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1. —GEÇEN 1 

Birinci Oturum 
1 Kasım 1950 tarihinden önce verilip komis

yonda birikmiş bulunan dilekçeleri intaç etmek 
üzere iki Geçici Dilekçe Komimsyonunun kurul
ması, kabul olundu. 

Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu'nun, 
Amerikan Uzmanlarının « Türkiye'nin iktisadi 
bakımdan umumi bir tetkiki » adlı raporu 
ile Pakistan'da toplanan îslâm Ekonomik Kon
feransına katılan heyete dair olan sorusu ile; 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin dış memleketlere 
sattığı hububata dair olan tahkikat dosyaları 
için şimdiye kadar ne muamele yapıldığı hak
kındaki sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
cevap verdi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali îhsan Sâ-
bis'in, Bursa ve İnegöl'de vukua gelen uçak ka
zalarına ve Bursa Askerî Hastanesinde bulun
durulması gereken ilâç ve malzeme ile uçak ka<-
zalarmı önleyici tedbirlere dair olan sorusu, 
soru sahibi oturumda hazır bulunmadığından, 
başka Birleşime bırakıldı. 

Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'm, hususi 
şahıslara ait olup da 3116 sayılı Kanunla tahdit 
edilen arazinin yeniden hazırlanacak Orman Ka
nunu tasarısında Devlet mülkiyetinde sayılıp sa-
yılmıyacağma ve kadastrosu yapılan arazinin 
her dönümünden alman harem alınmasında bir 
fayda mülâhaza edilip edilmediğine dair olan 
sorusuna, Tarım Bakanlığı adına Orman Genel 
Müdürü ile Tarım ve Maliye Bakanları cevap 
verdiler. 

Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun, 
Orman ortaokullarının ilga veya ipkası hususun
da ne düşünüldüğüne dair olan sorusunu, Ta
rım Bakanı cevapladı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'inr memlekette her gün biraz daha. artan 
işsizlik hakkındaki sorusunun görüşülmesi Ça
lışma Bakanının teklifi üzerine, 18 Aralık Pa
zartesi Birleşimine bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Millî Kalkınma Programı hakkmda-

îstanbul Milletvekili Andre Vahrambayar '-
m, ecnebi ilâç müstahzarlarının memleketimiz-

ÜANAK ÖZETÎ 

ki sorusunu, İşletmeler Bakanı cevapladı. 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

Varlık Vergisinden af, terkin veya tadil edilen 
miktar ile eski Istaribul defterdarının bâzı mü
kellefler hakkınca yaptığı muameleye dair olan 
soru önergesi okundu. Varlik Vergisine taallûk 
eden kısmını Maliye Balkanı ile Başbakan ce
vapladılar. Istanlbul Defterdarının bâzı mükel
lefler hakkında yaptığı muameleye dair olan 
kısmının görüşülmesi, Maliye Bakanının teklifi 
üzerine, 18 Aralık Pazartesi Birleşimine bıra
kıldı. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 16 Mayıs 
1950 tarihinden bugüne kadar yerleri değişti
rilen valilerle kaymakam, jandarma komutanı 
ve emniyet amirleriyle bunlar için Umumi Mu
vazeneden harcanan yolluklara ve bu nakil ve 
tahvillerin sebeplerine ve yeniden tâyinleri ya
pılan valilere dair olan sorusu, soru sahibi otu
rumda hazır bulunmadığından, başka Birleşime 
bırakıldı. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Birleşmiş Milletler emrinde Kore'de savaşan 

kahraman Birliğimize Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin selâm, sevgi ve baharı dileklerinin 
bildirilmesine dair olan önerge, kabal olundu. 

Trabzon Milletvekilliklerine seçilen Salih 
Esad Alperen, Mahmut Goloğlu ve Süleyman 
Fehmi Kalaycıoğlu'nun, seçim tutanakları hak
kındaki Tutanakları İnceleme Komisyonu ra
poru ile diğer Trabzon Milletvekillerinin seçim 
tutanaklarına dair olan Komisyon raporunun 
birlikte görüşülmesi, kabul edildi. 

Raporlar üzerinde bir müddet görüşüldük
ten sonra 29 . XI . 1950 Çarşamba günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bursa Milletvekili istanbul Milletvekili 

H. Köymen N. Tlabar 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
S. Baran 

deki satış fiyatları hakkındaki sözlü soru öner
gesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 

Somlar 
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gönderilmiştir. (6/102) 
Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'in, 

memleketin sağlık durumunu ve teşkilâtını dü
zenlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair olan sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/103) 

Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, zirai 
kalkınma, ziraat motorlu vasıtalarında kulla
nılan akaryakıt fiyatları, yol işleri, memleke
tin iktisadi durumu ve Ordu'da yetişen patates 
mahsulü hakkındaki sözlü soru önergesi, Ta
rım, Bayındırlık, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/104) 

Siird Milletvekili Baki Erden'in, pasaport
suz ve kaçak olarak memleketimizi terkeden 
vatandaşların geri dönmeleri hakkında ne dü
şünüldüğüne dair olan sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/105) 

Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, 
Sümerbank fabrikalarında imal olunan pamuk
lu mensucat ve iplik ile bâzı cins sacların sa
tış şekli ve fiyatları hakkındaki sözlü soru 
önergesi, İşletmeler Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/106) 

İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'm, 
Urfa Milletvekili Hasan Oral'a ait olup Diyar
bakır 'da ele geçen silâhlar hakkındaki sözlü. 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/107) 

Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun, mer

keze çağrılması dolayısiyle iki aydır boş bıra
kılan Ordu valiliği hakkındaki sözlü soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/108) 

Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun, Bele
diye Gelirleri Kanununun 19 ncu maddesinin B 
fıkrasındaki liman işgal resmine dair olan söz
lü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gön 
derilmi^tir. (6/109) 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in Doğu 
ve Güney - Doğu bölgelerimizde bulunan ilce 
adedine ve bunlardan kaçının şose ve köprüler
le il merkezlerine bağlanmış olduğuna dair olan 
sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmitşir (6/110) 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in son 
sayıma göre Doğu ve Güney - Doğu bölgelerin
de mecburi tahsile tâbi kaç çocuk bulunduğuna 
ve bu bölgelerdeki ilkokul sayısına dair olan sözlü 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir (6/111) 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in, 
Cumhuriyetin ilânından 1949 senesi nihayetine 
kadar memurların ikametleri için Hükümet, ma
hallî idareler ve belediyeler tarafından ne ka
dar mesken yaptırıldığına ve bunlarla demirbaş 
eşyalarına sarfolunan paralara, tahsilat ve vergi 
nispetlerine ve bu binalardan kaçının kimlerin 
ikametlerine tahsis olunduğuna dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir (6/112) 

2 . — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Birleşmiş Milletler emrine verilmek 

üzere askerî birlikler halinde yabancı ülkelere 
gönderilecek ordu mensuplarının aylık ve üc
retleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin sair 
masrafları hakkında Kanun tasarısı (1/76) 
(Millî Savunma ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

, Teklifler 
2. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytin-

oğlu'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı 
Kanuna ek Kanun teklifi (2/59) (Ticaret, İçiş
leri ve Adalet Komisyonlarına); 

3. — Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul 
ve 40 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/60) (Ma

liye ve Bütçe Komisyolarına); 
4. — Trabzon Milletvekili Mustafa Keşi'. Ta 

rakçıoğlu'nım, Maarif Teşkilâtına da i ı olan 
789 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin Yürür
lükten kaldırılması hakkında Kanun teklifi 
(2/61) (Millî Eğitim Komisyonuna) ; 

5. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 261 nci 
ve 264 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi (2/62) (Adalet Komisyonuna); 

Önerge 
6. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'm, 431 sa

yılı Kararın (1) numaralı bendindeki (ve emsali 
idarelerin) şümulüne İmralı Cezaevinin de dâhil 
bulunup bulunmadığının yorumlanmasına dair 
önergesi (4/78) (Sayıştay ve Maliye Komisyonla
rına) ; 
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7. — Denizli eski Milletvekili 'Kemal Cemal 
öncel 'in, Dilekçe Komisyonunun 23 . X I . 1950 
tariMi Haftalık Karar Cetvelindeki 2959 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi, 

Dilekçe ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları 
raporları (4/14) (Gündeme); 

8. — Sanayi ve Ticarette îş Teftişi hakkında
ki 81 numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşme
sinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ça
lışma Komisyonu raporu (1/61) (Gündeme). 

B l B l t f C l OTURUM 
Açılma saa t i : 15 

BAŞKAN— Başkanvekilî Hulusi Köymen. 

KÂTÎPLEB : Muzaffer Kurbanoğlu(Manisa), Füruzan Tekil (İstanbul) 

• « • ^ 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Birleşimi açıyorum. 

3. — SOBULAB VE CEVAPLAB 

1. — Afyon Karahisar Mileltvekili Ali îhsan 
Sâbis'in, Bursa ve İnegöl'de vukuagelen uçak 
kazalarına ve Bursa Askerî Hastanesinde bulun-
durulması gereken ilâç ve malzeme ile uçak ka
zalarını önleyici tedbirlere dair Millî Savunma 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/93) 

BAŞKAN — Ali îhsan Sâbis burada mı? 
(Yok sesleri). 

Ali ihsan 'Sâbis tarafından verilen soru, ikin
ci defa olarak: kendisinin hazır ibulunmamıası do-
layısiyle düşmüştür. 

Ruznaımenin ikinci (maddesine geçiyoruz. 

2. — Mardin Milletvekili Aziz TJras'm, 15 
Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar yerleri de
ğiştirilen valilerle kaymakam, jandarma komu
tanı ve emniyet amirleriyle bunlar için Umumi 
Muvazeneden harcanan yolluklara ve bu nakil 
ve tahvillerin sebeplerine ve yeniden tâyinleri 
yapılan valilere dair Başbakanlıktan sözlü soru
su (6/99) 

BAŞKAN — Aziz Uras Iburada mı? 
AZlZ URAS (Mardin) — Bundayım, daha 

evvel mâruzatıım vardır, Ibir talehim vardır. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, so

rumdaki valilerin tâyinine ımütallilk husus hak
kında esasen Sayıştaydan bir tefsir talelbi -gel
miş bulunmaktadır ve Ibu tefsir de İçişleri Ko
misyonunda neticeye (bağlanmıştır, komisyonun 
raporu Meclise geldiği vakit Ibu (husus hakkın
da ariz ve amîik görüşeceğiz. Onun için Mecli
sin 'kıymetli vakitlerini Ibu sual ile israf etmek
ten hazer ederim. ('Soldan ıgiiraltüler, «olmaz 
Olmaz» sesleri) Onun için sorumu şimdilik geri 
alıyorum. (Soldan alamazsın sesleri). 

BAŞKAN —• Soru sahibinin sorusunu ıgeri 
alması, tüzük ahkâmına göre, hakkıdır. Bu iti
barla yapılacak ibir şey ydktur, geri veriyoruz. 

Arkadaşlar, şimdi ruznamenin Seçim tuta
naklarına mütedair olan ıbirinci maddesine ge
çiyoruz. 

4. — GÖBÜŞÜLEN ÎŞLEB 

1. — Trabzon Milletvekilliklerine seçilen Sa
lih Esad Alperen, Mahmut Goloğlu ve Süleyman 
Fehmi KaUycıoğlu'nun seçim tutanakları hak
kında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

ile Trabzon Mileltvekillerinin seçim tutanakları 
hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tez
keresi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/17, 3/38) 
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B : 12 29.11 
BAŞKAN — Bu mevzu hakkında Trabzon'- I 

dan B. M. Meclisi Bakanlığına hitaben bir tel
graf gelmiştir, okunacalktır, londan sonra müza
kereyi' açacağım. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Trabzon. 
Millî Hâkimiyetin bir zümrenin elinden is

tirdadı yolundaki çetin ve azimli mücadele ile 
elde edilen yeni Seçim Kanunu Devlet memur
larını seçimler ve seçmenler üzerinde her türlü 
nüfuz icrasından meneylediği halde 14 Mayıs 
1950 de ilimizde yapılan milletvekilleri seçimi 
baştanbaşa idarenin her biri ağır cezaları müs-
telzim suç ve müdahaleleriyle muallel bulundu
ğu Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı tahkikat
la sabit olmuştur. Eski valinin bizzat ve em-' 
rindeki memurlariyle açlıktan muztarip vatan
daşlardan Ziraat Bankasına el açmış takatsiz 
çiftçiden köylerin bekçisinden imam ve kazanın 
müftüsünden sayısı binleri aşan memur ve ane
leleri seçmenlere varıncaya kadar ilgilileri tehdit 
ve şiddetle Demokrat Partiyi ve mensuplarını 
vatana ihanetle itham ve her türlü Devlet vası
talarından Cumhuriyet Halk Partisini istifade 
ettirerek siyasi emniyeti çeşitli sebeplerle elinden 
alman vatandaşların seçimde rıza ve serbestile
rini ve şahsi emniyetlerini ihlâl suretiyle meyda
na getirdiği Trabzon milletvekilleri seçimi millî 
iradeyi ifadeye salih dlmıyacağından mazbatala
rının reddini bütün Trabzon İli seçmenlerinin 
hissiyatına tercüman olarak millî hâkimiyetin 
nigâhfbam olan büyük ve âdil Meclisin izden de
rin saygı ile arz ve istirnam eyleriz. 

Trabzon D. P. îdare Kurulu adına i l Başka
nı R. Egemen Merkez ilce Karaniş Vakfıkebir 
C. Kulein Akçaabat C. Kazancı, Sürmene A. Sey-
men Of K. Üstündağ, Maçka A. özyakup Çay
kara, M. Tosun tahkikat ve intibaları bu mâ
ruzâtı teyit eden D. P. Müfettişi Çoruh Millet
vekili Hakkı Yemenici. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Tutanakları ince
leme Komisyonunun iki raporla Trabzon Millet
vekilleri hakkında Yüksek Heyetinize sunduğu 
seçim tutanakları geçen birleşimde müzakere 
edilmiş ve müzakere esnasında üç arkadaşın Sa
lih, Esad Alperen, Mahmut Goloğln ve Süleyman 
Fehmi Kalayeıoğlu'nun mazbatalarının takdi-
men görüşülmesi kararma varılmış ve bundan 
sonra diğer 9 milletvekiline ait olan komisyon 

.İfSÛ 0 : 1 
mazbatasının da bu üç milletvekilinin mazbatası 
ile tevhiden görüşülmesi kararlaştırıldı, bu sıra
da 9 zat hakkında tahkikat yapılması zımnın
da komisyona iadesi teklifini mutazammın bir 
takrir verildi, Riyaset Divanına, Riyaset Divanı 
bunların, komisyona iadesi hususunda heyeti 
muhtereminizin oyuna müraeaat etti, neticede 
komisyona iade edilmesine lüzum yoktur denil
di. Söz alanlar konuştular, Birleşim, ekseriye
tin kaybolması dolayısiyle sona erdi. Bugün bu 
mevzuda söz almak istiyen arkadaş varsa lüt
fen işaret buyursunlar, yoksa doğrudan doğru
ya oyunuza müracaat edeceğim.. 

BEKlR OYNAĞANLI (Afyon Karahisar) — 
bu hususta bir takririm vardır. 

BAŞKAN — Riyaset Divanı takririnizi te
emmül etti. Yüksek Heyetinizce seçilmiş olan 
Tutanakları inceleme Komisyonu dışında ayrı
ca bir komisyon teklifidir. Bu teklifi, kanun ve 
tüzüğe aykırı olduğundan Divanı Riyaset heye
ti muhteremenizin oyuna sunmıyacaktn. 

BEKlR OYNAĞANLI (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, dinLediğim şu telgraf kar
şısında gayri iradi gözlerim yaşardı ve inandım 
ve iman ettim ki Trabzon seçimlerinde yolsuz
luk yapılmıştır. Binaenaleyh mahallinde tahki
kat yaptıralım, millet iradesini gelişi güzel ayak 
altına almıyalım. Teklifim bundan ibarettir. 

AHMET GrÜRKAN (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar, seçim tutanakları hakkında yapılan 
münakaşalarda görüyoruz ki Demokrat Partili 
Milletvekilleri kendi kanaatlerini serbestçe ve 
hLgbir parti mülâhazasına kapılmadan buradan 
aksettirmektedirler. Buna rağmen daha evvel 
muhalefet partisine mensup arkadaşlardan Avni 
Beyin kendi seçim tutanaklarında kendi ismi-
nia sona1 bırakılmasını ve virgülle değil de vavı 
atıf a ile'ayrılmış olmasını bir nevi, iktidar par
tisinin kendilerine karşı üvey evlât muamelesi 
yaptıkları kanaatini izhar ettiler. Ve bu arada 
bu çatının altında iki kardeş partinin mevcudi
yetinden bahsettiler. Bendenizin bildiğime.göre 
bu çatının altında iki değil, üç kardeş parti 
vardır. Bu itibarla her zaman fikirlerimizi iz
har edeceğiz ve kardeşçe fikir mücadelesi yapa
cağız. Onun için kendilerinin burada bir parti
ye karşı üvey muamele yapıldığı iddiasiyle te
zada düştüklerini hatırlatmama müsaade etsin
ler. 
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Arkadaşlar, bendeniz şu kanaatteyim ki bir [ 

ile ait seçim tutanaklarını kül halinde mütalâa 
etmeye imkân yoktur. Şimdi tevhiden müzake
resine karar verilmiştir.. 

BAŞKAN — Ahmet Bey bu cihet hakkında 
heyeti umumiyenin kararı vardır. Bunun dışın
da bir fikriniz varsa lütfen onu söyleyiniz. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Efendim ben 
verilmiş karara karışmıyorum kanaatimi ifade 
ediyorum. Elbette verilen karar mutadır ve tu- ı 
tanakların tevhiden müzakeresi yapılacaktır. 
Yalnız şu ciheti arzetmek isterim ki, şimdiye 
kadar Milletvekillerinin mazbatalarının teker 
teker oya konulmuş olması ve bu teamülün 
böylece devam edip gelmiş bulunması gösteri
yor ki, bir seçim çevresi Milletvekillerinin maz
batalarını kül halinde mütalâaya imkân yoktur. 

BAŞKAN — Ahmet Bey tekrar ediyorum, 
bu hususta Yüksek Heyetin kararı vardır, bu 
karar aleyhinde konuşulamaz, bu karar dışında 
başka bir noktai nazarınız varsa onu lütfedin 
rica ederim. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Efendim kül 
halinde mütalâa edilirken bunların içinde me
selâ Ahmet Beyin mazbatası reddedilmişse ne 
olacak1? 

Bendeniz şu kanaatteyim ki Trabzon'dan 
gelen feryat sesine bakılırsa burada yeniden ve 
mahallen tahkikat yapılsın ve ondan sonra bu
raya gelinsin, Demokrat Partili veya Halk Par
tili hepsi birer birer burada huzuru kalple va
zife görsünler. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Değerli 
milletvekilleri; şu esnada 1947 senesinin 3 Şuba
tında heyecanla kürsüye gelip mazbatamın kabul 
edildiği ânı yaşamaktayım. 

Geçen celsede ekseriyetin azalması dolayı-
siyle bu celseye bırakılan Trabzon Milletvekille
rinin seçim mazbataları hakkındaki görüşme esa
sen bitmiş ve yalnız ret veya kabulü işi kalmıştı. 
Kendi mazbatamın yedi ay sürüncemede kalması 
dolayısiyle o sırada nasıl sıkıntılı günler geçir
diğimi ve nasıl başımda çıban çıkardığımı çok iyi 
bilen arkadaşınızım. (Gülüşmeler). Seçiminde 
şüphe olmadığını iddia eden bu arkadaşların da 
şâîbe altında bırakılmaması ve şimdi Meclisin 
Mecliste müzakereye başladıktan sonra gelen 
tezkerenin dahi nazarı itibara alınmamasını ve 
reddi veya kabulü hakkında bir karar verilmesini 
teklif ediyorum. 1 
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HÂMİT ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, uzun zamandan beri üzerinde 
tartışmalar yapılmak suretiyle huzurunuza geti
rilen raporu okuyunca bu iş üzerinde âzami gay
ret sarf edildiğine ve âzami hassasiyet gösterildi
ğine inananlardan biri olarak aranızdayım. 

Muhtelit bir encümen halinde muhtelif parti
lere mensup arkadaşlarla birlikte derin derin tet-
kikata başvurulduğunu bildiğim bu mesele üze
rinde ben şu kanaate vardım : Ekseriyet haddi 
âzamide tetkikatmı yapmıştır ve bütün encümen 
çalışmıştır. Dikkat ettim, acaba ademi kabule 
delâlet edecek bir delile rastlayabilir miyim diye... 
Buna binaen bir hukukçu olarak beni hükme var
dıracak, vereceğim karara medar olacak bir de
lil aradım fakat bulamadım. 

Arkadaşlar; burası bir adalet kürsüsüdür, 
burası bir kanun yuvasıdır ve burası nihayet ka
nun ve adaletten doğma vicdan duygularının tef
him ve tebliğ yeridir. Bu itibarla herhangi bir 
partiye mensup olursa olsun böyle bir âdil hissin 
tahtı tesirinde kaldığına inandığım Heyeti Celi-
lenizin de, derin incelemeler yapmak suretiyle, 
huzurunuza sunulan mazbatanın kabulünü rica 
ederim. Son gelen telgrafın, ağlayacak derecede 
hassas olduğunu bildiren arkadaşımdan soruyo
rum ve Riyasetten de rica ediyorum, buraya çıkıp 
söylesin bu raporun ret sebebi nedir. Ben de gö
zünün yaşı ve rikkati olan bir arkadaşınızım, oku
nan telgraftan benim gözüm yaşarmadı. Delil ara
dım, ikna edecek vesika aradım. Hissimizi de
ğil, aklı selimimizi rehber yaparak bir kanaate 
varacak deliller karşısında kalmalıyız. 

Bu mazbata düpe düz adalete mukarinıdir, ka
bulünü rica ederim. 

İRFAN AKSOY (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlar; gerek daha evvelce yapılan itirazın 
metni, gerekse bugün Trabzon Demokrat Parti İl 
Başkanının çektiği teli dikkatle gözden geçirecek 
olursak, hukuk devletinde ve demokrasi ve par-
lömenter hayatın gayet mâkul bir şekilde yerle-
şebîlmesi bakımından seçimin iptaline dair en 
ufak bir işaret ve hattâ delil bulunmamaktadır. 

Arkadaşlar; hukuk ve nizam devletinde pren-
sipe ve maddeye dayanmadan yapılan itirazların 
hiçbir hukuki kıymeti yoktur. Bu bakımdan ya
pılan itirazların nazarı dikkate ahnmıyarak, po
litik kombinezonlardan vicdanımızı uzak tutarak, 
kanun ve adaletin tecellisi için bu tutanakları ka-
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bul cihetinden oylarınızı vermenizi bilhassa rica 
ederim. 

BAŞKAN — Kemal özçolban. 
TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYO

NU BAŞKANI KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Ka-
rahisar) — Şevket İnce arkadasın hukukçu ol
ması itibariyle serdettiği fikirlerin hiç de hu
kuk kaidelerine, prensiplerine uygun düşmeme
si bakımından söz almak zaruretinde kaldım. 

HÂMİT ŞEVKET İNCE (Ankara) — tnşa-
allah sen riayet edersin. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Evet Sa
yın İnce, hukuka ellbdtte riayet ederim! hukuk
çu olan Ibu. arkadaş ve Ibütün hukukçular, da
ha doğrusu mantıkla hareket eden (bütün insan
lar şu neticeye varırlar iki; Ibir iddia; doğru mu
dur, eğri midir; tahkik edilmeden cerh veya ka
bul yoluna gidilemez. Yine arkadaşlar, her id
dianın karşısında ileri sürülen müdafaanın doğ
ruluğu veya eğriliği tahkik edilmedikçe hııku-
kan Ibir neticeye varılamaz. Arkadaşımdan so
rarım, nereden istihraç ediyorlar da, ben bir de
lil (bulamadım, delilsiz olarak karşımıza geliyor
lar diye mücerret Ibir iddiayı bize karşı savur-
muş bulunuyorlar? 

Arkadaşlar, hâtıralarınızı canlandırmak için 
geçen söylediğim sözü huzurunuzda tekrar et
mek istiyorum. 'Trabzon'dan ıgelen şikâyetlerle 
vatandaşlar dediler ki, arkadaşlar, şu, şu san
dıklardan Ahmet, Mehmet namına oylar atıl
mıştır. Bunların parmakları tetkik edilirse Ah-
med'in, Mehmed'in »olmadığı neticesine varacak
sınız demişlerdir. 

Arkadaşlar Yüksek Seçim Kurulu bu itiraz
ları iki nokta üzerinde tetkik ve tahkik etmiş
tir. Birincisi ilce Ye il seçim kurulları kanuni 
müddeti içerisinde müracaat edilmiş, şikâyet 
edilmiş işleri ayrıca tetkika tâbi tutmuş, redde
dilmiştir. Binaenaleyh Ibu cihetten bir karar 
venmiyeceğiz demiştir. Asıl mühim mesele şikâ
yetlerin ekserisini teşkil eden noktalardır ki, 
kanuni müddeti zarfında derece derece üst se
çim kurullarına müracaat edilmediğinden dola
yı biz tetkik etmiyoruz, tetkika tâbi tutmuyo
ruz demiştir. Şimdi sizlerin vicdanlarınıza hitap 
ediyorum; vermiş olduğunuz bir kararı hatırla
tıyorum, kanuni m'üddet içerisinde derece de
rece seçim kurullarına müracaat edip veya et
memek bizi ilgilendirmez. B. M. M. nin hüküm
ranlık hakkı vardır. Müddet ile mukayyet de- | 
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ğildir. Bilcümle yolsuzluklar üzerinde tam mâ-
nasiyle ve hakkı ile tetkikat yapabilir dediniz 
ve bunu Heyeti Umumiye kararı olarak isclar-
eylediniz. Şu halde arkadaşlarım sizin vicdanla
rınıza müracaat ederken binlerce, on binlerce, 
yüz binlerce seçmen Türk vatandaşının namına 
hitap ediyorum. İddiayı tetkik etmeden mücer
ret tasdik cihetine mi gideceksiniz? Ben şahsım 
itibariyle, bir üye olmak itibariyle, bir arkada
şınız sıfatiyle reyimi menfi vereceğim. Zira id
diayı dinlemeden bir karara varamazsınız. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Ümran Nazif. 
ÜMRAN NAZİF YİĞİTER (Konya) — Muh

terem arkadaşlar, eğer ifade edildiği gibi, tuta
nakları incelenen Halk Partisi mensubu Millet
vekilleri arkadaşlarımız bir ıstırap içerisinde, 
bir üzüntü içerisinde iseler bunun büyük güna
hı yine kendi arkadaşlarına mevdudur. Hepini
zin hâtıralarına müracaat ediyorum. Meclis 
zabıtları da meydandadır. 

Partimiz bir muhalefet partisi iken bu tuta
nakların incelenmesi ve seçim meselelerinde 
seçim kurullarının son salâhiyeti haiz olmasını 
talep -etmişti. Fakat o günün iktadar partisi bu
na nedense, nedense değil, malûm sebeplerle 
bir türlü yanaşmak temayülünü göntermemiş-
tir. Demokrat Parti bu ahdine sadık kalarak 
seçimlerden sonra çıkarmış olduğu tadillerle 
yeni Belediye Seçimleri ve Muhtar seçimleri ka
nunlarındaki tadilâtta seçim kurulu değil, bir 
seçim mahkemesi kurmak yoluna gitti ve bu 
yolda Yüksek Meclisinizden kanunlar istihsal 
edildi. 

Arkadaşlarımın fikirlerine hürmet etmek 
mecburiyetindeyim. Hürmet ederim. Fakat ko
misyon kararı meydandadır. Yüksek Meclisin 
geçen celsede ittihaz ettiği karar da henüz 
hafızalarımızdan silinmemiştir. Tahkikata artık 
lüzum olmadığına karar verilmiştir. Kaldıki, 
komisyon kararında işaret edilmiş olan nokta 
vâki itirazların seçimin neticesine müessir ola-
mıyacağı noktasına matuftur. 

Arkadaşlar, biz elbette ki millet iradesine, 
millet reyine hürmet etmeyi bir vecibe ve bir 
namus borcu biliriz. Fakat mevcut kanunları
mızda tâyin edilmiş muayyen usullerimiz var
dır. Doğruluğu hakkında müspet menfi bir fi
kir dermeyan etmekten içtinap ettiğim telgraf, 
nâçiz kanaatimce: Yüksek Meclisin vel Tahki-
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kat Komisyonunun, yani Tutanakları ayırma 
Komisyonunun tahkikatına müstenit mazbatanın 
mütalâası muvacehesinde nazara alınmaz. 

Sayın arkadaşlar, bu talgrafta bildiriliyor 
ki; bir baskı yapılmıştır. Bâzı yolsuzluklar ol
muş ve savcılığa müracaat edilmiştir, öteden 
beri tekrarında fayda görürüz; bir baskının 
mevcut olduğunu iddia etmek, mahkeme ka
rarı ile bir iki kişinin mahkûmiyetinin istihsal 
edilmesi ile mümkün değildir. Ve bu, tutanak
ların iptali için bil mesnet olamaz. Bu, mu
kaddes tanıdığımız seçmenin rey hakkını ifsat 
ettiğine yapılan işin muallel olduğuna kuv
vetli, hattâ zayıf bir karine dahi veremez. Bir 
baskı yapılmıştır. Geçen günlerin iktidarının 
bu işlerde tamamen sakit, sakin kaldığını iddia 
etmiyoruz, bu bir gaflet olur, hepimiz bunun ne 
dereceye kadar işlediğini gördük, fakat vicdanı
mızdan gelen sese ittibaen şunu itiraf etmek is
teriz ki, yapılan bu baskılar kısmen müessir olmuş, 
kısmen de müessir olamamıştır. O halde saym 
arkadaşımın da işaret ettiği veçhile kuvvetli bir 
delil kanaati vicdaniyemizin tatmin edici bir ka
rine tahassül etmemiştir. 

Bendeniz bu yönden sizlerin vicdanınıza bu 
işteki yüksek görüşlerinize ilticaen bu tutanakları 
ayırma kararını reddedecek hiçbir mucip sebep 
göremediğinden, bu kararınızı (hepsinin lehine 
vermenizi bilhassa rica ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Söz Emrullah Nutku'nundur. 

Bundan sonra da kifayeti müzakere takrirleri 
vardır. Onları reyinize arzedeceğim. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar; Trabzon Milletvekili arkadaş
larımızın tutanakları iki günden beri müzake
re ediliyor. Muhalefet safmdaki arkadaşlarımız
dan Hamdi Orhon, Hamdi Şarlan bâzı mütalâa
lar serdettiler. Bu mütalâalara nazaran huku-
kan ve mantıkan bu tutanakların tasdiki lâzım-
geldiğini iddia ettiler. Bendeniz bu mütalâaya 
geçen celsede cevap vermek imkânını bulama
dım. Kendileriyle normal bir durum ve mantikî 
bakımdan mutabıkım. Ancak şurasını da hatır
latmak isterim ki; Millî vicdanın büyük baskısı 
altında lokma lokma küçük bir muhalefetin mü-
dafaasiyle istihsal edilmiş olan bir Seçim Kanu
nu nütün mefhumları bizi geniş geniş tatmin 
edici bir netice vermiyen bâzı maddeleriyle mey
dana çıkmış oluyor. Yani tahkikat safhası ve 
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tutanaklar üzerindeki en son katî kararın Mec
liste müzakere edilip karar verilmesini âmir olan 
hükümlerle gelmiştir. Eğer eski muhalefetin, 
yani Demokrat Partinin, müdafaa ettiği gibi eğer 
tutanakları en son mercii olarak Yüksek Seçim 
Mahkemesinde halledilseydi, kendilerinin dediği 
gibi bugün bu münakaşalara ne lüzum kalırdı, 
ne de böyle tutanakların tasdiki sebebiyle bir
çok vakitler harcardık. 

Fakat, bugün elimizdeki kanun tutanakların 
nihayet Mecliste görüşülüp tasdik veya redde
dilmesini bize emrediyor. Şu halde Meclisin 
bu hususta gösterdiği hassasiyet yerindedir. Ar
kadaşlar, biliyorsunuz ki, bendeniz geçen celse 
millî iradenin incinmiş olduğunu, rencide edil
miş olduğunu ileri sürerek Meclise gelmiş olan 
bir itirazın hattâ ihbarın, müddetlere rağmen 
dahi tetkik ve tahkik edilmesi lâzımgeldîği üze
rinde durdum. Evet, Seçim Kanunu bâzı müd
detler kabul etmiştir. Fakat bu müddetleri se
çim kurulları için kabul etmiştir. Meclis, müd
detle mukayyet değildir. Tutanak tasdik edi-
linciye kadar onun, bu tutanaklar hakkındaki 
itiraz ve şikâyetleri tetkik etmek hakkıdır. In-
şaallah bundan sonra Seçim Kanununu değiş
tirir, daha vazıh bir hale koruz da bu gibi aka
demik münakaşalara lüzum kalmaz. Arkadaş
lar, biz bugün netice itibariyle bir karar vermek 
zorundayız. 

Tutanakları ya ret veya tasdik edeceğiz. Tah
kik edilmek üzere Komisyona iade edilmesi için 
yapılan teklif dün Heyeti Aliyenizce reddedildi 
Şu halde artık tahkik mevzuu itibar görmemiş 
demektir. (Meclis tahkik etsin sesleri) Bendeniz 
bir takrir verdim, Meclisçe taihkik edilsin dedim. 
Makamı Riyaset, bunun Tüzüğe uygun olmadığı 
için kabul edilemiyeceğini söylediler. Şu halde 
artık ya ret veya tasdik gibi iki şık karşısındayız. 
Bu tutanakları ret etmek için elimizde hiçbir mu
cip sebep yoklar. Buna mukabil elimizde komis
yonun tasdik istemiş olduğu bir rapor vardır 
bu rapor tutanakların tasdikini emrediyor. Şu 
halde redde gitmemize imkân yoktur. Bizzanıre 
istemiyerek de olsa, bu tutanakları tasdik ede
ceğiz. (Çok doğru sesleri). 

BAŞKAN — Efendim elimizde kifayeti mü
zakere takriri vardır onu okuyacağız. 

MAHMUT GOLÖĞLU (Trabzon; — Efen
dim, kifayeti müzakere takriri beni takyit etmez. 
Söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Ne hakkında? 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Şahsım 

hakkında. 
BAŞKAN — Bayrımın: 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Arka

daşlarım; lısul ve prensip meselelerinin, esefle 
beyan ederim, yanlış tatbiki yüzünden bugün 
hem davacı hem sanığım. Bundan evvel de söy
ledim. Biz kendi mazbatalarımızın ayrılmasını 
isterken şahsi endişe ile hareket etmedik sadece 
usul meselesi için söyledik. Şimdi tamamen şahsi 
not: Bu kelimeden sonra (haricinde) keli
mesinden başlamak lâzım. Endişelerimizin, 
kendi mazbatalarımız da dâhil olduğu halde, 
haricinde, hâdiseler hakkında söz söyliyebilece-
ğimiz için Cenabı Hakka <ç.ok şükürler olsun. 

Hâdiseler, hiç de söylenildiği gibi, cereyan 
etmemiş, olmamış bitmemiş uydurma şeyler de
ğildir. Rica ederim, yalnız Trabzon'da değil, 
Türkiye'nin hangi vilâyetinde baskı olmadığını 
iddia edebilirsiniz? Şimdi, çektiğimiz istirapları 
unuttuk, rahatlık içerisinde baskıyı inkâr edi
yoruz. (Soldan, bıravo sesleri) (Bir ses: ne ba
ğırıyorsun!) Bağırırım, esas hakkında konu
şuyorum. (Devam sesleri) Biz buraya milletin 
hakları için geldik. Kendi mazbatalarımızı tas
dik ettirmek için değil. 

HALÎL ÎNCE (Sivas) — Ne bağırıyorsun? 

MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Sen de 
çıkarsın, burada konuşursun. Ben bağırırım, 
bu sizi enterese etmez. 

BAŞKAN — Münakaşa etmeyin, devam bu
yurun efendim, devam buyurun. 

MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — O hal
de bana hitap etmesin. 

Arkadaşlarım, devam etmiyeceğim. (Devam 
devam sesleri) Devama zaten hukukan imkân 
kalmadı. Çünkü siz esasını tahkik etmeden, tah-
kika lüzum olmadığına karar aldınız, dün o kar-" 
gaşalık celsede. (Meclis tahkikatı yapılabilir 
sesleri, Meclisin karar verdiği konu üzerinde 
konuşma sesleri) Ona da imkân olmadığını Mec
lis Başkanı söyledi. Binaenaleyh acıdır arkadaş
larım. Ben de dâhilim milletin sesine kulak ver
mek lâzım gelir. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrirler vardır. Müsaade ederseniz onları oku
yalım. 
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Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Meclisimizin, Trabzon milletvekil
lerinin tutanakları hakkında kâfi derecede ay
dınlandıkları görülmektedir. Tutanakların kabul 
veya reddinin reye konmasını arz ve teklif 
ederim. 

Konya Milletvekili 
Saffet Gürol 

Sayın Başkanlığa 
Trabzon milletvekillerine ait Tutanaklar 

Komisyonunun raporları üzerindeki müzakere
nin kifayetinin reye arzını saygılarımla rica 
ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Trabzon milletvekillerinin seçim tutanakla

rı hakkındaki görüşmeler kâfidir. Tutanakla
rın oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

Rize Milletvekili 
Kemal Balta 

BAŞKAN — Arkadaşlar, okunan bu üç şpşıj-
ge, kifayeti müzakere hakkında, müttehi$Üme> 
aldir. Reyinize arzediyorum. Görüşmeyi kâ | i 
görenler lütfen işaret etsinler... Kâfi görmiyeri-
ler... Müzakerenin kifayeti ekseriyetle kabili 
edilmiştir. 

Arkadaşlar, usul ve prensip tatbikatı hak
kında sayın arkadaşımız Mahmut Goloğlu yan
lış hareket edildiği kanaatindedir. Bu kanaat
leri Riyaset Divanına matufsa kendilerini tah
min etmek mevki ve mecburiyetinde olduğu
muzu kabul buyurursunuz. Usul ve prensibe ta-
mj&miyle riayet edilmiş, hattâ usul ve prensip
te "her hangi bir aksaklık vukuu ihtimali kar
şısında daima en üstün hâkim mevkiinde bu
lunan yüksek heyetinizin isabetli oyuna baiş 
vurulmuştur. Bu itibarla yapılan işler tami-
miyle yüksek heyetinizin karariyle yapılmış Ve 
müzakere yine yüksek heyetinizin aldığı mec
rada yürütülmüştür. 

Bu itibarla geçen oturumda heyeti muhtere-
menizin verdiği karara riayet suretiyle evvelâ 
üç milletvekilinin, Salih Esad Alperen, Mahmut 
Goloğlu ve Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu'nun 
mazbatalarını yüksek heyetinizin tasvibine ar-
zedeceğim. Ondan sonra 9 arkadaşın mazbata
larını yine yüksek heyetinizin tasvibine arze-
deceğim. 
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Tevhit kararı verilmişse dfe mazbataların 

ayrı ayrı olması dolayısiyle mazbataların te
ker teker reye konulması tüzük icabmdandır, 
arkadaşlar, usul ve prensip de bunu âmirdir. 

Binaenaleyh şimdi Mahmut Croloğlu, Esad 
Alperen ve Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu'nun 
mazbatalarını ...... evvelâ (Raporu reye koyun 
sesleri); 

Müsaade buyurun, üç arkadaş hakkında ko
misyonca verilen kararı, komisyon raporunu 
reyi âlinize arzediyorum. Bunu kabul buyuran
lar lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu arkadaşların seçim mazbatalarının 
isimlerini okuyarak reyinize arzedeceğim efen
dim. 

Salih Esad Alperen'in seçim tutanağını ka
bul buyuranlar işaret buyursunlar... Etmiyen
ler... ittifakla kabul edilmiştir. 

Mahmut Çroloğlu'nun seçim tutanağını kabul 
edenler işaret etsinler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, bir muhalife karşı. 

Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu'nun seçim tu
tanağını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bir 
muhalifle kabul edilmiştir. 

Şimdi -arkadaşlar; Naci Altuğ, Faik Ahmed 
Barutçu, Saffet Baştımar, Cemal Reşit Eyüboğlu, 
Tevfik Koral, Hamdi Orhon, Hasan Saka, Mus
tafa Reşit Tarakçıoğlu, Cahid Zamangil hakların
da Komisyonca verilmiş ve geçen Birleşimde 
okunmuş olan raporu oyunuza sunuyorum. Bu 
raporu kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

Naci Altuğ'un seçim tutanağını kabul eden-
ler... Kabul etmiyenler... Ekseriyetle kabul edil
miştir. 

Faik Ahmed Barutçu'nun seçim tutanağını 
kabul edenler..i Kabul etmiyenler... Ekseriyetle 
kabul edi^miştir,. 

Saffet - Baştımar hn seçim tutanağını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Cemal »Reşit Eyüboğlu'n/un seçim tutanağını 
kabul edenler.;. Kabul etmiyenler... Ekseriyetle 
kabul' edilmiştik*. 

TevfikKoral'm seçim tutanağını kabul eden
ler..; Kabul etmiyenler... Ekseriyetle kabul edil
miştir. 

Hamdi Orhon'un seçim tutanağını kabul 
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(edenler... Kabul etmiyenler... Ekseriyetle kabul 
ı edilmiştir. 
. Hasan Saka'nın seçim tutanağını kabul eden-
jler... Kabul etmiyenler... Ekseriyetle kabul edil-
îmiştir. 
I Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, seçim tutana
ğını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ekseri-
jyetle kabul edilmiştir. 
• Cahid Zamangü"in seçim tutacağını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Arkadaşlar; gündemin ikinci maddesine geçi-
iyoruz. 

2. — Kastamonu Milletvekilliğine seçilen Tah
sin Coşkan'ın seçim tutanağı hakkında Tutanak
ları inceleme Komisyonu raporu (5/22) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Okunan Komisyon raporu hak
kında söz istiyen var mı? 

HAYRI TOSUNOĞLU (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar; Kastamonu Vilâyeti, nü
fusu itibariyle 10 milletvekili seçer. Yapılan se
çimlere, her üç parti de hakikaten çetin mücade
leleri göze alarak katılmış ve nihayet üç günlük 
bekletilmeden sonra, Demokrat Parti adayların
dan 9 kişinin ve ancak bir kişinin de - Bay Tah
sin Coşkan'ın - C. H. Partisinden kazandığı bil
dirilmiştir. 

Milletvekili arkadaşlarımızın rey miktarları 
tetkik buyurulaeak olursa doğrudan doğruya 9 
Demokrat milletvekili arkadaşın 72 bin ile 69 bin 
arasında yüksek bir ekseriyetle bu seçimi kazan
dıkları ve ancak Tahsin Coşkan'ın üç bin küsur 
rey noksanı ile 10 ncu olarak kazandırılıp, 10 ncu 
Demokrat Parti adayımız olan Hilmi Ayrancı 'nın 
326 reyle seçimi kaybettiği neticesinin ilân edildi
ğini görüyoruz. Bu hususta Yüksek Heyetinizi 
dosyadaki tarih ve numaralar ile uzun boylu işgal 
etmek istemiyorum. Yalnız yapılmış olan itiraz
lar içerisinde bilhassa iki sandıktan müsaadenizle 
bahsedeceğim. 

Taşköprü'nün Çetmî köyünde 300 seçmen var
dır. 298 i seçime iştirak etmiş gösterilmiştir, 
Müşahidimiz, bütün memleketin de bildiği gibi, 
iki çocuğu ile kendisi mütaaddit katiller yapmış 
olan bir şahsın tazyikiyle sandık başından kaldı-

[1] 2 saydı basmayazı tutanağın sânundadır. 
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nlmıs ve kendisinin köyde durmasına müsaade 
edilmemiştir. Bu köyün, yapıldığı söylenen se
çim sonunda iştirak eden 298 geçmenin tamamı
nın Halk Partisi adaylarına rey verdikleri ve 
Demokrat Parti adaylarına hiçbir rey vermedik
leri yolunda bir tutanak hazırlanıyor. Bu De
mokrat Parti adayları arkadaşlarımızın isimleri 
hizasına birer ( x ) işareti konuyor. Gariptir ki, 
bu köyde 298 seçmenin iştirak ettiği sandık maz
batasında gösterilmiş olmasına rağmen hiçbir zarf 
açılmadan 298 seçmen güya Halk Partisine müt-
tefikan rey vermişler ve seçim kurulunun gözle
rinde de röntgen varmış da bunu görmüşler gibi 
doğrudan doğruya seçim tutanağı hazırlanmış bu
lunuyor. Vaziyet ilce seçim kuruluna şikâyet 
edilmekle beraber, il seçim kuruluna da telefon 
ve telgrafla bildiriliyor. îlce seçim kurulu baş
kanı olan hâkim arkadaş lalettayin üç- zarfı tor
banın içinden çekip açtığında garip bir tesadüf 
üçü de Demokrat Parti listesi olarak çıkıyor. Bu
na rağmen tasnifin hâkim huzurunda yapılması 
rica edildiği halde, sandık kuruluna ait olan bir 
vazife, ilce seçim kurulunda yapılamaz, diye doğ
rudan doğruya tasnif yapılmadan Halk Partisi 
adaylarına verilmiş olan 298 oyları gösteren maz
bata umumi yekûna dâhil ediliyor. 

ikincisi; yine Taşköprü 'nün Afşar Köyünde 
zarflar ve oy puslaları yakılmakla beraber tu
tulan sandık zaptı tamamiyle ve müttefikaıı 
Halk Partisi lehine olarak oyların kazanıldığı 
şeklinde gösterilerek mazbatalar tanzim edili
yor. Partimiz müşahidine bir suretinin verilme
si istendiği halde köyde verilemez, şehirde veri
lecektir, bahanesiyle o da verilmiyor. Çünkü 
buradaki bu taktikle ilce seçim kuruluna itiraz 
vâki olacak olursa, az bir zaman zarfında değiş
tirilmiş olan ve adedlerinde bir iki farkla seçim 
kâğıtlarını yerlerine koyamıyacakları endişesi 
hâkim oluyor. 

• Şu izahattan sonra, aziz arkadaşlarım, diğer 
itirazlar hakkında fazlaca durmıyacağım. Yal
nız şu iki sandıktan birisinin veya ikisinin bu 
seçimde Demokrat Partinin onuncu adayı olan 
Hilmi Ayrancı'nın dahi bizimle beraber kazan
mış olduğu halde kazandırılmamasmın yekûna 
nasıl tesir ettiğini izah edeceğim. Demokrat Par
ti adaylarımızdan 9 ncu arkadaş 69 329 rey, 
Halk Partisinin adayı olan bay Tahsin Coşkan 
66 326 rey almıştır. Arada üç bin küsur rey 
mevcut olduğu malûmunuzdur. İtiraz eden De-
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mokrat Partinin sonuncu adayı olan Hilmi Ay
rancı Arkadaşımız 66 020 rey almıştır. Şu halde 
306 reyden, Çetmi Köyündeki 298 reyi kazan
madığı halde kazanmış gibi gösterilen Tahsin 
Ooşkan arkadaşımızın 326 reyinden tenzil ve, 
mahallinde tahkik ve tetkikat yapıldıktan son
ra, Hilmi Ayrancı arkadaşımızın reyine ilâve 
edilecek olursa Hilmi Ayrancı arkadaşımızın 
seçimi mutlak surette kazandığını ve fakat böy
le bir hiyle ile onun kazandırılmayıp Tahsin 
Coşkan Beyin kazandırılmış olduğu neticesine 
varırız. Şu halde ilce, ü ve Yüksek Seçim Ku
rullarında, günlerinde yapılmış olan itirazlar 
mahallinde tetkik ettirilmemiştir. Tutanakları 
İnceleme Komisyonumuzun vermiş olduğu rapo
runu tetkik edecek olursanız 11 Halk Partili 
arkadaşın reddine karşı muhalif kalan Demok
rat Partiden 7 arkadaşın ekalliyette kalmasiyle 
neticelenmiştir. Bunun için sayın arkadaşlardan 
ve ilhbassa iradei mil üyenin tecellisi için rica 
ediyorum, Kamutaydan üç arkadaş, mahallen 
itiraz mevzularını, diğer bâzı vilâyetlerde oldu
ğu gibi, tetkik buyursunlar, raporlarını versin
ler. Bu hususta, arzett^ğim hususlar dolayısiyle 
Tahsin Coşkan arkadaşımıza ait tutanakta Tu
tanakları İnceleme Komisyonuna iade edilsin, 
bunu rica ediyorum. 

Bu hususta arkadaşlarımla birlikte bir de 
önerge vermiş bulunuyoruz. Kabulünü rica ede
rim. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, yoruldunuz, fakait huzurunuza bu 
raporun raportörü olarak çıkıp izahlarda bu
lunmak zorundayım. 

SOLDAN, BİR MİLLETVEKİLİ — Ne bi
liyorsun, yorulduğumuzu? 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Arkadaşlar, 
itirazları, komisyonun mütalâalarını, kısaca elim
deki dosyadaki kararlar halinde arzedeceğim. 
Bu suretle muhterem arkadaşımızın mütalâala-
larma cevap vermiş ve muhterem Heyetinize sa
rih bir karar verme yolunu açmış olacağım. 

Arkadaşlar; birinci iddia şudur : Muhterem 
Doktor Fahri arkadaşımız hakkında, yaşı küçük
tür, diye bir itiraz vâki oluyor. 1.1 seçim kuru
lu itirazı varit görüyor, ondan sonra vâki olan 
itiraz üzerine iş Yüksek Seçim Kuruluna intikal 
ediyor. Yüksek Seçim Kurulu il seçim kurulu
nun kararını bozuyor ve Fahri Keçeci arkadaşı-



mızın Üsteye alınmasını karar ile emrediyor. Bu 
arada denilmektedir ki, Fahri Keçeci çıktıktan 
sonra propaganda yapılmış ve denmiş ki, « Fah
ri Keçeci arkadaşımız listeden çıkarılmıştır, ona 
oy vermiyeceksiniz, Hilmi Ayrancı'ya oy vere
ceksiniz ». Bunun üzerine il seçim kurulu ilce 
seçim kurulunun dikkatini çekiyor. îlce seçim 
kurulu başkanı, şimdi dosyada mevcut karariy-
le diyor ki, çok mühimdir, müsaadenizle okuya
yım : 

Tel sureti : 

t i Seçim Kurulu Başkanlığına 
Kastamonu 

14 . V . 1950 
C. : 14 . V . 1950 gün ve 535 sayılı tele : 
1. Demokrat Parti aday listesinden evvelce 

il kurulunca çıkarılmasına karar verilen ve itiraz 
üzerine Yüksek Kurulca listeye ithaline karar 
verilen Fahri Keçecioğlu'nun aday listesine it
hali hakkında vâki tel suretinin çıkarılarak De
mokrat Parti Başkanlığına ve bütün sandık ku
rulları başkanlıklarına bu partinin müşahitleri 
eliyle yollanmakla beraber telefonla bizzat tara
fımdan da tebligat yapılmış olduğundan Demok
rat Partinin, adı geçenin listeye ithal olunmadığı 
hakkındaki yazılarının hakikate uygun olma
dığı. 

2. Yapılan şikâyetin mahiyeti Demokrat 
Parti tarafından seçmenlere dağıtılan ve sandık 
yerlerindeki gizli oy verme yerlerine konulmuş 
olan bu partiye ait bütün oy puslalarmda Fah
ri Keçecioğlu'nun adının yazılı olmasına rağ
men oy tasnifinde Fahri Keçecioğlu'na ait oy
ların tasnife dâhil edilmiyeceği fuzuli endişe ve 
Vehminden ibaret bulunmadığı. (Seçim 43 sa
yı)... diyor ve altını ıda yargıç diye imza edi
yor. 

Arkadaşlar; esasen ibu iddia ve vakıa arka
daşımızın Iburaya milletvekili olarak seçilip gel
mesiyle kendiliğinden hükümsüz kalmaktadır. 
Şinîdi İbiz (bunun nesini tetkik ve tahkik edece
ğiz ? "Binaenaleyh encümen İbu noktayı böylece 
mütalâa Mmiş ve aydınlatmıştır. («Tetkik edi
lecek yeri var» sesleri) Arkadaşlar, sözcünüz si
ze cevabını verir, karar Yüksek MeeMsândir. 
Taibiî en isaıbetli kararı iMecl'isi âli alır, Ibuna Ibir 
diyeceğimiz yoktur. 

Arkadaşlar, ibence bu itiraz meyanında en 
mühim olanı 40 numaralı Taşköprü'nün Avşar 

. 19S6 Ö : 1 
Köyündeki oy puslalarımn yakıldığı iddiasıdır. 
(«Tahkik ettiniz mi» sesleri) Onu da arzedece-
ğim. 

Şimdi arkadaşlar, bu, o zaman seçim kuru
luna arzedilmiş, (bunun üzerine Yüksek Seçim 
Kurulundaki yargıçlar Ibunu sormuşlar. Yüksek 
Seçim Kuruluna verilen cevabı okuyorum : 

«40 sayıll Avşar Köyünün sandıklarına ait 
oy puslaları yakılmış olmayıp, tasniften sonra 
yalnız boş zarfların yakıldığı ve Ibunun da kas
ta makrun -bulunmadığı yapılan tahkikattan an
laşılmıştır.» 

ABDULLAH GEDlKOĞLU (Ankara) — 
İmza kimin? 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Şimdi ar-
zediyorum. imza yargıcındır. Okuyayım : 

«il Seçim Kurulu Başkanı, Yargıç Saffet 
Ağabeyoğlu» 

Şimdi arkadaşlar; hakikaten iddianın en mü
himi budur. Mesele Yüksek Seçim Kuruluna inti
kal ediyor. Yüksek Seçim Kurulu il seçim ku> 
ruluna vaziyeti soruyor, i l seçim kurulu, «tah
kik ettim, yakılan oy puslası yoktur, sehven zarf
lar yakılmıştır» diyor. (Soldan olamaz efendim, 
sesleri). 

Efendim, müsaade buyurun; bildiğiniz ka
rarı alın. Ben size dosyanızı, tetkikatmızı, encü
men görüşlerini arzediyorum. Karar Meclise 
aittir. 

Deniliyor ki, tetkik edilsin. Neyi tetkik ede
ceğiz? Deniliyor ki, tahkik edilsin. Neyi tahkik 
edeceğiz? (Soldan gürültüler). 

Başkan — Müsaade buyurun. Muhavere şek
linde konuşmayın, muhavere şekli olmaz. 

HAMDI ORHON (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; şunu rica ediyorum. Mazbatayı tet
kik buyursunlar, suaj tevcih buyursunlar1, elim
den geldiği kadar Komisyon adına vazifemi ya
payım, cevap vereyim, cevaplarım sizi tatmin 
ederse ne âlâ, etmezse yine karar Yüksek Mec
lisindir. 

Arkadaşlar; bu tetkik ve tahkik edilecek mev
zu oy puslasmm yakılma işidir. Bu, Yüksek Se
çim Kuruluna intikal ediyor, Yüksek Seçim Ku
rulu il seçim; kuruluna baş vuruyor, il seçim ku
rulu yaptığı tetkikat ve tahkikat sonunda yakıl
mış birşey yoktur diyor. Şimdi biz de kalkıyo
ruz olmıyan bir vakayı tetkik ve tahkika gideceğiz 
diyoruz. 
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HALİS TOKDEMİR (Gümüşane) — Ol

muş, yanmış! 
MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Tahkik 

lâzımdır. 
BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
HAMDÎ ORHON (Devamla) — Şimdi efen

dim, bir tanesi var ki, esasen bunun seçimle ilgisi 
yoktur. Deniliyor ki, «Seçimler ikmal edilmeden 
evvel, tasnif devam ederken Tahsin Coşkan için 
propaganda yapılmış, kazandı, kazanıyor, düştü 
düşüyor»... Bunun netîcesiyle, seçim hukuk sis
temleriyle hiçbir alâkası yoktur .Yalnız Muhterem 
arkadaşım demin beyanda bulundular, - bilmiyo
rum böyle bir vatandaş var mı? - «Çetmi 
köyünde şekavetten gelmiş biri» dedi. Çünkü 
dosyada itirazlar meyanında buna dair her hangi 
bîrşey yoktur. Böyle bir arkadaş varmış, tehdit 
etmiş, tehditten sonra reyler Halk Partisine çık
mış. Dosyada böyle birşey olmadığı gibi encüme
nimizde de böyle birşey mevzuubahis olmamıştır. 

HAYRI TOSUNOĞLU (Kastamonu) — iti
razları tetkik ederken görmemişler. 

HAMDI ORHON (Devamla) — Şimdi arka
daşlarım, bir madde daha mühimdir, demin ar-
zettim. Burada mühim olan yakılma keyfiyetidir. 
Bir de burada 105 numaralı Erik köyünde geçen 
hâdise var. Erik köyündeki oylar da böyle bir 
kardeş payı sistemine tâbi tutulmuş.... 

Şimdi arkadaşlar; sizlerden rica ediyorum, 
üç parti bütün kuvvetiyle seçime katılmış, D. P. 
70 biti kadar oy almış, Halk Partisi 62 bin oy 
almış, Millet Partisi 30 - 35 bin kadar oy almış. 
Bu sandıkların kuruluşunda Demokrat Partinin 
de, Halk Partisinin de, Millet Partisinin de men
supları var. Nihayet müşahitler var. 

Onlar orada sandığı açıp reyleri tasnif etme
den kardeşçe taksim etmişler1; bunun bu suretle 
izahı asla mümkün değildir. 

Sonra arkadaşlarım, bütün bu iddia ve beyan
lar Yüksek Seçim Kuruluna intikal ettirilmeden 
evvel, il seçim kuruluna intikal ettirilmiştir, bu
rada dosyada mevcuttur, i l seçim kurulu bun
ları birer birer tetkik ediyor ve varit görmüyor. 
Şimdi okuyayım. Ancak uzuncadır, vaktimiz de 
yoktur.... 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Vaktimiz vardır, sabaha kadar kalabiliriz. 

HAMDI ORHON (Devamla) — Kimlerdir 
bunlar okuyayım efendim : 

icabı görüşüldü : Demokrat Parti müfettiş-
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ligi tarafından verilen işbu dilekçede yazılı husu-
sat evvelce de kurulumuza ve kurul başkanlığına 
ihbar edildiği gerek kurul ve gerekse başkanlıkça 
vâki ihbar üzerine derhal gereğine tevessül edi
lerek yolsuz ve kanuna uymayan haller varsa tes-
bit ettirilmesinin karar altına alınarak lâzımge-
len mercilere işatfatta bulunulduğu bittetkik an
laşılmış ve ahiren işbu dilekçede zikredilen hu-
susattan bir kısmının aynı mahiyeti haiz olduğu 
görülmekle beraber müddeîyatm delili olarak 
kurula hiçbir vesika ibraz edilmemekle beraber 
maddi bir delil de ikame edilmemiş bulunduğun
dan ilçeler kurullarınca seçim işlerine dair yapı
lan muamelâtın neticelenerek tanzim edilen lis
telerin de bîlvürut il seçim kurulu genel tutana
ğına prüzsüz olarak kaydedildiği görülmüş oldu
ğundan işbu dilekçe hakkında tekrar ittihazı ka
rara yer olmadığına ve keyfiyetten Demokrat 
Parti Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle 
18 . V . 1950 gününde karar verildi.) imzaları 
okuyayım. Başkan: Saffet Ağabeyoğlu, Üye Kâ
zım altıoğlu... (Soldan lüzum yok» sesleri) 

HALlS TOKDEMİR (Gümüşane) — Zaten 
rapordur, bizi ilzam etmez. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Şimdi arka
daşlar, bu seçimlere vâki olan itirazları encü
meniniz tetkik ederken, bunlar tetkik edilme
miş, bunlara bakılmamıştır gibi bir mahiyet 
görmemiştir. 

Sonra arkadaşım demin bir şey buyurdu lav, 
dediler ki ; «Halk Partili, 12 arkadaşın ekseri
yet kararı ile...» öyle değildir arkadaşlar. Encü
meniniz kendisine tevdi edilen vazifeyi geniş 
tartışmalar ve iyi bir anlayış havasında ifa et
mektedir. Bazan Demokrat arkadaşlarımızdan 
bize 3 - 5 arkadaş iltihak etmekte, bazan da mu
ayyen prensiplerde biz o tarafla birleşmekte 
idik. 

HALlS TOKDEMİR (Gümüşane; — Hiçbir 
zaman... 

BAŞKAN — Beyefendi, rica ederim müşkül 
vaziyette bırakıyorsunuz. Söz alıp cevap vere
bilirsiniz. 

HAMDI ORHON (Devamla) — Rica ederim, 
Halis Bey niçin müdahale ediyorsunuz? Sual 
sorun, cevap vereyim. (Devam devam sesleri). 

Şimdi arkadaşlar, deniliyor ki, aradaki fark 
azdır. Şu 105 numaralı sandıkla, 40 numaralı 
sandık üzerindeki mevzu seçimin neticesine mü-
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essir olabilir mi? İddianın temeli budur. Bu, 
böyle olunca Tahsin Coşkan değil, Hilmi Ay
rancı'nm kazanması için şu arzettiğim sebepler
le «Şu iş böyle tecelli etti, lütfen tetkik ve tah
kik ediniz» diyorlar. 

Şimdi Meclisi Âli nasıl karar alırsa alsın, 
bunu bir tarafa bıraksak, acaba, Tahsin Coşkan 
kaybetse de bunun yerine Hilmi Ayrancı 'nm 
gelmesine imkân var mı? tabiî bir başka arka
daş gelecek, o da yedek olacak ama bunun be
hemehal Hilmi Ayrancı olmasına ihtimal yok. 
(Soldan «kim gelirse gelsin» sesleri) 

Binaenalayh Hilmi Ayrancı arkadaşımız da 
kaybettiğine göre mevzu, seçimin neticesini kül 
halinde mütalâa etmiş bulunmamızdır. Onun ye
rine, diğerinin gelmesine imkân yoktur. 

Arkadaşlarımın benden soracakları sualleri 
varsa lütfen sorsunlar, cevap arzedeyim. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız Muammer 
Bey? 

YUNUS MUAMMER ALAKAN T (Zongul
dak) — Evet bir sual soracağım. 

Çetmi Köyündeki reyler Halk Partisine izafe 
edilmiş olmaktadır. Böyle bir şey varsa bu 
mazbatanın iptalini mucip olacaktır. Arkada
şımız konuşmalarında, dosyada bu şekilde bir 
izahat yoktur dediler. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Vardır de
dim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Dosyada böyle bir şey bulunmadığından Çet
mi Köyündeki mümessilin Demokrat Parti mü
messili olmadığını söylediler. Hakikaten De
mokrat Partinin mümessili yok mudur? (Kürsü
den söyle sesleri). 

BAŞKAN — Lütfen kürsüden söyleyin, sua
linizi tekrar buyurun. Ben izah edemiyeceğim. 
Raportör arkadaşımız cevap verecektik 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Arkadaşlar, bütün bu mazbataları samimî, 
bitaraf, kanuni bir vicdan içinde dinleyip tetkik 
ettiğimizi zannederim. Muhalefet partisinde da
hi şüphe kalmamıştır. 

BAŞKAN — Muammer Bey lütfen sualinizi 
sorun. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Sual 
olduğu gibi, kifayeti müzakere takriri olmadı
ğına göre konuşmama da müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Sizden evvel söz almış olan ra
portör konuşmak için bekliyor. Size sual sorma-
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nız için söz verdim konuşacaksanız söz alıp sı
ranızı b ekleyiniz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Arkadaşlar, arkadaşımızın seçim tıakkm-
da ileri sürdükleri noksanların en çok üzerinde 
durulması icabeden ve netice üzerinde müessir 
olan, doğrudan doğruya (bizi Coşkan arkadaşı
mızın mazbatasının iptaline sevkedeeek bulu
nan nokta, bu Çetmi Köyündeki hâdisedir. 

BAŞKAN — Sualinizi sorunuz. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam

la) — Sualimi sorabilmem için neyi soracağımı 
anlatıyorum. 

Arkadaşımızın vâki olan iddiasına göre bu 
köyde Demokrat Parti mümessili seçim kuru
lunda bulundurulmamıştır. Eğer böyle ise san
dık kurulunun varmış olduğu netice keenlemye-
kûndür. Burada Demokrat Parti mümessili bu
lunmuş mudur, bulunmamış mıdır? 

BAŞKAN — Bunun cevaplandırılmasını isti
yorsunuz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Bunun cevaplandırılması, bir. 

İkincisi yine arkadaşımız,, itirazların günün
de ve zamanında yapılmış olduğunu beyan etti
ler. Bu itirazlar hakikaten gününde ve zama
nında yapılmış mıdır? Bu husustaki dosyadaki 
evrak ne merkezdedir? 

Üçüncüsü, tasnif yapılırken Demokrat Parti 
mümessili bulunmadı deniliyor. Hakikaten tas
nif, Demokrat Parti mümessil ve ımüşahidinin 
gıyabında mı yapılmıştır? 

Bu üç noktanın, icabında mevcut evrakın da 
okunması suretiyle, Sayın Sözcü tarafından izah 
edilmesini rica ediyorum. Suallerim bundan iba
rettir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşımızın sorusundan birisi iben de demin 
iş üzerinde konuşurken bu iki ımühim nokıtayı 
tebarüz ettirmiştim, Çetmi diğeri ise Afşar Kö
yünde ayların yakılması mevzuudur. 

Çetmi Köyünde, Halk Partisi, Demokrat Par
ti ve Millet -Partileri mümessillerinin iştirak et-
tirilmediğine dair dosyada (hiçbir kayıt ve işa
ret yoktur. Çetmi Köyündeki mevzu, vâki itira
zın kanuni müddeti içinde il seçim kuruluna ya
pılıp yapılmadığı meselesidir. 

Demin okuduğum karardan da anlaşılmış ola
cağı veçhile. Çetmi Köyünde öyle bir iddiaya 
taslamadık. Yalnız Çiftlik Köyünde vardır. 
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TAHSİN COŞKAN (Kastamonu) — Aziz 

arkadaşlarım; kanaatime göre siyasi hayatta en 
güç işlerden birisi siyasi nezahete ait olan şey
lerle şahsı hakkında konuşmaktır. Bendeniz de 
şahsıma ait olarak görüşümü müdafaa etmek bet-
bahtlığına duçar olmuş bulunuyorum. Çünkü 
Kastamonu Milletvekili Demokrat arkadaşım To
sunoğlu'da bu vaziyettedir. Ortada bir günah 
varsa kendisi de bu günahkârlardan birisidir. 

Birtakım rakamlardan bahsettiler. Ben de 
bahsedeceğim. Mütemadiyen 72 bin rey aldık
larından bahsettiler. Halk Partisi adayları 66 
bin rey almış, arada bu kadar büyük fark var
mış. Eğer bu müessirse kendi aralarındaki rey 
farklarını söyliyeyim. Taşköprü'de alman her 
üç partinin reyleri, yalnız şahıs olarak değil, 
şöyledir : Arkadaşınızın söylediği gibi, Kasta
monu'nun 12 ilçesi vardır. Orada bu defa veril
miş olan reyler 72 bin âzami Demokrat Parti, 
69 bin küsur yine Demokrat Partidir. Bunu 
ilçelere taksim etmek lâzımgelirse Taşköprü'de 
Tahsin Coşkan 13 969, Hamdi Çelen 13 200 kü
sur, Âdil Tökgözlü 13 964, Halit Taşlıoğlu 
13 900 şu kadar küsur rey almışlardır. Buna 
mukabil Demokrat Parti adaylarının aldıkları 

, reyleri de arzedeyim: Hilmi Ayrancı 6 800, 
Galip Deniz - şimdi milletvekili olan sayın arka
daşımızdır - 7 bin, Sait Kantarel, milletvekili
dir, 7 120. (Olabilir sesleri). Olabilir, evet, o da 
olabilir. 

Fahri Keçeci 7 000, aşağıya kadar devam et-
miyeyim, en sonu da yedi bin rey. B.ıına muka
bil Millet Partisinin aldığı rey de ,2 900 falan
dan ibarettir. ( « Bir kazada » sesleri). Evet 
bir kazada. Mesele esasen Taşköprü ilçesinde ce
reyan etmekte olduğundan yalnız bu kısmı ar-
zedyiorum. (Soldan, gürültüler). Reis Bey, 
müsaade etsinler de arzedeyim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, arkadaşlar, 
münaziünfih olan ilçedeki rakamları söylüyor
lar. 

TAHSİN COŞKAN (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, şimdi yekûn itibariyle oylara geçi
yorum : Galip Deniz'le Sait Kantarel arasında 
900 küsur rey farkı vardır. 

Hamdi Türe ile Rifat Taşkın arasında 400 e 
yakın fark; Tosunoğlu ile diğerleri arasında 
300 kadar rey farkı vardır. Nihayet Demokrat 
Parti ile Millet Partisi arasında 3240 rey farkı 

i vardır, olabilir. Şu halde ondan sonra gelmiş 
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olan. da her. hangi partiden olursa olsun tabiî bu 
rey farkı daima olabilir. Mutlak on zatın da 
aynı reyi aldığını nasıl iddia edebiliriz. Evve
lâ kendi aralarında oy farkı vardır. (Soldan 
gürültüler). Evet efendim, müsaade buyurun... 
Şimdi arkadaşlar, C. H. Partisi adaylarından 
benim aldığım rey adedi 66 bin küsur, yine par
timiz adayı olan Tökgözlü'nün aldığı rey sayısı 
66 bin küsurdur. Halil Ayrancının aldığı bun
dan noksandır. İddia esasen Halil Ayrancı ta
rafından gelmiştir. 

Arkadaşlar; seçim kanunumuzun kıymeti 
meydandadır. Bunu dünya tasdik etmektedir. 
Merkezde ve ilçelerde, sandık bulunan yerler
de her partinin adamları vardır. Kostamonu 'da 
seçim birçok yerlerden daha şiddetli ol
muştur. Orada Millet Partisi de işe karışmıştır. 

Binaenaleyh biri diğerinin lehine elbette 
kanaatini feda edemezdi. Sandıklarda yapıl
mış olan seçim ve tasnifte Millet Partisi, De
mokrat Parti, C. H. Partisi mümessilleri ve ni
hayet o kanuna göre kimler bulunması lâzım 
gelirse sandık başında bulunmuştur. Hiçbir iti
raz olmamıştır. İş ilçeye gelmiş, hiçbir itiraz 
edilmemiş, vilâyete gelmiş orada da itiraz edil
memiş ve nihayet mazbatalar verilmiştir. Ayın 
14 ünde seçim yapılıyor, ayın 21 inde yani se
çimden altı gün sonra bürolarda, masalar üze
rinde hazırlanan itirazlar baş göstermeye baş
lıyor. Çünkü o vakit memlekette yapılan seçim 
neticeleri taayyün etmiş bulunuyor, hele bir 
itiraz edeyim, bozulursa ben de kazanırım, diye 
düşünülüyor. Bunun üzerine Hilmi Ayrancı 
Yüksek Seçim Kuruluna müracaat ediyor. Yük
sek seçim Kurulu ile, il ilçeye lâzımgelen tet-
kikatm yapılmasını bildirmiştir ve orada lâ
zımgelen tetkikat yapılarak iş Yüksek Seçim 
Kuruluna gelmiş, Yüksek Seçim Kurulunda da 
iki komisyon ayrılmıştır. Bunu su komisyon 
tetkik etmiştir. Binaenaleyh ta sandıktan seçim 
kuruluna ve oradan Meclisteki Tutanakları İn
celeme Komisyonuna gelinceye kadar hiçbir 
itiraz olmamıştır. Arzettiğim gibi, hâsıl olan 
zihniyet acaba bunu kurtarabilir miyim zihni
yeti idi. 

Şimdi arkadaşlarım; Kastamonu'dan 10 mil
letvekili vardır. İki gün evvel ve demin Trab
zon Milletvekilleri hakkında görüşülürken de
nilmişti ki, bir bölgenin milletvekillerine itiraz 
edilsin veya edilmesin yekûnu birden görüşü-
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IÜT. (Gürültüler). Bu hususta karar aldınız. 

Şimdi dokuz arkadaşımızın tutanakları Ma
yıs ayının içerisinde itirazlı olduğu halde 
kabul edildi, yalnız bana ait tutanak kalmıştı. 
Bunun içerisinde ikinci bir tutanak vardı ki, 
demin sözcü arkadaşımız izah etti, vasfa aitti. 
Bunun dahi tetkikma lüzum görülmemiştir. 
Nihayet seçim kurulundan ve ilden gelmiş olan 
şey kabul edilmiştir. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
TAHSİN COŞKAN (Devamla) — Arada 

306 rey farkı mevcuttur. Fakat bu 306 rey far
kı Hilmi Ayrancı ile benim aramda değildir. 
İkimizin arasında bir arkadaş daha vardır. O 
arkadaş haksız görseydi, o da hakkını arayabi
lirdi, iddiada bulunabilirdi. Hattâ bu arkadaşın 
arada bulunmadığını da kabul etsek, yine Hilmi 
Ayrancı'nın hakkı yoktur, bu, rakamlarla sa
bittir. 

Bir arkadaş Çetmi köyünden bahsetti. De
mokrat Parti mümessili var mıdır? Vardır. 
(îsmî nedir sesleri), ismini bilmiyorum ki ,söy-
liyeyim, fakat vardır. 

HAYRI TOSUNOĞLU (Kastamonu) — Yok
tur. Olsaydı iki tane de Demokrat Partinin 
reyi olmak lâzım gelirdi. 

TAHSİN COŞKAN (Devamla — Çetmi kö
yünde C. H. P. 114 rey, D. P. 15 rey, Millet 
Partisi de 2 rey almıştır. Puslalar meydanda
dır ve Taşköprü'de yapılan tahkikat da bunu 
göstermektedir. Rakam arzediyorum. Yoktur 
diye efkârı bulandırmak ne dereceye kadar 
doğrudur? 

Yüksek Meclis muhtelif hatipleri dinledi. Ben 
de muhtelif partiden arkadaşlarımı dinledim. 
Çok değerli mütalâalarda bulundular. Burada 
hissiyatın yeri yoktur. Burada yalnız adaletin, 
millet iradesinin yeri vardır. 

Arkadaşlar, ben bu devre ile beraber yedi 
devreden beri milletvekiliyim. (Soldan gürültü
ler), («O zamanki tâyin idi» sesleri) Bugünkü 
liderleriniz o zaman nasıl tâyin ile mebus oldu ise 
ben de öylece tâyin ile oldum. (Gürültüler) Ama 
bir defa millet reyini göstermiştir (Gürültüler). 

BAŞKAN — Tahsin Bey, sözünüz varsa de
vam buyurun. 

TAHSİN COŞKAN (Devamla) — Var efen
dim. 

Yani Demokrat Parti kurucuları, başta Sayın 

.1950 O : 1 
Cumhurbaşkanı Celâl Bayâr, nasıl tâyin edilmiş 
idi ise... Altı devre bu devre ile beraber 7 nci 
devredir ki, milletvekili bulunuyorum. 7 nci Dev
rede tecelli eden reyler de bundan ibarettir. (Gü
rültüler) . 

Acele etmeyin efendiler, dinleyiniz, biraz ta
hammül ediniz efendiler. (Devam devam sesleri) 
Bu sıfatı şerefle taşıdım. 

Şerefle taşıdım, diyorum. Nihayet Tosunoğ-
lu gibi, filân gibi yeni gelmedim, halk bilir, hal
kın sevgisi ile geldim, milletin iradesiyle geldim. 

MURAD ALİ ÜLGEN (Konya) — Hepimiz 
millet iradesiyle geldik. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyi
niz. Siz de heyeti umumiyeye hitabediniz, rica 
ediyorum. 

TAHSİN COŞKAN (Kastamonu) — Binaen
aleyh aksi sabit oluncaya kadar milletvekiliyim'. 
Elinizdedir, 417 arkadaş vardır. Fakat çok kıy
metli, çok faziletli arkadaşlar vardır. Efkârı bu
landırmak için şu ve bu gibi sözleri söylemek, 
B. M. M. ine demiyorum, bâzı arkadaşlarıma ya
kışmaz. Karar yüksek heyetinizindir. Nasıl ister
seniz o suretle yaparsınız. 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahi-
sar) — Arkadaşlar; Tutanakları İnceleme Ko
misyonu üyesi sıfatiyle hemen, her mevzuda söz 
alıp kürsüye/ çıktığımdan dolayı affmızı rica 
ederim. Fakat Büyük Meclisin verdiği vazife 
dolayısiyle mecburi olarak kürsüyü arasıra iş
gal etmekteyim. 

Allaha çok şükür ki, bundan dört, beş sene 
evvel bu kürsüden hakların nasıl çiğnendiğini 
gören bir göze sahip isem, yine Cenabı Hakka 
şükrederim ki bu kürsüden bu hakların çiğnen
memesi için haklı ile haksızı ayırmaya çalışan 
bir Meclis ekseriyetini gören bir göze mâlik bu
lunuyorum. Bundan dolayı Allaha hamdüsena 
ederim. (Alkışlar) 

Bir prensip meselesi olarak daima müdafaa 
ettiğim bir nokta vardır, o da hak ve hakikat
tir. Oy hırsızlarının bu kürsüyü işgal edenlerle 
mücadeledir. Bunu Tahsin Coşkan arkadaşımız 
lütfen kabul- etsinler. Kendileri de şahittir ki 
dört, beş seneden beri daima bu kürsüden bu 
prensipi müdafaa etmiş bir arkadaşınızım. Be
nim bu müdaf iliğimi alarak hareket ettiğim 
mânasına alıyorlar. Kendisinden özür dilerim. 
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Atfetsinler, yanlış bir zihniy et e. sahip: bulunu
yorlar 

jŞunu arzetmek isterim, ki bjz buradan ne 
Tahsin Coşkan 'in hakana yere atılmasını müda
faa ederiz, ne de gayrkneşru olarak bu mukad
des çatı altında kalmasını istiyoruz. 

Ned«n Tahsin Coşkan gayrinieşru. olarak bu
rada kalmak istiyor. (Sold&n bravo sesleri, al
kışlar) i Biz aneak hakkın tezahürünü istiyoruz. 
Onun için arkadaşlarımızdan o i fikirde olanlar 
varsa fikirlerini tashifr etsinler, iki aday ara
sında size-, tekrar söylüyorum? birisi hiyleli 806 
reyle bahsin < Coşkan ^Demokrat .Partinin önüne 
geçmiştir diyorj diğeri yani Tahsin Coşkan da 
müdafaa ediyor, Ve diyor ki 306 veyahut 180 
bilmem kaç rey Halk Partisi almıştır. 15 rey 
demokratlar almıştır. Gerek iddiayı ser deden 
arkadaşımı, gerekse müdafaa yapan arkadaşımı 
hürmetle karşılıyorum. Aneak bunlar tahkik 
edilmemiştir. Neye istinaden karar verilecektir? 
İddiası tetkik edilsin, tahkik edilsin, haksız ise 
haklı ise, kabul etmek, haksız ise müdafaayı 
cerhetmek neticesine varacaksınız. Bir Avşar 
Köyünden, bir Çetmi Köyümden bahsediliyor. 
Arada 306 az gibi bir rey farkı var. Bunu dos
yalardan tetkik ve tahkik ettikten sonra eğer 
iddialar varit görülmezse buyurun Tahsin Coş
kan dört sene bizimle beraber meşru olarak 
otur diyelim ve kendisini tebrik edelim. Eğer 
iddialar vâritse buyurun Tahsin Coşkan hak
sızsın seni aramızda oturtanlayız diyelim. (Sol
dan alkışlar) Takdir sizindir. 

KA.YRt TOSUNOĞLÜ (Kastamonu) — Muh-
teuem arkadaşlar, Kamutaya arzı zaruri olan 
bir milletvekili arkadaşımızın tutanağına itiraz 
hakkında her milletvekili arkadaş ve bilhassa 
bu işi yakından takip eden onların muhalifi bir 
partili arkadaşın hakkıdır. Bu hakkı kullanır
ken sayın Tahsin Coşkan hiçbir zaman bunu 
kendisine bir tecavüz < telâkki etmemeli idi ve 
burada verdikleri cevaplarda sinirlenmemeli 
idiler. Bendenize günahkârlık atfettiler ama 
sebebini izah etmedikleri için bunu kendilerine 
olduğu gibi iade, ediyorum. 

iSözeü arkadaşın verdiği cevaplardan; Kamu
tayın fikrini lüzumsuz zaman geçinmekle işgal 
etmiştir. 

Bahusus ki, Jııeeleme Komisyonu raporun
daki muhalif kalan arkadaşlarla muhalif olmı-
yanların isimlerini1 okudular, bunları gözden 
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geçirince görülürki yalnız Cemal Köprülü ar
kadaşımız kendilerine iştirak etmiş ve bütün 
C. H. Partili arkadaşların lehteki reylerine 
mukabil 7 Demokrat Partili arkadaşın muhalif 
kalmıştır. 

Sözcü arkadaşımız Fahri Keçeci arkadaşı
mızın adaylığına itiraz,,edildiğini ileri sürdüler. 
Bilhassa itiraz eden Hilmi Ayrancı arkadaşımız 
Fahri Keçeci arkadaşımızla beraber birçok san
dıklarda sandık başlarına konulması kanun ica
bı olan matbu oy puslalarından isimlerinin 
çizildiği bir, hakikattir. Çünkü arkadaşlar; Halk 
Partisi o sırada Fahri Keçeci arkadaşımızın 14 
Mayıstan evvel 30 yaşını ikmal etmemiştir diye 
adaylığına itirazda* bulundular.' Halbuki nüfus 
kayıtlarının'tetkikında, 14 Mayış, günü kendisi 
30 yaşını 7 gün geçmiş oluyordu. Bu sıfatla 
adaylık<ilânında kanun 30 yaşının mutlaka.ik
mal edilmesi lâzımgeldiğini şart kokmadığı için 
ancak seçildikten sonra yani seçim günü 30 ya
şını ikmal etmiş* olan her vatandaşın .mebus ola
bileceği kanun kabul ettiğinden ve arkadaşımız 
da bizzat seçim propagandasına çıkmış bulun
duğundan Yüksek Seçim Kuruluna telgrafı 
bendeniz verdirdim. İtiraz vâki olunca, il se
çim kurulunun, kanuna muhalif olarak, Fahri 
Keçeci'nin aday listesinden isminin çıkarılması 
üzerine Yüksek Seçim Kurulu bir telgrafla bu 
kararı bozmuş bulundu. Fakat o zamana kadar 
bütün köylere ve sandıklara puslalar, gönderil
miş olmakla beraber il seçim kurulu, başkanının 
ilçe seçim kurulu başkanlarına vermiş. olduğu 
telgraflarla Fahri Keçecioğlu'nun adının oy 
puslalarından ve aday listelerinden çıkarüma-

• sını telgrafla bildirmiş olduğunu ve bu suretle 
Fahri Ke,çecioğlu arkadaşımızın isimleri çizil
mekle beraber, bu meyanda yine Halk Partili 
arkadaşlar sandık başlarında yalnız Fahri Ke-
çecioğlu değil, Hilmi Ayrancı da vardır onu da 
siliniz yolunda vâki olan lüzumsuz sözlerle Hil
mi Ayrancı arkadaşımızın da birçok yerlerde 
isimleri silinmiştiâr. 

Aziz arkadaşlar, bu mevzu üzerinde aleyhte 
konuşmak için ilk söz alan arkadaşınız oldu
ğumdan müsaadenizle burada bir iki noktayı 
izah edeceğim. Halk Partisinin eskiden beri 
seçimleri ayarlama usulü vardır. 

Yüksek malûmunuzdur (ki, Kaataanonı* se
çimleri tbütün vilayetlerden neticeler, ç^giği 
hakte maalesef ajansla, radyo ile ilân edilme-
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*niş ve ancak matbuatta; Halk Partisinin, Mil
let Partisinin adamları tarafından havadisler 
verilmek «suretiyle ilân edilmiştir. Geniş Ibir sa
bırla seçim sonunu (bekledik. On kilometre uzak
taki sandıktan 48 saat sonra tutanak geldiğine 
şahit olduk. 

işte aziz arkadaşlar, on kilometrelik ıbir yer
den kaza merkezine tutanağın getirilmesini is
temediklerinin, seçim sonunun kendi lehlerine 
ayarlanmasını telefonlarla hususi olarak, yekûn
lar alıp nerelerde ve ne suretle dalavre yapmak 
mümkün olabileceğini düşünerek ayarlamak 
esasına müstenittir. (Alkışlar) Sayın Tahsin 
Ooşkan (Bey arkadaşılmız Taşköprü Halk Partim 
sinin 13 000, Demokrat Partinin 7 000, Millet 
Partisinin 2 200 oy aldığını söylüyorlar. Yanım
da defter olmadığı için katı (bir şey (bilmemekle 
beraber, Ibu hususu doğru olarak kabul etsek 
dahi seçim neticelerini Ibüfeı vilâyet olarak mü
talâa etmek zaruretindeyiz. Buna mukabil Sa
yın Tahsin Ooşkan arkadaşımız buradan şu ra
kamı da veririm ki, Tosya'da üç bin rey alama
dıkları halde, Demokrat Partinin kazanmadığı
nı söylediği Halil Ayrancı dâhil olduğu halde 
kendilerinden 6 - 7 ıbin ioy fazla almışlardır. 

Yalnız arkadaşlar; mesele ile alâkadar olma
sı (bakımından bir noktaya temas ederek sözle
rime son vereceğim. 

Sözcü arkadaşımız Muammer Alakant arka
daşımıza bir sual tevcih 'ettiler. Bir sandık tas
nifi yapılmış mıdır? Ve nihayet Demokrat Par
tinin oy •miktarı nedir? Buna karşı bir cevap 
vermediler. Bendeniz yine söylüyorum k i ; 298 
seçtoen iştirak ettirilmiş, 298 i de Halk Pa r t i s i 
ne verilmiş şeklinde mazbata tanzim ettirilmiş
tir. Burada bizim müşahidimiz, D. Partinin san
dık üyesi bulunsaydı, reylerini kullansaydı iki 
tane reyin bulunmaması mı lâzımgelirdi ? De
mek ki, bu iki arkadaş da iddia ettiğimiz, itiraz 
ettiğimiz gibi kovulmuştur, bulundurulmamış-
tır. Tasnif de kendilerinin bildikleri şekilde 
yaptırılmıştır. 

Bilhassa dosya üzerine de iki kelime söyliye-
ceğim. Lüzumsuz cevaplar ikişer suret olarak 
dosyaya konulmuştur, buna mukabil o cevapla
rın aslı olan, sual ve itiraz mahiyetinde olan ya
zıların Meclise takdim edilen dosyada dahi su
retleri yoktur. 

Nihayet iSayın Tahsin Ooşkan arkadaşımız
dan, komisyon sözcüsü Halk Partili arkadaştan 

şunu Yüksek huzurunuzda soruyorum. Tahki
kattan neye korkuyorlar. (Bravo sesleri). Biz 
doğrudan doğruya Demokrat adayı arkadaşı
mızın kazandığını ve ıgüızel bir ayarlama ile 
onun kazandırılmadığını ve Tahsin Ooşkan ar
kadaşımızın kazanmamış olduğuna kanaat ge
tirdiğimiz için işin itirazlarımızın mahallinde 
milletvekileri arkadaşlarımız tarafından tahki
kini istiyoruz. Tahkik neticesinde ya itirazlar 
Varittir, ya değildir. Varit değilse (biz onu se
lâmlarız, varit ise kendisi de (millet iradesine 
boynunu büker, akıbetini kendisi tâyin eder. 
Rey ve karar Yüksek Heyetinizindir. Bendeniz 
doğrudan doğruya üç kişilik bir heyetin mahal
linde tetkik etmesini bunun için Tutanakları 
inceleme Komisyonuna işin iadesini teklif edi
yorum. (Alkışlar). 

HAMDI ORHON (Tralbzon) — Sözcüyüm, 
söz istiyorum. 

HALİS TOKDEMÎR (Gümüşane) — Arka
daşlarım; ikinci defa olarak bu kürsüye geliyo
rum. (Gürültüler). 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Sözcüyüm 
söz istiyorum. ,< 

BAŞKAN — Müsaade buyurun sözcü konuş
sun. 

HALİS TOKDEMÎR (Devamla) — Sözcü
den sırasını istiyorum, sözü bana bıraksınlar. 
Bize söz verilmiyecekse hiç çıkmıyalım. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Söz sıramı 
veriyorum. 

HALİS TOKDEMÎR (Devamla) — Arka
daşlar; bendeniz Tutanakları inceleme Komisyo
nunun naçiz bir üyesi olarak söz aldım. Bu iti
barla bu Komisyonun vazifesinin ne olduğunu, 
nasıl iş görmesi icabettiğini affınıza mağruren bir 
defa daha hatırlatmak istiyorum. Malûmdur ki; 
Tutanakları inceleme Komisyonu tutanak, itiraz 
dosyalarını alır tetkik ve tahkik için inceleme 
yapar. Bu incelemeyi yaparken hukuki delilleri 
hukuki karineler bulursa bunları tahkik ettirmek 
için mahallinde icabederse tahkikat yapar. Yani 
bu komisyonun asıl vazifesi nihai karar vermek 
değildir. Tekemmül etmemiş bir dosyayı tahki
kat ve incelemeden sonra tekemmül ettirmektir. 
Tekemmül etmiş tam ve kâmil bir dosyayı bir 
rapor halinde huzurunuza arzetmekten ibarettir. 
Halbuki bizim Tutanakları inceleme Komisyonu 
bilmiyorum her nedense her gelen işi, ' hemen de 
ekserisini diyeceğim, mahallinde tahkikattan 
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kaçınarak, hiçbir tahkikat yapmadan ancak kâ
ğıt üzerindeki iddiaların mücerret ve kavli mü
cerrette kalan bir iddia olduğu kanaati ile reddet
mekte ve bir rapor tanzim etmektedir. Şimdiye 
kadar incelediğimiz dosyalardan, tahkikatı beher 
mehal lüzumlu olan ve bugün bir tanesi de şu
rada Kastamonu seçimleri dolayısiyle gördüğü
müz dosyada olduğu gibi, tahkikat yapmak iste
diğimiz dosya her nasılsa ekseriyet alarak Komis
yonda bizi muhalefette bırakıyor. Kastamonu 
Milletvekilleri seçiminde elle tutulur, gözle görü
lür hukuki sebepler vardır : 

1. Oy puslaları yakılmış deniyor. Bu yan
mış mıdır, yanmamış mıdır? Sözcü arkadaşımız 
burada ifade buyurdular, dediler ki, yanan oy 
puslaları değildir, yanan zarflardır. Halbuki id 
diada deniliyor ki, oy puslalarıdır. Hangisidir? 
O mu doğru, bu mu? Bu da bizatihi tahkika muh
taçtır. 

2. Tasnif bitmeden, daha önce tutanak tan
zim edilmiş deniyor. Bunun da tahkik edilme
den, soruştutulmadan, doğru olup olmadığı bi
linemez. 

Çetmi köyünde tahakküm olmuş, baskı yapıl
mış, bir vatandaş kendi kuvvetine, gücüne, malî 
iktidarına güvenerek tahakküm yapmıştır. Bu 
doğru mudur? değil midir? Bâzısı doğrudur di
yor, diğer bir arkadaş doğru değildir diyor. Bu 
dahi tahkikat ister. 

Bütün bu iddialar neticesinde bir sandıktan 
290 oyun yanması mevzuubahistir. Bu ise neti 
ceye müessir bir hukuki sebeptir. Malûmdur ki, 
5545 sayılı Seçim Kanunu seçimlerin neticesine 
müessir sebeplerin behemehal seçimi ifşadedece
ğini belirtmiştir. Bu itibarla bu saydığımız se 
heplerin behemehal tahkiki icabedîyor. 

Bundan başka bir arkadaşımız biraz evvel 
Trabzon Milletvekilleri tutanaklarının görüşül
mesinde, diğer bir arkadaşımız da şimdi, Komis
yonda histen bahsettiler, hisle hareket etmekten 
bahsettiler ve burada Heyeti aliyenize tavsiyeler
de bulunuyorlar, diyorlar ki; İlişlerden âri olun. 
Müsaade ederlerse "huzurunuzda kendilerine şöyle 
cevap, vereceğim. Biz de enaz onu iddia eden 
arkadaş kadar hukuki görüşle, hukuki zihniyetle, 
hertürlü histen âri olarak tetkik ettik. îtimat 
buyursunlar. Yine biz de enaz kendileri kadar 
hüsnüniyet sahibi olduğumuza îtimat etsinler. 
Eğer gerek raporlarımızda ve gerek muhalefet 
şerhimizde ve konuşmalarımızda ufacık bir his 
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j payı seziliyorsa bunu da lütfen mazur görsünler. 

Bu his payı 1946 ve hattâ 1950 senelerinde C. H. 
Partisince yapılmış baskı ve tahakkümden duyu
lan ıstırabın ifadesidir, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Hamdi Orhon. 
RAPOR SÖZCÜSÜ HAMDt ORHON (Trab

zon) — Muhterem arkadaşlar, Büyük Meclisin 
umumi temayülâtı encümenler için bir direktif
tir. Bu itibarla Tüzüğün 44 ncü maddesi muci
bince dosyayı geri alıyorum, icabı yapılacaktır. 
(Alkışlar). (Reye, reye sesleri). 

BAŞKAN — Ohalde şimdi arkadaşlar; sözcü
nün ; bu raporun Komisyona iadesi hakkındaki ta
lebini kabul buyuranlar... (Gürültüler, sözümüz 
vardır sesleri). Komisyona iade edilirse söze ma
hal kalmaz. (Gürültüler). 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYO

NU BAŞKANI KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Ka
rahisar) — Efendim, yüksek malûmunuzdur ki, 
her komisyonun bir başkanı, bir sözcüsü ve bir de 
kâtibi vardır. Arkadaşımız salâhiyetini tecavüz 
ederek dosyayı geri istemiş bulunmaktadır. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar). Komisyon Başkanı 
âcizleridir. Sözcü de Hasan Fırat ve Kâtibi de 
Sadık Giz dir. Ancak biz iyi bir niyet sahibi ol
duğumuzu göstererek bu işin raportörlüğünü bu 
arkadaşımıza verdik. Binaenaleyh Komisyonun 
asıl sözcüsü değildir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, burada bir kayıt 
var, bendeniz onu gördüm, belki hata ediyorum, 

I burada: Bu rapor sözcüsü Hamdı Orhon, deni
liyor. (Sağdan tamam sesleri). 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL ÖZÇOBAN (Afyonkârahi-
sar) — Bu raporun sözcüsüdür, komisyon söz-

I cüsü değildir. 
LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim, 

I uzun zamandan beri müzakere edilen mevzu, 
Tahsin Coşkan arkadaşımızın seçim tutanağına 
yapılmış olan itirazların tetkik edilip edilme
mesi hususuna tevcih edilmiş bulunmaktadır. 
Tahsin Coşkan arkadaşımız bu kürsüden kendi
lerini şu suretle müdafaa eder vaziyete geldiler: 
Efendim, itirazlar, Seçim Kanunu hükümlerine 
göre zamanında yapılmamıştır binaenaleyh bu 

I bakımdan bize vâki olan itirazın esas bakıımn-
I dan reddedilmesi lâzımdır. 
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Halbuki bu mesele, bundan evvel Yüksek j 

Kamutayda karara bağlanmış ve binaenaleyh 
Yüksek Meclisinizin hiçbir vakit zaman kaydiy-
le mukayyet olmadığı esası tebellür etmiş bu
lunmaktadır. Bu bakımdan bu şekildeki müta
lâalarının varit olmaması ieabederdi ve varit 
değildir. O halde mevzuu esastan ele almak lâ
zım gelmektedir. Arkadaşlar bu mevzuda, mü
saadenizle Nasraddin Hocanın, espirisini hiçbir 
zaman kaybetmiyen fıkrasmı arzedeceğim. Nas
raddin Hocaya davacı gelmiş dâvasını anlatmış 
Hoca dinlemiş haklısın demiş. Sonra davalı 
Nasraddin Hocanın yalnız olduğu zaman yanına 
gelmiş hâdiseyi anlatmış Nasraddin Hoca ona 
da haklısın demiş. Bu fıkranın espirisi hiçbir 
zaman kaybolmıyacaktır. Bundan anlaşılır ki, | 
her hangi bir iddia tahkik edilmeden, müdafaası 
alınmadan hiçbir zaman hak ve hakikat istihsal 
edilemez. O halde bugünkü durum karşısında 
Yüksek Meclisin mütalâası ne olmalıdır? 

Arkadaşlar, Bu mevzu ile pek alâkalı olarak 
Bacon'm bir noktayı nazarını da Yüksek Heye
tinize arzetmek isterim. Bacon diyor ki, «Bir 
mevzuu iyi vazetmek onu yarı yarıya halletmek 
demektir.» Şüphesiz bu mevzu pek güzel ortaya 
atılmıştır. .Bu ana kadar uzun uzun münakaşa 
ve teşrih edilen konuyu bendeniz tekrar bir ke
re daha telhise çalışacağım. Efendim ortada 
Tahsin Coşkan arkadaşımızın seçim tutanağına 
müteveccih bir itiraz mevcuttur. O halde bu 
O halde bu itiraz ne zaman kabul edilmeli, ne 
zaman reddedilmelidir. Eğer bu meseleyi hal
ledersek o takdirde, zannediyorum ki, uzun uza-
dıya münakaşası yapılan mevzu da ortadan 
kalkmış olacaktır. Bir itiraz ne zaman tetkik 
edilmelidir. bir itiraz ne zaman tahkik edil
melidir. Eğer. o itiraz, o hâdise hukuki esasla
ra göre yapılmış ve neticede ortada mevcut olan 
hatalar neticeye müessir bulunmamışsa o tak
dirde tahkikat dosya üzerinde yapılmalı ve bu 
takdirde bu itiraz rededilmiş olmalıdır. Fakat 
eğer mevcut olan itiraz aynı zamanda hukuki 
esaslara mugayir bulunup neticede de ortada 
iddia olarak gösterilen maddî hata neticeye mü
essir bulunuyorsa o takdirde ne yapmak lâ
zımdır? O takdirde evvelâ kabul etmek ve tah
kikat açılmasına karar vermek iktiza eder. O halde 
meseleyi bu şekilde telhis ettikten sonra tekrar 
Tahsin Coşkan arkadaşımızın seçim tutanağı 
hakkında yapılmış olan itiraza rücu edelim. J 
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Bu meselenin hukuki taraflarını arkadaşları
mız izah ettiler. (Kâfi sesleri). Bundan dola
yı ben bu kısmı tekrar etmiyeceğim. Yalnız 
ortada hesaba dayanan bir noktayı izah edece
ğim. 

Arkadaşlarımızın itirazlarında izah ettikleri 
gibi iki sandıktan bahsettiler. Bundan bir ta
nesinin 298 oyunun doğrudan doğruya Halk Par
tisine gösterildiğini iddia ettiler. Bir anda bu 
298 sandıktan 198 tanesi Demokrat Partiye ve
rilmiş olsaydı, Tahsin Coşkan arkadaşımız 
66 326 rey almış olmasına göre bu yekûndan 
198 tenzil edilecek olursa bu takdirde Tahsin 
Coşkan 66 128 rey almış variyete düşer ve bu
na mukabil Demokrat Partili arkadaşımıza 198 
rey ilâve edilecek olursa bu defa Demokrat Par
ti namzeti arkadaşımız 66 210 rey almış bulu
nuyor ve bu yolla Tahsin Coşkan arkadaşımı
zın üzerine çıkmış bir vaziyet hâsıl oluyor. Gö
rünüyor ki, ortada bahsedilen hukuki mesele
ler ve usule dair olan noksanlar Seçim Kanu
nunun, o seçim tutanağının iptal edilmesi husu
sundaki kabul ettiği esaslar bertaraf edilse bi
le şu maddi vakıayı maddi hata olarak kabul 
etsek, netice bütün açıklığı ile Demokrat Parti 
adayı arkadaşımızın lehine tecelli edecektir. O 
halde mesele, neticeye müessir bir mesele ola
rak karşımıza çıkmaktadır. 

Eğer millî irade esası üzerinde ve şu Yük
sek Mecliste şu Yüksek Meclisin bize bahşet
miş olduğu, millî iradenin bize bahşetmiş oldu
ğu şerefi aziz milletimizin tesirsiz verilmiş rey-
leriyle temsil etmek istiyorsak bu meselenin tah
kik edilmesi iktiza öder. Zannederim ki, Tah
sin Coşkan arkadaşımız da bunu bu şekilde ka
bul edecektir. İtirazlar tetkik edilmediği müd
detçe vaziyet daima meşkûk kalacak vicdanlar 
şüphe ile sızlıyacaktır. Mademki, ortada bir 
tereddüt vardır. O takdirde seçimin neticesine 
müessir olan bu tereddüdü, bu itirazları izale 
etmek için itirazın tahkik edilmesi lâzımgelir. 
Fikirlerimiz bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Muammer Alakan t (Soldan re
ye koyun, sesleri). 

Takrir var, yeterlik takriri,«okunacaktır. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — C. H. P. sin

den ve benden bahsetti. Söz hakkımdır. 
BAŞKAN — Sizi görmedim, buyurun. 
HAMDI ORHON (Devamla) — Kemal 0z-
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çoban, af buyursun, sevdiğim bir arkadaştır. Söz
cülüğümü inkâr ettiler. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — O da 
sizi sever. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Tüzüğün 26 
RCI maddesini okuyayım, Meclisi Âliniz tenevvür 
etsin : 

(...Bir komisyonda, belli bir iş için, gerekirse 
özel bir sözcü seçilir.) 

Binaenaleyh muhterem arkadaşmı heyecan
lanarak sözcüdür, değildir, diye konuştular. 
Müsterih olabilirler. 

İkincisi, bü işin başında arzettim. Yüksek 
Meclisin umumi temayülü komisyonlar için bir 
direktiftir, dedim. Direktifiniz dahilinde gereği 
yapılmak üzere Tüzüğün 44 ncü maddesine göre 
dosyaya komisyona alıyorum, dedim. 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — Danıştayda açık bulunan altı üyelik 
için seçim yapılmalına dair Başbakanlık tezkere
si ve Adalet ve İçişleri Komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyon raporu (3/72) [1] 

BAŞKAN — Ruznamede bulunan, Danışta-
ya seçilecek altı zat için Karma Komisyonun 
raporunu okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Arkadaşlar şimdi bu Karma 
Komisyon raporunda isimleri yazılı 18 arkadaş
tan altı isim seçerek oy puslalarını vereceksi
niz. Yalnız toplanan oyların tasnifi için üç ki
şilik bir tasnif heyetini kura ile seçeceğiz: 

Fikri> Apaydın (Kayseri), Hüseyin Fırat 
(îçel)^ Fehmi Açıksöz (Zonguldak). 

(Üç komisyon olsun sesleri) 

[1] 5 sayili basmayazı tutanağın sonundadır. 
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I BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında

ki önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Mazbatanın mahallinde 

i tahkik edilmek üzere komisyona iade edilmesinin 
reye konulmasını rica ederim.. 

Bolu Milletvekili 
'Kâmil 

BAŞKAN — Bu önergeyi kabul buyuranlar 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Dosyayı komisyona iade ediyoruz efendim. 
15 dakika sonra toplanılmak üzere Birleşime 

ara veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 17,15 

BAŞKAN — Eğer heyeti muhtereme teklif 
yaparsa, tasnifi kolaylaştırmak için ~ iki veya 
daha ziyade komisyon seçilmesi için reyinize 
müracaat edeceğim. * 

Reyinize arzediyorum. Üç komisyonu kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar.. Ekseriyetle 
üç komisyon kabul edilmiştir. 

Birinci komisyonu seçmiştik, şimdi ikinci 
ve üçüncü komisyonların seçimine geçiyorum: 

Mesut Güney (Çoruh), Fuat Seyhun (Anka
ra), Muammer Obuz (Konya). 

BAŞKAN — Üçüncü komisyon için ad çe
kiyorum. 

Doğan Köymen (Giresun), Mehmet Kartal 
(Malatya), Ferit Kılıçlar (Muş). 

BAŞKAN — Komisyon seçimleri tamam ol
muştur. 

Şimdi hangi seçim çevresinden başlanacağı
na dair ad çekiyorum. Denizli'den başlıyoruz. 

Muhterem heyetinizden bir ricamız var. İsim
leri okunup da oylarını kullanan arkadaşlar Mec-

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Başkan vekili Hulusi Köymen (Bursa) 

KÂTtPLER : Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 
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liste yerlerini derhal alsınlar. Bu suretle ruzna-
menin diğer maddelerinin müzakeresine devam 
etmek imkânını bulalım. 

Bir taraftan tasnif yapılır, bir taraftan da 
ruznamenin müzakeresine devam ederiz. 

Arkadaşlar tasnif heyetij olarak kura ile se
çilen bu üç komisyon boş bulunan İçişleri Ko
misyonu salonunda tasnifi yapacaklardır. 

(Oylar toplanmak için adlar okunmaya baş
landı). 

HÎMMET ÖLÇMEN (Konya) — Yalnız vi
lâyet ismi okunsun. 

BAŞKAN — Olmaz. Her milletvekilinin adı
nı okumaya mecburuz. 

Oy vermiyen kaldı mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonuna seçilen arkadaşlar bu

radalar mı? Lütfen sepeti beraberlerinde hade
me götürsün. 

4. — Erzurum, Milletvekili Bahadır Dülger'-
in, Dilekçe Komisyonunun 7 . VII . 1950 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 67 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/60) [1] 

BAŞKAN — Arkadaşlar şimdi ruznamenin 
dördüncü maddesine sıra gelmiştir. Dilekçe Ko
misyonunun raporu okunacaktır. 

. (Rapor okundu). 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen

dim, Dilekçe Komisyonunun Başkam olarak 
değil, Dilekçe Komisyonunun Başkanı ile ko
misyon arasında bahis mevzuu olan ihtilâf se
bebiyle de değil, yalnız geçen defa geçmiş eski 
bir muamelenin muterizi olarak karşınıza çık
mış bulunuyorum. 

Bunu böylece arzettikten sonra, meseleyi 
çıplak olarak ıttılaınıza arzetmek isterim. Me
sele şudur: 

Dilekçe Komisyonunun kararında adı geçen 
ve Meclisimizden bir imtihan hakkı daha isti
yen talebenin durumu ve mesnetleri şudur efen
dim; - tarihlerin fevkalâde ehemmiyeti olduğu 
için arzediyorum. - Bu zat, 27 Ekim 1948 tari
hinde fakülteye kaydolunmuştur. Şimdi, o ta
rihte mer'i bulunan imtihan yönetmeliğinin 

[1] 6 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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15 nci maddesinde diyor ki ; fakülteye giren 
öğrenciler üç imtihan hakkına sahiptir. Bir 
tanesi yaz devresi, bir tanesi kış devresi, yani 
bir talebe Ekim ayında imtihana girerse 
bundan altı ay geçtikten sonra yani bir 
Haziranda ikinci imtihana girecektir. On
dan sonra mütaakıp senenin Şubat ayında 
imtihana girecektir. Ve daha sonra da yine 
Haziran ayında imtihana girmesi lâzımdır. Bu 
üç imtihana girip de muvaffak olamıyan tale
benin kaydı silinir, diyor. 

Şimdi mevzuubahis olan talebe 1948 senesi 
ekim ayında mektebe dâhil olmuş, o senenin 
1949 Şubatında açılmış olan imtihanlara girer. 
Çünkü aradan altı aylık bir müddetin geçmesi 
lâzımdır. Bu müddet geçmiştir ve talebe 1949 
senesinin Haziranında imtihana girmiştir. Bu 
imtihandan dönmüştür. 1949 senesi Eylülünde 
bir imtihana daha girmiştir. Şimdi demek ki, bu 
talebe yürürlükte bulunan imtihan talimatna
mesinin kendisine vermiş olduğu iki imtihan 
hakkını bu suretle zayi etmiştir. Bu arada baş
ka 'bir hâdise cereyan etmiştir. 1948 senesinin 
Nisan ayında meriyete girmiş olan imtihan yö
netmeliğinin 15 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Bu defa yeni bir imtihan yönetmeliği kabul edil
miştir. Bunun tarihi de 13 Nisan 1949 dur. Ya
ni Ibu çocuk Harzian 1949 da ilik imtihana gir
meden evvel kendi imtihana girdiği sırada bir 
yaz ve Ibir de kış imtihan hakkını kalbul eden 
imtihan yönetmeliği 13 Nisan 1949 tarihinde 
meriyetten kalkmıştır. Ve yeni gelen imtihan 
yönetmeliği bir yaz, ıbir de güz imtihanı koy
muştur. Yani Şubat imtihan hakkını Eylüle ge
tirmiştir. Demek ki, talebe imtihana girdiği za
man bugün mer'i olan yönetmelik mevkii meri
yette idi. Buna istinaden kendisi evvelâ 1 Hazi
ran 1949 (da imtihana girmiş ondan sonra da ye
ni yönetmelik ahkâmına göre Eylülde imtihana 
girmiş ve dönmüştür. Yani iki imtihan hakkını 
kaybetmiştir. Bu sırada kendisinin de dâhil ol
duğu ıbir gurup, Büyük Millet Meclisine müra
caat etmiştir. Bu müracaatında diyor ki : Efen
dim (biz mektebe girdiğimiz zaman 1948 sene
sinin Ekim ayında tadil edilmiş olan yönetme
lik meriyette idi, bize bir yaz Ibir de kış imti
han hakkı veriyordu. Bu, (bizim hakkı ımuktese-
Ibimizdir, hakkı mulktesebimk olan Şubat imti
hanı hakkımızı iade ediniz, diyor, feir defa Ha
ziranda, bir defa da Eylülde imtihana girmiştir. 
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Mevcut yönetmeliğe göre (bir daha gelecek Ha
ziranda imJtihana gireceklerdir. Şimdi diyorlar 
ki, bugünkü yönetmeliğe göre 'bize Şubatta im
tihan' hakkı veriniz. Müracaatları üzerine işi 
Büyük Millet Meclisi ele almış, demiş ki, 2698 
numaralı kararda; mektebe girdili zaman ken
dilerine kı§ imtihanına girmek hakkını veren 
yönetmelik meriyettedir, o halde bunlar kış im
tihanına girmek hakkını kazanmışlardır. Bu 
müktesep inakları karsısında bunların bir defa
ya mahsus olmak üzere Şubatta imtihana gir
meleri yerinde olur. Yalnız müktesep bir hakkı 
yenilemek mahiyetinde ve 1950 Şubat ayında 
bir defaya mahsus olmak üzere bir imtihan hak
kı verilmiştir. Bir hakkı müktesep olarak imti
han Hakkının verilmesi de lütuf ve bir atıfet 
değildir. Mevzuubahis talebe ha^kı müktesep 
olarak Meclis karariyle ihya edilmiş olan imti
hana girmiş ve onda da dönmüştür. (Uğultular, 
gülüşmeler). 

Arkadaşlar, hususi vaziyeti de arzedeeeğim. 
Bu arada Büyük Millet Meclisine başka bir mü
racaat da vâki olmuştur. O müracatın mahiye
ti de şudur : Hukuk Fakültesi üçüncü sınıfında 
bulunan talebeler dönmüştür. Sınıftan döndük
ten sonra Büyük Millet Meclisine demişlerdir 
ki; efendim biz 1946 - 1947 .yılında fakülteye 
yazıldık, biz fakülteye girdiğimiz zaman eski 
imtihan yönetmeliği mer'i idi binaenaleyh fa
külteden çıkıncaya kadar bizim hakkımızda es
ki imtihan yönetmeliği cari olmalıdır, bu bizim 
hakkı müktesebimiz, demişler ve yeni imtihan 
yönetmeliğine .göre sınıfta kaldıkları nazarı iti
bara alınarak o zamanki B. M. Meclisi bunlara 
atıfet olarak bir imtihan hakkı daha vermeyi ka
bul etmiştir. Bu imtihan hakkı da 1950 Şubatın
da açılmıştır. Şimdi nazarı dikkatinizi celbede-
rim, B. M. Meclisinin kararına müsteniden 1950 
Şubatında Ankara Hukuk Fakültesinde iki imti
han açılmıştır. Bir tanesi birinci sınıf talebeleri 
içindir ki, eski yönetmeliğin kendilerine verdiği 
hakkı kullanması için. İkincisi de 1946 -1947 yıl
larında mektebe yazıldıkları için kendilerine ve
rilmiş olan munzam ve atıfet haktan istifade ede
cek 3 ncü smıf talebeleri B. M. Meclisince bir lü
tuf, ihsan olarak verilmiş olan imtihan da 1950 
Şubatında açılmıştır. Şimdi çocuk diyor ki, B. M. 
Meclisinin atıfet olarak bana vermiş olduğu imti
hana girdim, muvaffak olamadım. Binaenaleyh 
benim asıl imtihan hakkımı bu atıfet nezetmez, 

bana bir hak daha veriniz. 
Şimdi arkadaşlar, hâdisenin çıplak mahiyeti 

bu. Biraz da talebenin hususi vaziyetine geleyim. 
Tam müdellel olmak için hepsini izah etmek ve 
Meclisi Âlinin huzurunda ihya etmek mecburi
yetindeyim. 

Arkadaşlar, birinci sınıfta altı tane imtihan 
vardır. Bu imtihanlardan ikisi yazılı, dördü söz
lüdür. Yazılı imtihanlar kur 'a ile çeküir -ve imti
hanlara girip asgari beşer numara almak lâzım
dır. Yani altı imtihandan ikisinden beşer numa
ra almak lâzımdır. Geri kalan dört imti
handan sözlü imtihandan alınacak netice
nin yekûnu 42 olacaktır. Yani, vasati olarak 
yedi numara tutturmak lâzımdır. Bu -arkadaş 
Haziran 1949 tarihinde yazılı olarak Anayasa 
Hukuku ve Siyasi Tarih imtihanlarına girmiş, 
birinden 5, ötekinden 6 almış.. Bütün bu devrede 
diğer altı imtihana girmiş 33 numara almıştır. 
Eylül 1949 tarihinde artık yazılı imtihan hakkı 
bir defa kazanıldı mı, ondan bir daha imtihana 
girmesine lüzum yoktur. İki imtihana girdiği için 
Eylül de, 1949 Eylülünde, dört dersten imtiha
na girmiş. Oradan da yekûnen 36 numara almış 
dönmüştür. 1950 Şubatına gelmiş orada da yazılı 
imtihana girmemiş, yine dört imtihana girmiştir. 
Ondan da 35 numara almıştır. 

Arkadaşın iddiasını şahsi bir mesele olarak 
mütalâa etmiyorum. Arzettiğim basit bir imti
han meselesi değildir. Bir psikoloji meselesi, bir 
prensip meselesidir. Bir hukuk meselesidir. Onun 
için Yüksek Kamutayın huzuruna getirdim, 
efendim. 

Şimdi ortada şöyle bir mesele var. Üniver
siteler Kanununun, yani Üniversiteye muhta
riyet veren kanunun 7 nci madedsinde aynen 
şöyle deniyor. 

« öğrencilerin her türlü işlemleri fakülte 
yönetim kurulunca incelenir. Bunlardan ya
zılma, çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanla
ra ait olanlar hakkında takdire bağlı ve kesin 
karar verilir ». 

Arkadaşlar, şu arzettiğim Üniversiteler Ka
nununun 7 nci maddesinin hükmü üniversitele
rin imtihanları hakkında takdire bağlı olarak 
vermiş olduğu kararlar katî ve üzerinde duru
lamaz hükümler olduğunu ispat ediyor. 

Halbuki, bundan evvelki Kamutay, bizim 
tarafımızdan muhterem olarak sayılması lâzım-
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gelen ve kendimizin yaptığı bir hükme, bir hu
kuk devletinin meclisi olarak, kendimizin ri
ayet etmesi, onu müdafaa etmesi lâzımgelirdi, 
Üniversiteler Kanununun şu hükmüne riayet 
etmek lâzımgelirdi. Halbuki birtakım siyasi 
mülâhazalarla ve birtakım topluluklara hoş gö
rünmek mülâhazasiyle bir siyasi vaziyet olarak 
ele almış ve üniversitenin muhtariyeti fevkalâ
de bir şekilde hırpalanmıştır. 

Arkadaşlar, şunu soruyorum, ki Büyük Mil
let Meclisinin imtihan meseleleri gibi fevkalâde 
teferruatına mütaallik olan meselelere devamlı 
bir surette müdahalesi üniversite profesörlerinin 
ve o bünyede salâhiyettar uzuvların talebeler 
üzerinde tesirini sıfıra indirmiştir ve bir karga
şalık manzarasını getirmiştir. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; bu, bugünkü devrede öyle bir 
çığır açıldı ki, bizim gençlik zamanında sınıfta 
kaldığı için süklüm, büklüm, kafasını önüne eğe
rek mahcubane bir şekilde öğrenmek için çırpı
nan talebeler muvaffakiyetsizliğinin neticesi ola-
larak hocalara isyan etmiş ve Büyük Millet Mec
lisinin huzuruna çıkmak cesaretine kadar onları 
götürmüştür. 

Arkadaşlar, bu çığırın açılması memleketi
mizin istikbali için, gençliğin yetiştirilmesi için; 
bu memlekette ilmin, irfanın ve hoca hakkının 
müdafaa edilmesi için açılmış olan çığırların en 
(kötüsü, en fenası, en tehlikelisidir. (Bravo ses
leri). 

Biz hakları müdafaa etimiyelim demiyoruz. 
Biz hakları müdafaa edelim derken muhtar ola
rak kurduğumuz muhtar olarak yetiştirmeye 
çalıştığımız en büyük ilmî kurulun otoritesini 
[baltalamak yoluna gitmiyelim diyoruz. Ben bu 
karara itirazımı bu düşüncelerle getirdim. Ay
rıca başka bir şey daha söyliyeoeğim. Mevzuu-
bahis olan talebe askerî taleibedir. Millî Savun
ma Bakanlığı hesabına okumakta olan bu tale
be bu milletin, çıplak milletin, çarıksız, elbise
siz, çini çıplak, per perişan milletten alınan pa
ra ile okuyan bir talebedir. Bunun üzerinde ha
yat yükü yoktur. Fakir bir ailenin çocuğu olsa 
dahi rahat bir şekilde tahsil etmek imkânlarına 
mâlilk bulunan bir talebedir. Bizim hakkımız, 
çıplak .köylüden, aldığımız vergi ile muvaffaki-
yetsiz îbİT talebeyi okutmaya çalışmak değildir. 
(bu, hakkaniyete, adalete uygun değildir. Ben 
büyük bir kitlenin hakiki mevzuubahis olduğu 
zaman bir tek şahsın hakkı esasen hakkı yok ya, 

üzerinde ısrar edilmesine razı değilim, muvaff a-
Ikiyetsiz bir talebe çekilir saftan. Muvaffakiyet-
le o vazifeye devam edecek olan binlerce köy
lü genç saf dışında bekliyor, bu imkânları bek
liyor. 

Onun için ben komisyon tarafından verilmiş 
olan, ve haksız olaraik hükümlere, yönetmelik
lere aykırı olarak verilmiş olan bu kararın ip
tal edilmesini, millet hukukunun yerine getiril
mesini, üniversite muhtariyetinde açılmış olan 
kötü bir çığırın ebediyen burada kapatılmasını 
Yüksek Meclisten talep ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Raif Ayjbar. 
DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜfSÜ RAÎF 

AYBAR (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, 
Dilekçe Komisyonunun Sözcüsü olarak belift de 
birkaç arkadaşımdan sonra söz ıalıp meseleyi 
poze etmek üzere huzurunuza çıkmak niyetin
de idim. Fakat Bahadır Dülger arkadaşımın he
men akabinde söız almamı ieabettiren şey; arka
daşınım meseleyi Büyük Meclise biraz başka bir 
zaviyeden yanlış bir görüş zaviyesinden akset
tirmiş olmasındaki kanaattir. 

Arkadaşım buyurdular k i ; bu dilekçi Mecli
simizden bir imtihan hakkı daha istemek üzere 
gelmiştir. Böyle bir şey yoktur. Bu dilekçi, Mec
listen; verilmiş, .konuşulmuş ve bunun haricinde 
tüzüklerin, yahut kanunların kendisine tanıdığı 
haklar haricinde bir başka hak istemek için gel
miş değildir. Komisyon meseleyi bu zaviyeden 
ele almamıştır. Mesele çünikü bu değildir. Müsa
adenizle komisyonun tetkikma (mevzu yaptığı bu 
meseleyi nasıl kabul etmiş olduğunu, sadakat 
göstererek, kısaca arzedeyim. 

Efendim, 1948 - 1949 ders yılında meriyet 
kazanmak üzere bir imtihan yönetmeliği 
vardır. Bu imtihan yönetmeliği o seneden iti
baren talebelere tatJbik edilme, yani meriyete 
girme vaziyetindedir, dilekçi, 1948 - 1949 ders 
yılında Hukuk Fakültesine intisap etmiş bir ta
lebedir. Meriyette olan yönetmelik ve intisap 
tarihine nazaran dilekçi ve emsalinin, yönetme
liğin 13 ncü maddesindeki hükme göre, karşı
sında bulunduğu imtihan devrelerinin tesbiti 
şudur; 

Genel kurul başka türlü karar vermedikçe, 
ıgüz devresi imtihanları Eylülün 20 sinde kış 
devresi imtihanları Şubatın birinde başlar. 

Fakat istiklâline, muhtariyetine hepimizin ve 
bütün Meclis üyelerinin katî bir sadakatle bağlı 
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bulunduğu üniversitenin yönetim kurulu, şu yö
netmeliğin 13 ncü maddesini çok taze olarak ka
bul etmiş, yani hemen o sene kabul edilmiş olan 
bu yönetmelikle tesbit edilmiş bulunan bu imti
han devrelerini anlaşılmaz bir durumla ve talebe
nin aleyhine katî neticeler vereceğini arzedece-
ğîm şekilde, kurul karariyle ki kurulun salâhi
yeti vardır, değiştirmiş, değiştirmenin netice
sinde güz devresi imtihanının Eylülde yapılması 
ve kış devresi imtihanının Şubatta yapılması hük
mü tamamen tebeddüle uğramış, başka bir imti
han devresi usulü kabul edilmiştir. Bu kabul 
edilen imtihan devresi usulünde yaz devresi var
dır. Yaz devresine 25 Mayıstan itibaren yani Ha
ziran imtihanı dediğimiz devre ile girilmektedir. 
Güz devresi olarak da Eylül 20 den sonraki im
tihan devresidir. Şimdi 1948 - 1949 ders yılında 
şu yönetmelik gereğince ilk imtihan devresini 20 
Eylül olarak beklemekte olan talebe, 29 Nisan 
günü kabul edilen bîr tadille 25 Mayısta imti
hana girmeye davet edilmiştir. Fakültenin ilân 
ettiği bu değiştirme talebe için muta olduğundan 
bütün talebe bu imtihana girmiştir. Dökülen dö
külmüş geçen geçmiştir. Okadar dökülmüştür 
ki, raporda sözü geçen 2698 sayılı Karara, kî bu 
kararda bugünkü dilekçinin imzası da vardır. 
Mesnet olan arzuhalde bin imza vardır. Bu bin 
imzanın sahibi olarak Meclise demişler ki: 20 Ey
lülde yapılması lâzımgelen imtihanımız, kısa bir 
müddet evvel haber verilmesi suretiyle Eylülde 
yapılması lâzımgelen bir imtihanın böyle kısa bir 
müddetle Mayısa alınmış olması dolayısîyle, ancak 
28 kişilik bir sınıf terfii neticesi doğmuştur. Hal 
böyle olunca Büyük Meclis, alelade bir tüzük de
ğişmesi gibi görülen bu değişiklik sonunda 950 
genci, 950 aileyi ve 950 insanın bir yılını rizke 
etme neticesini veren bu hali, bir hakkı.müktese
bin ihlâli mahiyetinde görmüş ve bu sebeple 2698 
numaralı Kararla bu hakkı müktesebin ihlâli ka
bul edilmiş, fakat kaybolan bu hak yerine Şu
batta bir imtihan hakkı verilmiştir. Şimdi Şu
batta imtihana girip de kaybederse yeni yönetme
liğe göre, değişen tüzüğe göre, üçüncü imtihan 
hakkını kullanması ancak mütaakıp senenin Ha-
ziranındadır. Komisyonumuzca verilmiş olan ka
rar, 2698 sayılı karar ile katileşmiş ve kanun kıy
metinde lâzımülinfaz hâle gelmiş bulunan bir ka
rarın, yedi muvafık 6 muhalif reyle profesörler 
kurulu h^İtinin kararı muvacehesinde, sıfıra in-
dirilemiyeceği esasına müptenidir. Dülger arka-
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i daşım buyurdular ki, kanunun 7 nci maddesinde 

üniversite kurullarına bu hususlarda kesin karar 
vermek salâhiyeti verilmiştir. 

Arkadaşlarım; burası yüzde yüz doğrudur. 
Bunda şekkü şüpheye mahal yoktur. Ama üni
versite kurullarına kesin karar hakkını kabul 
ettiğimiz zaman düşünülmek lâzımgeliyor ki, Ka
mutayın lâzımülinfaz olan kesin ve katî kara
riyle, üniversite kurulunun kesin karar hakkı 
taarruz ettiğinde; elbette lâzımülinfaz olan Ka
mutayın mesbuk kararının tatbiki icabeder. Ko
misyonumuz bu cihetleri böylece düşünmüş ve 
böylece tezekkür etmiş olduğu içindir ki; 67 sa
yılı Kararı vermiş ve itiraz üzerine de kararında 
İsrar ederek raporu huzurunuza getirmiştir. 

Şimdi şu durum muvacehesinde tekrar baş
ladığım noktaya avdet ederek diyeceğim ki; Ba
hadır Dülger arkadaşımızı ikna edemeyişimizin 
sebebi, noktai hareket yanlışlığındadır. Bu talebe 
başka, yeni bir hak istemiyor. Evvelce kendisini 
de ihtiva eden bir grupa, arzettiğim şekilde, veril
miş bir hakkın, o kararın infaz edilmemesi neti
cesini doğuran üniversite kurul kararı muvace
hesinde Büyük Millet Meclisine diyor ki; verdiği
niz karar benim anladığım şekilde ise Haziranda 
imtihana girmek hakkımı teslim buyurun. Hattâ 
dilekçe sahibinin dileği bunun bir tefsiri talebi 
mahiyetindedir. Fakat burada bu tefsir tâbiri 
biraz amiyane kullanılmış olmasından dolayı ka
rarın lâzımülinfazlığını ve hakkı müktesepli bir 
karar olduğunu kabul etmiştir, Komisyonumuz. 

Atıfete gelince; üniversite muhariyeti ve 
Meclis atıfeti mevzuları karşılıklı getirildiği za
man, bu sahada namütenahi konuşmak mümkün
dür. Şu istikamette, bu istikamette konuşmak 
mümkündür. Fakat bizim huzurunuza getirdiği
miz meselede üniversite muhtariyeti muvacehesin
de bir atıfet yoktur. Böyle dahi olsa, üniversite 
muhtariyeti muvacehesinde, kanaati âcizaneme 
göre; bu Meclisin atıfet vermeye her zaman hakkı 
mevcuttur. Üniversitelere muhtariyet veren ka
nun tetkik edildiği zaman arkadaşlarım, bu muh
tariyetin mutlak bir istiklâl mânasında üniversite
lere bahşedilmemiş olduğunu, muhtariyet mües
sesesinin âmme ve idare hukukundaki mânaları
nın dışına çıkmadığını ve üniversiteler muhtari
yeti üzerinde de, değil Meclisin, hattâ Hükümetin 
ve hattâ Millî Eğitim Bakanlığının dahi bir ida-

İ ri vesayet vaziyetinde bulunduğunu, Üniversite 
Kanununun yukardan aşağıya tetkikından 
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zannederim ki, inkâr ve reddetmeye imkân yok- I 
tur. Bu mesele akademik olarak şu veya bu nis
pette münakaşa edilir. 

Oradan sesler geliyor; fakat üniversite muh
tariyetinin mevcudiyetini kanunun kabul ettiği
ni izah ediyorum. Bu muhtariyetin mevcudiye
tinin Meclisin bu neviden kararlar üzerinde ko-
nuşulabilmesine mâni, karar verme hakkımızı 
nezedici mutlak bir istiklâl mânasında olmadığı
nı iddia ediyorum. 

Şimdi mâruzâtım bundan ibarettir. Hatipler 
başka noktalara cevap vermemi isterlerse emri
nize amadeyim, efendim. 

BAŞKAN — Hikmet Fırat, 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Sarfınazar 

ettim. 
BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, bendeniz söze başlarken ilk önce Dilek
çe Komisyonu raporunun ifade tarzına dokun
mak istiyorum. 

Kanaatimce bu rapor, ifade şekli bakımından 
çok karışık, hattâ anlaşılmasına imkân olmıya-
cak şekilde telifle malûl bulunmaktadır. 

Halbuki, temas ettiğim bu nokta ihmal edil-
miyecek bir ehemmiyettedir. Bunun bariz misali 
önümüze gelen meseledir. Gerçekten müzakere 
ve münakaşa ettiğimiz bu mesele, ayni mevzuda 
evvelce alinmış bir kararın mühim ve elâstiki ifa
desinden doğmuştur. Binaenaleyh bir fikrin esası 
kadar, hiç olmazsa o kadar ifade şekli üzerinde 
de hassasiyetle durulması gerektiği hakkındaki 
düşüncem her halde yadırganmaz. Âciz kanaati
me göre memleketimizdeki hukuki ihtilâfların ço
ğu, muayyen meseleler hakkında müspet hüküm 
bulunmamasından veya mevcut hükümlerin na
zari esaslara göre şu veya bu şekilde bir hareket 
nebdeine bağlamaktan ziyade, diğer tâbirle dok-
toriner bir içtihat ayrılığından ziyade, mevzua
tımızdaki selâset ve sadelik buhranından, ifade 
tarzındaki müphemiyetten ileri gelmektedir. Bu 
itibarla konuşma mevzuumuz olan kararın ifade 
tarzı üzerinde hassasiyet gösterilmesi hususun
daki endişelerimin mazur görüleceği ümidini bes
lemekteyim. 

2. Komisyon kararı esasına gelince : Anka
ra Hukuk Fakültesi öğretim ve İmtihan Yönet
meliğinde mevcut üc imtihan hakkına bir dör
düncüsünü ilâve etmek neticesini doğuran bu ka- j 
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rarm aşağıdaki sebeplerden ötürü doğru ve hu
kuki olmadığı düşüncesindeyim : 

A) Bir kere itiraz mevzuu olan 67. sayılı 
kararın mesnedi 29 . XII . 1949 tarih ve 2698 sa
yılı bir karardır ki, bu karar, Fakülte Yönetme-
liğinde evvelce olduğu halde, sonradan görülen 
lüzum üzerine kaldırılan Şubat devresi imtihanı
nın bir defaya mahsus olmak belki de atıfet ma
hiyetini taşımak üzere yine Şubat ayında yapıl
ması hakkındadır. Yani bu karar kanaatimce yeni 
bir imtihan hakkı tanımakta, fakat Haziranda 
yapılacak bir imtihanın fakülte talimatnamesi 
müsait olmasına rağmen, şubatta yapmak müsa-. 
adesini vermektedir. 

B) Diğer taraftan. Meclisin Fakülte yönet
meliğinde mevcut olanlar dışında yeni bir im
tihan hakkı tanıması üniversite muhtariyetinin 
bir ihlâli mahiyetini, taşır. Iİukukan tanınmış 
olan muhtariyet fiilî hareketlerle ihlâl edilecek 
olursa bir elimizle vermiş olduğumuz şeyi diğer 
elimizle almak durumuna düşmüş oluruz, ki bu
da hukuki Devlet nizamına aykırı düşer. Ma
lûm olduğu üzere hukuki Devlet nizamının te
meli fertlerin, birbirlerine karşı mevcut hakla
rının hukuki müeyyide altına alınmış olması 
yanında ve belki bundan daha fazla idare eden
ler grupumm ve bu idare yasama organının sa
lâhiyetleri. bakımından kendi, koymuş oldukları 
kaidelere herkesten önce kendilerinin riayet et
mesinde mündemiçtir. Madem ki Üniversiteler 
Kanunu, öğretim ve imtihan işlerinin hallini fa
kültelere ve onların yönetim kurullarına bırak
mıştır ve bu hususta kendilerine takdir hakkı 
vermiştir, o halde kanunun yetkili kıldığı ku
rulların vermiş oldukları kararlara - bu karar
larda açık bir hata mevcut olmadıkça - evvelâ 
biz kendi mutavaat etmek mecburiyetindeyiz. 
Aksi takdirde fena bir yol açmış oluruz veya 
açılmış olan fena yola devam etmiş duruma dü
şeriz. Bu durumda da üniversitenin fikri istik
lâl ile çalışması imkânı selbedilmiş olur. 

C) 1949 yılı Haziran imtihanının 30 Nisan
da karar altına alınmış ve 25 Mayısta başlamış 
olması dolayısiyle öğrencilerin hazırlanmak hu
susunda kâfi zamana malik olmadıkları iddiası 
yeni bir imtihan hakkının, verilmesine bir sebep 
teşkil etmez. 

Komisyon raporunda fakültece verilen kara
rın haksızlığı veya kanuna aykırılığı hususunda 
her hangi bir işaret olmadığına göre komisyon 
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kararının hukuki hiçbir mesnedi yoktur. Çünki 
fakülte imtihan yönetmeliğinin 15 nci maddesi; 
ilk imtihanda muvaffak olamıyanlarm diledik
leri devrelerde imtihanı iki defa daha tekrarlı-
yabilecekrerini hüküm altına almıştır. Şu halde-
öğrenciler için, hazır olmadıkları bir zamanda 
imtihana girmek mecburiyeti yoktur. Bunun ak
sine hareket eden bir öğrenci işi tamamen şan
sa bırakmış demektir, böyle bir haleti ruhiyeniu 
korunması bittabi bahis mevzuu olamaz. 

İzah ettiğim şu sebeplerden ötürü itirazın 
kabulü ile Dilekçe Komisyonu raporunun red
dini ve böylece, evvelce evvelki devrelerde 
muhtelif vesilelerle ihlâl edilmiş olan üniversite 
muhtariyetine hürmet yolunun, tekrar açılması
nı rica ederim. (Alkışlar) 

ŞEVKİ ECEVlT (Sivas) — Muhterem arka
daşlarım ; Bahadır Dülger arkadaşımın Üniver
site muhtariyetinin titizlikle üzerinde durulma
sı mevzuundaki mütalâalarına en az kendisi ka
dar ben de muti bulunmaktayım. Hakikaten 
Üniversitenin muhtariyeti üzerinde hepimizin 
hassasiyetle durmamızı da sözlerime ilâve ede
ceğim, 

İkincisi; yine takdir buyurulacağı veçhile, 
arkadaşımız Bahadır Dülger biraz hissi konuş
tular. Bu noktayı ilâve ettikten sonra, esas mev
zua geliyorum. 

' Muhterem arkadaşlar, dilek sahibi Yusuf 
Yılmaz Yavuz- Ankara Hukuk Fakültesine 1948 
yılı Kasım ayında kaydedil mistir. O t«rihte mer'î 
yönetmeliğe göre imtihanlar Eylül, Şubat ayla
rında yapılacaktır. Hal böyle iken bu duruma 
göre iki sömestre tedrisi yapılacağından 1949 
Şubatında o yıl Fakülteye alman talebeler imti
hana sokulmamıştır. Bunu mütaakiben 1949 
Mayıs başında yönetmeliğin 13 ncü maddesi ta
dil edilerek Şubat imtihanının tamamen kaldı
rılmasına ve imtihanların Haziran ve Eylülde 
yapılmasına profesörler kurulu karar vermiştir. 

2. Bu hale göre dilekçinin 1949 Eylülde 
ilk imtihana girmesi lâzım iken, verilen bu karar 
gereğince bu talebe 25 Mayıs 1949 la yani dört 
ay evvel imtihana girmek durumunda kalmıştır. 

Dilekçi Yusuf Yılmaz bu imtihan şeklini ka
bul edip ona tâbi olarak eleme imtihanına gir
miş, muvaffak olmuş ve fakat sözlü imtihanı 
kazanamamıştır. Dilek sahibi, 1949 Haziranın
da aldığı eleme hakkını muhafaza ederek aynı 
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yılın Eylül imtihanına girmiş, bu defa da Hazi
randa olduğu gibi üssü mizanı dolduramıyarak 
muvaffak olamamıştır. Bu meyanda bu imtihan 
sonunda Haziran ve Eylülde imtihana giren 
1700 talebeden 143'adedi sınıfı geçebilmiş, 1550 
talebe muvaffak olamamıştır. 

3. Dilek sahibi Yusuf Yılmaz'm 1948 yılın
da fakülteye kaydedildiği ândaki yönetmelik 
halen m er'i ve caridir. Ancak, 1949 Mayısında 
13 ncü maddesi değiştirilmiştir. O da Şubat im
tihanının Hazirana alınması keyfiyetidir. 

Yönetmeliğin başka maıldesine göre; her ta
lebeye elemeden gayrı olan dört ders için jüri 
usuliyle üç defa imtihana girmek hakkı veril
miştir. Dilekçi talebe Deniz Kuvvetleri emrinde 
bulunan askerî okurdur. 1949 Haziranında bağ
lı olduğu komutanlığın emrine tebean imtihana 
girmiştir. Durumu bu merkezde olmasa 1949 
Haziran imtihanına girmemek ihtiyarında ola
bilirdi. Nitekim, 1949 Haziranında imtihana 
girmesi icabeden 1700 talebeden ancak 600 ü im
tihana girmiş 1100 talebe girmemiş bulunmakta
dır. 

Bu hal karşısında; 
4. Dilekçi 1949 yılı Kasım ayında Meclise 

müracaat etmiş 29 . XII . 1949 tarih ve 2698 sa
yılı komisyon kararı üzerine Meclis ayni şekil
de iddiayı tasvip ederek diğer emsali ile birlik
te buna da kaldırılmış olan Şubatta bir imti : 

han hakkı tanımış ve böylece verilmiş olan bir 
lûtuftan dilekçi de umum meyanında istifade 
ederek-Şubat imtihanına girmiş ve fakat yine 
üssü mizanı doldurmadığından muvaffak ola
mamıştır. 

5. Bu durum sonunda: 1950 Mayısında di
lek sahibi Yusuf Yılmaz - Yavuz - yönetmeliğe 
göre asıl hakkı olan Haziran imtihanına gir
mek üzere fakülteden talepte bulunmuştur. Fa
külte, dilekçiye üçüncü hakkını 1950 Şubatın
da kullandığından bahsile imtihana sokmamış
tır. Bunun üzerine, dilek sahibi fakülte profe
sörler meclisine tekrar müracaatta bulunmuş, 
kurul üyesi 13 profesörden altısı lehte diğer 6 
sı aleyhte rey vermiş ve nihayet başkanın aleyh
te olan tarafa iltihakı ile karar dilekçi aley
hine tezahür etmiştir. Netice olarak arzedeyim 
ki arkadaşlar; 1950 Haziranında yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak dilekçinin 3 ncü im
tihan hakkım kullanması keyfiyeti dileğinin 
esasını teşkil etmektedir. 1950 Şubatında Mec-

— 259 — 



B : 12 29. 
lisin verdiği Şubat imtihanına girme lûtfu di
lekçinin yönetmeliğe göre asıl hakkı olan Ha
ziran 1950 deki imtihana girme hakkını ihlâl 
edemez. Çünkü o, bir lütuf tur, asıl hakkı içine 
alamaz, ve ihlâl etmemesi lâzımgelir. 

2. Dilekçe Komisyonunun raporu üniversi
tenin muhtariyetini ihlâl mahiyetinde değildir. 
Eğer böyle birşey varsa o yol, geçen devrede 
tutulmuştur. Biz bu defa onu düzelterek bir gen
cin ihlâl edilmiş hakkını hak ve adalet pren
sipleri dâhilinde ve asla üniversitenin muhta
riyetine dokunmadan ve altı profesörün de ka
naatine uyarak sahibine iade etmek istiyoruz. 
Bu itibarla kimisyon kararı doğrudur, kabulü 
mütalâasmdayım. Karar yüksek heyetinizindir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Maruzatım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar bir takrir vardır 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanının bu mevzu hakkın

daki görüşünü açıklaması faydalı olacaktır. 
Karardan önce Millî Eğitim Bakanının dinlen
mesini teklif ederim. 

Urfa Milletvekili 
Feridun Ergin 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Usul hak
kında ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte ve aleyhte olmak üzere 
iki kişiye söz vereceğim. Buyurun Sıtkı Bey. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın ar
kadaşlarım, ortaya konan mesele, sözcü arka
daşımın da gayet güzel işaret buyurdukları 
gibi, bir idari tasarruf meselesi değildir. Ortada 
vaktiyle Kamutayın Dilekçe Komisyonu tara
fından alınmış bir kararın portesi, yani çerçe
vesi meselesi vardır. Bu bakımdan şimdi bu
rada Millî Eğitim Bakanının veya onun namı
na konuşacak üniversiteden her hangi bir kim
senin dinlenmesi gibi bir vaziyet, böyle birşey 
yoktur. Çünki doğrudan doğruya bizim vere
ceğimiz karar şuna istinad edecektir. O zaman 
komisyonun vermiş olduğu karar, atıfet mahiye
tinde bir karar mıdır? Yoksa 25 Mayısta yapı
lan imtihanları keenlemyekûn addederek doğru
dan doğruya bir hakkı müktesep olarak üç im
tihan hakkı tanınmış değil mi? Bu şekilde halle-
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dersek, ister fakir, ister Devlet bütçesinden gel
miş, isterse şu talebe olmuş mevzuubahis de
ğildir. Müsaadenizle bu işde, bu meselede üni
versite muhtariyeti meselesi de mevzuubalıis de
ğildir. Çünkü Mecliste şahıslar mevzuubahis de
ğildir, o inkıtasız devam eder. Esas olan kara
rın salâhiyet ve tatbikat hududunu tesbitten iba
rettir. Bu bakımdan bu önergenin reddedilme
sini rica ediyorum. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde mi? 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Takririn 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhinde bir kişi konuştu. 
Şimdi takriri reyi âlinize arzediyorum: Ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Takrir kabul edil
memiştir efendim. 

Müzakereye devam ediyoruz. 
Söz Emrullah Nutku'nundur. (Yok sesleri). 
Hâmid Şevket İnce. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, bu itiraz münasebetiyle mese
lenin köküne gitmek ve Arzuhal Encümenine ge
len dâvaları tamamen önlemek vaziyeti karşısın
dayız. (Rapor hakkında söyle sesleri). Elbet
te rapor hakkında. 

Bundan evvel verilen bir karara Bahadır Dül
ger itiraz ediyor ve şu, şu sebeplerden dolayı iti
raz ediyor ve binnetice diyor ki, bu aynı zaman
da üniversitenin muhtariyetine, yönetim kuru
lunun talimatına müdahale mahiyetindedir. 

İşte ben, esanen hazırladığını, kafamda ya
şattığım ve kaynattığım bir hakikati dürtme 
mahiyetinde bir mevzua kavuşmuş oluyorum. 
Biz neyiz? Nasıl bir teşekkülü kanuniyiz? Bir 
kaza müessesesi miyiz? Kanun yapan müesse
se miyiz? Talimatları düzenlemeye yanlış ka
rarları düzeltmeye salahiyetli bir müessese mi
yiz? Yoksa vâzıı kanun muyuz onu tâyin ede
lim. General Zekâi, Binbaşı Kemal meselelerin
de, iki karar aldık; ve Arzuhal Encümeni karar
larını reddettik ve şu yönden reddettik: Meclin 
teşriî bir fonksiyondur. O ancak kanun yapar 
ve tcra Vekillerini - ki bizden kopmuş bir 
parçadır - denetleriz. Onların işlerinde bir yol
suzluk görürsek sual sorarız. ;n 

Şu salâhiyetlerle mücehhez olan bir mües
seseye üniversitenin idari bir kararı, Danışta-
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yın bir hükmü, Askerî Yargytaym bir ilâmı I 
ortadan kaldırılmak için buraya getiriliyor. Ya
hu! Burası istinaf mahkemesi mi? Temyiz Mah
kemesi mi? Nihai ve ilâhi bir mercii kazai mi 
ki? Evvelâ... Vazyeti kanuniyemizi tâyin ede
lim. 

Anayasanın 8 nci maddesi bunu kati nurette 
tesfcğt etmiştir. Yani kaza hakkı, bu heyetten alın
mıştır. Kaza hakkı bizdet yoktur. O, müstakil 
mahkemelere verilmiş bir yetkidir. 

Bâzı arkadaşlar, biz her şeyi yaparız, biz 
B. M. Meclisiyiz diyorlar. Bu, hukuk devletinin 
kurumuna bir bomba atmek demektir. Biz, 
kendi yaptığımız kanunlara dilediğimiz gibi ta* 
sarruf edersek Habeşistan'a döndürürüz bu mem
leketi. (Gülüşmeler) 

Bu memleket nizam memleketidir. Biz kanun 
yaparız, ihtiyaca uygun bulmadığımız takdirde 
Anayasa da olsa, tadil yapar, ilga yapar, dile
diğimiz hükümleri koyarız. 

Fakat bir kanun yürürlükte iken, usulüne tev
fikan, onun tadil, ilga veya tefsiri hakkında 
ancak usulüne tevfikan yeni bir önerge veya 
tasarı öne sürebiliriz. Yoksa yürüyen bir ka
nun metnine muhalif bir karar alamayız. Şayet 
alırsak, o zaman bir Meclin karariyle, usul
süz olarak, bir kanun maddesini meriyetten kal- I 
dırmış oluruz. 

Şimdi Ikendi vaziyeti kanuniyemizi şöylece 
göz önüne aldıktan sonra Arzuhal Encümenin-
deki 16 bin dosyanın zannederim ki, 12 580 i 
gider. Çünkü Iher dertli B. M. Meclisine geliyor. 
B. M. M. nin salâhiyetimi (bilmiyor. Meselâ bir 
yönetmelik varmış, bir kaide tesis edilmiş, Ibu 
kaide tatbik edilirken yanlışlık yapılmış, B. M. 
Meclisine gelin, ve Arzuhal Encümeninden (bir 
karar alınmış, o karar, atıfet kabilinden, yahut 
tesisi hak kabilinden bir hükmü ihtiva etmekte I 
imiş. Sonra (buna itiraz ediyorlar. 

Ben Bahadır'dan bekliyordum ki, bu işde ba
na takaddüm etsin. Fakat ucunu verdi kendisi
ni göstermedi. Bendeniz şunu söylüyorum : Ka
nunlar meriyette bulunduğu müddetçe mutaiye-
tini muhafaza edecektir. Kanunlar tadil edilin
ceye, hükümleri değiştirilinceye kadar hepimi
zin fevkında, hepimize hâkim bir müessesedir. 
Bu itibarla fakülte yönetim kurulunca verilmiş 
olan bir karardan müteessir olan bir kimsenin, 
eğer o kanunda müratebe tesis edilmemiş, yani 
itiraz, istinaf, teniyiz yolları îhdas edilmemiş ve | 
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bu karar kesindir, denmişjse - iki, Anayasada ya* 
zıh Yüce Divan kararları da kesindir - deniyor. 
Yüce Divan o kararından müteessir olan bir 
kimse buraya tekrar gelebiliyor mu? 

Efendiler; aynı terimi kullanarak söylüyo
rum; Anayasa, Yüce Divan kararları kesindir, 
diyor, Ondan müteessir olan bir adam, bu hü
kümden müessirim, diye B. M. Meclisine geli
yor mu? Üniversite Kanununda da, imtihanlar 
ve öğretime mütaallik meseleler hakkında yö
netim kurulunca ittihaz edilen kararlar kesin
dir, diye yazılıdır. Orada kesin, burada kesin. 
Eh! Her iki kanunun ayrı ayrı kabul ettiği bir 
(Kesin) tâbirine niçin başka başka mâna vere
ceğiz? Anlıyamıyorum. Binaenaleyh her hangi 
bir kararın kesin olduğu kanunda yazılı ise ar
tık o karar için baş vurulacak kanuni bir merci 
yok demektir. 1787 talebe mağdur olacakmış ve 
ona bağlı ana ve babalar da ağlıyacaklarmış. 
Ağlatmak istemiyorsanız, müstacelen bir kanun 
teklifi yapın o ana ve babaların göz yaşlarını 
dindirin. Gelsin ivedilikle istediğimiz kanun 
çıksın, hattâ beş dakikada çıkarılsın. Falşat ka
nunlara hürmetkar olalım. Çok rica ederim, ka
nunlarımıza ihtiramı yalnız lâfzan değil, fiilen 
de tatbikini ispat etmiş olalım. (Bu iş böyle de
ğil sesleri) 

Arkadaşım mazbata muharriri, lâzimülinfaz 
bir karar nasıl olur da burada münakaşa edilir 
ve nasıl olur da infaz edilmez, diyor. Şayet in
fazı lâzımgelen bir kararımız varsa, ben Baha
dır Dülger arkadaşıma (sen bu kürsüye nasıl 
çıktın da aleyhe söz söyledin!) diye sorarım. Haklı 
veya haksız bir karar eski Meclisçe verilmiş 
olsa dahi muta ve muteberdir çünki Meclisin 
şahsiyeti mâneviyesi mevzuubahistir. Biz hâlâ 
birçok Abdülhamit kanunlarını yaşatıyoruz ka
nunların yenisi eskisi olmaz. Binaenaleyh Büyük 
Millet Meclisinden çıkıp da infaz edilmemiş bir 
karar düşünülemez. Çünki lâzimülinfaz karar 
demek, Büyük Millet Meclisinden çıkıp da ke
sinleşen ve mutaiyet kazanan karar demektir. 
(Var öyle karar sesleri) 

Beyefendi, öyle bir karardan iştikâ olunmu
yor ki! Bugün itiraz mevzuu bu değildir. Bina
enaleyh, hâdisede lâzimülinfaz bir karar mev-
zuubahis değildir. 

Arkadaşlar, Meclis, her derdin şifasını elin
de tutan bir eczahane gibi ilâç deposu değildir. 
Meclis, kanunların çizdiği hudut içinde faaliye-
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ti teşriiyesinî. yapan, Anayasanın sınırları için
de çalışan bir müessesedir. Fakat asla kazai yet
kiyi haiz değildir. Bunu anlatıncaya kadar gırt
lağımı yırtacağım. 

Esas itibariyle kazai işlere ve buna mümasil 
meselelere karışanlayız. Yani hem kazai mercii ta
yin edilmiş ve oradan çıkıp katileşmiş hususları tet
kik edemeyiz. Hem de Kavanini mahsusa ile kati 
karar verecek mercilerin kararlarını bu Mecliste 
münakaşa mevzuu yapamayız. 

Biz her şeye muktediriz fakat, ancak kanun 
voliyle. Eğer çıkardığımız kanunlardan mütees
sir olanlar bulunursa meselâ Üniversiteler Kanu
nunun 7 nci maddesi ıstırap veriyorsa derhal de
ğiştirir ve bir istinaf mercii, teşkil eder, o zaman 
bu kesin kararları da ortadan kaldırırız. Zaten 
ihtiyaç ve ıstırap duyuldukça kanun yapılır. îş-
te esasen fou ihtiyaç ve duyulan ıstıraplar değil
imdir ki, 30 yıllık Cumhuriyet Devrinde 6 bin 
kanun çıkarmış bulunuyoruz. Ben iki kâtibimle 
birlikte çalışmama rağmen bazen oluyor da ka
nunların nasıhı ile mensuhunu bilmekte müşkü
lâta uğruyorum. Binaenaleyh benim bir teklifim 
var : Kanunu mahsusada kesin surette ittihazı 
karara yetkili bulunan bir müessesenin vermiş 
olduğu kararların Büyük Millet Meclisine getiril
mesine mâni olalım. Çünkü Büyük Millet Mec
lisinin hiçbir kanunda, her hangi kazai işleri tet
kik ve hükme bağlamaya salahiyetli olduğuna da
ir bir hükme tesadüf edemeyiz.. Büyük Millet 
Meclisi salâhiyeti olmadığı bir mesele hakkında 
hüküm vermek mevkiinde değildir. (Anayasanın 
82 nci maddesi ne olacaktır). Emrederseniz izah 
edeyim : O maddede (İhbar) ve (Şikâyet) terim
leri vardır. Fakat (Dâva) ve '(İhtilâf) dan bahis 
yoktur. Halbuki biz (Hüküm) vermeye kalkıyo
ruz. (Uğultular) Arkadaşlar adaletle kueaklaşa-
lım ve hakkaniyete ulaşalım. Maksat budur. Ben 
adalet yolunda çarpışırken hakikata ulaşayım da 
istersem mağlûp olayım. Mağlûbiyetten de ben 
büyük hakikat zaferi kazanırım. Ben bürhansız 
söz söylemeyi sevmem, ve bakın muazzam bir kit-
lei hukukiye önünde açıkça haykırıyorum ki, B. 
M. Meclisinin kazai bir salâhiyeti olduğuna dair 
Kânun, Tüzük, talimat ne varsa bana gösterin de 
dilimi keseyim ve ta karşıdaki köşeye çekilip su
sayım. Dildeki dâvayı elde burhan olması gerek
tir. Bürhansız dâva olamaz. Bu Meclis kanunsuz 
hareket edemez. Bu Meclis mesnetsiz karar vere
mez. Burası, bir müessesei teşriiyedir. Müstakil 
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mahkemelerimiz dâva rüyetine salâhiyettar bu
lunduğuna göre ve yine B. M. Meclisi karariyle 
tesbit edilen her hangi bir muamele için tekrar 
B. M. Meclisine gelinemiyeceğine göre atıfet de 
mevzuu bahis olamaz. Adalette, atıfet olmaz. 
Adalet kanunun tatbikmdadır. 

Binaenaleyh, ben şimdi bir takrir takdim 
edeceğim. Evvelce ittihaz buyurduğunuz iki 
kararın canlı hüviyetinden huzurunuzda belirte
ceğim. Bakınız arzuhal encümeninden iki rapor
tör daha istiyorlar, işlerin çokluğundan yetişe
miyorlar. Bu açık kapıyı tıkamazsak bu Mec
lisin hüviyeti hukukiyesini ilân etmezsek, bu 
Meclisin vazifelerini vatandaşlara dııyurmazsak 
her yıl on beş bin değil, yirmi beş bin istida kar
şısında kalacağız. 

Binaenaleyh, çok rica ederim arkadaşlar, 
vaziyeti kanuniyemizi ilmî bir kararla tesbit 
edelim. * 

Netice; Bahadır Dülger'in, komisyon rapo
runun redde matuf olan dileğine binnetice işti
rak ediyorum. Bu (binnetice) tâbirinin mânası
nı o anlar. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, söz alanlar: Celâl 
Yardımcı, Remzi Arık, Nihat Reşat Belger, Sıt
kı Yırcalı, Yusuf Karslıoğlu. 

Şimdi Komisyon "Sözcüsüne söz vereceğim. 
Ondan sonra verilen iki kifayeti müzakere tak
ririni okutup, oyunuza sunacağım. (Söz alanlar 
konuştuktan sonra, sesleri). 

Tüzük meselesi... Kabul etmezseniz kifayeti 
müzakere takrirlerini reddedersiniz. Önce' ko
misyon sözcüsü konuşacak. Ondan sonra tak
rirleri reyinize sunacağım. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAİF 
AYBAR (Bursa) — Efendim, muhterem üsta
dımız Hâmid Şevket Beyefendinin Uzun vte talâ-
katli konuşmalarının içerisinde komisyon söz
cüsü olarak cevaplandırmaya müsait vaziyette 
görebildiğim iki nokta tesbit ettim, yalnız bun
lara temas edeceğim. 

Bu iki noktadan birincisi karar meselesidir. 
Yani ortada lâzimülinfaz bir karar olmadığı id-
diasiyle burada konuştular. 

Zaten bizim sözlerimiz, muteriz Bahadır Be
yin sözleri, raporda zikredilen Meclisten gelmiş 
2698 sayılı lâzimülinfaz bir kararın mevcut ol
duğunu haykırmaktan ibarettir. ' 

SAFFET GÜROL (Konya) — B i r defaya 
mahsustur. 
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DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAlF 

AYBAR (Devamla) — Bu lâzimülinfaz karar 
vardır. Ve hattâ dedik ki, bu kararın çıkmasın
da dilekçe sahibi olarak ortaya çıkmış arzuhale 
imza etmiş olan talebeler arasında bugünkü 
dilek sahibi bulunan Yusuf Yılmaz Yavuz'da 
vardır. Teferruat ve maddi hâdisenin detayları 
üzerinde Yüksek Meclîsi meşgul etmek istemiyo
rum. Onun için maddi hâdisenin detaylarında 
fazla konuşmaktan kaçmıyorum. 

Hâdisenin, bütün hukuki kıymeti lâzimülinfaz 
olan bir kararın üniversitece yapıldığı şekilde an
layış ve tatbikına cevaz olmadığı yolunda bir 
ikinci kararla encümenin yüksek huzurunjuza gel
miş olmasından ibarettir. Lâzimülinfaz kararı 
tatbik etmek için kesin kararı olan profesörler 
kurulu kararma, demin de arzettim, elbetteki 
Meclisin kararı müreccahtır. 

ikinci nokta; Meclis Arzuhal Encümeninin 
nasıl çalışması lâzımgeldiğine dairdir. Hâmid 
Şevket üstadımızla bu mesele üzerinde Arzuhal 
Encümeni esaslı noktalarda mutabık kalarak 
gayet kesin prensipler üzerinde çalışıyor. Bu, 
Meclisin Kamutay hareketleri içerisinde son gün
lerde görülen bâzı lüzumlar da bu kesin prensip 
kararları île çalışmanın mahsulüdür. Biz de ka
bul ediyoruz, kazai kararlar üzerinde bu Mecli
sin hakkı yoktur. Bunlar üzerinde salâhiyet ve 
otorite kullanacak, rey kullanacak; mevzuu mü
zakere yapacak vaziyette değildir. Fakat bu me
selede kazai karar nerede? Bu meselede kaza yo
lunun kendisine açık gösterildiği karar nerede? 
Bu meselede idari bir karar, kesin olmak gibi bir 
mazhariyetle, vasıfla karşımızdadır. Eğer bu 
Meclis Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci mad
desindeki vatandaş haklarını bu neviden olan ka
rarlar. Üzerinde, bilhassa bu karar üzerinde bir 
hüküm ve Dilekçe Komisyonunu tavzif suretiyle 
bir fonksiyon icrasından uzak kalacaksa, kanaati 
âcizaneme göre, bu takdirde Teşkilâtı Esasiye 
Kanunundaki bu 82 nci maddenin değiştirilmesi 
veya Arzuhal Encümeninin Meclisten kaldırılması 
lâzımdır. Bu mesele Arzuhal Encümeninde ve 
Mecliste Arzuhal Encümeninden gelecek mevzu
larda karar verilmeye müsait mevzuların en tipik 
şeklidir. Benim kanaatim budur, mâruzâtı sa
bıkamla birlikte Heyeti Aliyenize arzediyorum. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Üniversite 
meclisince... (Kürsüye sesleri). 
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I BAŞKAN — Sual soruyor. Yerinden sorabilir. 

TEZER TAŞKIRAN (Devamla) — Üniver
site meclisince lâzimülittiba kabul edilmiş; olan 
karar hangi esbabı mucibe ile reddedilmiştir $ Bu
nu anlamak mecburiyetindeyiz, karara varmak 
için (Atıfet sesleri). 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Mevzuubahis 
kararda hakkı müktesep esasına dayanılmakta
dır. 

Atıfet meselesi nereden giriyor bu karara? 
Bu karara lâhik olarak şuradan geliyor zannedi
yorum; çünkü bu meseleyi bir hayli derîndik ve 
genişliğine taramaya çalıştık. Etrafında buna 
benzer hâdiseleri sabıkan verilmiş kararları tet
kik ettik. 2697 sayılı bir karar vardır. Bu adı 
geçen yönetmeliğin geçici maddesinin sureti tat
biki hakkında verilmiş bir karardır. Bu karar 

. Meclis kararıdır. Said Azmi Bey bu kararı Mec
lise getirmiş ve buradaki uzun münakaşalardan 
sonra bu karar kabul edilmiştir. O kararın met
ninde atıfet olarak Şubat hakkının verilmesi var
dır. Fakat hemen onun akabinde 2698 sayılı bir 
Karar ki, bizim kararımıza mesnet olduğunu söy
lediğimiz karardır, .yine aynı celsede atıfet hava
sının hemen akabinde kabul edilmiştir. Fakat 
kararın metninde atıfet yoktur. Bu atıfet mahi
yeti izafesinde, zannediyorum ki, o günjkü kabul
lerin yaptığı bir intibam harici muhassalası ola
rak kıymet verilebilir. 2698 sayılı Karar metni 
de bir hakkı müktesep esasına dayanmıştır. Bu 
hakkı müktesep esası da Meclisin yine kesinleş
miş olan 2298 sayılı Kararının başka bir memba-
ıııdan neşet etmiştir. 

Bu hâdiseler birer zincirleme esasına müste
nittir. Biz meclisin bu kararlarına sadakat göste
rerek ve bütün hâdiseleri esaslı bir şekilde tetkik 
ederek huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Binaen
aleyh Meclisin lâzimülinfaz kararın m bugün de 

I lâzimülinfaz olduğunu kabul ederek ve buna 
I Komisyonca sımsıkı yapışarak yüksek huzurunuza 

geldiğimizi arzetmek isterim. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

I NECÎP BtLOE (Niğde) — Usul hakkında 
| söz istiyorum. (Üniversitenin 4&rarı sesleri). 

RAÎF AYBAR ODeva-mla) — Üniversitenin 
kararı ş u d u r : 

Türkiye Btoyülk 'Millet Meclisi Dilekçe 
Komisyonu Başkanlığına 

I 13 . VI . 1950 ta r i ı ve 2*3/217 sayılı yazı 
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karşılığıdır.. 

Fakültemize 29 . IV . 1948 tarihli lisans öğ
retim ve imtihan yönetmeliği hükümlerine gö
re kayıtlanan 2670 numaralı Yusuf Yılmaz Ya
vuz'un üç imtihan hakkını kullanarak 'başarı 
göstermediği için kaydı silindikten sonra bir 
imtihan hakiki daha verilmesini istemesi üzeri
ne durumu fakülte genel kurulunda görüşül
müştür. 

Genel kurul yeni yönetmelik hükmüne tâbi 
bulunan bu öğrencinin yönetmeliğin 15 nei mad
desine ve Meclis kararına göre son imtihan hak
kını bu kış döneminde kullanarak sınıfta kal
mış olması sebebiyle isteğinin yerine getirilme
sinin imkânsız olduğuna ekseriyetle karar ve
rilmiştir. 

Azlıkta kalan ve muhalif oy kullanan öğre
tim üyeleri ise, bir öğrencinin iki yıldan daha 
az ıbir zamanda kaydının silinmesinin ve atıfet 
şeklinde Meclis karariyle verilmiş olan imtihan 
hakkının üç imtihan hakkından birine ımahsu-
'bunun uygun olmadığı tezini savunmuşlardır. 

Filhakika birinci sınıf imtihanlarının bir de
faya mahsus olmak üzere 1960 Şubat ayında 
yapılması hakkında Komisyonumuzca verilen 
kararla 6 . II . 1950 tarih ve 2892 sayılı Kara
rın mahiyet itibariyle aynı maksadı ihtiva et
medikleri mütalâasiyle dilekçe ve eklerinin ge
ri çevrildiğini arzeder, saygılarımı sunarım. 

Dekan 
Prof. Dr. H. Oğuzoğlu 

Üniversitenin bildirdiği bu cevapta, nazarı 
dikkatlerinizden kaçmadı ise, 2892 sayılı karar
la alâkası yoktur, diye bir söz vardır. Zaten 
2892 sayılı kararla alâkasından balhseden bir 
müracaat da yoktur. 'Bu kararla alâka, ne ko
misyonun kararında ne de dilekçinin müracaa
tında vardır. Bunun alâkası, 2698 sayılı karar
ladır. Onun alâkası da 2228 sayılı kararladır. 
Burada atıfet meselesi ekalliyette kalan profe
sörlerin de ihtimal ki, atıfeti kararın zımnında 
biraz zımnında görmüş olmalarındandır, metin
de sarahaten bir atıfet bulunduğundan değil, 
Meclis bu kararında atıfete temas etmiş değil
dir, Meclis, hu kararında hakkı müktesep esa
sına gitmiştir. Dört ay sonra imtihana igirmek 
hakkı iken onun tâbi olduğu ve igöz önünde du
ran yönetmelik o günün ihtiyacı ve icabı diye 
25 gün sonra imtihana igirmek mecburiyetinde 
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ıbırakmıştır. (İmtihana girmeye mecbur değil
dir sesleri) Sizin telâkkiniz hakkın kullanılma
sıdır. İlân edilmiş Ibir imtihana talebenin girme
mesi ona mütemadi haklar verir mi? İmtihana 
girmemesi ile veya girip de sınıfta kalması su
retiyle ileriye doğru tahsilin kaymasını mı do
ğurur? İşte bu. esasa dayanmıştır, Büyük Millet 
Meclisinin kararı. Nasfet, adalet, hakkaniyet, 
hakkı müktesep esasları bizim anlayışımıza ana
nemize göre katiyetle mevcuttur. 

BAŞKAN — Buyurun sualinizi sorun. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) —. Efendim, 

arkadaşımız öğrencilerin üç imtihan hakları ol
duğunu, diledikleri tarihlerde girebileceklerini 
ifade ettiler. Üç imtihan hakkını dilediği zaman 
mı kullanacak, imtihan devresinin birincisine 
girme hakkı var mıdır? 

Bir de.... 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ RAİF AYBAR (De

vamla) — Müsaade ederseniz sualinizin 'birinci 
kısmına cevap vereyim. Diğerlerini öonra sorar
sınız. 

Yönetmelik diyor ki, 'biri güz, biri yaz olmak 
üzere bir yılda iki imtihan. Yani her yılda iki 
imtihan kabul ediyor. Esas olan şey; bunlarda 
talebenin sınıfı geçmesidir. Ondan sonra ikinci 
seneye sâri olmak üzere Haziranda yani ilk ge
lecek imtihan devresinde de imtihana girme 
hakkı vardır. Şu halde üç imtihan halkkı gele
cek seneye de sâri olur. 'Profesörler kurulunda
ki arkadaşlar da sınıfta kalan talebenin iki se
neden evvel kaydı silinemez şeklinde sarih 'bir 
hüküm bulunmamasına rağmen Ibuna istinaden 
bu kararı vermişlerdir, zannediyorum. 

BAŞKAN — Sualin cevabı sizi tatmin etti 
md ? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Haziran 
devresi imtihanı tedris yılının sonuna rastlar. 
Eylül devresine giremez. Haziranda girmesinin 
sınıf geçmesi bakımından bir zararı yoktur. 

RAİF AYBAR (Devamla) — Yoktur, sınıf 
geçme bakımından. Fakat talebenin sınıf ge
çebilmesi için kullanacağı şans üçtür. Birisi, 
demin arzettiğim gibi, 25 gün evvel ilân edihnek 
suretiyle talebeye şansın birisi kaybettirilirse, 
o zaman Meclisin ortada Şubat devresinde, 
imtihana girmek olmamasına rağmen, Şubatta 
bir hak verilmek suretiyle bu hakkı üçe iblâğ 
etmiştir. Ve müktesep hakkm bir zarureti ola
rak kabul etmiştir, kanaatindeyim. 

— 264 — 



B ı 12 29.11 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Üçüncü bir , 

imtihan hakkını kullanmak suretiyle sınıf geç- i 
mesi bakımından öğrencinin bir zararı var mı- ( 

dır, yok mudur? Sualim budur, (Arkadaşa söz 
mü verdiniz sesleri). 

BAŞKAN — Söz vermedim, fakat sual sor
mak hakkıdır. 

Sual sorabilirler. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Arkadaşım, 

şu anda cevap veremiyecek durumda olabilir. 
RAİF AYBAR (Bursa) — Cevap verebile

cek durumdayım. Başka vakit veremem. Ben 
bu işin üzerinde duracağım kadar durdum. An
ladım, Fethi Bey. 

Haziran bir imtihan devresidir, Eylül bir 
imtihan devresidir. Meseleye böylece atfı nazar 
edilmesini rica ederim. Haziran imtihan devre
si şu veya bu şekilde kendisine bulundurulma-
mışcasına takdim edilmiş bulunan bir talebenin, 
o devreyi kaçırmasından dolayı hakkı zıyaa uğ
ramış mıdır, uğramamış mıdır? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Müsaade 
buyurun, üçüncü imtihan hakkını ... 

RAİF AYBAR (Devamla) — Üçüncü imti
han hakkı yönetmeliğin devrelerine göre Ha
ziran, Eylül ve ertesi sene Haziranıdır. Bu Ha-
Hazirandan evvel, evvelki birinci imtihan hak
kı müktesebinin ihlâlini talebe telâfi etmek üze
re talebeye ertesi senenin Şubatında bir imti
han hakkı kabul etmiştir, Meclis. Bu bir defaya 
mahsus olmak üzeredir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
üçüncü sınıfta .... 

BAŞKAN — Fethi Bey, müsaade buyurun, 
şimdi verilecek cevap bundan ibarettir, söz sı
rasında izah buyurursunuz. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Sayın Başka
nım, bir sualim var. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
benim anladığıma göre talebe Meclise iki defa 
müracaat etmiştir. Bu varit mi? Bu varit ise 
bir birinci, bir üçüncü sınıf meselesi ortaya çık
tı, işler burada karıştı. Talebenin Meclise olan 
müracaatında birisi birinci sınıf ve diğeri üçün
cü sınıf arasındaki vaziyete göre dilekçinin 
durumunun açıklanmasını rica ediyorum. 

RAİF AYBAR (Devamla) — Efendim; ikin-
ci, üçüncü, dördüncü sınıfların müracaatı, yö
netmeliğin . demin de arzettiğim muvakkat 5 
inci maddesinin tatbikatından münbaistir. 
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Birinci sınıfın şu müracaatı yönetmeliğin 

13 üncü maddesinden yani muvakkat beşinci 
madde ile imtihan notları, üssü mizan ve not 
esasının tatbikatını ihtiva etmektedir. Bu, not
la ilgisiz bir müraeaattir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Atıfet ka
bilinden tanınmış olan imtihan ikinci sınıfa ait 
midir? 

RAİF AYBAR (Devamla) — Yalnız 2, 3, ve 
4 üncü sınıflar talebesine aittir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Dilekçe sa
hibi birinci sınıfta mıdır? 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAİF 
AYBAR (Devamla) — Evet, birinci sınıftadır. 
2698 sayılı karar başka bir karardır. (Kâfi, kâ
fi sesleri) (Reye, reye sesleri). 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Anladım 
teşekkür ederim. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

Efendim, bu mesele hakkında, bilhassa üni
versitenin hangi esbabı mucibe ile hangi Mec
lis kararının şu veya bu şekilde tefsiri sure
tiyle imtihana girmek hakkının ref'i mevzuu 
bahis ediliyor deniyor ve esbabı mueibesi soru-
luyar. 

Biraz evvel bir teklif sebebiyle Millî Eğitim 
Bakanının buraya daveti reddedildi amma ben
deniz şu teklifte bulunacağım: Hukuk Fakül
tesi Dekanı burada hazırdır, kendisi belki izah 
eder. (Olmaz gürültüler). 

BAŞKAN — Sözünüz usule mütedair değil
dir, müsaade buyurun. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar 
ben takririn aleyhinde konuşacağım. (Hangi 
takririn sesleri). Kifayeti müzakere takririnin 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
mealen arzettim. Müsaade buyurun okutayım 
da ondan sonra. 

Başkanlığa 
Vaziyet anlaşılmış ve şekilleriyle beraber 

olaylar tebellür etmiştir. Bu sebeple müzakere
nin kifayetinin oya konulmasını arzederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Suat Başol 

Meclis Başkanlığına 
Hoca ile taleîbeyi karşı karşıya bırakmadın 

her türlü müdahalenin daha üstün bulu»^öi|çt 
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prensipine sadık kalarak yapılan görüşmeleri 
kâfi gördüğümüzden meselenin reye arzedilme-
nini rica ediyoruz. 

Çanakkale Sivas 
Emin Kalafat Halil îmre 

BAŞKAN — Buyurun Celâl Bey. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 

ben kifayeti müzakere aleyhinde konuşacağım. 
Deminden beri şahidi olduğumuz, ortada düne 
kadar bozuk devam eden bir maarif sisteminden 
ileri gelmiş kurbanlar vardır. Hamit Şevket 
Bey arkadaşım birçok meseleler ortaya attılar. 
Zeki Paşa, Binbaşı Kâmil hâdisesinin bununla 
hiçbir alâkası ve irtibatı yoktur. Anayasanın 82 
nci maddesinin Türklere verdiği hakların açık
lanması lâzımdır. Burada kanunlara, tüzüklere 
aykırı hareketlerde daima B. M. Meclisine mü
racaat hakkı vardır ve nihayet ortada vaeibül-
ittiba bir karar vardır. Bunların nelerden ibaret 
olduğunun açıklanması lâzımdır. Binaenaleyh 
bu hususta Meclinin tenevvür etmesi lâzım
dır. Bu, düzensiz olarak yürüyen maarif siste
minden ileri gelen bir meseledir. Hattâ itiraf 
edeyim ki, ben bunun bir kısmım anladım, 
bir kısmını anlıyamadım. Eğer siz anlamış ise
niz, bunu benim kafamın kalınlığına hükmedin. 
Bu itibarla ben kifayeti müzakere takririnin 
aleyhindeyim. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN —• Usulen keyfiyet aleyhinde bir 
kişiye söz verildi. Yeterlik takrirlerinin 
her ikisi de aynı mealdedir. Yeterliği reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Yeterlik takriri kabul edilmemiştir. Müzakere
ye devam ediyoruz. Söz Celâl Yardımcı'nındır. 

Ekseriyet kaybolursa ve bu tahakkuk eder
se, gayet açık ve berrak bir şekilde, çalışmaya 
devam edemiyeeeğimizi şimdiden arzetmek mec
buriyetindeyim. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar; 
kifayeti müzakere takriri aleyhinde mâruzâtta 
bulunurken demiştim ki, bu mesele, bozuk ve 
muhtelif sistemlerden ileri gelen bir n?tiee, 
olarak haklan sakıt olmuş bir talebenin bir hak
kının: iadesi meselesidir. Muhtelif müddetlere 
ayrılan ve önü anlamak için haylice kafa yor
mak mecburiyeti hâsıl olan bu anlaşılmaz tali
matnameden çıkan neticedir ki bu taleİM n :n 
hakkını iskat etmiştir. Bilhassa ortada bir de 
Meclis kararı var. Bu karara göre buna ittiba 
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etmek zarureti vardır. Arkadaşımız Hâmid 
Şevket Beyin söylediği binbaşı Kâmil ve Zekâi 
Paşa hâdiselerinin bununla hiçbir veçhile irti
batı yoktur. Onlar, mahkemelere intikal etmiş 
ve birer karara bağlandıktan sonra Meclise gel
miş hâdiselerdi. Bunun sebebi de, Anayasanın, 
mahkemelerin istiklâline ve kaza hakkına karşı 
vazettiği teminata müdahale etmemekti. Bir ke
re Şurayı Askerî ve Temyizi Askerî'den geçmiş 
olan hâdiselere el koymamak için o müracaat
ları reddetmişti. Hiç unutmam, Hâmit Şevket 
Bey o zaman demişti k i : Ortada bu gibi husus
ların kabul olunamıyacağı hakkında bir Meclis 
kararı varken ve bu karar da muteberiyet ve 
meşruiyet havası içinde devanı, ederken, nasıl 
olurda bunun hilâfına yeni bir şey düşünebilir
siniz ? 

Şimdi arkadaşlar, bu mevzuda meşru ve mu
teber bir Meclis kararı vardır. Bu Meclis kara
rma göre, 25 Mayısta imtihana davet edilmek 
suretiyle, 4 ay evvel imtihana davet edilmiş 
o'an ve bu suretle elinden hazırlanma imkânı 
alınmış bulunan talebeye bu hakkı, tanımak zo
rundayız. Hâmit Bey! Biz avukatız, bilirsiniz, 
zaman zaman bir müdafaayı bir ayda bile ha-
zırlıyamıyoruz. Koca bir fakültenin bir yıllık 
derslerini 25 günde nasıl hazırlarlar? (Çok doğ
ru sesleri) 

Gerek sözcü ve gerekse Bahadır Dülger ar
kadaşlarımızın verdiği izahattan sonra, bu talebe
lere, çalışıp inkişaf etmek için aşkla emek har
cayan bu çocuklara, bu hakkı vermek icabeder. 
Denildi ki bu. fakir millet,. Eğer efendim millete 
verilen zararları ararsak o kadar çok şeyler 
vardır ki, bu talebe uğrunda harcananlar onla
rın yanında çok küçük kalır. 

HAMDİ BAŞAR (istanbul) —Şûray ı Dev
lete gitsin. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Okumak 
aşkiyle didinen talebe hakkında Meclis kara-
riyle verilmiş bir hakkı Şûrayı Devlete götüre
meyiz. Esasen Meclis kararı verdir ve Mec'is 
kararı Şûrayı Devlet yolunu kapamıştır. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Hamdi 
Bey, her zaman söylerim, bana ne yaparsanız 
yapın, burada konuşurken dönen fikir tekerle
ğimin altına taş koymayın. Fikir silsilemi kay
bettim ki bir şey söyliyemem. Gayet güzel bir 
şey düşünmüştüm, vallahi unuttum, tşte bunun 
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günahı senindir Haindi Bey, seni onunla haşha
şa bırakıyorum. 

HAMDİ BAŞAK (İstanbul) — Ge eyim ik
mal edeyim mi? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Danıştay üyeliği 
için yapılan seçimin sonucunu arzedeceğim. 

27 . XI . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Danıştayda açık bulunan altı üyelik için 
yapılan seçime (314) zat katılmış ve netieede 
aşağıda adları yazılı olanlar karşılarında gös
terilen oyları almıştır. 

Arzolunur. 

Kayseri 
Fikri Apaydın 

Zonguldak 
Fehmi Açıksöz 

Ankara 
Fuat Şeyhim 

Giresun 
Doğan Köy men 

Muş 
Ferit Kılıç 

Rıza Köksu 
Tevfik Şenoeak 
Rasim Esmere r 
Ferit Ayıter 
Arif Yazar 
Fuat Erciyas 
Mahmut Nedim Öğüt 
Haindi Tanç 
Emin Ahmet Kat 
Hilmi Aksoy 
Şemsettin Akçaoğlu 
Salih Aktan 
Fuat Beşkardeş 
Haydar özen 
Lûtfi Hakeri 
Tevfik Çaydam 
Şükrü Gilisralıoğlu 
Abdullah Mayada ğ 

Giresun Muş 

İçel 
Hüseyin Fırat 

Çoruh 
Mesut Güney 

Konya 
Muammer Obüs 

Malatya 
Mehmet Kartal 

ar 

239 
202 
163 
139 
138 
130 
124 
117 
75 
91 
69 
69 
58 
44 
11 
10 

101 
31 

Zonguldak 
D. Köymen F. Kılıçlar F. Açıksöz 

BAŞKAN — Oya iştirak edenler 314 tür. 
Bütün Millet Meclisi üyelerinin mevcudunun 
nısfından bir fazlasiyle bu seçimin yapılması 

lâzımgelirdi ve o nisap da mevcuttur. Şimdi 
nısfından bir fazla olması lâzımğeldiğine 
göre, ekseriyet alan kimseler Danıştaya üye 
olurlar. Seçime 314 arkadaş iştirak ettiğine 
göre bunun yarısı 158 eder. 

Şimdi bu nisaba göre, Rıza Köksu, Tevfik 
Şenoeak, Rasim Esme re r ekseriyetle seçilmiş 
bulunuyorlar. Diğerlerinin aldıkları oy nisabı 
doldurmadığı için yeniden seçim yapmak lâ-
zımgelmektedir. 

Bu seçilmiş olan arkadaşlara muvaffakiyet
ler iemenni ederim. 

NECDET YILMAZ (Bursa) - - Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun.. 
NECDET YİLMAZ (Bursa) — Sayın ar

kadaşlarını. Şûrayı Devlette açık bulunan altı 
üyelik için bugün hepimiz oy verdik. Oya işti
rak eden arkadaşlarımızın 314 olduğu okunan 
rapora nazaran anlaşılıyor. Buna nazaran salt 
çoğunluk 158 olduğuna göre, Rıza, Tevfik, Ra-
sim beyler nisabı- doldurmuş olmaları itibariy
le üye oluyorlar. Onlardan sonra gelen üç arka
daş 158 i dolduramadıkları için ikinci bir inti
haba terkediliyorlar. 

(Jei'ck Şûrayı Devlet Kanununda, gerekse 
içtüzüğümüzde salt çoğunluğu zaruri gördüğü 
bir hüküm yoktur. Yalnız altıncı madde, Mec
lisin Divanı Riyaset intihabında salt çokluğu 
m e vzuubahis etmiştir. 

İçtüzük'ün 143 ncü maddesi seçimlerde salt-
çokluğun aranacağına dair hiçbir hüküm koy
muş değildir. Bu vaziyete göre bu üç. arka
daştan sonra en çok oy alan arkadaşların seçil
miş olmaları icabedeceği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, bu hususta 
maddede sarahat olmadığına işaret eden ve bu 
yolda itirazda bulunan arkadaşımıza karşı Ri
yaset Divanının arzedeceği nokta: İhtiyaç gö
rülen sarahati teamülün ikmal etmiş olduğunu 
kaydetmekten ibarettir. 

T. B. M. Meclisinin kuruluşundan bugüne 
kadar Danıştay üyeliği için yapılan bütün se
çimler bu şekilde yapılmıştır. O teamül teessüs 
etmiştir. Bundan ayrılmaya yine hukuk kaide
leri bakımından imkân yoktur. Bunu reye dahi 
koymak mecburiyetinde değilim. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi görülüyor ki 
Al celisin ekseriyeti kaybolmuştur. Dilekçe Ko-
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misyonunun raporu hakkında söz alan arkadaş- î Gelecek oturumu, 1 Aralık 1950 Cuma gü-
ların söz hakları mahfuz olmak üzere Birleşi- nü öğleden sonra saat 15 te açacağız. 
me son veriyorum. Kapanma saati : 19,45 

^•» 

3. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Tarım Bakanlığının bâzı dairelerinde çalıştırılan 
yabancı mütehassıslar hakkındaki sorusuna Ta
rım Bakanı Nihat lyriboz'un yazılı cevabı (6/92) 

17 . XI . 1950 
T. B. M. M. Sayın Başkanlğnna 

Tarım Bakanlığının bâzı dairelerinde, bu 
dairelerin işlerinin bir kısmını tedvir etmek 
için tam salahiyetli yabancı mütehassıslar çalış
tırıldığı iddia olunmaktadır. Bunun aslı var 
mıdır? 

Sayın Tarım Bakanının İçtüzüğün (152) nci 
maddesine tevfikan bu soruma yazılı olarak 
cevap vermesini derin saygılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbaş 

24 . X I . 1950 

Türkiye B. M. M. Başkanlığına 
20 . XI . 1950 gün ve 678/1772 sayılı yazıla

rına cevaptır: 
Bakanlığın emrinde müşavir olarak çalışmak 

üzere ECA proğramiyle Amerika Birleşik Dev

letlerinden 7 mütehassıstan müteşekkil bir hey
et memleketimize gelmiştir. Bunlar da: 

Dr. Elmer A. Starch 
Dr. Burl Winchester 
Hayyry G. Uold 
Martin P. Hensmeier 

David T. Kıllough 
H. D. Smith 

Kalp Ward 

Misyon Başkanı 
Hayvancılık mütehassısı 
Ekstenşin mütehassısı 
Toprak muhafazası ve 
korunması mütehassısı 
Pamuk mütehassısı 
Ziraat alet ve makinele
ri mütehassısı 
Zirai işletmecilik müte
hassısıdır. 

Bu uzmanlardan hiçbirisi her hangi bir dai
renin başkanı olarak kullanılmamaktadır. Yal
nız kendilerinden dairelerde mütehassıs müşavir 
olarak istifade edilenleri vardır. 

Keyfiyet Burdur Milletvekili Fethi Çelik
baş'm 17 . XI . 1950 tarihli yazılı sorusuna ce
vaben saygı ile arzolunur. 

Tarım Bakanı 
N. îyriboz 

^e^( 

T. B. M. M. Basımevi 
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Kastamonu Milletvekilliğine seçilen Tahsin Coşkan'ın seçim tuta-

hagı hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5 /22) 

Tutanakları İnceleme Komisyona rapora 

T, B. M. M. 
Tutanakları İnceleme 'Komisyonu 

Esas No. 5/22 
Karar No. 36 

15 .XI. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza tevdi edilen Kastamonu 
Milletvekili Tahsin Coşkan'ın seçim tutanağı 
hakkındaki Hazırlık Komisyonunun raporu ve 
dosyası tetkik edildi: 

Vaki itiraz ve şikâyetler: 
1. Kastamonu I). P. Adayı Dr. Fahri Ke

çeci'nin yaş durumu itibariyle il seçim ' kuru
lunca adaylığı kabul edilmemiş, Yüksek Seçim 
Kuruluna yapılan müracaat üzerine adaylığı ka
imi edildiği halde, Taşköprü'nün 87 numaralı 
sandığı ile, yine bu ilçeye bağlı Yukarı ve Aşa-
ğıören köylerinde Dr. Fahri Keçeci ile birlikte 
Hilmi Ayrancı 'nm adaylıktan çıkarılmıştır diye 
listelerden ve aday puslalarından çizildiği şikâ
yet edilmiştir. Şikâyet üzerine hâdiseye elko-
yan il seçim kurulu Taşköprü tice Seçim Kuru
lunun dikkatini çekmiştir. 

İlce seçm kurulu başkanı, hâdisenin varit ol
madığını ve Dr. Fahri Keçeci'nin listeye ithal 
edildiğini, keyfiyeti Demokrat Parti Başkanlı
ğına ve bütün sandık kurullarına bu partinin 
müşahitleriyle tebliğ eylediğini bununla da ik
tifa etmiyerek telefonla bizzat söylediğini, De-
makrat Parti tarafından tevzi edilen aday puf
lalarında adayların mevcut oluşu, gizli oy hüc
resinde de oy puslalarının bulunması hasebiyle 
vâki iddia endişe ve vehimden ibarettir diye
rek dosyasında mahfuz tel île seçim kurulu baş
kanlığına bildirilmiştir. Böylece, mücerret 
olan bu iddia ve şikâyet varit görülmemiştir. 

2. 40 numaralı Taşköprü'nün Avşar köyün
deki sandıktan çıkan oy puslalarının yakıldığı, 
Bu husus il seçim kurulunca tahkik edile
rek dosyada mevcut 3 . VI . 1950 tarih ve 603 

sayılı tel ile Yüksek Seçim Kuruluna aday 
puslalarının yakılmadığı hiçbir maksada mak-
run olmadan tasniften sonra boş zarfların ya
kıldığı bildirilmiştir. 

5545 sayılı Kanunun 115 nci maddesinde 
muhafazası zaruri ve mecburi olan evrak me-
yanında zarf yoktur. Saklanması mecburi olan 
oy puslalarıdır. İl seçim kurulunun yukarda 
yazılı telinde de işaret olunduğu veçhile bun
lar da mevcuttur. 

Böylece bu iddia da varit görülmemiştir. 
3. Çiftlik köyü sandık kurulu başkanı 

H. P. mümessiline verilmesi lâzımgelen tuta
nağı merkezde veririm diye kendisine imzalı 
bir kâğıt verdiği, 

4. Kastamonu'da resmî netice alınmadığı 
halde Hilmi Ayrancı'nm düştüğü, Tahsin Coş
kan'ın kazandığı hakkında haberler yayıldığı, 
hattâ bu haber radyoya verilmek istenirken 
vazgeçildiği, ilce seçim kurulunda tasnif devam 
ederken C. H. P. mümessili Muharrem Celâl 
Bayar, Hilmi Ayrancı'nın ve Tahsin Coşkan'ın 
oy miktarını tesbit ile meşgul olduğu bu hal 
karşısında tasnife itimatları kalmadığı için Taş
köprü ve merkez ilçeleri tevhitlerinin tekrar 
yapılması ve Taşköprü sandık muhtevalarının 
tekrar tasnifi, 

3 ve 4 ncü maddelerde yazılı hususlar ile 
seçim kurulunca tetkik edilerek delile müstenit 
olmıyan bu şikâyetler, Demokrat Parti Başkan
lığına da bilgi verilmesi kaydiyle oy birliğiyle 
dosyasında mevcut 18 . V . 1950 tarih ve 17 sa
yılı kararla reddedilmiştir. Bu karara bir iti
raz vâki olmamıştır. 
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Bu suretle mezkûr şikâyetler de varit görül

memiştir. 
Bu şikâyetler muhtelif tarihlerde, seçimden 

evvel, seçim*esnasında^ seçimden^nra' 'Demok
rat Parti î l Başkanlığınca, Demokrat Parti böl
ge müfettişliğince vâki olmuş, Demokrat Parti 
Milletvekili adayı Hilmi Ayrancı tarafından 
kurullara bir itiraz vâki olmamıştır. 

Hilmi Ayrancı 21 . V . 1950 tarihli tel ile bu 
hususlardan bahisle Yüksek Seçim Kuruluna, 
13 . VI . 1950 tarihli dilekçe ile B. M. Meclisi 
Başkanlığına baş vurmuş ve iddialarına ayrıca 
şunları da ilâve eylemiştir: 

A) Taşköprü 148 sayılı Çetme Köyünde 
gizli hücre yapılmamış ve gizlilik böylece ihlâl 
edilmiştir. 

B) 105 numaralı Taşköprünün Erik Kö
yünde zarflar açılmadan kardeş payı üçe tevzi 
ve tasnif edilmiştir. 

C) Tahsin Coşkan 'in tutanağının iptaliyle 
kendisine Milletvekili seçildiğine dair mazbata 
verilmesi. 

Sandık kurullarının sureti teşekkülü, üç 
partinin bütün kuvvetiyle seçime katılmaları 
Parti müşahitlerinin varlığı, gizli oy, alenî tas
ni ! teminatının mevcudiyeti karşısında A, B 
bentlerinde yazılı hususlar ve iddialar tamamen 
mücerret birer iddia olarak kalmakta re varit 
görülmemektedir. 

C bendine gelince, bir Milletvekili tutanağı
nın iptali halinde ondan «onra gelene tutanak 
verilmesine Seçim Kanunumuz hükümleri mü
sait olmadığı gibi esasen 66326 oyla ••kazanan 
Tahsin Coşkan'dan sonra 66236 oyla C. H. P. 
adayı Âdil Toközlü ondan sonra 66020 oyla 
Hilmi Ayrancı gelmektedir. 

Bu cihetten de Hilmi Ayrancı W iddiası 

kanuni esastan mahrum bulunmaktadır;; 
Bu şikâyetler Yüksek Seçim Kuruluna böy

lece intikal eylemiş olmakla beraber, Yüksek 
Seçim Kurulu mehiller dışı vâki bu iddiaların 
tetkikına mahal olmadığına karar vermiştir. 
Böylece tafsilen arzedilen sebeplere, müsteni
den vâki iddia ve şikâyetler varit görûlmiye-
rek bu iddia ve şikâyetlerin reddine ve Kas
tamonu Milletvekilliğine seçilen Tahsin Coş
kan 'm Milletvekilliği tutanağının tasdikına 
çoğunlukla karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tutanakları inceleme 
Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Afyon K. Trabzon 
(Muhalif) H. Orhon 

K. Özçoban 
Edirne Erzincan Gümüşane 

C. Köprülü C. Gönenç Muhalifim 
H. Tokdemur 

Hatay îçel Kars 
T. Sökmen Hüseyin Fırat Dr. E. Oktay 

(Muhalif) 
İmzada bulunamadı 

Kırşehir Konya Malatya 
H. Sezai Erkut Muhalifim H. Doğan 

T. Kozbek 
Manisa Niğde Ordu 

Muhalifim Muhalifim Dr. Zeki M. Sezer 
F. îlker F. E cer 
Trabzon Van Yozgad 
T. Koral K. Özalp A. Doğan 

Zonguldak 
Muhalif 

A.. Yurdabayrak 



S. Sayısı: 5 
Danıştayda açık bulunan altı üyelik için seçim yapılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve içişleri Komisyonlarından ku

rulan Karma Komisyon raporu (3/72) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 29 . VI . 1950 
Özel No. 5/2-2392 
G. No. 6/2555 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Danıştayda açık bulunan altı üyelik için 3546 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre düzenle
nen liste ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Başbakan 

A, Menderes 

HÜKÜMETİN LİSTESİ 

Açık altı Danıştay üyeliğine ait aday listesi 

1 — Fuat Erciyeş 
2 — Şemsettin Akçaoğlu 
3 — Rasim Esmerer 
4 — Tevfik Şenocak 
5 — Mahmut Nedim öğüt 
6 — Rıza Göksu 
7 — J^ustafa Türker 
8 — Ferit Ayıter 
9 — Muslih Fer 

10 — Esat Tekeli 
11 —• Tevfik Çaydam 
12 — Kemal Hayırlıoğlu 
13 — Lûtfi Hakeri 
14 — Osman Cemil Batır 
15 —• Hamdi Tane 
16 — Haydar özen 
17 — izzettin Tuğrul Nişbay 
18 — Faruk Işık 
19 — Fuat Beşkardeş 
20 — Atıf Akgüç 
21 — Galip Yenel (Y. Müh.) 
22 — Asım Türel 

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Maliye Bakanlığı Merkez Muhakemat Müdürü 
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Muavini 
Danıştay 100 lira kadro maaşlı kanun sözcüsü 
Başbakanlık Yazı İşleri ve Sicil Müdürü 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Çalışma Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Bayındırlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı 
Maliye Bakanlığı Müşavir Avukatı 
Vergiler Temyiz Komisyonu Daire Reisi 
P. T. T. İşletme Hukuk Müşaviri 
Danıştay başyardımcılarından 
Etibank İdare Meclisi âzası 
Sayıştay üyesi 

Eski Adalet Müfettişi 
Ulaştırma Bakanlığı Kara Nakliyat Dairesi Reisi 
İçişleri Bakanlığı Vilâyetler İdaresi Genel Müdürü 



23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

Hilmi Aksoy 
Muhlis îzer 

Abdullah Mayadağ 
Esat Onat 
Arif Yazar 
Şefik Kolaylı 

Maliye Bakanlığı Müşavir Avukatı 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü Hukuk 
Müşaviri 
Ankara Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü 
İçişleri Bakanlığı Müfettişi (Eski Kars valisi) 
Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı 
Tarım Bakanlığı mütehassısı 

— Hasan Fehmi Süerdam Devlet Havayolları eski Umum Müdür muavini 

T.C. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 4 . VII . 1950 
özel No. 5/2-2449 
O. No. 6-2625 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

29 . VI . 1950 tarih ve 2392/6-2555 sayılı tezkereye ektir. 
Danıştayda açık bulunan altı üyelik için gösterilen namzetlerden noksan kalan bir namzetliğe 

Danıştay Başyardımcılarından Emin Ahmet Kat 'm seçilmiş olduğunu arz ve buna göre gereken 
işlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Adalet v.e İçişleri Komisyonlarından kumlan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Adalet ve İçişleri Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/72 

Karar No. 1 

22 .XI . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Danıştay'da açık bulunan altı üyelik için se
çim yapılması hakkındaki Başbakanlığın 29 . 
VI . 1950 tarih ve 6/2555 sayılı tezkeresi Kar
ma Komisyonumuza havale edilmekle 3546 sa
yılı Danıştay Kanununun 3 ncü maddesi gere
ğince Adalet ve İçişleri Bakanları hazır olduk
ları halde toplanıldı. 

Hükümetten gelen tezkere, aday listesi ve 
sicil dosyalan ve komisyon üyelerinden Ankara 
Milletvekilleri Osman Şevki Çiçekdağ, Hâmit 
Şevket İnce, Çorum Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu ve Konya Milletvekili Muammer 

Obuz'un müşterek imza ile komisyona tavsiye 
ettikleri 90 lira maaşlı Danıştay Başmuavini 
Şükrü Gilisralıoğlu ve yine Komisyon üyelerin
den Kütahya Milletvekili Süleyman Süruri Na-
suhoğlu, Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal Al
çılı'nm tavsiye ettikleri Ankara Vilâyeti mül
ga İhtikârı Tetkik Komisyonu üyesinden Nec
mettin Gerç'in ve Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına dilekçe ile müracaat eden Danıştay 
Kanun sözcüsü Celâl Göydüm ve Salih Aktan'-
m dilekçelerine bağlı sicilleri okunup incelen
dikten sonra seçim yapıldı, 

( S. Sayısı : 5 ) 



— 3 — 
Oylann tasnifi sonunda : Danıştay Kanun 

Sözcüsü Rıza Göksu'nun 29, Maliye Bakanlığı 
Merkez Muhakemat Müdürü Tevfik Şenocak'm 
27, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Hukuk Müşavi
ri Şemsettin Akçaoğlu'nun 26, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Hukuk müşaviri Tevfik Çay-
dam'ın 26, P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşaviri Hamdi Tanç'ın 26, Ulaştırma 
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Arif Yazar'm 
25, Maliye Bakanlığı Müşavir Avukatı Hilmi 
Aksoy'un 25, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Rasim Esmerer'in 24, Ulaştırma Bakanlığı Müs
teşar Muavini Mahmut Nedim öğüt'ün 23, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlılı Hukuk Müşaviri Ferit 
Ayiter'in 23, Danıştay Başyarduncılaırından 
Haydar özen'in 23, Danıştay Başyardımcıların
dan Emin Ahmet Kat'm 22, Danıştay Kanun 
Sözcülerinden Şükrü Gilisralıoğlu'nun 21, Sa
yıştay üyelerinden Fuat Beşkardeşin 18, Mali
liye Bakanlığı Müşavir Avukatı Lûtfi Hakeri'-
ııin 16, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Fuat Erci-
yeş'in 15, Ankara Belediyesi Hukuk İşleri 
Müdürü Abdullah Mayadağ'ın ve Danıştay Ka
nun Sözcüsü Salih Aktan'm da 15 er oy kazan-
dıları görüldü. 

Buna göre düzenlenen cetvel mütaakıp muame
lesinin ifası için Kamutayın yüce tasvibine su

nulmak üzere Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Adalet ve İçişleri Komisyonla

rından kurulan Karma; Ko. 
Başkanı Sözcü 
Ankara Balıkesir 

O. T. lltekin . M. Erkuyumcu 
Kâtip 

Amasya 
1. Olgaç 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Çoruh 
Z. Ural 

Edirne 
M. Enginün 

İsparta 
T. Tola 

Kars 
A. Çetin 

Kütahya 
$. S. Nasuhoğlu 

Mardin 
M. K. Boran 
Samsun 

F. Tüzel 
Yozgad 

Balıkesir 
V. Asena 
Ankara 

H. Ş. İnce 
Çoruh 

M. Güney 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
İsparta 

K. Demiralay 
Kars 

8. Atalay 
Konya 

M. Obuz 
Maraş 

A. Bozdağ 
Ordu 

F. Boztepe 
Tokad 

N. T. Topcoğlu 

Ankara 
O. N. Çiçekdag 

Bursa 
N. Yılmaz 
Çorum 
B. Koldaş 

Elâzığ 
H. A. Yöney 

.Kars 
L. Aküzüm 

Kırklareli 
F. Üstün 

Manisa 
F. İlker 
Niğde 
F. Ecer 

Seyhan 
M. Kibaroğlu 

Zonguldak 
N, Ü. Aletli A, Yurdabayrak 
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Danıştayda açık bulunan altı üyelik iğin Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyonda 3546 sayılı Kanunun üçüncü maddesi gereğince yapılan seçime ait listedir. 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Kazandığı 
oy 

29 
27 
26 
26 
26 
25 
25 
24 
23 
23 
23 
22 
21 
18 
16 
15 
15 
15 

Adı ve soyadı 

Rıza Göksu 
Tevfik Şenocak 
Şemsettin Akçaoğlu. 
Tevfik Çaydam 
Hamdi Tanç 
Arif Yazar 
Hilmi Aksoy 
Rasim Esmerer , 
Mahmut Nedim öğüt 
Ferit Ayiter 
Haydar özen 
Emin Ahmet Kat 
Şükrü Gilisralıoğlu 
Fuad Beşkardeş 
Lûtfi Hakeri 
Fuad Erciyaş 
Abdullah Mayadağ 
Salih Aktan 

î § i 

Danıştay Kanun Sözcüsü 
Maliye Bakanlığı Merkez Muh. Md. 
Tekel Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Sağlık ve S. Yardım Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
P. T. T. Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri 
Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı 
Maliye Bakanlığı Müşavir Avukatı 
Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Muavini 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Danıştay Başyardımcılarından 
Danıştay Başyardımcılarından 
Danıştay Kanun Sözcülerinden 
Sayıştay Üyelerinden 
Maliye Bakanlığı Müşavir Avukatı 
Çalışma Bakanlığı Müsteşarı 
Ankara Belediyesi Hukuk îşleri Müdürü 
Danıştay Kanun Sözcüsü 
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