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
yp+ trP >,»1IA«W^ do$rn7nfrma d*lftM-- edecek sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve edeceğine ye taallûk ettiği seçim tutanağının ka-

: ilişik belge yok îse veya ilişik olanlar kendi nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil-
kana&tini hâsıl etmeğe kâfi gelirse JKomisyori diği anlaşılacağına göre yanlız bu netice bile se-
•tnr»fmdan bu belceleri ve bu ise »ît ırmhpWe dmin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 
evrakım veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru İstanbul İstanbul Kiitahva 
olup olmadığım gerçeklemek üzere Hükümetin A. K. ğflivrili A.M.Berkm Dr. A. î. Ğursoy 

(S. Sayısı: 13 ) 
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S. Sayısı: |4 
Çankırı Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 5/16 
Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanaktan İnceleme Ko. 

Esas No. 5/16 
Karar No, 21 

23 . VIII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Çankırı Milletvekilliğine seçilen Dr. Akif 
Arkan, Rifat Dolunay, Mustafa Abdülhalik 
Renda, Gl. Zeki Soy demir ve Ahmet ihsan Zey-
neloğlu hakkında Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına Çankırı Demokrat Parti Başkanı tarafın
dan 2 . VIII . 1946 tarihli istf da komisyonumu
za verilmiş ve bu dosya adçekme ile 1 numa
ralı Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmiştir-
Hazırlama Komisyonunun 19 . VIII . 1946 ta
rihli raporuna göre; bu itiraznamede ileri sürü
len usulsüzlükler seçimin normal cereyan etme
diği ve memurlar C. H. P. ile elbirliği yaptığı, 
genel vasıtalara elkonduğu, Jandarma telefon
larından istifade edilemediği, Yapraklı Demok
rat Parti Başkanı zorla istifade ettirilmiş, Cum
huriyet Halk Partisi aday listesinin başına 
âltıok işareti konmuş bulunduğu, Demokrat Par
tiye mensup bazı kimselerin ismini bulamadığı, 
seçim günü C. H. P. ve müstakil aday listeleri
nin dağıtıldığı C. H. P. ve Müstakil aday liste
lerinin dağıtıldığı, Çerkeş Demokrat Parti temsil
cilerinin tedarik ettikleri nakil vasıtalarının 
Halk Partisi tarafından fazla para ile kiralana
rak köylere gitmelerine mani olunduğudur. 

Halbuki genel vasıtalara elkonduğuna dair müs
pet bir vtsika olmadığı g^bi seçimden evvel vâki 
bu keyfiyet hakkında şikâyet edildiğine dair de 
bir işaret görülmediği, Jandarma telefonu an

cak zabıta ve Devlet daireleri emrinde bir tele
fon olduğuna göre bunların esasen hususi eşha
sın istifade edemiyeceği, Yapraklı Demokrat 
Parti Başkanı Yapraklı Buc*£ı Müdürüne bir 
istidaname verdiği ve müdünıu bunu usulen 
kaymakamlığa sunduğu, Halk Partisi aday lis
tesinde aitickun bulunmasıu 'a kanuni bir mâni 
olmacV ı̂, femokrat Partiye mensup olanlardan 
bazılarının aefterde isimleri! <.t»-cması hususuran 
ancak usulüne göre itiraz edilmek suretiyle kay

dedilmek lazım geldiği, 5 numaralı sandık ba
şında bir vatandaşın karakola götürüldüğüne 
dair üç imzalı vesikada iki imza okunamamış 
diye yazılı ve üçüncüsünün de bu vesikayı tas
dik eden Demokrat Parti Başkanı Kâzım Arar 
olduğumdan bu vesikanın da ktnuni bir kıymeti 
görülmediği, sandık başında ancak vesikası 
bulunan Parti mümessili bulunacağı kanuni 
icaplardan olduğundan vesikasızların bulundu
rulmaması haklı bulunduğu, seçim günü Halk 
Partisi ve diğer aday listelerinin dağıtılmasında 
kanuni bir mâni olmadığı, Çerkeş Demokrat 
Parti tarafından tutulan vesaitin Halk Partisi 
tarafından ikna edilerek alınmasının şahsi bir 
iş olduğu, Şabanözünde reylerin ekseriyetinin 
Demokrat Partiye ait olduğu halde Halk Parti
sine aitmiş gibi gösterildiği, bilâhara Demok
rat Parti tarafından gönderilen müfetişler ile 
tesbit edilmesinin bir kıymeti olmayıp seçim 
zamanında oylara ait itirazların sandık komis
yonlarına veya Sebili Komisyonu Başkanlığına 
yapılacağı Seçim Kanunu icabı olduğu ve dos
yada dilekçeye merbut varakaların ise ihticaca 
salih olmadığı, böylece iddi-ıların mücerret ve 
mesnetsiz bulunduğu nazaı-£ :t;bara alınarak tu
tanakların kabulü lâzımgeı liğlns karar verilmiş
tir. 

Komisyonumuz, Hazırlama ^Komisyonunun 
kararına iştirak ederek Çankırı Milletvekilliğine 
seçilen Dr. Akif Arkan, Rifat Dolunay, Mus
tafa Abdülhalik Renda, Gl. Zeki Soydemir ve 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu'na ait tutanakların 
kabul edilmesinin Yüksek Kamutaya arzına ka
rar verdi. 

Tuumakları İnceleme Ko. 
Başkam 
İsparta 

Kemal Turan 

Sözcü 
Kırşehir 

S. KurutluoğlVi 
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M, E. Tekeli 
Anketia 

F. öymen 
Antalya 

M. Korkut 
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A. Ege 

Gazianteb 
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Gl. A. Alptoğan 
Konya 

$, Ergun 
Niğde 

/. R. Soyar 

; ^ 
Ankara 

A. Çubukçu 
Ankarar 

R. Bömkçi 
Bitlis 

M. Ertan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Gazianteb 

Dr. M. Caribolat 
Kırşehir 
N. Erdem 
Mardin 

A. Satana 
Rize 

Dr. 2?. Kurtuluş 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82nei maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir; 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime aitıihbatf ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi. bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe I^aşkanlıkça. İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül süratleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu kömisyoff ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatlnda: ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış: mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek' 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve ilişik 
belge yok- ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bv. belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek: üzere. Hükümetin 

olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu İm tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtinaî-
etmek. salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zamun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikat! yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır, Bu deliller toplandıktan sonradır.ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. J 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. İşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa «bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâaşmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za-
tnl kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâalarda isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yanlız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek, lâzımdır. 

İstanbul İstanbul Kütahya 
A. K, Silivrili A, 'M. Berkim Dr, A, 1, Gürsoy 

( S . Sağısı: 14). 
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Çorum Milletvekillerinin Lseçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 5/17 

Tutanakl«n İnceleme Komisyonu rapottt 

T.B.M.M. 
Tutanaktan İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/17 U3.VIU.1M 
Karar No. 29 

Yüksek-B*şk$sBİığifc 

Çorum Milletvekilleri seçimi hakkında Ço
rum Demokrat Parti Başkan ve üyeleri tarafın
dan Çorum Valiliğine sunulan 24. VII. 1946 ta
rih ve 25. VII. 1946 tarihli itiraznameler ile 
vilâyetin 26 . VII. 1946 tarihli mütalâanamesi 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından Ko
misyonumuza verilmiş ve bu dosya adçekme ile 
1 numaralı Hazırlama Komisyonuna tevdi edil
mişti. 

1 sayılı Hazırlama Komisyonunun 19. VIII. 
1946 tarihli raporunda bildirildiğine göre; De
mokrat Parti başkan ve üyeleri tarafından Ço
rum Valiliğine takdim edilen dilekçede Çorum 
İli merkezinde Demokrat Parti temsilcilerinin 
oy tutanaklarının tasnifine davet edilmediği, se
çim tutanaklarına parti mümessilleri tarafın
dan imzalarının koydurulmadığı, iskilip İlçesin
de parti mümessillerinin sandık başlarına çağ
rılmadığı, ve bazı şahısların halkı oy vermek
ten menettiklerî, Mecitözü İlçesinde sandık yer
lerinin Demokrat Partiye bildirilmediği, De
mokrat Partiye fazla rey verildiği halde tasnifte 
bu oyların eksik çıktığı, seçim komisyonu üye
lerinin Demokrat Partiye oy vermesine mani 
olunduğu ve tarafsız bir heyet teşkili ile tetkik 
ettirilmesi vilâyeten isenmekedir. 

Vilâyetin 27.VII . 1946 tarihli mütalâana-
mesinde: 

1.'— Parti mümessillerine tutanakların imza 
ettirilmesinin kanun hükümlerinden olmadığı; 

2. — iskilip'te bazı şahısların halkı oy ver* 
inekten menettiklerî için mahkemeye verildik
leri; 

3. — Seçim komisyonlarında siyasi parti mü
messili bulunduğu bildirilmekte ve bu husus 
ayrıca Seçim Kurulu Başkanlığının 24 .VIII. 1946 
tarih ve 560 sayılı tezkeresinde de açıklanmakta
dır. 

Demokrat Parti tarafından vilâyete verilen 
dilekçe mahiyeti itibariyle şikâyet mevzularının 
tesbiti talebinden ibaret olduğu gerek vilâyet 
ve gerekse Seçim Kurulu Başkanlarının yazıla
rından bu şikâyetlerin varit olmadığı anlaşıl
mış ve esasen mazbatalarda hiçbir şikâyet ve 
itiraz mevcut olmadığı gibi seçilen Milletvekil
lerinin vazifelerinin mualleliyeti hususunda her
hangi bir makama ve Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına bir müracaatta vâki olmamış bu
lunduğundan Çorum Milletvekiliklerine seçilen 
Edip Alpsar, Naim Atâlay, Dr, Mustafa Cante-
kin, Münir Çağd, İsmet Eker, Hasene İlgaz, 
Suheyp Karafakıoğlu, Necdet Yücer'in tutanak
larının kabulü hususunda Hazırlama Komisyo
nu kararı dairesinde tutanakların tasdiki husu
sunun Kamutaya arzı kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sözcü 
Kırşehir 

S. Kurutluoğlu 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 
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. F. Öymen 

Antalya 
M . Korkut 

Edirne 
M. N. Gündûzalp 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
B. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Gazianteb 
Ql.A.Ath 
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Gizianteb 

Pr. itf. Canbolat 
İstanbul 

A. JM. Berkan 

Kırşehir 
N\ Erdem 

Mardin 
Al Satana 

İRize 
Dr. â. Kurtuluş 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
SI. A. Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Niğde 
î. B. Soyer 
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S.Sayısı :|6 
Diyarbakır Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkın 

da Tutanakları inceleme Komisyonuu raporu 5-18 

Tutanakları inceleme Komisyonu raporu 

T.B.İİ.M. 
Tutamklari İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/18 
Karar No. 22 

23 . VIII. 1946 

Diyarbakır Milletvekilleri seçimi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Diyarbakır 
Demokrat Parti Başkanı tarafından sunulan 
29 . VII. 1946 tarihli istida ve ekleri Komisyo
numuza verilmiş ve bu dosya adçekme ile 1 nu
maralı Hazırlama Komisyonuna tevdi-edilmişti. 

Komisyonun 19. VIII. 1946 tarihli rapo
runda: 

Diyarbakır Demokrat Parti Başkanlığı tara
fından gönderilen yazıda 21 .tarihinde yapılan 
Milletvekili seçiminde kanun ve nizamların hu
dutları dışına çıkılmış olduğu Anayasa ile Türk 
vatandaşına verilen haklarm kullandırılmadı-
ğı, en büyük idare, zabıta âmir ve memurları
nın fiilî müdahaleleri olduğu ve seçime iştirak 
etmiyenlerin yerine başkalarının parmak basa
rak oy attıkları, Demokrat Partiye oy vermek 
isteyenlerin defterde isimleri bulunmadığı yazı
larak seçimin bu yolsuzluklardan dolayı feshi 
lâzımgeldiği bildirilmekte ve bu itirazları teyit 
zımnında 29 parça evrak ekli olarak gönderil-
misş bulunmaktadır. 

Tetkik edilen evrakm cümlesinin, hususi eş
has tarafından tanzim edilmiş ve ancak iddia 
mahiyetini haiz varakalardan ibaret olduğu gö
rülmüştür. Esasen bu itirazlar intihabın netice
sine müessir bir mahiyet de taşımadığı cihetle 
tutanakların kabulü lâznngeleceği kararma va
rılmıştır. • ' - • • ' . i 

Komisyonumuz da Hazırlama Komisyonunun 
bu kararma katılmış ve esasen tutanaklarında se
çimlerine hiçbir engel ve şikâyet olmadığı tas
rih edilmiş bulunan Diyarbakır Milletvekili Fa
zıl Ahmet Aykaç, Vedat Dicleli, Cavit Ekin, 

Yüksek Başkanlığa 

Feyzi Kalfagil, Osman Ocak, Şeref Uluğ, fhsan 
Hâmit Tiğrel'in tutanaklarının kabulünün Bü
yük Kamutaya arzına karar verilmiştir. 

Tutanakları İnceleme Ko. jr 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urfa 

üf. E, Tekeli 

Ankara 
F. öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Eğe 

Gazianteb 
Gl Â, Atlt 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Rize 
Dr. E. Kurtuluş 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
•M. Ertan 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Oazianteb 
Dr. M. Canbulat 

İstanbul 
A. K. Süivrüi 

Kırşehir 
N. Erdem 

Niğde 
1. R. Soyer 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nci maddesiyle 



keaââsfeıe vfrJMş öto^i-r ;hakkı kullanmış 
desteletir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di-
^ % | 8 i i s t i r a 'ttallöfe;eSenlerden SiarMt Bit m-
çekmece tahkik usulü varsa 4 a bunlar çüğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayn Heğildîrler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde, olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Bakanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
c e yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bolüm-, 
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları înceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış sHa-
zırhk TComis^omi'nın ilk vazifesi dü^l^e mıiu-
derec^tında İleri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mâhiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ-
w>t ve haberlerin doğruluîruııa delnlot edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve 
ilişik;belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmece kâfi gelirse Komisyon 
•tarafından bu bel<?eleri ve bu. ise ait muhahm*e 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
oMp olmadığın] gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. TCft-ndisme ,secime fesat karıştırıl.di#T yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu teitkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
nt.rnp'k s»l&Mvetirii haiz dairdir. '::Bp̂ «*me'hoi 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itiba.Tivle s°«ime f?«n,t k^rıptınldiffi mart" sim ta-
zamımun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana dıkarmâk emrinde yapılması ik-

* tiza eden her -türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir.' Bu bapta elde edilmesi 

tMfr 

mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
baksın veya %akln öîdıfğuraı (ispat eâeeek" mahi
yette jolup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. '"Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. •. • 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani .değilim, İşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi: lâzımgelece-
ği mûtalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütaleada da isabet görmemekteyim. . 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
"bulunduğu dâhi tetkik edilememiştir."Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma-.. 
dıfnidan ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da «nnsnlnıediffinden bu mesele hakkında verilen 
mütâlâada isabet f arzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime .fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçhn tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yanlız'bu netice bite se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul İstanbul Kütahva 
A. K. Silivrüi A. M. Bevkm Br.A+t. Gmrsoy 

(;®. Sayıti; J 6 ) 



S: Sayısı: |7 
Erzurum Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 5-19 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raptru 

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

Esas No. 5/19 
Karar No. 24 

23 . VIII. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum îlindeid Milletvekili seçimine ait 
olmak üzere bu ilin \ e Hasankale ilçesinin De
mokrat Parti başkanları tarafından verilen isti
dalarla bağlıları adçekme ile (5) numaralı Ha
zırlama Komisyonuna verilmişti. Bu komisyonun 
19 • VIII . 1946 ,'tâı :hli raporu komisyonumuz
da incelendi. 

Hazırlama Komisyonu raporunda belirtil
diği gibi, iki gayriresmi şahsm seçimden bir kaç 
gün önceki söylevlerinin seçime müessir olduğu, 
mücerret bir iddiadır. İki sandık yakınında ve 
iki yerde C. H. P. için propaganda yapıldığı, 
bir köyde bir adamın Demokrat Parti listesi ol
madığından oyunu kullanamadığı, iki ayrı yerde 
ve iki şahsın tehdit ve icbarda bulunduğu, bir 
şahsm kapalı zarf dağıttığı, bir afişin yırtıldığı 
bir Demokratın sandık başından uzaklaştırıldığı 
yolunda, ihticaca salih sayümryacak varakalarla 
yapılan iddialarsa yine mücerret ve hukuki meŝ  
netten mahrum olduklar j gibi seçime müessiriyet-
leri de yoktur. Ayraca bu dilekçelere bağlı kâ
ğıtlara iki şahsm diğer iki şahıs için oy kullandı
ğı, bir sandıkta 237 fazla oy çıktığı, Tekmanda 
sandığa oy pusulaları doldurulduğu ileri sürül
mekte olup bunlardan sonuncusu iki çerçinin 
ifadesine dayandığı, fazla çıkan oylar için ka
mında hüküm olduğu ileri sürülmekte ise de bu 
iddiaların mesnetsiz bulunduğu nazarı itibara 
alınarak ve Hazırlama Komisyonunca oybirli
ğiyle verilen karara uyularak esasen resmi tuta
naklarda haHarmda bir gûna engel ve şikâyet 
kaydı bulunmıyan Erzurum Milletvekilleri: 

Eyüp Sabri Akgol, 
Salim Altuğ, 
Mesut Çankaya, 

Raif Dinç, 
Nafiz Dumlu, 
Cevat Dursunoğlu, 
Münir liüsrev Göle, 
Kemalett.in Kamuû 
Gl. Vehbi Koeagüney 

'' 
ve, 

Şükrü Koçak'a ait tutanakların Kamutayın 
tasvibine sunulmasına çoklukla karar verildi. 

Tutanakları inceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta. 

Kemal Turan 
Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
F. Öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Dr. Mi Canbolat 

Giresun 
A. Ulus 

istanbul 
Muhalifim 

A. K. SüivrîlÂ 

Kırşehir 
N. Erdem 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

Ankara 
A. Çubukçu 

"Ankara 
B. Börekçi 

Bitlis 
3Î. Ertan 

Edirne 
M..-N. Gündüzalp 

Gazianteb 
Gl. Â Atlı 

istanbul 
Muhalifim 

A. M. Berkan 

Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 



— 2 — 
Mardin Niğde 

A. Satana Î.R.Soy&r 

Bize 
Dr. F. Kurtuluş 

Seçim kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nci maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bu hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer »hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad-. 
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di-
likçe Başkanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmda ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştiril misse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını: veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat vç tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olnan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-

zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün ölen deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşlara 
verdiği ih'bar ve şikâyet hakkını hiçe saymak. 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. İşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci' maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimleriii ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebebi e kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yanlız b>: netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek; lâzımdır. 

İstanbul İstanbul Kütahya 
A. K. SiMvrüi A. M. Berkan Dr. A. 1. Gürsoy 

m !• 

( S. Sayısı: 17 ) 



S:Sayısı: |8 
Eskişehir Milletvekilliklerine seçilen İsmail Hakkı Çe 
vik, Ahmet Oğuz, Hasan Polatkan, Abidin Potuoğlu ve 
Emin Zazâk'ın seçim tutanaktan hakkında Tutanakları 

İnceleme Komisyonu raporu 5-20 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Tutanakları î. Ko. 

Esas No.5/20 
Karar No.19 

23 , VIII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Milletvekili seçilen Emin-Sazak, 
Asidin Potuoğlu, İsmail Hakkı Çevik, Hasan, 
Polatkan ve Ahmet Oğuz 'un îl Seçim Kuru
lunca tanzim kılınan tutanaklarında seçim hak
kında şikâyet olup olmadığı sükununda ve her 
biri hakkında aynen §öyle denilmektedir: «Se
çimde yolsuzluk yapıldığı hakkında verilen yedi 
adet dilekçe genel tutanağa iliştirilmiştir.» Bu 
tutanaklar ilişikleri ile birlikte ve adçekme su
retiyle 5 numaralı Hazırlama Komisyonuna ve* 
rilmişti. Bu Komisyonun hazırladığı 21 . VIII . 
1946 tarihli rapor Komisyonumuzca incelendi. 
Bu raporda belirtildiği gibi tutanaklara bağlı 
dilekçelerde tek tek vatandaşlar başlıca şunları 
ileri sürmüşlerdir.: 

1. — Sandık başındaki listelerde kendi isim
leri hizasında başkalarının parmak izi veya im
zaları bulunduğundan bazı kimselerin reylerini 
kullanmağa imkân bırakılmadığı; 

2. — İki askerin sandığa rey attığı; 
3. — Başkaları namına bazı kimselerin san

dığa rey attığı; 
4. — Merkez ilcesine bağlı Harmandallı'da 

sandığın vaktinden bir saat evvel kapatılmâsiy-
le birçok vatandaşın reylerini kullanmalarına 
imkân bırakılmadığı; 

Yukarıda sayılan ve buna müşabih, olan id
diaları ihtiva eden dilekçe kanuni birer mesnet 
sayılamryaeağı ve ihticaca salih olamıyacağı ve 
böylece tutânaklardaki şerhin hükümsüz sayı
lacağı yolunda Hazırlama Komisyonunca oy
birliği ile varılan karara Komisyonumuzca .4a 

iştirak edilmiş ve Eskişehir Milletvekili seçilen 
Emin Sazak, Abi-din Potuoğlu, îsmail Hakkı 
Çevik, Hasan Polatkan ve Ahmet Oğuz 'un tu
tanaklarının Kamutayın oyuna sunulmasına ka
rar verilmiştir. 

Tutanakları inceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
F. öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
4- •%* 

<Jazianfeb 
m.AAth 

Giresun 
4* Uİm 

İstanbul 
A. K. Süivrüi 

Kırşehir 
N. Erdem 

Sözcü 
Kırşehir • 

8. Kurutluoğlu 

• Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edime 
•M* N. Gündüzalp 

Gaziaeteb 
Dr. M. Canbolat 

İstanbul 
Muhalefetim ilişik, 

A. M. Berkan 

Kastamonu 
Ğl. A. Alptoğan 

Konya 
$. Ergün 
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M a p d i n • •' % Niğde 

A. Satana ' î. R. Soy&r 

Uhe Tokad 
Dr. F. Kurtuluş R. Güreli 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 ncû maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Başkanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu .bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi. edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmda ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyet arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 

.evrakını veya esasen ihbar ve şikayetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-

zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır İçi 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek;. Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani* değilim. İşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bolümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasnidayım. Baporda şikâyeti ye inbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ye bu sebebîe kazanamamış .olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malumat olma
dığından ve ^hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilm ediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa i kanuna . aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yanlız bu netice bite se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul İstanbul Kütahya 
A. K. SüivnU A. M. Berkan, Dr. A. 1. Gilrsoy 

( S. Sayısı : 18) 



S:Sayısı: |9 
Mardin MiHetvekMIeririn seçim tutanakları hakkında 

Tutauakları İnceleme Komisyonu raporu 5 21 

TutejıaJdatı inceleme Komisyonu râ pprn 

Tutanaklara lp,&§^ 

KararJio. $0^,r 

Yüksek Başkanlığa 
dildiği gibi ö ^ iştirak 2500 değildir.. 

Yapılan itirazınjnâhiyeti yukarıda izah edil
diği gibi müçe:rçe.t.ye mesnetsiz bir id(Jıa~ oldu.-. 
ğuna ve mevcut tutanaklarda bu il MiHetvekil-
leri için herhangi bir engel ve şikâyet olmadığı 
da tasrih edildiğine göre Komisyonumuz JJâzır-
lama Komisyonunun kararma uyarak îrfail l'e-
rid Alpaya, General Seyfi Düzgören, Rıza Erten,.., 
General Kiazrm Sevüktekin, Abdürrezak Satana^ 
ve Dr: Aziz. Uras'm .Milletvekili. seçildiklerini 
gösteren tutanakların Kamutayın /tasvibine su
nulmasına Komisyonumuzun çoklukla karar ver-

çede^^jp^gışlg^^ 2. — Abdülkadir* Ka'lay_'m Mardin Belediye 
itira^jejdyı^eM^ifeö Buı|fey^^!ft^|kl985îyıl±'- Başkanlığından kanuni müddeti içinde'çekilme- -
nüfu%^^pı^^^£fi^2^ınüjB^fc^^^lanjMarjdin:-;- den Mar'dmvJI'rlletVekili seçilmesine, de birinci' 
merkıfipgg^J^fg ^fefteeji^ jf^^lfelet^ğfühalde ?. maddedeki dilekçede itiraz edilm'ekte,ise de Ha-*;,; 
358S^^^tsi^t 8iB^P^)üJ|6İQ!^^ĞjBft,IS^:Y« Ş&îöS * zırlam^ Komisyonunun, bu hususta hazırladığı 
nüfusu; Ç&Mn&M& l ^ i f t ^ § i ! ^ # ^ 5 ö ^ » ü i s s h 9 : *: ? raporda beKrttiği *'üzere, Abdülkadir Juatav be-
Devrik J^Jf i ş j^^^ 12 .yi". 1946 'tarihindet 
meypu^ğdtoiİ^a^e ^çeier^ejfe^şt^ftMniinıejEsâ, çekilmiş -ve İçişleri. Bakanlığüıea bu çekilme. 
keze^ıgarj^ve n ^ U j i M y ^ ^ ^ i s j ^ ^ ^ k ^ ğ ı j ; ; , ; 13. W*rî946 '.tarihli 303/63Î"sayılı telle kabul-
üeri # r i i l e ^ edilmiştir, keçimin, yenilenme kararı ise 12, y i v 
t u t u l m a n .^tıldlğl böylece hiçbir^y esika rap- - 1946 olduğuna göre kendisi ; Seöim Kanununun, 
tetmej*e|taj^ka^^^ • 11 nci maddesindekiüç gün müddet içinde baş- . 
usııls^zl^e^hü^mj^jaeB JgtejBİ3^stoâiî*t,„ kanlıktan ayrıknıştır. Bu hal -dosyada mevcut 

Hazjr^ajaa^ K o m ^ ye musaddak vesikalarla tebeyyün ettiğine gö-
tildîği^gibi &u-^ddia^için, hİçWr; me^ejfejr^ik^-_ re Komisyonumuz Hazırlama Komisyonunun ka-
yerek ve mücerret kıyj^ja^ft^olja^^idijmgfc-^^ narına uyarak Abdülkadir Kalav'm Milletve-
te veJ£ax4%jM kili seçildiğine dair olan ve başkaca bir güna 
makşjzga incftt bu* Jıükme_yarılması.4ştenilmekte- ;.. engel ve şikâyet olmadığı üzerindeki kayıtlar-
dir. „Seçjmej£j^yj^ dan anlaşılan^ tutanağın Kamutayın tasvibine 
daki JfcLÜkümlejrş .göre. ve seçimi^enilgrae^karg,^., sunulmasına ^çoklukla karar vermiştir. Arzolu- -
mıın^ak&fe^4§t,yap4mato. Ota ^Uj^İ^ l^yı l - nur. 
önceki n#Ju£,s#TO Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dosyada mevcut Mardin İli genel tutanağın-.^ Tutanakları Înceleme-Ko; 
daki musa<|eiâ;k rakkamlaragöre ise_Marj|inw.. Başkam Sözcü" 
merkezinde en çok oy sahibi Drr Aziz Uras'ın ..„ îspârtş Kırşehir 
kazandığı oy miktan 4543 olup istidada z i k r j ^ #ef8iZ Turan 8. Kurutluoğlu 

1., '•— Mardin îli^Milletyıekillertîrfen Ferid;' 
A l p a ^ r ^ ^ ^ S e y | t ' © ü 2 g ö ; r e î i , Eıza Erten, 
Abdüîfc^r^âlav,— General^iâ^Bn Sevüktekin; 
Abdü*Fezak Şatona ~ve -Dı*r Aziz-ürsss'm -seçim-
lerine*«it^oiatı ve-Demokrat Parti başkanı adına 
Refife:Ko^Ha^-imzftŞHH-4aşi5^tn dilekçe ve bu 
ilin Möt@t¥eküieri< tutanakla^ - - ad çekme ile 
altı numaralı Hazırlama Komisyonuna verilmiş 
otop-^ûiBİiggasıyj^^ 
rihlurapgr t̂ f© bağjf|iB, Komişj^B^^da moe-c 
lendirf 
. H^ürJa^B^a^ıis^ajfc^pt*»&<|&; da*beH£tii^ . 
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Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 
Ankara 

R. Börekçi 
Bitlis 

M. Ertan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Gazianteb 

Dr. M. Canlolat 
İstanbul 

Muhalifim. 
A. M. Berkan 
Kastamonu 

Gl. A. Alptoğan 
Konya 

Ş. Ergun 
Niğde 

1. B. Soyer 

Ankara 
E. öymen 
Antalya 

M. Korkut 
Denizli 
A. Eğe 

Gazianteb 
Gî. A Atlı 

Giresun 
A. Ulus 
İstanbul 

Muhalifim. 
A. K. Silivrili 

Kırşehir 
İV. Erdem 
Mardin 

A. Satana 
Rize 

Dr. F. Kurtuluş 
Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 

fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 ne i maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bîr hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Başkanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmda ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğrulumuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 

olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliler Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı oiduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar, ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. İşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgel»ce-
ği mütalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu- dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da ıs-H^lmedibinden bn mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna' aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka-
r»T<nsuz varları bir seo.ıme ist'nnden t.«»n7İTO edil
diği anlaşılacağına göre yalnız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul İstanbul Kütahya -
A. K. Silivrili A. M. Berkan Dr. A. î. Gürsoy 

( S. Sayısı : 19 ) 



SkSayısi: 
Milletvekillerinin seçîm tutanaktan hakkında Tu 

tanakları İnceleme Komisyonu raporu(5-22) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T.B.B.M. 
Tutanakları 1. Ko. 

Esas No. 5/22 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa, 

Rize İlinde yapılan Milletvekilleri seçimine 
itirazı havi Samsun'da. Ulagazi mahallesi Bağ
dat Caddesi 242 numarada Rizeli Ahmet Gürkan 
imzalı" 27 . VII . 1946 tarihli dilekçe adçekme 
ile 6 numaralı Hazırlama Komisyonuna verilmiş
ti. Bu komisyonun hazırladığı 21 . VIII . 1946 
tarihli rapor Encümenimizde incelendi. Dilek
çede hiçbir mesnet gösterilmeden ve ihticaca 
salih bir vesika eklenmeksizin mücerret bir id
dia halinde bazı köylerde seçimlerin üç gün 
sürdüğü, yine bazı köylerde sandık başına gel-
miyen seçmenlerin oylarının kullanıldığı, bazı 
komisyonların serbest adaylara ait oylan kul
landırmadıkları, sandıklarin vaktinden önce 
açıldığı ileri sürülmüş olup, Komisyonumuz, 
Hazırlama Komisyonunun verdiği karara uya
rak- bütün bu indî itirazların hükümsüzlüğüne 
ve reddine, esasen musaddak tutanaklarda mil
letvekili seçilmeye engel bir halleri olmadığı ve 
haklarında bir gûna şikâyette bulunulmadığı ya
zılı bulunan: 

Tahsin Bekir Balta ' . 
Hasan Cavit Belûl 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen ve 
Ali Zırh'a ait tutanakların Kamutayın tas

vibine konulmasına çoklukla karar vermiştir. 
Arzolunur, 

8S;i VIU . 194& 

Tutanakları inceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Sözcü 
Kırşehir 

9. Kurutluoğlu 

Kâtip 
Urfa 

Mı EJ Tekeli, 

Ankara 
E. öymen 
Antalya-

M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
GlÂAth 

Giresun 
A. ühıs 

İstanbul 
A.. K. Süivrüi 

Kırşehir 
N. Erdem 

Mardin 
A. Satana 

Ankara 
A+, Çubukçu ,-

Ankara 
R. Börekçi 

Bitiis 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. GHindüzalp 

Gazianteb 
Dr, M. Canbolat 

İstanbul 
Muhalefetim. ilişik 

A.,M. Berkan 

Kastamonu 
GliiA^ Alptoğm-

Konya * 
Ş. Ergun 

Niğed 
V R. Soyer 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 ne! maddesiyle 
kendisine verilmiş, olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı, değildirler, 



- a -
Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se

çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Bakanlıkça İçtüzük'ün iiknci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «tuta
nakları inceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmdâ ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların dolru veya yanlış oldu
ğunu meydana dıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır.ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı oMuğunu ispat edecek mahi-

»• • m 

yette olup olmadıklarını takdir etmekte husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
s ına tevessül etmemek Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ye şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. * 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim, işte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle içtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasrndayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile otıdan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan'za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden* ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yanlız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

istanbul istanbul Kütahya. 
A.K. Sİlivrili A. M. Berfatn Dr. A. 1. Gür soy . 

m » 
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S.Sayısı:2l 
Tekirdağ Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5-23) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
T. M. M. M. 

Tutmakları İnceleme Ko* 
Em No. 5/23 
:Karw No. 15 

23 . Vlll. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Tekirdağ Milletvekili seçimi hakmdaM itiraz 
dosyasını.tetkik edön 2 numaralı Hazırlama Ko
misyonunun 16 . VIII . 1946 tarihli kararı ko
misyonumuzca incelendi. 

Hazırlık Komisyonu kararında izah edildiği 
veçhile Çorlu Demokrat Parti Şubesi Başkanı
nın şikâyet istidasında t 

X — Çorlu Belediye Başkanı Ramiz Baykal 
20 . VTÎ . 1946 tarihinde valinin emriyle kav-
m akam vekili tcvrfından kanunsuz bir şekilde 
ve 24 saat müddetle evine hapsedilip seçimin 
ve tasnifin sonuna kadar mevkuf tutu*muş ve 
Seçim Iturulu Başkanlığına başka • bîri getiril
miş ve bu muamele, seçimin istenildiği şekilde 
icrasına müsait elemanlara yaptltras-nı temiı 
maksadivle yapılmış olduğu ve bina- naleyh se
çim kurulunun gayri kanuni şekilde kııı-ulmuş 
bulunduğu, 

2. — Çorlu'nun Ballıhoca köyünde seçmenler 
sayışma göre sandığa oy pusulası doldurulup 
sandığın saat 15 de kapatılarak merkeze götü
rüldüğü, 

3. —. Sandık başında oy pusulaları bulundu
rulup resmî Devlet memurlarrnm halka muay
yen partinin oy pusulalarını dağıttığı, 

4. — Demokrat Parti mümessillerinin san
dık başmdan uzaklaştırıldığı, iddia olunmak
tadır* \ 

Bu iddiaların tetkiki sonunda şu neticelere 
vartlmıştır. 

Â) Çorlu Belediye Başkanının tevkifi mü
cerret bir iddiadan ibarettir. Yine aynı iddialara 
bakılırsa, Başkanm yerine başka biri de tâyin 
edilmiş bulunmaktadır. Şu hale göre Seçim Ka
nunu gereğince beş kişiden terekkübü icap eden 
ve üç üyesinin huzuriyle toplanabilen seçim ku
rulu kanun dairelinde teşekkül etmiş vç vazife
sini görmüştür. 

Belediye Başkanının, iddia edildiği şekilde 
gaybubeti Seçim Kurulunun vazifesini görmesi 
üzerinde bir tesir yapamıyacağı gibi Seçim Ku
rulu Balkanının bizzat kurulda bulunamaması, 
seçime müessir olacak bir mahiyet arzedemez. 
Kaldı ki, seçilen milletvekillerinin, seçim tuta
naklarına göre, Çorlu ilçesinde aldıkları oyla
rın hesaba katılmaması biran için farzedilse 
dahi, il seçiminin umumi neticesini değiştirecek 
bir tesiri haiz olamıyacağı da anlaşılmaktadır! 

B) Ballıhoca köyünde sandığa oy pusulala
rı doldurulmuş olduğu yolundaki iddia da 
mücerret ve delilsiz bir iddiadan ibaret görül
müştür, 

Ç) Demokrat Parti mümessillerinin sandık 
başında bttlundurulmamaşF ve Devlet memurla-
rmm oy pusulası dağıttığı hakkındaki iddia da 
mücerret, delilsiz ve seçim t neticesine müessir 
değildir. 

Bu mülâhazalara binaen Tekirdağ Milletve
killiklerine seçilen Rahmi Apak, Emin Ataç, Zi
ya Ersin Cezaroğlu, Fayik Öztrak, Oemil Uy-
badm'ın seçim tutanaklarının Kamutayın tasdi-
kına. arzı ekseriyetle kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tutanakları inceleme Ko. « ^ : ; # ^ .™** ^ ^ "; 

Başkanı Sözcü 
İsparta Kırşehir 

Kemâl Turan S. Kurutluoğlu 
Kâtip Ankara 
Urfa A. Çubukçu 

M. E. Tekeli 
Ankara Ankara 

E, öymen B. Börekçi 
Antalya Bitlis 

M. Korkut M: Ertan 
Denizli Edirne 
A. Ege M. N. Gündüzalp 



Ğazianteb 
Gl I Attı 

Giresun 
A. Ulus 

İstanbul 
Muhalifim 

A. K, Süivrüi 
Konya 

Ş. Ergun 
' Kütahya 
Muhalifim 

Dr. A. î. Gürsoy 
Mardin 

A. Satana 
Bize 

R. Güreli 

Ğazianteb 
Dr. M. Canbolat 

İstanbul 
Muhalefet şerhi ilişik 

A. 31. Berkan 
Kastamonu 

Gl. A. Alptoğan 

Kırşehir 
N. Erdem 
Kütahya 

A. Tahtakiltç 
Bulunmadı. 

' ' Niğde 
î. B. 8 oy er 

Tokad 
Dr. F, Kurtuluş 

. Seçim kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir, vatandaş Anayasanın 82 nci madd°sivle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. • 

SefMFÜpre ait ithaflar ve frkŞv^tW loî-n di-
ger hususlara taallûk edenlerden- farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Başkanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek, üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ye gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Kom'svonıın™ ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatında ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve b " rnnhiyeti anırtan dilekçemi* 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin do«mıluchma delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve ilişik 
belge yok ise veya ilişik, olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu ise ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım

dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkik at ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle keçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zamun ecfen vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden* her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tavnameri serbesttir. Delilerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anavasamn vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonlara! böyle.bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklanna kani değilim. İşte rapor 
yukarıda yazdığım sebebi erle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisvonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
• çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu "tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da ^H^İTYiedip-irtden fon mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yanlız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

Istpnbnl İstanbul Kütahva 
A. K. SÛivrüi A. M. Berktin, Dr. A. t. Gürsoy 

( S. Sayısı : 21) 



S* Sayısı: 
Antalya Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 5-7 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Esas No. 5/7 
Karar No. 7 

22 .VIII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Antalya Milletvekilliğine seçilen Niyazi Ak
su, Numan Aksoy, Dr. Galip Kahraman, Ra-
sih Kaplan, Mustafa Korkup Tayfur Sökmen, 
Nurullah Esat Sümer haklarında Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına, Antalya Demokrat Parti 
Başkam Ahmet Tekelioğlu tarafından sunulan 
3 . VIII . 1946 tarihli tel yazısı Komisyonumuza 
verilmiş ve bu dosya adçekme ile 4 numaralı 
Hazırlama Komisyonuna tevdi kılınmıştı. 

Komisyonun 15 . VIII . 1946 tarihli raporun
da belirttiğine göre Ahmet Tekelioğlu tarafın
dan telğrafnamede vesikaların bilâhare posta ile 
gönderileceği zikredilmekte olduğu ve fakat 
aradan 20 gün gibi uzun bir müddet geçmiş ol
masına rağmen henüz -vesikaların gelmediği an
laşılmıştır. Binaenaleyh hazırlama komisyonu müş
teki Ahmet Tekelioğlu'nun delil ve vesikaya da-
yanmryan telğrafnamesinin tetkik mevzuu teş
kil etmiyeceği ve tutanakların tasdikma engel 
bir hal olmadığı neticesine varmıştır. ' 

Komisyonumuz, hazırlama komisyonunun 
raporunu okuduktan ve tutanaklarda milletve
killerinin seçimlerine engel hallerden hiçbirinin 
kaydedilmediği de görüldükten sonra hazırla
ma Komisyonunca varılan karara iştirakle An
talya Milletvekiliklerine seçilen Niyazi - Aksu, 
Numan Aksoy, Dr. Galip Kahraman, Rasih 
Kaplan, Mustafa Korkut, Tayfur Sökmen, Nu
rullah Esat Sümer'in tutanaklarının kabul edil
mesinin Yüksek Kamutaya arzı çoğunlukla ka
rarlaştırıldı. 

Kamutaya havale edilmek üzere Yüksek Baş-

kanlığa sunulur. 
Tutanakları İnceleme Kp. 

Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 
Kâtip 
Urf a 

M. E. Tekeli 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M..N. Gündüzaly 

Gazianteb 
Dr. M. Caribolat 

İstanbul 
Muhalifim 

A. M. Berkan 

İstanbul 
Muhalifim 

A. K. SiUvriU 

Mardin 
A. Satana 

Konya _ 
Ş. Ergun 

Sözcü 
Kırşehir 

S. Kurutluoğlu 

Afyon 
Muhalifim 
H. Dinçer 
Ankara 

E. öymen 

Antalya 
M. Korkut , 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
GlÂAth 

Giresun 
A. Ulus 
İstanbul 
C. Baban 

Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

Kırşehir 
N. Erdem 

Kütahya 
A. Tahtdkılıç 
Bulunmadı. 
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Kütahya Niğde 

Dr. A. î. Gürsoy 1. R. Soyer 

Tokad 
E. Güreli 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nci maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taalluk edenlerden farklı bir in-
cıeleme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Başkanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları inceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmda ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve ilişik 
belge yok ise veya iMşik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Mellis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir, Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
İtibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-

zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana, çıkarmak eımirinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda taımamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessü] etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. • 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. İşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci' maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo-
mütalâalarda isabet farzedilemez. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tin kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isbat farzedilemez. 

Kaldı ki .fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yalnız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

istanbul İstanbul Kütahya 
A, K, Silivrüi A. M. Berkan Dr. A. î. Gürsoy 

-t-
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S. Sayısı: 23 
Balıkesir Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 5-8 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
T.B.M.M. 

Tutanakları İnceleme Komisyonu 
• Esas No. 5/8 

Karar No. 11 
Yüksek Başkanlığa 

22. VIII. 1946 

^ 3 ı k î ^ MiBt^eMlHğme seçilen Abdi Ağa-
beyöğÎTi%tm Balıkesir Bedenterbiyesi Bölge Mü-
Mrü olduğu TB üç senedenberi maaş karşılığı 
ücret almakta olduğu kanuna göre bölge Mü
dürlüleri vi lây^ inha ve Millî Eğitim Ba
kanlığı Beden Terbry^si Tîmum Müdürlüğünce 
tâyin edilmekte olduğu ve Seçim Kanununun 
neşrinden i&gün zarfında istifa etmesi gerekir
ken istifa etmeksizin Milletvekili seçildiği yo
lundaki Balıkesir Demokrat Parti ilce müteşeb
bis heyeti başkanı namına Balıkesir seçmenle
rinden Ahmet Koeabıyık imzasiyle Büyük Mil
let Mtelisi Başkanbğma sunulan dilekçe Ko-
mE^îttönuza Yerilmiş Y© bu dosya ad çekme ile 
4 nrcmsralı Hazırlama Komisyonuna tevdi kı-
İmmîştı. Komisyon 16 .'TUT. 1946 tarihli rapo
runda: 

Balıkesir Milletvekillîğine seçilen Abdi Ağa-
beyoğhı'nun esas memuriyeti Bialıkesîr Memle
ket hastanesi başeczacısı olduğu ve bu vazifeden 
hamtta* müddeti zarfında istifa ederek Millet
vekili seçildiği, Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüsün Taşra Teşkilât Kammu ve kadrosu 
hetftz çıkmadığına göre Balıkesir'de Beden 
îketbiyesi Müdürlüğü unvaniyle bir memuriyet 
mevcut olmadığı, Beden Terbiyesi nizamname
sinin 60 ncı maddesine göre de müdürlük ku
rulmayan yerlerde beden terbiyesi işinin valiler 
namına Te valilik tarafından tâyin edilmiş as-
başkanfektan ibaret olduğu, bu görevinden do
la^ ffitnnaifeybe maaş, ücret namiyle para ve
rilmeyip vilâyet bütçesinde beden terbiyesi na
mına ayrılan tahsisattan aylık tazminat veril
mekte olduğu belirtilmektedir, 

Komisyonumuz Hazırlama Komisyonunun 
raporunu okuduktan ve mumaileyhin tutacağın

da seçimine kanunen engel hallerden hiçbirinin 
olmadığı yolundaki şerhi de gördükten sonra 
Hazırlama Komisyonunun kararını tasvip ede
rek Balıkesir Milletvekilliğine seçilen Abdi Ağa-
beyoğlu 'nun tutanağının kabul edilmesinin Yük
sek Kamutaya arzına oy birliğiyle karar ve
rilmiştir. 

Kamutaya havale edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. • '* 

Tutanakları inceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 
Kâtip 
ürfa 

M. E. TtkeU 
Ankara 

A. Çubukçu 

Ankara 
B. Börekçi 

fihljs 
M. Ertan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Gazianteb 
Dr.M. CanMut 

istanbul 
A. M. Berkan 

istanbul 
'A. Ki Şilivrüi 

Sözcü 
Kırşehir 

S. Kurutluoğlu 

Afyon 
S. Dinçer 
Ankara 
F, öymen 

Antalya 
M. Korkut 
Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
GL&Ati* 

Göjesım 
A. ülm 

. İstanbul 
C. Baban 

Kastamonu 
Ol. A. Alptoğan 
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Kırşehir 

fit: Erdem, 

Kütahya 
A. Tahtakılıç 

Konya 
Ş, Ergun 

Kütahya-
Dr. A. 1. Gürsoy 

Mardin 
A. Satana 

Rize 
Dr^ F. Kurtuluş 

f. Tutanakları inceleme Komisyonu raporu 
T.B.M.M. . • r 

Tutanaklan İnceleme Komisyonu f 
Esas No. 5/8 
Karar No. 11 ^ ' 7 ». 

Yüksek Başkanlığa 

Niğde 
î, R. Soyer 

Tokad 
R. Güreli 

*• t ... 9 t 

• 22.V1II.19 
• , »i 

Balıkesir Milletvekilliğine seçilen M. Akpı-
nar, O. N. Burcu, H. Çarıklı, P. Etçioğlu, S. ör-
geevren, Gl. K. Özalp, F. Tiritoğlu, Eminittin 
Çeliköz, F. Bilâl, I. H. Uzunçarşılı, H. Şeremetli 
A. Ağabeyoğlu, E. Altan haklarında Balıkesir 
Demokrat Parti Başkanı Sıtkı Yırealı imzalı 
2 . VIII. 1946 ve 8 . VIII. 1946 tarihli iki istida 
ve 2 . VIII. 1946 tarihli Dursunbey İlçesi De^ 
mokrat Parti Başkanı Salih Zeki ve l . V I I I . 
1946 tarihli Bandırma Demokrat Parti Başkanı 
Dr/Faik Gürbaş'ın ve Sıtkı Yırcalı'mn dilek
çesine bağlı ve Balıkesir noterliğinden onaylan
mış ve müteaddit isimleri ihtiva eden 24 kâğıt
ta isimleri geçen köylerde Demokrat Partiye 
kullanılan oy miktarının C. II. P. partisi aday
larına ve C. H. P. partisine ait oyların da De
mokrat Partiye değiştirilmek suretiyle tutanak
larda seçim komisyonları tarafından hile yapıl
dığı ve Dursunbey Demokrat Parti Başkanı Sa
lih Zeki'nin dilekçesine ilişik Dursunbey No-
tervekili mahkeme başkâtibinin onayile mütead
dit imzaları ihtiva eden 13 ihbar kâğıdı ve Ban
dırma Parti Başkanı Dr. Faik Gürbaş'ın dilek
çesine ve Demokrat Parti müşahidi Hakkı Uzgö-
nen ve bağımsız aday Hamdi Arabajşoğlu ve ba
ğımsız aday Sami Baykal müşahidi vedat örüç 
imzalarını taşıyan ve tutanak adı verilen ihbar 
kâğıdiyle ve Bandırma muvakkat yetgili noter 
yardımcılığından onaylanmış on iki ihbar kâğıdı 
Komisyonumuza verilmiş ve bu dosya ad çekme 
ile 4 numaralı Hazırlama Komisyonuna tevdi 
kılınmıştı. Komisyon 16 . VIII. 1946 tarihli ra
porunda belirttiğine göre : 

Vesika namı altında iliştirilen kâğıtlarda ya
pılan incelemede imza sahiplerinin hiçbir sıfatı 
resmiyeleri olmadığı gibi kanuni durumları iti

bariyle de hukuken tutanak tanzimine salahiyetli 
olmadıkları G. H. P. adaylariyle Demokrat Parti 
arasındaki 35 000 oy fazla ve seçimlerine itiraz 
olunan milletvekilleri lehine olduğu elde 
mevcut cetvellerin tetkikinden anlaşılmış ve serd-
ölunan iddiaların nazarı itibara alınmasına ma
hal olmadığı neticesine varılmıştır. 

il kurullarından gönderilen milletvekilliği tu
tanaklarında da Anayasa ve Seçim Kanunu hü
kümlerine göre milletvekilliklerine seçilen yuka
rıda isimleri geçen zevatın milletvekilliği seçim
lerine mâni bir halleri olmadığına dair menfi 
bir meşruhat olmadığı belirtilmektedir. 

Komisyonumuz hazırlama komisyonunun ra
porunu okuduktan ve tutanaklarda milletvekil
lerinin seçimlerine engel hallerden hiçbirinin 
kaydedilmediği de görüldükten sonra hazırlama 
komisyonunca varılan karara iştirakle Balıkesir 
Milletvekilliklerine seçilen M. Akpınar, O. N. Bur 
cu, H. Çarıklı, P. Etçioğlu, S. örgeevren, Gl. 
K. Özalp, F. Tiritoğlu, E. Çeliköz, F. Bilâl, I. H. 
Uzunçarşılı, A. Agabeyollu, E. Altan, H. Şere
metli 'nin tutanaklarının kabul edilmesinin Yük
sek Kamutaya arzı çoğunlukla kararlaştırıldı. 

Kamutaya havale edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

Afyon 
Muhalifim 
II. Dinçer-
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Ankara 

A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 
Edirne 

M. N. Gündûzalp 
Gazianteb 

Dr. M. Canbolat 

îstanbul 
Muhalifim 

A. M. Berkan 

Ankara 
F. öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Ol A Attı 

. Giresun 
A. Ulus 

îstanbul 
Muhalifim 

A. K. Silivrili 

îstanbul 
G. Baban 

Kırşehir 
N. Erdem 

Kütahya 
Muhalifim 

A. Tahtaktlıç 

Mardin 
A. Satana 

Bize 
Dr. F. Kurtuluş 

"Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Kütahya 
Dr. A. 1. Giirsoy 

Niğde 
İ. R. Soy er 

Tokad 
R. Güreli 
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S. Sayısı: 24 
Antalya Milletvekili Mustafa Korkut'un seçim tutanağı 
hakkında tutankları İnceleme Komisyonu raporu 5-42 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Raporu 
T. B. M. M. 

Tutanaktan İnceleme Ko. 
Esas No. 5/42 
Karar No. 42 

23 . VI11.1946 

Antafya Milletvekilliğine seçilen 
Korkut'un tutanağının onanmaması için Antal
ya Demokrat Parti Başkanı tarafından çekilen 
telgraf komisyonumuza havale edilmekle adçekme 
ile (4) numaralı komisyona incelenmek üzere 
tevdi olundu. 

Mezkûr komisyon raporunda: 
Mustafa Korkut hakkında Antalya Demokrat 

Parti Başkanı Ahmet Tekelioğlu tarafından çe
kilen telgrafta Mustafa Korkut'un 1334 senesin
de Korkuteli İlçesinde iki kişinin ölümüne sebe
biyet vermekten dolayı (3) seneye mahkûm ol
duğu Korkuteli savcılığnıdan alınacak kayıt ile 
bu hususun sabit olacağı bildirilmiş bahse mev
zu edilen cezanın üç sene hapis cezası olması iti
bariyle Anayasanın 12 ve Seçim Kanununun 
10 ncu maddelerinde sayılan terhibli cezalardır. 
madut olmadığı gibi Mustafa Korkut tarafından 
tevdi edilip dosyasına konan 5 . 1 . 1929 tarihli 
mahkeme kararı suretinde de «Mustafa Korkut 
ve arkadaşlarının dikkatsizlik neticesi iki kişi
nin ölümüne sebeb vermekten ikişer seneye mah
kûmiyetlerine hükmedildiği ancak Mustafa'nın 
19 Teşrinisani 1339 tarihli ve 372 saylı kanu
nun birinci maddesi hükmüne tevfikan işlemiş 
olduğu mezkûr fiilin cürüm addedilmemesine 
karar verildiği» yazılı olduğu görüldüğünden 
vâki isnadın reddine ittifakla karar verildiği be
yan olunmuştur. 

Komisyonumuzca Hazırlama Komisyonunun 
raporuna istinatla beraber ihbarnamede ileri sü
rülen ve dosyada mevcut ilâm suretinden cürüm 
addedilmemesine karar verildiği anlaşılan dik
katsizlik ve nizamata riayetsizlikten dolayı hük
medilmiş olan iki senelik hapis cezasının esasen 
Anayasanın 12 nci maddesinde tadad olunan 

Yüksek Başkanlığa 
Mustafa terhibli cezalardan madut bulunması ve suç ad

dedilmemesi hakmda aynca karar ittihaz edil
miş olması itibariyle Mustafa Korkut'un Millet
vekilliği tutanağının kabulü lâzım geldiğine ko
misyonumuzca ittifrakla karar verilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Tutanakları inceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
ürfa 

M. E. Tekeli 
Ankara 
F. öymen 

Bitlis • 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Ol. A, Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Mardin 
A. Satana 

Eize 
Dr. F. Kurtuluş 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Gl Â Atlı 

İstanbul 
A. K. Silivrili 

Kırşehir 
N. Erdem 

Kütahya 
A. Tahtakıltç 
Bulunmadı. 

Niğde 
t. R. Soyer 

Tokad 
R. Güreli 





S. Sayısı: 25 
Kırşehir Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 5-30 

T. B. M. M. 
Tutanakları î. Ko. 

Esas No. 5/30 
Karar No. 28 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Raporu 

23 . Vîll. 1946 

Kırşehir Bağımsız Milletvekili adaylarından 
olup (Ankarada Kınacıhanda 30 numaralı yazı
hanede Ankara Avukatlarından Osman Şevki 
Ç.<;e dağ) imzasiyle '•'> . \ İli . 194C tarihinde 
Yüksek Başkanlığa sunulan bir dilekçede. 

Kendisinin de bağımsız adaylığını koymuş 
b !ı: uıuğu Kırşehir ili Miiletveki îe. i seci:.ile. ı-
ne itiraz etmekte ve seçilen Milletvekilleri tu
tanaklarının tasdik edilmemesini is'enıe'.tcdir 

Komisyon- rı -/a 'o di er.'<> ; b ; < "<• \-
ilişikleri incelemek üzere adçekme ile 3 numa
ralı Hazırlama Komisyonuna verilmiştir. 3 Nu
maralı Komisy :ncı yaplan inceleme sonunda di
lekçede vaki iddiaların: 

1. — Merkez ilces'ne bağlı 28 seçim sandığı
nın 21 sandıkta bağımsız aday sıfatiyle oy 
tasnifi görevinde hazır bulundurulmadığı, 

2. — Karaboğaz köyündeki 28 numaralı san
dığın oy tasnifine ait tutanağın değiştirildiği, 

Noktasında toplandığı ve bu iddialara mps-
net gösterilen varakaların ihtiyaca gayrisalih 

. ve birisinde imza dahi olmıyan iki varakanın 
fotoğrafı ile bunların Kırşehir Noteri iğince 
tasdikli suretlerinden ibaret bulunduğu ve id
diası varid görülse dahi bunların kemiyet bakı
mından seçim neticesine katiyen müessir olama
yacağı neticesine varmış ve şikâyetnamenin red-
dile Milletvekilleri seçim tutanaklarının kabul 
ve tasdikine oy birliği ile karar vererek dosya
yı Komisyonumuza iad eylemiştir. 

Komisyonumuzun 21 . VIII . 1946 tarihli otu
rumunda durumu inceleyerek 3 numaralı Hazır
lama Komisyonunca varılan kararın yerinde ol

duğuna ve Kırşehir Milletvekilliklerine secden 
Ism.il Hakkı Baltacıoğlu, Nihat Erdem, Sahir 
Kurutluoğlu ve Şevket Torgut'un tutanakla
rın :n kabul ve tasdikinin Kamutaya arzedilmesi-
ne oy birliği ile karar verildiği arzolunur. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
E. Börekçi 

Bitlis 
N, Ertan 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Gazianteb 
Dr. M. Canbolat 

İstanbul 
Muhalifim 

A. K. Silivrili 

Kırşehir 
N. Erdem 

Mardin 
.1. Satana 

Bize 
Dr. F. Kurtuluş 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

Ankara 
A. Çubukçu 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Gl. A. Atlı 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

Konya 
Ş, Ergun 

Niğde 
î. B. Soyer 

Tokad 
R. Güreli 

http://Ism.il


Seçim Kanununa aykm hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nci maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di

lekçe Başkanlıkça tçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları inceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmda ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi değilse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammım eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap-

s -
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim, işte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle içtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasmdayım. Eaporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil

diği anlaşılacağına göre yolsuz bu netice bile se
cimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

istanbul İstanbul Kütahya 
A. K. Silivrili A. M. B erkan Dr. A. t. Gür soy 

M '»ı 
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S. Sayısı: 
aeli Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

tutanakları inceleme Komisyonu raporu 5-31 

Tutanakları t. Ka> 
Ems No. 5/31 
Katar No. 26 

Tutanakları inceleme Komisyonu raporu 

23 . VIII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

İzmit'te Orhan mahallesi 53 numarada mu-
kim.çiftçi Salih Kalemci imzalı 2 . VIII . 1946 
tarihli ve Kocaeli Demokrat Parti îl Müteşebbis 
Hey esti Başkanı Sadi Ataerkin imzalı ve 30 . 
VII. 1946 tarihli iki dilekçede Kocaeli Millet
vekilleri seçiminin yolsuz ve kanunsuz cereyan 
ettiği iddia edilmiş ve binaenaleyh Milletvekil
leri ;utanaklartnm tasdik edilmemesi istenilmiş. 
ve Başkanlıkça Komisyonumuza, tevdi edilen bu 
dilekçeler ve bağalarını ihtiva eden dosya.; ad
çekme suretiyle 3 numaralı Hazırlama Komis
yonuna verilmiştir. 

Mezkûr komisyonca yapılan inceleme sonu
cunda iddialar: 

L — Seçimden önce ve seçim esnasında bazı 
vatandaşların oylarının serbestçe kullanmaları
na ilgili makamlarca mâni olunduğu, 

2. w iç imden sonra yapılan tutanaklar üze
rinde şe^im komisyon ve kurulte^^ değişik
likler' yapılmak suretiyle C H. P. adaylarının 
kazandırıldığı, 

Şeklinde iki nokta üzerinde temerküz etti
rilmiştir. Bütün bu iddiaların Demokrat Parti 
Müteşebbis Heyetlerinden ve onların temsilcile
rinden ve adaylarından bir zat tarafından ya
pılmış müeerret ve mesnetsiz iddialardan ibaret 
olduğu , ve hattâ merkezde 36 numaralı seçim 
sandığı başkan ve üyeleri tarafından mühürlen
miş bir kâğıt da mezkûr sandıkda Demokrat 
Partinin 627 oyunun Halk Partisi lehine kay
dedildiği iddia edildiği halde tasdikli bir sureti 
dosyada bulunan bu sandığa ait seçim tutana-
ğmdaki neticenin tamamiyle berakis bulunduğu 
ve binaenaleyh bu iddianın ya tamamiyle bir ve
himden ibaret veyahut da hususi bir maksada 

matuf atfedilmesi lâzımgeleceği ve dilekçede 

serdedilen ve resmî makamlara gayrikanuni fi
iller isnat eden iddiaların sonunda (Kanaatimi? 
bu merkezde ise de elimizde çatî delil yoktur) 
denilmiş bulunmasının bu vahimeyi teyit eyle
diği görülerek 3 numaralı hazırlama komisyo
nunca işbn şikâyetnamelerin reddi ile Milletve
kili Tutanaklarının tasdik edilmesine çoklukla 
karar verilmiş ve ko^nişyonun. iki üyesi tajaki-
kikat talebinde bulunmuştur- Hazırlama Ko
misyonunun raporu Komisyonumuzca incelen
dikten sonra 3 numaralı Hazırlama. Komisyonun
ca çoklukle verilen kararın yerinde bulunduğu 
ve binaenaleyh seçimin neticesine katiyen mü
essir olmıyan usulsüz,, mesnetsiz ve mücerret 
bir vahimden ibaret bulunan iddiaların reddi ile 
Kocaeli Milletvekilleri seçilen Ahmet Faik Aba-
sıyanık, ismail Rûştji Aksal, Cenap Aksu, 
Fuat Balkan, Dr. Fazıl Şeref ettin Bürge, Ali 
Dikmen, Nihat Erim, Amiral Şükür Okan, Se
dat Pek, ibrahim Süreyya Yiğit'in seçim tuta
naklarının taşdikına çoğunlukla karar verilmiş 
olmakla Yüksek Başkankğa sunuldu. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkam 
İsparta 

Kemal Turan 
Kâtip 
Urfa 

M. E. TeMi 
Ankara 

E, Börekçi 
Bitlis 

M. Ertan 
Edirne 

M. N. (ründüzalp 

Sözcü 
Kırşehir 

& Kurutlvçğlu 

Ankara 
A. Çubukçu 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Gl Â,MU 



_ ö _ 
Gazianteb 

Dr, Jli. Canbolat 
istanbul 

A. K. Silivrili 
Muhalifim 
Kırşehir 

JV. Erdem 
Mardin 

A. Satana 
Eizo 

Dr. F. Kurtuluş 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 
-Niğda 

t. li. Soy er 
Tokad 

E. Güreli 

Seçim kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ilıbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nei maddesiyle 

kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di

lekçe Başkanlıkça içtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil eddmiş olan « Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» ııa tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
dcrecatmdH iıeri sürülen vakaların seç'uae fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve nanelerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilnıişse de bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakın veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo

nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini lıaiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak enirinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deiiİJer Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen şerbettir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böjde bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim, işte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nei maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ye bil
hassa bu bölümün İG, 17 nei maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasmdayım. Kaporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından, ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâa da isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil

diği anlaşılacağına göre yolsuz bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. . 

istanbul istanbul Kütahya 
A. K, Silivrili A. M. Berkan Dr, A; î. Gürsoy 

( S. Sayısı : 26 ) 
•,M'İ 



S.Sayısr:27 
M araş Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 5-35 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
tf.B.M.M. " 

"Tutmakları İnceleme Komisyonu 
Esas No. 5/35 
$qrar No .35 

Yüksek Başkanlığa 

23. VIII.1946 

iTOkiye Büyük Millet Meclisi Sekizinci Dö
nemine Maraş'tan Milletvekili seçilen Dr. Ke
mali Bayizit, Hiza Çuhadar, Dr. Kâmil idil, 
Emin Soysal, Hasan Beşid Tankut ve Aptullah 
Yâyeıoğln'nun seçim tutacaklarına vaki itiraz 
üzerine dosya Reislik taraf} ndan Komisyonumu
za havale edilmekle ad çekııe ile 6 numaralı Ha-
zırfoma Komisyonuna tevdi olunmuştu. 

Bu Komisyon tarafından yapılan incelemede: 
Maraş Milletvekilliğine seçilen ve adları 

yukarıda yazılı zevatın seçim tutanaklarına Ma
raş Demokrat Parti Başkanı tarafından hem 
Seçim Kurulu Başkanlığına ve nem de Büyük 
Millet. Meclisi Başkanlığına verilen dilekçelerle 
itiraz edilmiş ve tutanakların hususi hanelerine 
bu tarzda da işaret konulmuş olduğu gözönünde 
tutularak evvelemirde tutanaktaki kayıtların ta
alluk ettiği evrak incelenerek bunların ya De
mokrat Parti Başkanının yazdığı dilekçeler veya 
filân sandıkta şu miktar oy çıktığını gösteren 
ve alt kısmında bazı isimleri ihtiva eden alelade 
kâğıtlardan ibaret olduğu ve bazı müracaatla
rın da gerek Demokrat Parti ve gerekse C. H. 
Partisi (adaylarından bazılarının rey almadıkları 
diğerlerine ait oylar üzerinde de değişiklik ya
pıldığı iddia edilmekte ise de bunlara taallûku 
itibariyle belge diye verilen alelade listelerde 
"dahi oy almadığı söylenen zevatın oyları yazılı 
bulunmakla iddia ile vakıanın bir mutabakat 
arzetmediği neticesine varılmış ve ileri sürülen 
mücerret, mesnetten âri bu iddialardan dolayı 
seçimin bitaraf müşahitler huzurunda yenilen
mesi kaydından ne kasdedildiğinin anlaşılamadı-
ğı raporun birinci kısmına dercedilmiş. 

Bundan sonra Meclis Başkanlığına gönderi
len dilekçe ve teferruatı gözden geçirildikten 

sonra sandık başında müşahit bulundurulmadı-
ğı iddiası, müşahitlerin üç beş metre geride bu
lundurulması keyfiyeti ile izaha çalışılmış, bazı 
kimselerin iş terlikleriyle geldikleri bahane edi
lerek karakola götürüldüğü iddialar, bu hale 
mâruz kalan şahıslar tarafından ortaya sürülme
diği gibi, bunları tevsik etmek k&s'dile bazı şa
hısların imzaları ile kaleme alman ve fakat ne 
imzaların asılları ve ne de o imzaların sahiple
rine aidiyeti tahakkuk etmiyen varakalar istida
ya eklenmiş, fakat hürriyetlerinin tahdid edildi
ği bildirilenlerin imzalarına dahi müracaat lü
zum ve zarureti hissedilmemiş ve bu suretle id
diaların samimiyetinden şüphe edildiği netice
sine varılmış ve müşahit bulundurulmadığı yo
lundaki itirazları da müşahitlerin tutanakları 
imza edemiyeceğine dair seçim kurulu yazısı ile 
teyid edilmek istenmiştir ki, bu yazı müşahit 
bulundurulmıyacağı iddiasını teyit değil, aksini 
tesbit eder mahiyette görülmüş, 

Yurttaşların tazyike mâruz kaldığı hususu 
da kime yazıldığı belli olmayan bazı mektuplarla 
isbata kalkışılmış ve bütün bu haller ihticaca 
salih olmayan varakalara ve hâdiselere dayanıl
mış, kazalara mütaallik haîier de aynı esaslara 
göre mütalaa edilmiş, Pazarcık kazasının 14 kö
yü hariç tutularak yapılan kıyaslama ile umu
mi yekûnun bu kadar fark arzetmiyeceği aynı 
mahiyetteki belgelerle teyit edilmek istenmiş ise 
de bu belgelerin de vesika diye kabul olunabile
cek mahiyette olmadığı- ancak bir taraflı iddia
lara ait ve tarafların gayreti ile sonradan 
tanzim olunduğu neticesine varılarak tutanakla
rın iptali talebinin ve buna ait itiraMârnı varid 
olmadığını raporunda beyan buyurmuştur. 

Hazırlama Komisyonu raporundaki mütalâya 



iştirakle beraber dosyada resmî hiçbir vesikaya M 
rastlanmamış, belge diye iliştirilip gönderilen fa- | 
kat tek taraflı bir iddianm ortaya çıkardığı vera- * 

ka mahiyetinden ileri geçmiyen ve vesika adı veri
len bu kâğıtlara istinaden şikâyetlerin varit oldu
ğunu kabul etmek mümkün görülmediği gibi, tu
tanağa dercedilen itirazların taallûk ettiği husu-
sıatın varid olduğunu kabule yeter bir halde mev
cut olmadığından Maraş îli Milletvekilliğine Dr. 
Kemali Bayizid, Rıza Çuhadar, Dr. Kâmil İdil, 
Emin Soysal, Hasan Reşit Tankut ve Aptullah 
Yaycıoğlu'nun tutanaklarının kabulü lâzım "gel
diğine Komisyonumuzca çoklukla karar verildi. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Tutanakları Tnceleme Ko. 
Başkam 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urfa 

If. E. Tekeli 

Ankara 
F. öymen 
Antalya 

M. Korkut 

Denizli 
A, Ege 

Gazianteb 
Gl. A. Ath 

Giresun 
A. Ulus 

Kırşehir 
N. Erdem 

Mardin 
A. Şatona 

Rize 
Dr, F. Kurtuluş 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

Ankara 
4. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Gazianteb 
Dr. M. Canbolat 

İstanbul 
Muhalifim. 

A. K. Sîlivrüi 

Konya 
Ş. Ergun 

Niğde 
t. R. Soyer 

Tokad 
R. Güreli 

Seçim kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bîr vatandaş Anavasanm 82 nci raa_rl d esiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini .havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Başkanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan •Tuta
nakları tnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatrnda ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğrulumuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi değilse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz, değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânâsım ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır İd 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe savmak 
demektir. 

Komisyonlarm böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. îşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm-

( S. Sayısı: 27 ) 



lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi 
lecek raporun gönderilmesi maksadıyla dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihban 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı y. 
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tin kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet

kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da jnrişilııiediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

, Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağı ma göre yalnız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul İstanbul Kütahya 
A. K. Süivrüi A. M. Berkan Dr. A, /. Oûrsoy 

4 M ı •m~m*mmm 
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S. Sayısı: 28 
Seyhan Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 5-37 

Tutanakları inceleme Komisyonu rapora 
T.B.M.M. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Esas No. 5/37 
Karar No, Si 

# . YI11.1946 

Yüksek Başkanlığa 

Seyhan İli Milletvekilliği seçimine dair 2 
numaralı Hazırlama Komisyonunca yazılan ka
rar komisyonumuzca tetkik edildi. 

Bu kararda belirtildiği üzere Seyhan Demok
rat Parti Müteşebbis Heyeti Baskanvekili Ömer 
Başeğmez tarafından verilen bir şikâyetname ile 
seçimde adaylığını koymuş iken kazanamayan 
Osmaniye^ Muammer Hüdaverdi Dinçkal ta
rafından Kadirli, Osmaniye, Toprakkale, Bajce 
ilçelerine müteallik olarak gönderilmiş bazı evrak 
mevcut bulunmaktadır. 

Ömer Ba$3gmez imzalı şikâyetnamede baş
lıca şu itiraz'ar ileri sürüimfkttdir. 

1. — Bir sandıkta seçmenler sandık odasın
daki masadan oy almağa mecbur tutulmuşlardır. 

2. —-i Nalkulak köyünde sandık başmda De
mokrat Parti aleyhine propaganda yapılmış ve 
sandığa Demokrat Parti oy puslalarmın atılması 
menedilmiştir. 

3 . - -Handan mahallesindeki sandık, Secim 
Komisyonundan ve mümessillerinden altı metre 
uzunlukta bulundurulmuş, adı defterde yazılı 
Demokratlara, adı yoktur denilmiştir. 

4: — İstiklâl mahallesinde sandık . başında 
Demokrat Parti aleyhinde propaganda yapıl
mıştır. 

5. — Tepobağmdakı sandıkta bir vatandaşa 
Demokrat Partiden olduğu için ismi defterde 
yoktur denildiği halde sonradan -Halk Partisin-

denim deyince başka bir isim hizasına parmak 
bastırmak suretiyle oy istimal ettirilmiştir. 

6 .— Erkek lisesi seçim sandığında bir va
tandaş mükerrer oy kullanmıştır. 
' 7. — Misis bucağında oy adedi Demokrat 
Parti temsilcilerine ve hazır bulunanlara imza 

ettirilmemiştir. 
8. — Karataş bucağına bağlı îsahacılar kö

yünde başkaları ve aile efradı namına oy kulla-
lanılmasma ve 18 - 20 yaşındaki çocukların oy 
puslası atmasına müsamaha edilmiştir. 

0. — Bir numaralı sandıkta sandık mümessi
li Namık ötkü ve Talat îrde imzaları ile Cum
hurbaşkanımıza gönderildiği iddiaedilen bir 
mektubun fotğrafisi şikâyetnameye raptedilerek 
bu sandıkta Demokrat Parti kazanmış iken oy
ların Halk Partisi lehine tebdil edildiği ileri sü
rülmüş ve imza sahiplerinin savcılığa tevdi edil
diği bildirilmiştir. 

Sandık başlarında propaganda yapıldığına ye 
bir veya birkaç vatandaşa mütaallik oylarm 
usulsüz istimal edildiğine dair olup Hazırlık 
Komisyon kararında, teker teker sayılan daha 
bazı itirazlar mevcut bulunmakta ve Milletve
killiğine adaylığını koymuş olan Mehmet Hüda
verdi DinçkaFm şikâyetlerinin de Adliyeye in
tikal ettiği anlaşılmaktadır. Birkaç sandığa, 
bir veya birkaç vatandaşa taallûk eden bu iti
razlar, mevziî ve mahdut olmasma nazaran se
çimin neticesini değiştirecek bir vüsati haiz ol
madığı gibi, zamanında seçim komisyonlarına 
ve kuruluna karşı serdilraiyerek bir kısmı ta
rihsiz olan ve mühim bir kısmı Demokrat. Par
ti mümessilleri tarafından tanzim edilmiş olan 
varakaların imlâsı suretiyle ileri sürülmüş bu
lunmaktadır. Her ne kadar bu gibi şikâyetlerin 
icrası hususunda bir zaman tâyin edilmiş değil
se de, seçimin neticesine müessir olamıyacak 
hususların tahkıkında bir faide de mütesavver 
olamaz. ; ' 

Binaenaleyh, itirazsız olarak tanzim edilmiş 



olatt seçim tntaıîaMa¥ft&ı,J§e^l ve mahiyeti ar-
zedilen bu ihbarlardan dolayı talili muvafık 
görülmiyerek Seyhan Milletvekilliğine seçilen 
Kemal Çelik, Dr. Makbule Dıblan, Kasım 
Ener, Kailim Gülek, Cavid Oral, Sinan Telfe-
lioğlu, Hilmi Uran, Ali Münif Yegena, Ahmet 
Remzi Yüreğir'e ait seçim tutanaklarının Hazır
lama Komisyonu kararı dairesinde tasdiki husu
sunun Kamutaya arzı ekseriyetle kararlaştırıl
mıştır. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkam 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
ürfa 

M. E. 2%Mf 

Ankara 
F. öymen 

Antalya 
M. KârJcıü 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Dr, M. CanboUt 

Giresun 
Â. Ulus 

Kırşehir 
N. Erdem 

Mârtün 
A. Satana 

Bize 
Dr, W. Kurtuluş 

Sözcü 
Kırşehir 

S. Kurutluoğîu 

Ankara 
il. ÇuBûkçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Erfan 

Edirne 
M. N, Ğündüzalp 

Gazianteb 

İstanbul 
Muhâliİim. 

A. K SUivr&i 

Â, K. Süivnli 
Konya 

Şi Ergun 

Î.R.Söye? 

Tokad 
R. OüreM 

Seçim-kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82-nei maddesiyle 
ke/adîsine verilmiş olan bir hakkı-kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahtek usulü4 varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu-
lunaıl veya şikâyet edöh k&ıse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe! Başkanlıkça İçtüzük Hin ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları inceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmda ileri sürülen vakâlarhı seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermeğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arfce'den dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve ilişik 
belge yok ise veya; ilişik ^olaölaa* kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi geErse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu? işe ait muhabere 
evrakmi veya esasen ihbar ve -şHeiyetih doğru 
olup 'olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanda gerçekleme araçlarına başvurmak lâjzım-
dtr. Kendisine seçime fesat karrsfrrcldıfa yolun
da ihbar ve şikâyetle bnlunan Meclis Komisyo
nu btı tetkikat ve tahkilkatı yapmaktan imtina 
etmek salahiyetini haiz deStldir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan:Ve mahiyetleri 
itibarivle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakalar®! doğru veya yanlış oldu
ğunu-meydana çıkarmak emrinde (yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
maksnetıbüiSyetmdedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon «İkide topla-
naeaktrr. Bu de iîlea? toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetim yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya hakli -olduğunu ispat edecek mahi
yette olnp olmadıklarını takdir etmek husu
sunda! tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek Anayasanın vataaidaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkım hiçe saytmak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili oMuMarma kani değilim. İşte- rapor 
yukarada yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nei Maddesiyle İçtüzüğün ikâıei bölümü ve bil
hassa jlra bölümün 16, 17 mâ maddesi hüküm-
lerine^nyfun -olmadığından noksanlarnı * ikmali 
ve detillerin toplanmasmdan-sonra tanzim edi
lecek raporun gönderöınesi ••maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonunabadesi lâzımgelece-
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ğı mûtalâasmdayım. Raporda şikâyeti ye ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasmdaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 

da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat kareştırıl^itğı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakjçuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanüm edil
diği anlaşılacağına göre yalnız bu netice ile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul İstanbul Kütahya 
A. K. SilivriU A. M.Berkm Dr, A, t 

• • • • » * * • 
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S. Sayısı: 29 
Zonguldak Milletvekillerinin seçim tutanakları hak
kında tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 5-4 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları inceleme Ko. 

Esas No. 5/41 
Karar No. 32 

23 . VIII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

1. — Zonguldak îli Milletvekili seçimi hak-
kmda iki numaralı Hazırlık Komisyonunca yazı
lan karar komisyonumuzca tetkik edildi. 

Bu kararda belirtildiği üzere, Zonguldak îli 
Demokrat Parti Müteşebbis Heyeti Başkanı 
Maksut Çivili imzası ile 31 . VII • 1946 tarihin
de verilen şikâyetname ile merbutlarında parti 
mümessillerinin seçime yazı ile davet edilmemiş 
olması, Halk Partisi mensuplarından seçim sıra
sında hüviyet varakası istenilmemiş bulunması 
gibi esasa taallûk etmeyen ve bir çoğu da madde 
ve şahıs .tâyin edilmediği için mücerret iddia 
mahiyetinden ileri geçmeyen veya seçim netice
sine tesir eylemeyen itirazlar ileri sürülmüştür. 
Usulü dairesinde tanzim edilmiş ve hiç bir şikâ
yet ve itiraz bulunmadığı şerhini ihtiva etmekte 
bulunmuş olan seçim tutanaklarının, bu gibi 
iddialara istinaden taliline imkân görülemediği 
için, Zonguldak Milletvekilliğine seçilmiş olan 
Şinasi Devrin, îsmail Ergener, Emin Erişirgil, 
Ahmet Güreli, Ali Riza încealemdaroğlu, Sabri 
Koçer, Naim Kromer, Orhan Seyfi Orhon'un* 
Seçim tutanaklarının Hazırlık Komisyonu kararı 
dairesinde Kamutayın tatsdikine arzı ekseriyetle 
kararlaştırılmıştır. 

2. — Zonguldak îli Milletvekilliğine seçil
miş olan Nuri Tarhan'm seçimine vâki itiraz 
hakkında iki numaralı Hazırlık Komisyonunca 
yazılan karar komisyonumuzca tetkik edildi. 

Bu kararda belirtildiği üzere, Abdullah Alan 
imzası ile verilen bir şikâyet varakasında Nuri 
Tarhan'in tahsil ve memuriyet hayatma ait suç 
teşkil etmeyen bazı hareketlerle mahkûmiyete 
iktiran etmediği belirtilen fiillerden bahsedil
mekte ve bu haller, Anayasa ve Seçim Kanunu 

hükümlerine göre Milletvekili seçimine mâni bu
lunmamakta olduğundan Nuri Tarhan'a ait seçim 
tutanağının Hazırlama Komisyonu'kararı daire 
sinde Kamutayın -tasdikma arzı oybirliği Ue ka-
rarlaştmlmıştır. 

'utanakları İnceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 
Kâtip 
Urfa 

E. Tekeli 
Ankara 

E. öymen 
Antalya 

M. Korkut 
Denizli 
A. Ege 

G-azianteb 
Ol. Â, Ath 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A, Alptoğan 

Konya 
$. Ergun 

Niğde 
Î.R. Soyer 

Tokad 
R, Qür<M 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

Ankara 
.4-. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Gazianteb 
Dr. M. Canbolat 

İstanbul 
Muhalifim. 

A. K. Silivrüi 

Kırşehir 
N. Erdem 

Mardin 
A. Satana 

Bize 
Dr. W. Kurtuluş 



Öeçim kâtiühüna öylörr hareketlerle seçime 
fesat karışteridığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nci maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler, 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di

lekçe Başkanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatında ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştiribhişse bunları incelemek ve ilişik 
belge yök ise ^veya ilişik ölaîrlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakın veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden^vaküSrın doğru veya yanlış oldu
ğunu mekana 4jı&armak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap-

i±m< 

< & 

mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup^ olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. İşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle içtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâznngelece-
ği mûtalâaşmdayım. Eaporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan- Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan? vebtı sebeble kazanamamış olan za
tın kazand^ı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medars olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada İsabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce* seçime fesat karıştırıldığı 
sabit oturak kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine v£ taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil

diği anlaşılacağına gör-e yolsuz bu netice bile se
cimin feshine kâfi telâkki•' edilmek lâzımdır 

İstanbul İstanbul Kütahya 
A. K. JSUÎvrüi Â. Û. JBerkm Dr. A. î. Oürsoy 
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S.Sayısı:30 
Hatay Milletvekillerinin seçim (tutanakları hakkında 

tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 5-25 

T.B.M.M. 
Tutanakları î. Ko* 
Esas No. %4 

Karar No, 88 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Raporu 

23 . VIII. 1946 

Hatay'da Milletvekilliği seçiminin usulsüz 
yapıldığı iddiasiyle Hatay Milletvekillerinin se
çim tutanaklarının iptali talebine dair olup 
Yüksek Başkanlığınızca komisyonumuza lıavele . 
buyuulan Hatay î l D. P. Müteşebbis kurulu 
başkanı D. P. adayları imzalı 31 . VII . 1946 ta
rihli yazı ve ekleri ad çekme ile Beş numaralı 
haz îırlama komisyonuna tevdi olunmuştu.' 

Şikayet ve itirazların: 
1. — Sandık başlarında Halk Partisine oy ve

rilmesi için propaganda-ve tazyikler yapıldığı; 
2. —r Bazı yerlerde D. P. temsilcilerinin san

dık başlarından uzaklaştırıldığı; 
3. — Bazı seçim defterlerine seçmenlerin 

noksann yazıldığı ve bu defterlerin kanunu müd
det içinde asılarak ilân edilmediği; 

4. :— Oyların tasnifi sırasında oy pusulaları 
kimseye gösterilmeden imha edildiği ve bazı san
dıklarda tasnif sonunda oyaların değiştirildiği; 

iddiasından ibaret bulundu; bu itiraz ve şi
kâyetlerin tevsiki için dosyada mevcut kâğitlar 
ihticaca salih vesikalar olmamakla beraber ya
pılan şikâyetlerin seçimin neticesine tesir ede
cek mahiyette bulunmadığı, yetkili seçim kuru
lunca tanzim olunan seçim tutanaklarında da 
şikâyete dair bir kayıt görülmediği ve bütün 
bu sebeplere binaen seçim tutanaklarının iptali 
yolunda serdedilen itiraz ve şakâyetlerin reddi
ne Hatay Milletvekillerinin tutanaklarının tas
diki lâzinıgeleceğine oybirliğiyle karar verildiği 
yazılıdır, 

Komisyonumuzun 22. VIII. 1946 tarihli otu
rumunda bu cihetler incelenerek Hatay i l D. P. 
Müteşebbis Kurulu Başkanı ve D. P. (adayları

nın ileri sürdükleri şikâyet ve itirazların müs-
tenitsiz bulunduğuna, esasen bunların seçimin 
neticesine tesir edecek mahiyette olmadığına ve 
beş numaralı hazırlama komisyonunca verilen 
raporda tebarüz ettirildiği gibi itiraz ve şikâ
yetlerin reddine ve hatay Milletvekilliğine seçi
len Eyüp Durukan, Abdülgani Türkmen, Rasim 
Yurtman Suphi Bedir Uluç, Abdullah Oilli ve 
Hasan Mürseloğıülarının seçim tutanaklarının 
tasdikina ve keyfiyetin Yüksek Başkanlığa arzı
na çoğunlukla karar verilmiştir. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
F. öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
01 A. Ath 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl A, Alptoğan 

SÖzcü 
Kırşehir 

S. KuruÜuoğlu 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M.N. Gündüzalp 

Gazianteb 
Dr. M. Caribölat 

istanbul 
Muhalifim 

Â. K. SÜivrüi' 
Kırşehir 

N. Erdem 



— 2 — 
Konya Mardin 

Ş. Ergun A. Satana 

Niğde Rize 
Î.R. Soy er Dr. F. Kurtuluş 

Tokad 
B. OûreU 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nci maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Başkanlıkça içtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmda ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilea veya ihbar olunan ve mahiyetleri 

itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunlarm kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkmı hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. îşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasındayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da pilisi İm edibin den bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykn*ı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz varulan bir secime istinaden'tamim edil
diği anlaşildığma göre yapılmış bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

îstar>bnl İstanbul Kütahva 
A. K. SÜivrüi A. M.Berkan Dr. A. 1. Gursoy 
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S. Sayısı: 31 
İçel Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5/25) 

Tutanakları İnceleme Komisyona raporu 

Tutanakları t. Komisyonu 
• Esas No. 5/25 

Karar No. 37 23 . VIII. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

içel'de Milletvekilliği seçimini usulsüz yapıl
dığı iddiasiyle İçel Milletvekilleri tutanakları
nın iptali talebine dair olup Yüksek Başkanlığı
nızca Komisyonumuza havale buyurulan Tarsus 
C. H. P. İdare Kurulu Başkanv^linin 22.VIII. 
1946 tarihli ve İçel C. H. P. İl İdare Kurulu 
Başkanının 23. VII. 1946 tarihli yazısı ve ekleri 
ad çekme ile beş numaralı Hazırlama Komisyo
nuna tevdi olunmuştu. 

Sözü geçen komisyonca hazırlanan raporda: 
İtiraz ve şikâyetlerin; 
1. — Merkeze bağlı bazı yerlerde muhtelif 

sandıklara ait def terlerin kanuni müddetinde 
aşılmadığı; 

2. — D. P. Mensuplarının şehir merkezinde 
Halk Partisi mensuplarını tefdhiş ederek oylarmı 
kullanmağa mâni olduktan; 

3. — Bazı köy vö bucaklarda D. P. Temsilcisi 
ve adamlarının sandık başlarında propaganda 
yaptıkları, bazı yerlerde seçmenleri kollarından 
tutup sandık başına getirdikleri; 

4. -r- Tarsus İlçesinde bazı seçim bürolarının 
, muamelelerinde yolsuzluk bulunduğu ve seçim 
komisyonlarının kanun dairesinde teşekkül etme
diği; 

Yolundaki iddialardan ibaret bulunduğu; bü
tün bu iddiaları tevsik için seçim kurulu tara
fından suretleri tasdik edilen yazılar mevcut ol
makla beraber şikâyet ve itirazların seçimin ne
ticesine müessir olduğu kanaatına yarılamadığı 
ve bundan lolayı İçel Milletvekilleri seçim tuta
naklarının tasdiki lâzımgeleceğine oybirliğiyle 
karar veridiği yazılıdır. 

Komisyonumuzun 28. VHI. 1946 tarihli otu
rumunda bu cihetler incelenerek şikâyet ve iti
razların seçimin neticesine müessir olacak ma
hiyette bulunmadıklarına ve 5 numaralı Hazır
lama Komisyonunca verilen raporda tebarüz et
tirildiği gibi İçel Milletvekilliğine seçilen Re
fik Koraltan, Halil Atalay, Celâl Eamazanoğlu, 
Haydar Arslan, Salih İnanjcur, Aziz Koksal, Sa-
im Ergenekon'un seçim tutanaklarının tasdikma 
ve keyfiyetin Yüksek Başkanlığa arzma çoğun
lukla karar verilmiştir. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
TJrfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
E, öytnen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Dr. M. Canbolat 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
GL A. Alptoğan 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
B, Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. CHlndüzalp 

Gazianteb 
Gfl. A. Atlt 

İstanbul 
A. K. Süivrüi 

Kırşehir 
N, Erdem 



Konya 3Ma*dîn 
Ş. JSrgun A. Satana 

Niğde Rize 
1. R. Soy er Dr. P. Kurtuluş 

Tokad 
R. Güreli 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
«den bir vatandaş Anayasanın 82 ncŞ maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taalluk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Baskanlrkça içtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bolüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisvonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmda ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve gikâ-
vet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler îliştirilimişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendî 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan- imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 

itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikatı ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarm veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaaş 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. îşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci' maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tânzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasındayım. Raporda şikâyeti ve îhbarr 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı" yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tin kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden .bu mesele hakkında verilen 
mütalâadada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yalnız bu netiöe bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul istanbul Kütahva 
A. K. SÜİvrüi A. M. Berkm Dr. A. î. Gursoy 

..(•Si Sayısı: 31) 



S. Sayısı: 32 
rta Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5/26) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Esas No. 5/26 
T. 1. Komisyonu 
Karar No. 43 

23 . VIII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

İsparta Milletvekilliği seçiminin usulsüz ya
pıldığı yolunda Büyük Millet Meclîsi Başkan
lığına verilip ad çekme ile 5 numaralı hazırlama 
komisyonuna verilen dilekçelerle bağlıları ve bu 
îl Milletvekili tutanakları bu komisyonca ince
lendikten sonra 22 . VII I . 1946 tarihli raporla 
ve tutanaklarının Kamutayın tasvibine sunulması 
karariyle encümene verilmiştir. 

Encümence incelenen hazırlama komisyonu 
raporunda bildirildiğine göre dilekçelerle bağlı 
kâğıtlarda şunlar ileri sürülmüştür; 

1. — îl merkez kasabası ile Yalvaç ilçesinde 
idare âmirleri ile zabıta ımemurlarmm seçimlere 
müdahale eyledikleri ve halkı tesir altrnda bırak
tıkları; 

2. — Gine İsparta ve Yalvaç'ta nakil vasıta
larına idiare âımirlerinoe el konarak Demokrat 
Partinin hareketsiz bırakıldığı ve temsilcilerin 
her yere gönderilemediği ve Yalvac'ın bazı köy
lerinde temsilcilerin kabul edilmediği; 

3. — İsparta merkez kasabası ile Yalvaç'ta 
halka zorla Halk Partisd pusulaları attınldığı ve 
seçime yapılan müdahaleler hakkında, idarî ma
kamlara şikâyet edildiği halde dinlenmediği; 

4. — Yalvaç'ta Demokrat Parti açılma töreni 
yaptırılmadığı; 

5. — İsparta merkezinde seçim komisyonları
nın seçim kurumunda seçilmediği 

6. — Sütçüler ilçesinde önce bildirilen raka
ma -göre fazla oy kullanıldığı 

•1. :— inceleme Komisyonu, raporunda da be
lirtildiği gibi yukarıda bir, iki, üçüncü maddelerde 
yazılı hususların tevsıiki arzusu ile hazırlanan ve 
dilekçelerde zabıt varakası adi takılan bu kâğıt
lar ihtiyaca salih olmıyacak ve bir vesikaı sayıl-

mıyacak mahiyettedir. Seçimden hayli zaman 
sonra hazırlanmış az çok aynı mealdeki vesikalar 
hiçbir resmî sıfatı olmryanlarm yaptıkları mü
cerret beyanlardan ibarettir. 

Kaldı ki, dosyada mevcut vesikalara göre 
İsparta, merkez kasabasında hemen her sandıkda 
Demokrat Parti adına oy kullanılmış ancak bun
ların nispeti yer yer değişmiştir. Merkez kasa
basında Demokrat Partiye muhtelif sandıklarda 
verilen oyların yekûnunun bütün oyların yan
sına yakm olduğu bir gerçektir. Bundan başka 
şikâyetlerde adı geçen Keçiborlu nahiyesinde 
Demokratlar büyük çokluğu kazanmışlar yine 
şikâyet konusu Atabey nahiyesinde oldukça mü
him, miktarda oy almışlardır. Merkez ilçesinin 
9000 civarında kullanılan oyların çokluğunu 
dört Demokrat Parti adayı ve bir C. H. P. adayı 
almıştır. Böylece rakamlar merkez ilçesinde ya
pıldığı ileri sürülen iddiaların kiymetini belirt
mektedir. 

2. — Yine en çok şikâyet konusu olan ve te
sir yapıldığı ileri sürülen Yalvaç'da kullanılan 
oniki bine yakın oyun dörtte bir miktarındaki 
oyu Demokrat Parti adayları ve kalanını C. H. 
P. adayları almışlardlır. Böylece bu, ilçede oy kul-
landınlmadığı yolundaki iddialar gayrivârit ve 
bunun için hazırlanan kâğıtlar, mücerret ve mes
netsizdir. 

3. •— Seçim komisyonlarının kurulca seçilme
diği yolundaki iddia tamamen gayrivârit olup 
dosyada mevcut evraka nazaran bu şikâyet seçim 
gecesi merkez ilçesi seçim kurulu başkanınm 
hotbehot ve bir karar ve kanuni esaslara dayan
madan bazı seçim komisyonlarını değiştirmek is
temesinden doğmuştur ki il makamı buna mâni 
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olmuş ve şikâyet bundan doğmuştur. Olay, Se
çim Kanununun sarih hükümlerine uymaktadır. 

4. — Sütçüler ilçesinde oyların ilk bildirilen 
rakamdan fazla oluşu dosyada mevcut musad-
dak vesikaya göre defterlerin asılısı sırasındaki 
müracaatlardan ve mahallî bir hususiyetten ileri 
geldiği anlaşılmıştır. 

5. — Bütün ilde seçimlerin herhangi bir te
sirden âri olduğunu belirtmek üzere rakamların 
ifadesine müracaat olunduğunda görülür ki, 
Eğridir ilçesinde onbine yakın seçmenden bin
den fazlası oylarını Demokrat Parti adaylarına, 

Şarkî Karaağaç ilçesinde Domokrat Parti teş
kilâtı olmadığından onbine yakın seçmenin bini 
bağımsız adaylara, 

Uluborlu ilçesinde onbir bine yakın geçmen
den bini yalnız bir buçukta teşkilâtı bulunan 
Demokrat Parti adaylarına oy vermişlerdir. 

Yukarıda belirtilen rakamlara umumi olarak 
İsparta ilinde altmış üçbin seçmenden ellibine 
yakın miktarı C. H. P. adaylarına ve onüç bine 
yakın miktarı da Demokrat Parti adaylarına oy 
vermişlerdir. Bıağımsız adaylar ise döVtbinden 
fazla oy almışlardır. 

Yukarıda izah edildiği üzere seçim hakkında 
ileri sürülen iddiaların mesnetsiz ve bağlı vara
kaların ihticaca salih olmalığı ve bir kısmının 
ise Seçim Kanununun tatbikına ait hususlardan 
bulunduğu gözönüne alınmış ve Hazırlama Ko
misyonunca oy birliği ile varılan karara uyula
rak İsparta Milletvekili Seçilen Kâzım Aydar, 
Kemal Turan, Rıfat Güllü, Sait Koksal ve Şevki 
Yalvaç 'm seçim tutanaklarının tasdikinin Ka
mutayın oyuna sunulmasına karar verilmiştir. 

Dosya bağları ile sunlur. 

Tutanakları inceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
/''. öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. Gündûzalp 

Gazianteb 
Gl. A. Ath 

Giresun 
A. Ulu3 

Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Niğde 
î. R. 8oy er 

Tokad 
R. Güreli 

Gazianteb 
Dr, M. Canbolat 

İstanbul 
Muhalifim 

A. K. Silivrüi 

Kırşehir 
N. Erdem 

Mardin 
A. Satana 

Rize 
Dr, F. Kurtuluş 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nci maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Bakanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları inceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derec'atında ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ye 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ye tahkikatı yapmaktan imtina 

( S. Sajm ; 32 ) 



etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı manasım ta
zammum eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana dıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya hakir olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. îşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ye delillerin toplanmasından sonra tanzim edi

lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lAzımgelece-
ği mütalâasmdayim. Raporda şikâyeti ye ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebebie kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yanlız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

îstanbul istanbul Kütahya 
A.K.Süivrüi A. M.Berkm Dr,A.î.Gürsoy 

( S. Sayısı : 32 ) 





S.;Sayısi:33 
İzmir Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 
Tutanakları inceleme Komisyonu raporu (5/27) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Raporu 
T.B.M.M. 

Tutanakları î. Ko. 
Esas No. 5/27 23 . VIII . 1946 
Karar No. 47 

Yüksek Başkanlığa 

îzmir Milletvekilliğine seçilenlerin seçim tu
tanaklarına şikayet ve itirazı havi Demokrat 
parti îzimr il müteşebbüs heyti başkanı doktor 
EH. Üstündağ imzalı ve 25 temmuz 1946 ve 3 
Ağustos 1946 tarihli iki istida, yüksek başkan
lıkça komisyonumuza havale edilmekle, bu is
tidalar ve ilişiği yazılarla bu hususta hazırlama 
komisyonunca yapılan incelemelere dair rapor 
komisyonumuzda incelendi ve konuşuldu. Ha
zırlama Komisyonu raporunda tafsilâtiyle belir
tildiği üzere bu konudaki iddialar ve mütalâa
lar şu suremle mütalâa edilebilir: 

1. — İstidalardan 25 Temmuz 1946 tarhli 
olanı, îzmirde Demokrat Parti teşebbüsü ile ya
pıldığı bildirilen bir toplantıda verilen kararın 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına arzedildiği 
ve 3 Ağustos 1946 tarihlisi de îzmir milletvekil
lerine seçilenlerin seçim tutanaklarının iptalini 
(îzmir halkı namına) talep edildiği yolundadır. 

Biri toplantıda verildiği bildirilen bir karar 
suretinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına arzı, seçim tutanakları hakkında usulen 
verilmiş bir şikayet ve itiraz mahiyetinde ola-
mıyacağı, îzmir halkını temsilen kaydiyle ve
rilen istidaya da bu yolda bir temsil hakkını usu
len tesbit eden bir vesikaya bağlı bulunmadığı 
cihetle bu iki istidanın seçim tutanaklarına karşı 
usuli dairesinde verilmiş bir itiraz ve şikâyet
name telekkisi ve bunlara müsteniden bir mua
mele yapılması mümkin görülmemekle beraber is
tidalarda yazılı iddialar ve ilişiği yazılar da in
celenmiştir. 

2. İstidalarda bahsedilen iddialar zaman iti-
barile üçe ayrılmış ve o suretle incelenmiştir. Bu
na göre: 

1. — Seçimden evveline ait kısmada Hükü
met ve zabıtanın Demokratları Partiden istifa 
ettirmek için tazyik ve tehditler yaptıkları C. 
H. P. teşkilâtının bazı adamlar vasıtasiyle bazı 
yerlerde tethişte bulunduğu Demokrat Parti 
afişlerinin polis ve jandarma tarafından yırtıl
dığı ve fakat Demokrat Parti teşkilâtı tarafın
dan yapılan teşebbüs üzerine seçimden evvel tek
rar yapıştırıldığı, seçimden iki gün evvel da
ğıtılan Demokrat Parti oy listelerinin zabıtaca 
toplattırdığı ve fakat bunun da önlendiğini, 
seçim sandıklan başlarına münasebetsiz adamlar 
konduğu ve seçim komisyonu başkanlarına C. 
H. P. teşkilâtı tarafından gizil talimat verildiği, 
belediye seçiminde oy vermiyenlerin isimlerinin 
deftere yazılmadığı iddia olunmaktadır. Bu kı
sımdaki iddialar umumi şekilde ifade edilmekte 
ve muayyen hâdise dermeyan olunmaktadır. Bu 
kısımdaki oylar hakkında bir delil de ibraz edi
lememiştir. 

Seçim gününe ait kısımda bazı sandık başla
rında seçmenlere tesir edecek şekilde veya rıza
ları hilafına C. H. P. lehine oy puslalan veril
diği ve kullandınllığı bazı şahısların zabıtaca 
tehdit ve karakola götürülerek propaganda ya
pıldığı, seçim sandıklarmdaki defterlerin bir 
kopyasının C. H. P. adamları eline verildiği ve 
bu suretle seçmenlerin isimlerini defterde bul
mak bahanesiyle onlardan geçirildiği, 0. H. P. 
aleyhinde rey vereceği anlaşılanların defterler
de isimleri bulunmadığı, lehtekilerin kimliği 
araştırılmadığı, müşahitlerin bazı yerlerde ba
zı sandık başlarına kabul edilmediği veya uzak
laştırıldığı, seçecek yaşta olmadığı yüzlerinde 
görülenlere oy kullandırıldığı iddia olunmakta-
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dır. İstidada bu kısma ait iddialarda umumi şe
kilde ifade edilmekte ve ancak istidaya bazı ya
zı suretleri delil olarak eklenmiş bulunmakta
dır. 

Üçüncü kısımda tasnife mütaallik iddialar 
olarak, oylarm toplanmasında ve tasnifinde 
bulundurulan temsilcilerin, tasnif bittikten 
sonra yapılan tutanakların tanzimi sırasında 
komisyonlar yanmda bulundurulmadıkları, îz-
mjr merkez, Kemalpaşa, Torbalı kazalarında bazı 
sandıklara ait seçim tutanaklarının tasnif neti
cesine uymadığını ve Torbalı'da bir sandık oyla
rının tasnif edilmeden yakıldığı, ödemiş ilçe
sinde temsilci bulundurdukları sandıklarda çı
kan oylara ve temsilci bulundurmadıkları san
dıklar seçmenler adedine göre C- H. P. adayla
rının tutanakta gösterilen miktarlarda oy alamı-
yacakları, merkez seçim kuruluna getirilen san
dık zarflarının kısmen mühürsüz ve açık ve geç 
getirildiği bir sandık zarf nida içi doldurulma
mış ikinci bir tutanağın çıktığı beyan edilmek
tedir. Bu kısmada tasnif bittikten sonra temsil
cilerin seçim komisyonları yanmdan ayrılmaları
nın tebliği üzerine düşünüldükleri bir tedbir ola
rak D. P. temsilcilerinin tasnif neticesini san
dık başlarında bulunanlara yüksek sesle ilân et
tikleri ve bu keyfiyetin zabıt varakası adı ver
dikleri bir yazı ile tesbit edildiği, seçim kuru
luna gönderilen seçim komisyonu tutanakLariyle 
bunlar arasındaki mübayenetin bu suretle sabit 
olduğu beyan olunmaktadır ve Torbalı ilçesi ile 
ödemiş ilçesi için bu hususta delil olarak bir şey 
gösterilmemektedir. 

3. — Birinci kısımda dermeyan edilen iddi
alar umumi mahiyette ve bir hâdiseye taallûk 
etmemekte ve deliksiz bulmamaktadır. Bunlar aynı 
zamanda seçime ve neticesine müessir bir mahi
yet arzetmektedir. 

İkinci kısımda dermeyan edilen iddialar isti
dada umumi bir mahiyette olmakla beraber ekle
nen yazılarda gösterilen hususlar da seçime ve 
seçim neticesine tesir edecek bir mahiyette bu
lunmamaktadır. Kaldı ki delil olarak istinat edi
len ,yazılarm istinada ve bir kanaat teminine 
medar olacak bir kıymet taşunamaktadır. 

üçüncü kısımda beyan olunan iddiaların bir 
kısmı için delil adıyla hiçbir yazıya istinat edil
memektedir. Bu kısımda delil olarak ibraz edi
len ve muhtevasına göre sandıklarda tasnif in bit
mesinden sonra D. P. temsilcilerinin sözlerini 

ve bu sözlerin başkaları tarafından tekzip 
edilmemesini tesbitinden ibaret olan ve hepsi 
yerinde tutulduğu kaydiyle 21 Temmuz 1946 ta
lihini taşıyan yazı suretlerinin hemen hemen ta
mamen aynı kelime ve cümle ye ibareleri© tan
zim edilmiş olduğu görülmüştür. Seçim günü ak
şamı sandık başlarındaki temsilcilere komisyon
larca yapılan bir tebliğ üzerine düşünülen bir 
tedbir olarak tanzim edildiği ileri sürülen bu 
varakaların, muhtelif semtlerde, muhtelif şehir 
ve köylerde aynı suretle tanzimi, bunların son
radan tanzim elildikleri şüphesini uyandıracak 
bir mahiyet arzetmektedir. Seçim kurulunda 
tesbit edilen seçim neticelerinin kurula gelen res
mi tutanaklara uygun olduğu hakkında bir iti
raz bulunmadığından ve istidaya bağlı olup yu
karıda mahiyetleri izah, edilen yazı suretleri is
tinat edilebilecek ve bir kanaat teminine medar 
olacak bir mahiyette bulunmamakta olmasma 
göre bu iddialar da vârid görülmemiştir, 

Netice: Yukarıda arzedilen sebeplere binaen 
bir karar suretinin Meclis Başkanlığına arzından 
ibaret ve diğeri hiçbir vesika ve esasa dayanma
yan temsil sıfatiyle verilmiş olan iki istidıa tu
tanaklar hakkında usul dairesinde yapılmış bir 
itiraz ve şikâyet mahiyetinde telâkki eclilemiye-
ceğine ve esasen ihtiva ettiği iddialar ve ilişik
lerine nazaran da seçim tutanaklarmm reddini 
icabeder mahiyet arzetmediği cihetle istidanın 
reddiyle, izmir MületvekiüMerine seçilen Şevket 
Adalan, Benal Nevzat Arınran, Münir Birsel, 
Dr. Hüseyin Hulki Cura, Latife Bekir Çeyrek-
başı, Esat Çmar, Sedat Dikmen, Sami Gürcüoğlu, 
Atıf İnan, Rahmi Köken, Sait Odyâk, Ekrem 
Oran, Haydar Rüştü ökten, Dr. Kâmran örs, 
Şükrü Saraçoğlu, Hasan Âli Yücel'in seçim tuta-
naklaariTun tasdikma karar verilmesi hususunun 
Yüksek Kamutayın tasvibine arzına çoğunlukla 
karar «verilmiştir, işbu rapor sunulur. 

Tutanakları inceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urfa 

M. S. Tikeli 

Ankara 
F. öymen 

Sözcü 
Kırşehir 

8. KurutluoğVu 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
B. Börekçi 
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Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Gl. A. Atlı 

Giresun 
A. UVus 

Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Niğde 
1. R. Soy&r 

Tokad 
B. Güreli 

Bitlis 
M. Ertem 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Gazianteb 

Dr. M. Canbolat 
istanbul 

Muhalifim. 
A. K. Süivrüi 

Kırşehir 
N. Erdem 
Mardin 

A. Şatona 
Bize 

Dr. F. Kurtuluş 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat barıştırıldığındıan şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nci maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Başkanlıkça içtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatında ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve ilişik 
belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakmı veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 

olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zamun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunlarm kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. İşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za-
•tııf kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yalnız bu netice ile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul İstanbul Kütahya 
A. K. SÜivrÜi A. M. Berkam Dr. A. t. Gürsoy 
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S. Sayısı: 34 
Kayseri Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5/28) 

Tutanakları inceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
T. î. Komisyonu 
Esas No. 5/28 

Karar No. 27 

Yüksek Başkanlığa 

Kayseri Demokrat Parti Müteşebbis Heyeti 
Namına Başkan Ali Riza Kılıçkal imzasiyle Yük
sek Başkanlığa sunulan bir dilekçe ile Kayseri 
Müteşebbis Heyeti Başkanvekili Sıtkı Pekkip 
dığı ve binaenaleyh milletvekilliğine seçilmiş 
olan Sait Azmi Feyzioğlu, Salih Avgın, Hayrul-
lah Ürkün, Ömer Taşcıoğlu, Faik Seler ve Reşit 
özsoy, Fikri Apaydın, Kâmil Gündeş, Reşit Tur
gut 'un seçim tutanaklarının muallel bulunduğu 
iddia edilmiş ve incelenmek üzere işbu dilekçe 
ve bağlıları Başkanlıkça Komisyonumuza gönde-
riljmişti. 

Komisyonumuz tarafından andçekme ile 3 
numaralı Hazırlama Komisyonuna havale edilen 
işbu dosya mezkûr Komisyonda incelenerek iddi
alar şu şekilde hulasa edilmiştir. 

1. — Bazı sandıklara gönderilen Demokrat 
Parti müşahitlerinin Seçim Komisyonlarınca ka
bul edilmediği 

2. — Merkez ilcesine bağlı ve numaralan maz
batasında yazılı 10 sandıkta tutanakların Halk 
Partisi lehine değiştirildiği şeklinde iki nokta 
üzerinde toplanmıştır. Komisyon, dilekçeye bağlı 
varakaların kâffesinin yeknasak ve Demokrat 
Par t i ' müşahitleriyle ve vatandaş imzası denilen 
ve fakat imzanın ne olduğu dahi zikredilmemiş 
kayıtlan taşıyan kâğıt suretlerinden ibaret bu
lunduğu, hiçbir yerde şikâyetlerin kanunun tâyin 
ve tarif ettiği yollarla Seçim Komisyon ve Kurul
larına yapılmıyarak seçimden günlerce sonra bu 
varakalar üzerine tesbit edildiği, itirazların ke
miyet bakımından seçim neticesine müessir bir 
mahiyet arzetmediği sonucuna vâsd olmşu ve 
mesnetsiz mücerret iddiaların reddiyle adı ge
çen milletvekilleri tutanaklarının kabul ve tas-

dikma çoklukla karar verilmiştir. 
Komisyonumuzun 21 . VIII . 1946 günlü otu

rumunda durum incelenerek neticede: 

3 Numaralı Hazırlama Komisyonunca verilen 
kararların yerinde olduğu ve dilekçedeki iddi
aların mesnetsiz, mücerret kaldığı ve istinade-
dilen varakalar vesika itlakma şayan bir mahi
yet arzetmemekle beraber bütün bu iddiaların 
seçim neticesine müessir olamadığı kanaatrna va
rılmış olmakla itirazların reddine ve Kayseri 
Milletvekilliklerine seçilen Sait Azmi Feyzioğlu, 
Salih Avgm, Hayrullah Ürkün, Ömer Taşçıoğ-
lu, Faik Seler ve Reşit özsoy, Fikri Apaydın, 

Kâmil Gündeş, Reşit Turgut 'un tutanaklarının 
kabul ve tasdikına ve keyfiyetin Yüksek Baş

kanlığa arzına çoğunlukla karar verilmiştir. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkanı 
tsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
. Urfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
F. öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Eğe 

Gazianteb 
Ql. I . Atlt 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. Oündüzalp 

Gazianteb 
Dr. M. Canbulat 



— 2 — 
Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Niğde 
/. R. S oy er 

Tokad 
B. Güreli 

istanbul 
Muhalifim 

A. K. SilivriU 

Kırşehir 
N. Erdem 
Mardin 

A. Satana 
Bize 

Dr. F. Kurtulup 

Seçim kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nci maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı ' kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di-
likçe Başkanlıkça İçtüzük ?ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatında ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştiriJmıgse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo

nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olnan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün ölen deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşlara 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim, işte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle içtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasındayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka-
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yalnız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

istanbul istanbul Kütahya 
A. K. SilivriH A. M. Berkm Dr. A. 1. Gürsoy 
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Tutanakları inceleme Komiyonu rapora 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Ko-

Esas No. 5/28 
Karar No. 45 

23 . VIII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Kayseri Milletvekilliğine seçilen Sait Azmi 
Feyzioğlu'nun Milletvekilliği tutanağının kabul 
edilmesi hakkında vâki şikâyet ve müracaatlar 
3 numaralı Hazırlama Komisyonuna adçekme ile 
tevdi olunmakla mezkûr komisyonca hazırlanan 
raporda: 

Kayresi'den eski mahkeme başkâtibi Ömer 
Saraçoğlu imzasiyle gönderilen şikâyetnamede 
müteaddit suiistimallerden tahtı muhakemeye 
alınmış ise de aftan istifade ettiği sahte evrak 
[tanziminden dolayı elyevm Kayseri C. Savcılı
ğınca hakkında takibat icra edildiği ileri sürül
müş fakat hüküm giydiğine dair bir kayıt bu
lunmadığı, 

Ve Balıkesir'den Kerim Atay imzasiyle in
celeme Komisyonuna çekilen 13 .VI I I . 1946 
tarihli telgrafta hususi hukuka taallûk eden 
alacaktan bahsolunduğu cihetle bu hallerin Ana
yasanın 12 nci maddesindeki hükümlülüğü ifade 
etmiyeceği neticesine varılarak itirazların red
dine karar verildiği beyan edilmiştir-

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonunda: 
Hazırlama Komisyonunun raporuna iştirakle 

ileri sürülen hallerin Anayasanın 12 nci madde
sinde musarrah ve seçime mâni hükümlülükler
den olmadığı ve esasen dosyada mevcut Adalet 
Bakanlığının 15 . VIII . 1946 tarihli yazısında 
iddia olunan tahrifatın yapıldığı anlaşılmadı
ğından mahallî savcılığın da ademi takip kararı 
verildiği tasrih edilmekle Kayseri Milletvekil
liğine seçilen Sait Azmi Feyzioğlu'nun tutanağı

nın kabul edilmesinin Yüksek Kamutaya arzına 
oybirliğiyle karar verildi. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 
Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
F. öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Gl. A. Ath 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Niğde 
î. R. Soyer 

Tokad 
R. Güreli 

Sözcü 
Kırşehir 

8. KurutluoğUı 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Gazianteb 
Dr. M. Canbolat 

İstanbul 
A. K. SiHvrili 

Kırşehir 
N. Erdem 

Mardin 
A. Satana 

Bize 
Dr. F. Kurtuluş 
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S. Sayısı: 35 
Kırklareli Milletvekillerinin seçim tutanakları hak
kında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5 29) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
Tutanakları t. Ko. 

Esas No. 5/29 ' 23 . YIlî . 1946 
Karar No. 46 

Yüksek Başkanlığa 

Kırklareli Millet vekilliğine' seçilen Zühtü 
'Akın, 01. ' K. Doğan, Nafi Atuf Kansu, Şev
ket Ödül, ve Fuat Uınay'ın tutanaklarının onan
ması talebi havi Kırklareli Demokrat Parti ti 
Müteşebbis Heyeti Başkanvekili Sıtkı Pek ip 
imzalı dilekçe-ve teferruatı Komisyonumuza 
havale buyurulmakla adçekme ile 3 numaralı 
Hazırlama Komisyonuna tevdi olundu. 

Mezkûr Komisyonca hazırlanan raporda; 
.Şikâyet dilekçesi ve merbutatı üzerinde ya

pılan inceleme sonundan bu şikâyetlerin: 
Seçimden evvel ve seçimden sonra olarak iki

ye ayrıldığı ve seçimden evvel vukubulduğu id
dia olunan yolsuzlukların, 

A) Demokrat Parti vasıtalarına vilâyetçe 
el konduğu ve faaliyetlerinin felce uğratıldığı; 

P>) Demokrat Partiye mensup bazı köylü
lerin muhtelif bahanelerle tevkif olunduğu ve 
seçimi m üt a akıp serbest bırakıldığı, 

Seçim esnasında vukua gelen yolsuzlukların 
da, • 

A) Demokrat Parti temsilcilerinin ellerin
deki vesikalar noksan görülerek' seçim komis
yonları tarafından bazı sandık başlarına kabul 
edilmedikleri, 

B) Seçim Komisyonlarına valinin (her ne 
bahasına olursa olsun Halk Partisinin kazandı
rılması) hakkında emir verildiği, 

C) Gelmiyen seçmenlerin yerine parmak 
basmak suretiyle oyların kullanıldığı, 

D) Seçim komisyonlarının Halk Partisi 
mensuplarından seçildiği bu sebeple de bitaraf
lığın muhafaza olunmadığı, 

. E) Tutanakların C. H. P. lehine değiştiril
diği şeklinde toplandığı ve bu iddiaların vuku

una ait vesika diye iliştirilen varakaların ince
leme sonunda ihtieaca salih olmadığı ve vukuu 
iddia olunan hususların seçimin neticesine mü
essir bulunmadığı beyan edilmiştir. 

Komisyonumuzca bu mütalâaya iştirakle be
raber inceleme neticesinde belge olarak gönde
rilen ve iddiaların sıhhatini tevsika medar oldu
ğu ileri sürülen varakaların kanaat verecek ve
saikten madut bulunıuadrğı ve usulü dairesinde 
zamanında bu gibi hallerin tesbit ettirilmesi da
hi mümkün iken bu yolda hareket edilraiyerek 
samimiyetten uzak ve tek taraflı bir düşünce 
ile hareket edilmek istenerek işin, talikine mün
cer olacak yolların arandığı kanaatine varılmış 
ve esas itibariyle de tutanaklarda ne şahıslar 
hakkında ne de seçimin yolsuzluğuna dair bir 
şikâyet kaydı da mevcut bulunmamış olduğun
dan Kırklareli Milletvekilliğine seçilen Zühtü 
Akın, 01. Kemal Doğan, Nafi Atuf Kansu, 
Şevket ödül, ve Fuat Uınay'ın Milletvekilliği 
tutanaklarının kabul edilmesi hususunun Yük
sek Kamutaya arzına çoklukla karar verildi. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkanı Sözcü 
İsparta Kırşehir 

Kemal Turan 8. Kurutluoğlu 

Kâtip 
Urfa Ankara 

M. E. Tekeli A. Çubukçu 

Ankara Ankara 
F. öymen B. Börekçi 

Antalya Bitlis 
M, Korkut M, Ertan 
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Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Gl. Â. AtU 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A. Âlptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Niğde 
î. R. Soyer 

Tokad 
R. Güreli 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Gazianteb 
Dr, M. Canbolai 

İstanbul 
Muhalifini 

A. K. Sİlivrili 
Kırşehir 

İV. Erdem 
Mardin 

A. Satana 
Rize 

Dr. E. Kurtuluş 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nci maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celemece tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar.ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Bakanlıkça tçtüzük'ün iiknci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları tneeleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisvonunnn ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmda ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğrulu İrana delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek: üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun

da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle secime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların dolru veya yanlış oldu
ğunu meydana dıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadı klanın takdir etmekte husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
s ına tevessül etmemek Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim, tşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle içtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadıyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzım gelece
ği ıuütalâasındayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili île ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü 'için tahkikata 
da Rİrisilmedis'inden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği secim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yalnız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul İstanbul Kütahya 
A. K. Silivrili A, M, Berhan Dr. A. î. Gürsoy 

( S. Sayısı ; 35 ) 



S. Sayısı:36 
Konya Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5/32) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/32 
Karar No. 48 

23. VIII. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Konya İlinde yapılan Milletvekili seçimleri
nin kanunun tarif ettiği manilere uygun olmadığı 
iddiasiyle Konya İli Demokrat Parti müteşebbis 
heyeti imşaJariyle 30. VII. 1946 tarihinde Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına yakı dilekçe ile 
buna bağlı kâğıtlar Komisyonumuza tevdi edil
mişti, ^ Ad çekme ile 3 numaralı fHazırlama Ko
misyonuna verilen ve bu Komisyonda yapılan 
incelemeğe göre bu dilekçede ve bağlılarında: 

1. — Demokrat Parti teşkilâtı olmıyan yer
lerde seçim komisyon ve kurullarını da Demok
rat Parti namına,temsilci kabul etmedikleri; 

2. — Demokrat Partinin temsilci bulundur
mamalarını teminen, Ilgın Kaymakamnıın Ilgın 
da Demokrat Parti kurulmasına mâni olduğu; 

3. — Seçmen defterleri üzerinde sahibine ait 
olmıyan parmak izleriyle mevhum seçmenlere 
oy kullandırıldığı; 

4. —- Bazı yerlerde tazyik yapıldığı ve Tuta
nakların Demokrat Parti aleyhine değiştirildiği 
Konya Çerkez İlçesinde seçime iştirak nispeti 
% 37 ojduğu İmalde Akşehir Karapınar İlçele
rinde bu nispetin % 87 ilâ 92 raddesinde bulun
duğu; 

6. — Seçimden sonra bir ziyafet esnasında 
Konya Valisinin seçimlerin C. H. P. lehine neti
celenmesinden dolayı memnuniyet beyan eyle
diği ileri surlilm erktedir» Bu iddia ve şikâyetler
den bir kısmının müstenidini teşkil eden vara
kaların bir taraflı tanzim edilmiş ve yeknesak 
bir ma|ayet ârzeden ve kanuni mahiyeti itiba
r i y i vesika itlakma sayan olmıyan kâğıtlardan 
ibaret bulunduğu ve şikâyetlerin seçimin neti
cesine müessir bulunmadığı ve Milletvekilleri 
tutanaklarında da bir güna engel ve şikâyet kay^ 

di olmadığı nazara almarak seçim tutanakları-, 
mu kabul ve tasdikma çoğunlukla oy verildiği 
anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzun 21 .VIII . 1946 tarihli otu
rumunda bu cihetler incelenerek Konya'da De
mokrat Parti İl Müteşebbis Heyeti tarafından 
serdedilen iddiaların müstenitsiz, mücerret ve 
seçimin neticesine müessir olmıyan iddialardan 
ibaret bulunduğu ve 3 numaralı Hazırlama Ko
misyonunca verilen kararın yerinde okluğu ne
ticesine varılarak iddiaların reddiyle Milletve
killeri Muhsin Adil Binal, Gl. A. F. Cebespy, 
S. Çumralı, Ş. Ergun, F. Gökmen, Dr. S. Irmak, 
H. Karagülle, N. H. Onat, T. F. Sılay, A. B. 
Türel, Dr. H. Alataş, M. Ş. Altan, .Dr. M. F. 
Dündar, B. Erel, Dr. A. Perkini, H, Ulusan'm 
seçim tutanaklarının tasdikına ve keyfiyetin 
Yüksek Başkanlığa arzına çoğunlukla karar ver
miştir. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkam 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
F. Öym>en 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Sözcü 
JÖBşehir 

S. Kurutluoğlu 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edime 
M. N. Gündüzalp 



_ 3 _ 
Gazianteb 
öl Â Ath 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A. Afyjtoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Niğde 
î. R. Soyer 

Tokad 
R. Güreli 

Gazianteb 
Dr. M. Caribölat 

istanbul 
Muhalifim 

A. K. Süivrili 

Kırşehir 
N. Erdem 
Mardin 

A. Satana 

Bize 
Dr. E. Kurtuluş 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 ne i maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

v Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Başkanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmda ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve ilişik 
belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat (karıştırıldığı yolun

da ihbar ve şikâyette bulunan Mellis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle secime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak- emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim, işte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle içtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasındayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo-
mütalâalarda isabet farzedilemez. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için .tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isbat ^farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yalnız bu netice bile se
cimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

istanbul istanbul Kütahya 
A. K. Süivrili A, M, Berkan Dr, A, t, Cfürsoy 

•'- ( S. Sayısı; 36 ) 



Tutanakları İnceleme Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları t. Ko. 

Esas No. 5/32 
Karar No, 40 

Yüksek Başkanlığa 

Konyadan Ali Db'nertaşlî ve arkadaşları im
zası ile Büyük Millet Meclisi Başkanlığına çe
kilen 5 . VHI 4 1946 tarihli telgrafta Konya 
Milletvekilliğine seçilen Halis Ulusan 'in Elekti* 
rik Şirketi Müdürlüğünde iken yaptığı suiisti
malden bahs ile şikâyet ve seçimine itiraz olun
muş ve dosyası 3 no. lu Hazırlama Komisyonu
na havale edilmiştir 

Şikâyet telgrafında Halis Ulusan'in Konya 
elektirik şirketi müdürlüğünde bulnduğu sırada 
yaptığı suiistimalden dolayı hakkında tahkikat 
yapılmakta olduğu bildirilmekte ve cürümleri
nin masuniyet yüzünden takipsiz kalmasına mey
dan verilmemesi istenilmekte ise de Milletvekil
liğine mani suçlardan biri ile hüküm geydiği 
hakkında mezkûr telgrafta bir kayıt ve malûmat 
mevcut olmadığına ve şayet bir tahkikat vaki ise 
mevcut usullerle bu tahkikatın yürütülmesi her 
zaman mümkün bulunduğuna göre vâki itirazın 
reddine karar verildiği Hazırlama Komisyonu ra
porunda bildirilmiş ve keyfiyet Komisyonumuzca 
da konuşularak; 

Hazırlama Komisyonunun raporu mucibince 
Halis Ulasan'm hakkındaki şikâyet reddi ile 
seçim mazbatasının tasdikinin Kamutaya arzına 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

Tutanaktan İnceleme Ko. •"" 
Başkanı Sözcü 
İsparta Kırşehir 

Kemal Turan 8. Kurutluoğlu 

23 . VIII . 1946 

Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
F. öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Ol A Atlı 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Niğde 
t. B. Soyer 

Tokad 
B. CHlreli 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
B. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. Gündilzalp 

Gazianteb 
Dr. M. Canbolat 

İstanbul 
A. K. Silivrüi 

Kırşehir 
N. Erdem 

Mardin 
A. Satana 

Bize 
J)r, $*. Kurtuluş 
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Tutaaafclan t& Komisyonu raporu 

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

Esas Nf>. 5/32 
Karar No. 41 

Başkanlığa 

Konya Milletvekilliğine seçilen Rasim Erel 
hakkında Neşet Emre imzası ile verilen dilekçede 
Rasim Ererin ilk mektep mezunu olduğu halde 
lise mezunuyum deye beyanname verdiği ileri sü
rülerek şikâyet edilmiş ve dosyası 3 numaralı 
Hazırlama Komisyonuna verilmişti. 

Hazırlama Komisyonunun verdiği raporda 
Rasim Erel hakkındaki şikâyet maddesinin Ana
yasanın 12 nci maddesindeki seçilmeğe mâni 
hallerden olmadığı cihetle şikâyet ve itirazın 
reddi ile mazbatasının tasdiki beyan edilmiş v 
komisyonumuzca okunup incelendikten sonra 
Rasim Erel hakkındaki şikâyetnamede hakikaten 
Milletvekilliğine seçilmeğe mâni suçlardan biri 
ile hüküm geydiği hakkında hiç bir kayıt ve sa
rahat bulunmadığından Hazırlama Komisyonu
nun raporu veçhile itiraz ve şikâyetin reddi ile 
Rasim Erel'in seçim mazbatasının tasdikinin 
Kamutaya arzına oybirliği ile karar verilmiştir. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Sözcü 
ir 

8. Kurutluoğlu 

Kâtip 
Ûrfa 

M. E. Tekeli 

.Ankara 
J?. öymen 
Antalya 

M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Ql. Â Atlı 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A, Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Mardin 
A. Şatona 

Rize 
Dr. E. Kurtuluş 

23 . 7III . 1946 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
B. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. .Giindüzalp 

Gazianteb 
Dr, M. Ganbolat 

İstanbul 
A. K. SilivriU 

Kırşehir 
2V. Erdem 
Kütahya 

A. TahtaktUç 

t. R. Soy er 
Tokad 

R. Güreli 



S. Sayısı: 37 
Kütahya Milletvekillerinin seçim tutanakları^hakkında 

Tutanakları fnceleme Komisyonu raporu (5/33) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
T.B.M.M. 

Tutanakları î. Ko. 
Esas No. 5/33 23.71U.1946 
Karar No. 39 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi sekizinci dö
nemine Kütahya ilinden Milletvekili seçilen Ge
neral. Asım Gündüz, Ahmet Bozbay, Adnan 
Menderes, ihsan Şerif özgen, Ahmet Tahtakı-
lıç, Ahmet Gürsoy, Hakkı Gedik, Halil Benli 
ve Ömer özdek'in seçim tutanaklarına vâki iti
raz üzerine dosya Reislik tarafından Komisyo
numuza havale edilmekle adçekme ile 6 numa-' 
ralı Hazırlama Komisyonuna tevdi olunmuştur. 

Bu'Komisyon tarafından yapılan inceleme
de; 

Kütahya Milletvekilliğine seçilen zevatın tu
tanaklarındaki hususi hanede bir itiraz kaydı
na rastlanmadığı, ancak Uşak Seçim Kurulu 
tarafından 23 . VII . 1946 gününde tanzim olunan 
zabıt varakasında; 

Seçim Komisyonlarına ait zarflarda çıkan 
- seçmen defterlerinin mühim bir kısmının Seçim 

Kurulunca tasdik edilmiş olan cetveller olmayıp 
âdi listelerden ibaret olduğu, tutanak defter
lerinin mühim bir kısmında zaruri ve kanuni 
şartların mevcut bulunmadığı, bazılarında tas
nif tutanağı bulunmayıp yalınız parti mümes
sili tarafıtidan imzalı ve şahit imzalarını ihtiva 
eden tutanakların bulunduğu, bazı zarflardan 
oy adedini tesbit eden vesikanın çıkmadığı gibi 
hususlar tesbit edilerek bu hususta rey mikta
rını alâkadar eden bazı hâdise ve vakaların 
mahkemeye intikâli zaruri olduğu ve mualleli-
yet mevcut bulunduğu ileri sürülmüş ve 12 . 
VIII . 1946 günlü dilekçe ile de beş altı büroya 
ait mâzbatalardaki oyların sayılmamış olduğu 
iddia edilmiş ise de îlce Seçim Kurulunun mez-
}j$r tutanağında ileri sürülen hususat tasnif es

nasında görülmüş ve fakat bu haller oy mik
tarlarını ve neticeelrini tasnife ithal etmeğe 
mâni bir hal olarak kabul edilmemiş ve tuta
nağa böyle bir kayıt koymak zarureti hissedil
meden zabıt tanzim edilmiş olduğundan bu hu
suslar münferit vakalara ait ve neticeye dahi 
tesir icra edecek hallerden madut bulunmadığı 
ve 12 . VIII . 1946 günlü dilekçede işaret edilen 
hususun da mesnetsiz, mücerret ve umumi bir 
iddiadan ibaret olduğu gözönünde tutularak 
itirazların varit olmadığı, 

2. — Kütahya Milletvekili Memduh Isparta-
lıgil hakkında yukarıda serdolunan iddialar da 
varit olmamakla beraber Demokrat Partiden is
tifası üzerine Kütahya ili, ilçeleri - Demokrat 
Parti Müteşebbis Kurulları tarafından Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına çekileri telgraflar 
ve gönderilen yazılarda partiden istifanın Mil
letvekilliğini de üzerinden kaldıracağından ve 
bu itibarla Memduh Ispartalıgil'in seçim tuta
nağının iptali lâzımgeldiği ileri sürülmüş ise de 
partiden ayrılmanın Milletvekili seçilmek ehli
yetini ortadan kaldıramıyacağı ve bu husus
larla hiçbir alâka ve münasebeti bulunmadığın
dan bu itirazın da varit olmadığı beyan edil
miştir. 

Hazırlama Komisyonu raporundaki mütalâ
alara iştirakle beraber dosyada mevcut şikâyet
ler ve zabıt varakasında ileri sürülen hususlar 
seçimin neticesine müessir hallerden olmadığı 
gibi Uşak Seçim Kurulunun memur bulunduk
ları işte vazifelerini ifa sırasında neticeye ve 
esasa müessir görmedikleri münferit hâdiseleri 
tasniften ve görevlerinin hitamından sonra İkia-



ci bir zabıt varakasiyİe tesbit evrelerindeki 
hakiki mâna da anlaşılamadığından, bu tutana
ğın haşiv olarak telâkki edilmesi icabetmektedir. 

Diğer dilekçe umumi mânada bazı oyların 
sayılmaması şeklinde sümmettedarik yapılmış. 
bir şikâyetten ileri mahiyet arzetmez. 

Memduh îspartalığil hakkındaki partiden çe
kilmek Milletvekili sıfatmı da ortadan kaldıra
cağı esasına dayanarak tutanağının iptali hak
kında müracaatlar mevzu hukuk kaideleri bakı
mından mütalâa edilince indî mülâhazalar ma
hiyetini arzeder. Ve Anayasaya göre seçilmek 
hakkını ref eden hallerden de madut değildir. 

Bu-itibarla Kütahya Milletvekilliğine seçilen: 
Halil Benli, 
Ahmet Bozbay, 
Hakkı Gedik, 
Orgli Asım Gündüz, 
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy, 
Memduh îspartalığil, 
Adnan Menderes, 
Ömer özdek, 
ihsan Şerif Özgen, 
Ahmet Tahtakılıç 'in seçim tutanaklarının ka

bulü lâzım geldiğine Komisyonumuzca ittifakla 
karar verildi. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunuldu. 

Tutanakları inceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 
Ankara 

Antalya 
ît/. Korkut 

Denizli 
A. J$ğ$ 

Gaziamteb 
m.ÂAfU 

Giresun 
A> Ulus 

Sözcü 
Kırşehir ' 

8. KurutVuoğlu 

, Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
• •: M. Ertân 

Edime 
M. N> Gündümlp 

Gazianteb 
Br. M. Cariboht 

istanbul 
Muhalifim 

- ' . : J İ O & SiUvriti 

Kastamonu 
Gl. Â. Alpioğan 

Konya 
Şt Ergun 

Mardin 
M Satana 

Bize 
Dr. W. Kurtuluş 

Kırşehir 
N. Erdem 

Kütahya 
A. TahtaMıç 
Bulunmadı. 

Niğde 
1. R. Soyer 

Tokad 
R. Güreli 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden birjvatandaş Anayasanın 82 nçi maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve {şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime aitf ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edinoe di
lekçe Başkanlıkça içtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları Jtnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrıIaHÇifia* 
zırlık Kbmisyonnnun ilk vazifesi dilekçe mün* 
derecatında ileri sü?üien>TalâüaTm ae^mti^sat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip gösttmedi£inı 
tetkik ekmxik ve bw mahiyet tarzeden dikkçeler 
üzerine -hemen tetkikata < girilmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeleri iliştirilmişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse .Komisyon 
tarafmejan bu, belgeleri ve bu işe ait muhaberö 
evrakını veya esasen ihbar ve şikayetin döğrü 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca ierçeklemö araçlarına başvurmak İâartri* 
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yoİuh* 
da ihbai4 vö şikâyette bulunan Meclis komisyo* 
nü bu fetkikat ve tahkikatı yapacaktan imtina 

(S Şahısı: 37) 



etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim, işte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bolümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
te delillerin toplanmasından sonra tanzim edi

lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasmdayım. Eaporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilm ediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimee seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yalnız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul istanbul Kütahya 
A. K.Silivrili A. M. Berkm Dr. A. t. Gürsoy 

( S ÖayjK» : 3? ) 





S. Sayısı:38 
Manisa Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 5-34 

Tutanakları İnceleme Komisyonu taportt 

T. B. M. M. 
Tutanakları t. Ko. 
Esas No. 5/34 

Karar No. 44 

23 . VIII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

1. — Manisa İli Milletvekilleri Yunus Muam
mer Alakant, Ali Riza Artunkal, Kâmil Coşkun-
öğiuı Rıdvan JNafiz Edguer, ismail Ertem, Şev
ket, Raşit Hatipoğlu, Faik Kurdoğlu, Dr. Nec
det Otaman, Yaşar Ozey, Hilmi Öztarhaıı, Fey-
zuliah Usiu'nun seçimlerine ait olan tutanaklara 
Manisa Demokrat Parti Başkanı Fevzi Lûtfi Ka-
raosmanoğlu ve müstakil aday Hikmet Bayur 
tarafından verilen dilekçe ve merbutlariyle iti
raz edilmekle bu hususim incelenmesi adçekme ile 
6 numaralı komisyona havale edilmiş ve bu ko
misyonca yapılan inceleme sonunda hazırlanan 
22 . VIII . 1946 günlü rapor ve ilişikleri Komis
yonumuzca incelendi. 

Hazırlama Komisyonu raporunda Fevzi Lûtfi 
Karaosmanoğlu ve Hikmet Bayur tarafından 
verilen dilekçelerde bu ilde yapılan seçimlerde 
yapılan yolsuzluklar seçimden evvele ait ve se
çim gününe ait olmak üzere ikiye tefrik edilmek 
suretiyle suçlanmış ve bu iddialara mütaallik 
evrak bu tertip tasnife göre hazırlanmadığı gibi 
nerelere ait olduğu tesbit hususu da bazı hallerde 
mümkün olmamış bulunmakla beraber mümkün 
mertebe elden geldiği kadar bir ayırma yapıldığı; 

Seçime tekaddüm eden hâdiseler hakkinda-
dosya içinde kıymet ifade eden bir belgeye rst-) 
laımıadıği; iddiaların dahi kıymet ifade edecek 
mahiyette bulunmadığı ve ezcümle bazı şahıslar-) 
ruı harmandan kaldırılarak götürülmüş olmak,-1* 
rmdan ibaret olduğu işaret edildikten sonra se
çim gününe ait olanlardla; 

Merkez, köyleri ve kazalar itibariyle hazırlan
mış ve bunlarm ekserisi Demokrat Partiye men
sup seçimlerin bekletildiği, reylerin azaltılıp ço
ğaltıldığı, müşahitlerin sandık başından beş altı 

metre mesafede bulundurulduğu, kayıtsız bazı 
şahısların rey vermeğe geldikleri, Eşme kaza
sında seçime iştirak nispetinin çok yüksek ol
duğu hususlarından ibaret kaldığı ve bu şikâ
yet mevzuunu teşkil eden bu hâdiseler hakkında 
belge olarak verilen kâğıtların bir kısmının sa
dece Demokrat Parti Başkanları tarafından ra
por halinde gönderildiği ve geriye kalanların da 
vatandaşlara vâki maddi tecavüzlerle manevi 
tazyiklerin tesbitine ait olup mezkûr vakalarda 
tecavüze uğrıyanlarm ihbar veya imzalarını da
hi taşınııyan Demokrat Parti mensupları tara
fından tanzim olunup imza dahi ihtiva etmiyen 
birer suretten ibaret bulunmuş ve seçime taallûk 
eden bu hallerde vatandaşın şikâyetçi olmaması 
da takdire şayan görüldüğü neticesine varıldığı 
beyan buyurulmuştur. 

Hazırlama Komisyonu raporlarında da belir-
tilliği gibi iddiaların doğruluğu kanaatini ver
meğe yeter belgelere dosyada rastlanamadığı, 
münferit hâdiseler zikredilirken bunlarm taallûk 
ettiği şahısların isimlerinin yazılmasiyle iktifa 
olunarak hakikaten şikâyetlerinin aksettirilmesi 
ve seslerinin işitilmesi ihtiyacı bile duyulmadığı 
ve esasen sahiplerinin dahi imzasını taşımadığı 
ve onlara ait olup olmadığı malûm bulunmadığı 
cihetle bu kâğıtların bir vesika olarak kabulü 
mümkün görülmediği gibi oyları indirme ve yük
seltmeğe matuf iddialarda vâki addolunsa bile 
seçimin neticesine müessir hallerden bulunma
mış ve Eşme kazasında iştirak nispetinin yüksek 
olmasının şüphe doğuracak hallerden bulunması 
iddiasının varit bulunmalığı ve bu ilde Demok
rat Parti teşkilâtının müteaddit teşebbüslere 
rağmen kurulamadığı şikâyetçinin tahtı i k r a r a -



2 
da bulunmuş olmasına göre bulum bir aksüla-
meli olarak iştirak nispetinin çoğalması da müm
kün bulunduğu bu husus varit olsabile bir kaza-
dı<*ı iştirak nispetinin yüksekliği onun hakikate 
uygun olmadığını kabule ve bu hususu araş
tırmağa sebep teşkil edemiyeceği tabiî bulundu
ğu gibi tutanaklarda da şikâyete dari herhangi 
bir şerh mevcut olmadığı da nazara alınarak 
Hazırlama Komisyonu raporunda belirtilliği üze
re itiraz ve şikâyetlerin sahih bir esasa dayan
madığı mesnetsiz kaldığı neticesine varılarak 
mezkûr il Milletvekilliğine seçilen Ali Riza Ar-
tunkal, Kâmil Çoşkunoğlu, Rıdvan Nafiz Edgü-
er, İsmail Ertem, Şevket Raşit Hatipoğlu, Faik 
Kurdoğlu, Dr. Necdet Otaman, Yıaşar özey, Hil
mi Öztarhan, ve Feyzullah Uslu haklarındaki 
tutanaklarının kabulü lâzımgeldiğine Komisyo-
numuzıca çoklukla; 

2. — Muammer Alakan'm bazı hallerinden 
dolayı Milletvekilliği tutanağının iptali ieabet-
tiğinden bahsile 10 . VT11. 1946 tarihinde gön
derilen yazıda : 

Mumaileyhin döviz kaçakçılığı yaptığı Bük
reş'te kendisine emanet bırakılan paraları.in
kâr ettiği bildirilmekte- ve bundan başka bu za
tın haysiyet ve şerefine doğrudan doğruya te
cavüzden başka bir mâna ifade etmiyen diğer 
isnatlarda bulunmakta olduğundan bunların 
dereme Hazırlama Komisyonunca da lüzum gö
rülmediğinden o fıkraların alınmamasına ve is
nat edilen hallerin Anayasamızın 12 nci mad
desinde tadat olunan suçlardan biriyle hüküm 
giydiğine mütedair bulunmadığından Hazırlama 
Komisyonu raporunda da belirtildiği veçhile 
Muammer Alakan'm tutanağının kabulü lâzım
geldiğine ittifakla karar verilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedümek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Urf a 

M. E> Tekeli 

Ankara 
l\ öymen 

SÖzcü 
Kırşehir 

8. Kuruüuoğlu 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
fi. Börekçi 

Antalya 
M, Korkut 

Denizli 
A. Eye 

Gazianteb 
Ol. i . Atlı 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A, Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Niğde 
1. R. Soyer 

Tokad 
R. Güreli 

Bitli» 
M.Ertan 

Fidirno 
Jll. N. (Jündüzalp 

Gazianteb 
Dr% M. Canbolat 

istanbul 
Muhalifim 

A. K. Silivrili 
Kırşehir 

N. Erdem 
Mardin 

A. Satana 

Rizo 
Dr. E. Kurtuluş 

Seçim kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nci maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Başkanlıkça içtüzük'ün ikinci bölümün 
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan « Tuta
nakları inceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe nıiiıı-
derecatında ueri sürülen vakaların seç b ne fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse de bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 

( S. Sayısı : 38 ) 



(ilanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani. ihbarm veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen şerbettir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. İşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm

lerine Uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakalarm neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâa da isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yalnız bu netice bile se-
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul . İstanbul Kütahya 
A. K. SiUvrüi A. M. Berkan Dr. A. î. Gürsoy 

( S. Sayısı : 38) 





S. Sayısı:39 
Samsun Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 5/36 

T.B.M.M. 
Tutmaktan İnceleme Ko> 

Esas No. 5/36 
Karar No. 30 

1. — Samsun îli, Milletvekili 
olarak 2 numaralı Hazırlama Komisyonunca ya
zılmış olan ve seçim tutanaklarının tasdikini is
temekle beraber, komisyonca karar ittihazından 
sonra, Samsun'dan bazı şikâyet evrakı geldiğin
den ilk kararı, komisyonumuzca görüşülerek 
sonradan gelen evrakm da incelenmesi için ev
rak Hazırlama Komisyonuna iade edilmiştir. 

Hazırlama Komisyonunca yazılan ikinci ka
rarda, Samsun'dan ilk gönderilmiş olan ve Sam
sun Demokrat Parti Şube Başkanı tarafından 
hazırlanmış bulunan şikâyetnamede isim ve za
man tâyin edilmeksizin umumi ve mücerret id
dialar serdedilmiş olması hasebi ile tahkik icra
sına lüzum görülemediği anlaşıldıktan sonra 
muahharen gelen # evrakın mahiyeti izahedilmek 
tedir. Bu izahlara ve komisyonumuzun tetkik
lerine göre yeni gelen evrakta her ne kadar şi
kâyetler tavzih edilmiş ise de zabıt varakası adı 
verilen bu varakaları tanzim edenlerin fiilen ne 
imzası ne de mührü vardır. Gönderilen evrak 
birer suretten ibaret olup resmî bir tasdiki ihti
va etmemekte, yalnız Samsun Demokrat Parti 
şubesinin mührünü taşımaktadır. Binaenaleyh 
ortada bir parti başkanından başka herhangi bir 
vatandaş muhbir ve müşteki sıfatı ile usulü da
iresinde arzıvücut etmiş değildir. Bundan do
layı mezkûr evrak tetkike esas teşkil edecek ma
hiyette görülememiştir. 

öte yandan Samsun Demokrat şubesinin ilk 
şikâyet arzuhali 31 Temmuz 1946 tarihli olduğu 
halde sonradan gönderilen arzuhal 12 Ağustos 
tarihlidir. Ve bu ikinci arzuhalde de yalnız 
Kavak. Lâdik ve Havza ilçelerine ait vesikaların 
srönderildis'İTiden ve Samsun Merkezi ile Çarşam
ba, Bafra ilçelerine ait vesikaların da takdimi için 
hazırlık vanıldıemdan bahsedilmektedir. Seçimin 
icrasadanberi bir ayı mütecaviz bir zaman geçti-
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seçimine ait ği halde seçim günü tutulmuş olması gereken bu 
varakaların hâlâ gönderilmemesi ve hususiyle ha
zırlık yapıldığından bahsedilmesi, bu evrakın ma
nevî kıymeti hakkında da şüphe uyandıracak bir 
mahiyet arzetmektedir. 

Binaenaleyh bu şekil ve mahiyetteki evraka 
istinaden, seçim mazbatalarının taliline imkân 
görülemiyerek, Samsun Milletvekilliğine seçil
miş olan Hfisevin Berk. Cemil Bilsel. Hüsnü Ça
kır, Raşit Fırat, Rıza Isıtan, Yakup Kalkay, Ömer 
Karataş, Dr. Sadi Konuk, Muin Köprülü, Meh
met Ali Yörükerin seçim tutanaklarının Hazır
lık Komisyonu kararı dairesinde tasdikleri ekse
riyetle kararlaştırılmıştır. 

2 . — Samsun ili Milletvekilliğine seçilen Mu
in Köprülü hakkındaki itiraza dair 2 numaralı 
Hazırlama Komisyonunca tanzim edilen rapor 
Komisyonumuzda tetkik olundu. 

Bu ranorda belirtildiği üzere Celal Tükenmez 
imzasivle -n-priVn bir itiraznarnode Mm'n Köprü
lünün Millî Mücadelede Vezirköprü'de Tahrirat 
Kâtibi bulunduğu ve vazifesi itibariyle askerlik
ten müeccel olmadığı halde askere gitmediği, 
kendisinin Nakşibendi tarikatına mtisabettiği ve 
Tahrirat Kâtipliği zamanında bekçi ve korucu 
parası namiyle 123 köyden toplanan paraları 
zimmetine geçirmiş iken zaman asımmdan dola
yı tahkikat yapılamadığı iddia edilmektedir. 

Bu iddiaların hiç biri Anayasa ve Seçim Ka
nunu hükümlerine göre milletveekili seçilmeğe 
mani hallerden olmadığı cihetle Muin Könrülü-
ye ait seçim tutanağının Hazırlama Komisyonu 
kararı dairesinde tasdiki hususunun Kamutaya 
przT ovhi-rli&ivİA kararlaştırılmıştır. 

Tutanakları İnceleme Ko. -
Başkanı Sözcü 
İsparta Kırşehir 

Kemal Turan 8. Kurutluöğlu 



s 
Eâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 
Ankara 

E. öymen 
Antalya 

M. Korkut 
Denizli 
A Ege 

Gazia.ntcb 
m. i. Atu 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A, Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Niğde 
/. R. 8 oy er 

Tokad 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertem 

Edirne 
M. N. Gündûzalp 

Gazianteb 
Dr, M. Caribolat 

İstanbul 
Muhalifim. 

A. K. Silivrüi 
Kırşehir 

N. Erdem 
Mardin 

A. Satana 
Rize 

Dr. E. Kurtuluş 
B. Güreli 

Şeyim kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nei maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler i «in di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Başkanlıkça içtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «.Tuta
nakları inceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatrnda ileri sürülen vakaların, seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösierip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi değilse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakını veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 

olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya -şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim, işte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle içtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim ed' 
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna'iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasındayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı y<-
kındaki- mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya • tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediginden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının k-ı-
uunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yalnız bu netice bile se
çimin fesli in e kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

istanbul' istanbul Kütahya. 
A. K. Büivrili A. M. Berkan Dr. A. î. Gürsoy 
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Sivas İli Milletvekili seçimine dair 2 numa
ralı Hazırlama Komisyonunca tanzim edilen ka
rar Komisyonumuzca tetkik edildi. 

Bu kararda belirtildiği üzere Sivas Demok
rat Parti Müteşebbis Kurulu Heyeti imzalan ile 
verilen bir itirazname ile merbutlarında başlıca 
şu şikâyetler ileri sürülmektedir: 

1. — Dört sandıkta Demokrat mümessili bu
lundurulmamış veya sandık başından uzaklaştı
rılmıştır. : T 

2. — Demiryollarına mensup birkaç memur 
Halk Partisi listesi dağıtmışlardır. 

3. — Yıldızeli'nde bir sandıkta, Demokrat 
Parti diye bir parti yoktur denilerek Halk Par
tisine oy verilmesi istenilmiş ve böylece bir 
kısım oylar Halk Partisi lehine istimal ettiril
miştir. 

4. — Bir bucakta köylerde dolaşan Demok
ratların karakola getirilmesi hususunda bekçile
re emir verildiği iddia edilmektedir. 

5. — Bilcik bucağnda bucak müdürü Halk 
Partisi lehinde propaganda yapmış. 

6.— Şarkışla'nın Beyyurdu'nda seçmenler 
Demokrat Partiye oy vereceğiz dedikleri için 
oyları kullandırılmamış, 

7. — Şarkışla'da bir köyde muhtar, Demok
rat Parti listelerini yırtmış, ve Halk Partisi 
listelerini seçmenlere istemiyerek attırmış, 

8. — Bundan başka Hazırlama Komisyonu 
raporunda teker teker sayılan münferit bazı 
tazyikler ve olaylar vâki olmuş. 

îleri sürülen şikâyetlerden bir kısmı, De
miryolu memurlarının seçimde bir parti lehine 
bazı hareketlerde bulunması gibi doğrudan doğ
ruya seçimle ilgili olmıyan hususlardır. 
Bir kısım şikâyetler doğrudan doğruya 

seçimle ilgili ise de münferit ve mevzii hâ
diselerden bahseden iddialar mahiyetinde olup 
seçimin neticesine tesir edecek vüsati haiz de
ğildir. Esasen Sivas ilinde Demokrat Parti teş
kilâtının seçime pek az zaman kalarak yapılmış 
olduğunu ve kurulabilen teşkilâtın da mahdud 
bulunduğunun anlaşılmasına göre, vâki iddi
aların sabit olduğu biran için farzedilse dahi 
seçim neticesini değiştiremiyeceği aşikârdır. 

Binaenaleyh, bugibi şikâyetlere istinaden, 
seçim tutanağını tâlile imkân görülemiyerek, 
Sivas Milletvekilliğine seçilmiş olan Mitat Şük
rü Bleda, Gl. Fikri Erbuğ, Nazif Ergin, Şem
settin Günaltay, Hikmet Işık, Kâmil Kitapçı, 
Muttalip öker, Necmettin Sadak, Reşat Şem
settin Sirer, İsmail Mehmet Uğur, Şakir Uma 
ve Abidin Yurdakul'un seçim tutanaklarının 
Hazırlık Komisyonu kararı dairesinde Kamuta
yın tasdikma arzı ekseriyetle kararlaştırılmıştır. 

Tutanakları inceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 
Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 
Ankara 
Göymen 
Antalya 

M. Korkut 
Denizli 
A, Ege 

Gazianteb 
Ol Â Atlı 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğhı 
Ankara 

A. Çubukçu 

Ankara 
B. Börekçi 

Bitlis 
M. Erian 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Gazianteb 

Dr. if. Canbolat 
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Giresun 
Â.İJÎU8 

Kastamonu 
Gl. A.MpUğm 

Konya 
Ş. Ergun 

Mardin 
A. Satana 

Bize 
Dr. f. Kurtuluş 

İstanbul 
Muhalifhn 

A. K. Süivrüi 
Kır^nir 

N.J&çdem 
Kütahya 

A. Tahtakûıç 
Bulunmadı. 

Niğde 
/. B. Soyer 

Tokad 
Jt. Güreli 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nei maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad-
. resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Başkanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecAfcında ileri sürülen vakaların seçime fesat 
kapıstıçılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bû mahiyeti ?rzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirilmişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakım veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis komisyo

nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat kamtrçîlcbğı mânasını ,ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış.oldu-
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliler Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır kî 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız -veya haklı olduğunıı ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. İşte rapor 
yukarıda yazdığjm sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün. 16, 17 nci maddesi' hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzım gelece
ği mütalâasmdayım. Raporda, .şikâyeti ye ihbarı 
mucip yakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet göiTaemekteyjm. 

Seçenlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark iraden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından .ye hakikatin tezahürü için tahkikata 
da crÎTİsnmediğmd.en bu mesele hakkında verilen 
mütalâada, isabet fa^zedilemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime* fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeeegme ve taallûk ettiği seçim tutanağının i a -
UTITISUZ yapılan bir secime istinaden tanzim ediU 
diği anlaşmağına $>xp yaJte hu M&oe Mle se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

. İstanbul İstanbul .Kütahya 
A. K. KÜivrüi A. M< Berktin, Dr. A. t. Gürsoy 
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Tutanakları tazeleme Komisyonu raporu 
r 

55 . Vffl . 1946 

1. — JMB. J p i e t ^ d U ^gmjpje dair 5 nu
maralı Iî&^şİ£ma Şom&3^u$$& taaşm «ailen 
rapor îfe^şyonıımu^ca 4JetWfe <|P^i-

jŞjı.^Bpor^a İ^eİ^üıligi üzere JJrfa ye i ve 
rek ̂ eınqfcrat Parti şuhekriyle Demokrat Parti 
adayı Si^rek'li t b ^ i m .Turan taraflarından 
y e j ^ ^ j ^ y e t e ^ e *ve merbutlarında şu noktalar 
ileri sjürjpme&edfr: 

1- =*- Seejımden J $ ..posta evvel Ulus gazetesin
den başka gazete Urfa'ya sokulmamış, 

2. — Şeejmdejı bir gün evvel motorlu vası
talara elkonarak bu y^ıfca]şr4an başkalarının 
istifadesine jmjçân buaftTİluamTş, 

3. — Ssçlm sandıklarını gerecek feamyon-
laj^ki jpdarmalara vali sigara jpşptmış, 

4. — Pemofer^t Parti adayı Salih Kılıc'a 
a#yUgı geri a^r^lmış, 

5. ~— Şm&k Jbaşlşrjlda işmjarma ve gümrük 
lUuJ^lpa memujrlarmjgp. butadurulması, halkın 
mamviyaJılJKeriııde tesir yapmış, 

Jİ5. .— Siyerek'te eski mi&egallibe vasıtasiyle 
Halk ParAp lehine propaganda yaptşrjjmış, 

7. — V0 ve Emniyet müdürü, bir sandıkta 
deitsrde İsimleri yazılı olmadığı için oylan Ka
bul e^ümiyejıleri oy vermeye davet teşebbüsünde 
buliHMauş, 

8. — Bir mahalde seçim gününde iki muhtar 
ev, ev jdpJtafEak halkı Halk Partisi lehine oy 
vermeye davet etmiş, 

9. — rHÜvan ilçesinde bir köyde Halk Par
tisine oy verilmesi için tazyik yağılmış, 

10. — 20 Temmuzda yani seçşndfen bir gün 
evvel TJrfa Demokrat Barti şubesince seçime iş-
tîrajk etm^ngk kararı verildiği için Halk Partisi 
bundan layfta!aı?ırvTg, 

11. .r-i. J^mnW gomjsyppu kararında sayılan 
bazı ^ropagançÖşr yapdşuş-

1, 2, 3 numaralı maddelerde bahsedilen şey
ler miiperrejt iddiaj^ajpdandjr ire seçime müeşsk* 
değildir. Salih Kılıc'm adaylığını geri alması 
da tabiatiyle seçim üzerinde bâr tesiri haiz ola-

Yüksek Başkanlığa 
maz. Diğer hususlarda seçimle doğrjj^au doğru
ya ilgisi olmıyan veya ona tesiri olmıyan iddia
lardan ibarettir. 

Binaenaleyh bu iddialara istinaden seçim tu
tanağının -taüline imkân görülememiştir. Seçim 
Komisyonu üyelerinden, bir tek üye, esbabı mu-
cibeye iştirak etmemekle beraber neticedfi muta
bık bulunduğunu ifade eylemiş ve bir üye de 
müstenkif kalarak Komisyon ekseriyeti, Urfa 
Milletvekilliğine seçilmiş olan Osman Ağan, 
Atalay Akan, Razi Soyer, Esat Tekeli ve Suut 
Kemal Yetkin'in seçim tutanaklarının, Hazır
lama Komisyonu kararı dairesinde tasdikinin 
Kamutaya iarzmı kararlaştırmıştır. 

2. — Urfa Milletvekilliğine seçilen Vasfi 
Gerger hakkında Urfa Milletvekili adayların
dan İbrahim Turan tarafından verilen şikâyet 
evrakı üzerine 5 numaralı Hazırlama Komisyo
nunca tanzim edilen rapor Komisyonuımuzca tet
kik edildi. 

Bu raporda belirtildiği üzere "Vasfi Gerger 
hakkındaki itiraz, kendisinin mülkiye .müfettişi 
ve binaenaleyh merkezden mansup memurlardan 
olduğu halde Seçim Kanunu gereğince muay
yen müddetle vazifesinden istifa etmeden Mil
letvekili seçilmiş olmasından ibarettir. Halbuki 
İçişleri Bakanlığından verilen resmî malûmata 
göre Vasfi Gerger'in teÜâş bölgesi merkezi 
28 . I I . 1946 tarihinden beri Ankara olduğu gibi 
UıfeMa bu teftiş bölgesine dâhil değildir. Bi
naenaleyh Seçim Kanunu hükmüne aykırı düşen 
bir vaziyet yoktur. 

Bu duruma binaen Vasfı Gerger'in seçim tu
tanağının Hazırlama Komisyonu kararı daire
sinde Kamutayın tasdikına arzı kararlaştırıl
mıştır. 

Tutanakları İnceleme Ko. 

İsparta 
Mentol Tura/n 

Kırşehir 
S. Kurutluoğlu 



-T -
Kâtip 
Urfa 

M. E: Tekeli 
Ankara 

E. öymen 
Antalya 

M: Korkut 
Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
Ol. Â AtU 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Ol. A. Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Rize 
Dr. E. Kurtuluş 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 
Edime 

M. N. Gündüzalp 
Gazianteb 

Dr. M. Canbolat 
İstanbul 

Mhıhalifim. 
A. K. Süivrüi 

Kırşehir 
N. Erdem 

Niğde 
1. R. Soyer 

Tokad 
R. Güreli 

Seçim kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karıştırıldığından şikâyet ve bunları ihbar 
eden bir vatandaş Anayasanın 82 nci maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Seçimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Başkanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmda ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iHştirilmişse bunları injeelemek ve ilişik 
belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi gelirse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakmı veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 

» 

olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına 'başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ive şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta 
zamnn eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik 
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap 
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla 
nacaktır. Bn deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delilerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiğî ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. İşte rapor 
yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bölümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığından noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütallasmdaynn. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye,müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 
bulunduğu dahi tetkik edilememiştir. Bunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malumat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da eririsilmedisinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet f arzedüemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yanılan bir secime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yalnız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul İstanbul. Kütahva 
A. K. SUivriU A. M. Berim Dr. A. î. Gürsoy 

< 
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S. Sayısı: 42 
Yozgad Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkın 

da Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5,40) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. üz* 
Tutanakları înceleme Komisyonu 

Esas No. 5/40 
Karar No, 36 

23. VIII. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Yozgad Demokrat Parti İl Müteşebbis Heye
ti Başkanı Haşim Tatlıoğlu ve beş üye arkadaş* 
lan imzasiyle Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan 1 . VIII. 1946 tarihli ve 13 maddeyi ih
tiva eden dilekçe ile Yozgad Milletvekilleri se
çimlerinin yolsuz «ereyan ettiği iddia ve Millet
vekilliklerine seçilen: 

Ahmet Sungur, Sırrı Içöz, Ziya Arkant, Ce
lal Arat, Kemal Cenap Berksoy, Kâmil Erbek 
ve İhsan Nuri Olgun'un seçim tutanaklarının 
tasdik edilmemesi istenmektedir. 

Komisyonumuz tarafından incelenmek üzere 
3 numaralı Hazırlama Komisyonuna verilen di
lekçe ve müstenidatı olan evrak bu komisyon 
taraimdan.incelenmiş ve dilekçede bahsedilen 
13 madde teşrih edilerek bunların, Milletvekil
leri seçim tutanaklarının kabul ve tasdikma mâ
ni görülmediği mütalâasiyle Komisyonumuza 
iade edilmiştir. 

3 numaralı Hazırlama Komisyonunun rapo
runda tesbit edilen hüsusat Komisyonumuzca 
da incelenerek bu iddiaları : 

1. — Seçim sırasında; 
2. — Seçimden sonra tasnif sırasında; 
Olmak üzere iki noktada hülâsa edilmiştir. 
Seçim sırasında yapıldığı iddia edilen yol

suzlukların; 
A) Başında altı ok işaret taşıyan C. H. P. 

Aday listesinin sandık yanın ve açık tutulması; 
B) Oyla-rmı serbest kullanmak istiyen va

tandaşların cebir ve tazyik altında bulundurul
duğu; 

C) Istanbulluoğlu ve Mutaf oğlu nnahallele-
rindeki iki sandıkta Demokrat Parti Müşahidi

nin sandık başmdan 15 metre uzakta tutulma
ları. 

Seçimden sonra ve tasnif esnasmda yapıldığı 
iddia edilen yolsuzluklarını da-

A) Umumî tasnifin bütün sandıklardan tas
nif tutanakları geldikten sonra yapılması lâ
zım gelirken sandıklardan tutanaklar geldikçe 
peyderpey yapılmış olduğu; 

B) Akdağmadeni İlçesi tasnif tutanağında 
C. H. P. Lehine tahrifat yapıldığı ve bunlarm 
C. Savcılığına verildiği; 

C) Tasnif tutanaklarının bütün partilerin 
ve bağımsız adayların oylarmı bir tutanakta 
gösterilmesi suretiyle yapılması lâznngelirken 
C. H. P. ; Demokrat Parti ve bağımsız adaylar 
için ayrı ayrı tutanak yapılması; • 

D) Boğazlayan İlçesindeki tasnif neticesin* 
de 148 iştirakten; 9363 Demokrat Partiye, 8555 
Halk Partisine ve 7000 Bağımsız adaylara oy 
verildiği halde Yozgad Valisinin bunu Halk Par
tisine 1800O oy verildi şeklinde göstermesi; 

E) Bütün.seçim neticesinin hilafı hakikat 
olarak O-.- H. Partisi lehine tecelli ettirildiği; 
iddialarından ibaret olduğu görülmüştür.. 

Komisyonumuz: 
1. —• Seçimden evvel ve sonra yapıldığı id

dia edilen bazı hususatın seçime müessir bulun
madığı; 

2. — Zabıt ye vesika namı altında zikredilen 
evrakın bazıları münferiden Demokrat Parti 
temsilcilerinin ve bazılarının da bunlarla bir
likte halktan bazı kimselerin imzasını taşıyan 
mücerret varakalardan ibaret bulunduğu; 

3.—Bu şikayetlerin hiç birinin zamanında, 
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Keçim kamisyon ve kurullarına kanuni yollarla 
yapılmamış .olduğu, 

4. — Seçim tutanaklarının hususi hanesinde 
«Selimlerin muallel bulunduğuna dair» hiç bir 
kayda tesadüf olunmadığı, 

Neticesine varış olmakla, mesnetsiz, mücerret 
ve saçimin neticesine müessir olmıyan işbu iddi
anın reddiyle Milletvekilliklerine seçilen 

Celâl Arat, 
Ziya Arkant, 
Dr. Kemal Cenap Berksoy, 
Kâmil Erbek, 
Sırrı İççöz 
ihsan Olgun, 
Ahmet Sungur'un seçim tutanaklarının kabul 

ve tasdikma ve keyfiyetin Kamutaya arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına oy 
birliğie karar vermiştir. 

Tutanakları İnceleme Ko. 
Başkanı 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
TJrfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
F. Öymen 

Antalya 
M. Korkut 

Denizli 
A. Ege 

Gazianteb 
GlÂAtU 

Giresun 
A. Ulus 

Kastamonu 
Gl. A. Alptoğan 

Konya 
Ş. Ergun 

Bize 
Dr, F. Kurtuluş 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

Ankara 
A. Çubukçu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Edirne 
M. N. Gümiüzalp 

Gazianteb 
Dr. M. Caribolat 

İstanbul 
Muhalifim. 

A. K. Süivrili 

Kırşehir 
N. Erdem 

Niğde 
İ. B. Soy er 

Tokad 
R. Güreli 

Seçim Kanununa aykırı hareketlerle seçime 
fesat karLştınldığından şikâyet ve bunları ihbar 

eden bir vatandaş Anayasanın 82 ncî maddesiyle 
kendisine verilmiş olan bir hakkı kullanmış 
demektir. 

Selimlere ait ihbarlar ve şikâyetler için di
ğer hususlara taallûk edenlerden farklı bir in
celeme ve tahkik usulü varsa da bunlar diğer 
ihbar ve şikâyetlerden mahiyetçe ayrı değildirler. 

Bu sebepledir ki diğerlerinde olduğu gibi se
çime ait ihbar ve şikâyetlerde dahi ihbarda bu
lunan veya şikâyet eden kimse imzasını ve ad
resini havi bir dilekçe ile müracaat edince di
lekçe Başkanlıkça İçtüzük'ün ikinci bölümün
de yazılı ahkâm tatbik edilmek üzere bu bölüm
de teşekkül suretleri tafsil edilmiş olan «Tuta
nakları İnceleme Komisyonu» na tevdi edilir. 

Bu komisyon ve gerek bundan ayrılmış Ha
zırlık Komisyonunun ilk vazifesi dilekçe mün-
derecatmda ileri sürülen vakaların seçime fesat 
karıştırılmış mahiyetini gösterip göstermediğini 
tetkik etmek ve bu mahiyeti arzeden dilekçeler 
üzerine hemen tetkikata girişmektir. Ve şikâ
yet ve haberlerin doğruluğuna delâlet edecek 
belgeler iliştirümişse bunları incelemek ve 
ilişik belge yok ise veya ilişik olanlar kendi 
kanaatini hâsıl etmeğe kâfi değilse Komisyon 
tarafından bu belgeleri ve bu işe ait muhabere 
evrakmı veya esasen ihbar ve şikâyetin doğru 
olup olmadığını gerçeklemek üzere Hükümetin 
olanca gerçekleme araçlarına başvurmak lâzım
dır. Kendisine seçime fesat karıştırıldığı yolun
da ihbar ve şikâyette bulunan Meclis Komisyo
nu bu tetkikat ve tahkikatı yapmaktan imtina 
etmek salâhiyetini haiz değildir. Behemehal 
şikâyet edilen veya ihbar olunan ve mahiyetleri 
itibariyle seçime fesat karıştırıldığı mânasını ta-
zammun eden vakaların doğru veya yanlış oldu
ğunu meydana çıkarmak emrinde yapılması ik
tiza eden her türlü tetkikat ve tahkikatı yap
mak mecburiyetindedir. Bu bapta elde edilmesi 
mümkün olan deliller Komisyon elinde topla
nacaktır. Bu deliller toplandıktan sonradır ki 
bunların kuvvetini yani ihbarın veya şikâyetin 
haksız veya haklı olduğunu ispat edecek mahi
yette olup olmadıklarını takdir etmek husu
sunda tamamen serbesttir. Delillerin toplanma
sına tevessül etmemek; Anayasanın vatandaşa 
verdiği ihbar ve şikâyet hakkını hiçe saymak 
demektir. i 

Komisyonların böyle bir harekette bulunma
ğa yetkili olduklarına kani değilim. İşte rapor 

(S. Sayısı: 42) 



yukarıda yazdığım sebeblerle Anayasanın 82 
nci maddesiyle İçtüzüğün ikinci bölümü ve bil
hassa bu bolümün 16, 17 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmadığmâan noksanların ikmali 
ve delillerin toplanmasından sonra tanzim edi
lecek raporun gönderilmesi maksadiyle dosya
nın Hazırlama Komisyonuna iadesi lâzımgelece-
ği mütalâasmdayım. Raporda şikâyeti ve ihbarı 
mucip vakaların neticeye müessir olmadığı yo
lundaki mütalâada da isabet görmemekteyim. 

Seçimlerin ne miktar oya tekabül ettiği ve 
çoğunluk kazanan Milletvekili ile ondan daha 
az rey alan ve bu sebeble kazanamamış olan za
tın kazandığı oylar arasındaki fark neden ibaret 

bulunduğu dahi tetkik edilememiştir, fiunu tet
kike medar olacak dosyada hiçbir malûmat olma
dığından ve hakikatin tezahürü için tahkikata 
da girişilmediğinden bu mesele hakkında verilen 
mütalâada isabet farzedüemez. 

Kaldı ki fikrimce seçime fesat karıştırıldığı 
sabit olursa kanuna aykırı hareket tahakkuk 
edeceğine ve taallûk ettiği seçim tutanağının ka
nunsuz yapılan bir seçime istinaden tanzim edil
diği anlaşılacağına göre yalnız bu netice bile se
çimin feshine kâfi telâkki edilmek lâzımdır. 

İstanbul İstanbul Kütahya 
A. K. SÜivriH A. M. Berkan Dr. A. î. Gürsoy 

m ıı 

( S. Saysşr : 42 ) 




