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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'ın, Er
zincan'da vukua gelen deprem dolayısiyle yapı
lan yardımlarla Avusturya'dan alman kurma 

# evlerin bugünkü fiyatları hakkındaki sorusu
nun görüşülmesi, Başbakan Yardımcısının tek
lifi üzerine, bir hafta sonraki Birleşime bırakıl
dı. 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, 
aşırı sağ ve sol fikir cereyanları karşısında Hü
kümetin takip etmek kararında olduğu hare
ket hattı hakkındaki sorusunu, Başbakan Yar
dımcısı, cevapladı. 

Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın, Ge
lir Vergisinin tatbik kabiliyeti olup olmadığına, 
bu Vergiye ait olan kanunun memleket ih
tiyaçlarına kâfi gelip gelmediğine, Gelir Ver
gisi ile diğer vergiler ıslahatı hakkında ne dü
şünüldüğüne ve Hükümetin denk bütçe maksadı
nın ne olduğuna dair olan sorusunun, soru sahibi, 
1951 Bütçesi münasebetiyle konu üzerinde da
ha geniş konuşma imkânını bulacağından ba
hisle görüşülmemesini istedi. 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in, 
gedikli erbaşların terfihlerini temin için yeni 
bir Kanun tasarısının Meclise getirilip getiril
meyeceğine dair olan sorusu ile; 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in, 
Subay ve Askerî memurların mecburi hizmetle
rine dair olan sorusuna, Millî Savunma Baka
nı cevap verdi. 

Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, Ordu'
da verem pavyonunu da ihtiva eden 200 yatak
lı bir hastane ile Gölköy ve Ünye 'ye birer sağlık 

. merkezi yapılması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair olan sorusunun ve; 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, Pa
zar, Alanya ve Burhaniye ilçelerinde tedavi ve 
aşı neticesinde ölen vatandaşlar hakkındaki so
rusunun görüşülmesi, 3 Ocak 1951 Çarşamba 
Birleşimine bırakıldı. 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri Igeri'nin, 

Manyas Gölüne ait tesisatın yeni mültezim ta
rafından bugüne kadar yaptırılmaması sebebi
ne ve eski mültezimden alınan teminat akçesi
ne dair olan soru ile; 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'nin, 
Trakya'nın Enez Bucağı hududu dahilindeki 
Beylik Koru merasından Maliyenin ne derece is
tifade temin ettiğine ve bu yerin halen kimlerin 
tasarrufunda bulunduğuna dair sorusunun gö
rüşülmesi, Maliye Bakanının teklifi üzerine, bir 
ay sonraya bırakıldı. 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'nin, 
tren ve vapur ücretlerinin indirilmesi, izdiha
mın önlenmesi ve bu vesait personelinin terfihi 
için ne düşünüldüğüne ve Bandırma - îzmir 
hattı üzerinde işliyen tren ücretlerine dair olan 
sorusuna, Ulaştırma Bakanı cevap verdi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğltı 'nun, 
Cumhurbaşkanlığı Köşkünde bulunan Kimya Lâ-
boratuvarı, kapalı manej, sığmak müştemilât ye 
teferruatı için ne kadar para sarf edildiğine ve 
Millî Sarayların teftişi neticesine dari Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığından olan soru
suna, İdareci üyelerden ihsan Şerif Özgen ce
vap verdi. 

Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın 431 sayılı 
Kararın (1) numaralı bendindeki (ve emsali 
idarelerin) şümulüne îmralı Cezaevinin de dâ
hil bulunup bulunmadığının yorumlanmasına! 
dair olan önergesi okundu. Üzerinde bir müd
det görüşüldükten sonra önerge, Komisyona geri 
verildi. 

25 . XI I . 1950 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Baışkaııvekili 
Bursa Milletvekili 

If. Köymeri 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

/ . Kirazoğlu 

Kâtip 
istanbul Milletvekili 

F. Tekil 

Borular 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından harice çı
karılan zahireye ait tahkikat dosyaları hak
kında yapılan muamele neticesine dair olan söz
lü soru önergesi, Adalet Ekonomi ve Ticaret 

Bakanlıklarına gönderilmiştir (6/138) 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

memurların tasfiyeye tâbi tutulacağı, Gelir 
Vergisinin 1951 yılında memurlara tatbik edil-
miyeceği, Ankara memurlarına verilen mesken 
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tazminatı ile yüksek rakımlı yerlerde oturan 
memurlara verilmekte olan mahrukat bedeli 
hakkındaki söylentilere ve Emekli Kanunun 
39 ncu maddesinin B fıkrasının tatbik suretine 
dair olan sözlü soru önergesi Başbakanlığa gön
derilmiştir (6/139) 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Ceyhan İlçesinin su işinin bir an evvel tamam
lanması için ne düşünüldüğü hakkındaki sözlü 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir (6/140) 

Siird Milletvekili Mehmet Daim Süalp'in, 
Siird İli su ihtiyacının giderilmesi ve içme su
yunun temini için ne düşünüldüğü hakkındaki 
sözlü soru önergesi İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir (6/141) 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin, 
Mustafa Muğlalı'mn kaç gün mevkuf kaldığına, 
şimdiye kadar mahkûmlardan kaç kişinin sıh
hat raporuna dayanarak serbest bırakıldığına 
ve Mustafa Muğlalının ikinci bir muayeneye 
tâbi tutulmasının düşünülüp düşünülmediğine 

dair olan sözlü soru önergesi, Adalet, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıklarına gönderilmiş
tir (6/142) 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, 
1948-1949 ve 1950 yıllarına ait şeker istihsalâtı 
ve stok miktarı ile maliyet fiyatları, prim ola
rak müstahsıllara verilen şeker dolayısiyle köy
lüden kesilen nakliye ücreti, fabrikalar kantin-
leriyle lojmanlar, ambalaj maliyet fiyatları, pan
car müsıtahsıllariyle yapılan taahhüt muamele
leri ve fabrikalara ait traktörlerden müstah
sili arın faydalanış şekilleri hakkındaki yazılı 
soru önergesi, İşletmeler Bakanlığına gönderil
miştir, (6/143) 

Sinob Milletvekili Server Somuncuoğlu'nun, 
Bulgaristan'dan geleeek olan Türk göçmenleri
nin sayısı ve yurda gelmeleri için konulan müd
det ile menkul ve gayrimenkul mallarının tasfi
yesi ve bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi hak
kında Bulgar Hükümetiyle yapılan anlaşma hü
kümlerine dair olan sözlü soru önergesi, Dışiş
leri Bakanlığıma gönderilmiştir. (6/144) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-

cu ve 80 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi 
(2/9®) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Babkesdr Milletvekili Müfit Erkuyum-
cu ve 83 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
EmeMi Sandığı Kanununa ek Kanun teklifi 
(2/04) (fel iye ve Bütçe Komisyonlarına), 

3. — Çanakkale Milletvekilleri'Bedi Enüstün 
ve Süreyya Endik'in, Türkiye sınırları dışında 
ssvaş vazifesi alan subay, askerî memur ve gedik
li e5^?!®!^ verilecek bir yıllık terfi kıdemi ile 
emekliliklerinde maaş tahsisine, esas olacak hiz
met müddetlerine yapılacak ilâve hakkında Ka
naat teklifi (2/95) (Millî Savunma, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına), 

4. — Kocaeli Milletvekili Mehmet Yılmaz'm, 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5673 sayılı 
Kanunla değiştirilen 5 nci maddesine bir fıkra 
ektenmesine dair Kanun teklifi (2/96) (Millî 
Eğitûn ve Millî Savunma komisyonlarına), 

5. —-, Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyfceıgiller 'in, Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden 

Amelesinin Hukukuna mütaallik Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tek- % 

lifi (2/97) (Ekonomi, Çalışma ve Bütçe ko
misyonlarına) ; 

Tezkereler 
6. — Kütahya Milletvekili Remzi Koçak'm 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/124) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona); 

7. — Sivas Milletvekili Rifat öçten'in Millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/125) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komis
yona) ; 

Önerge 
8. — Muğla Milletvekili Zeyyat Mandalinei"-

nin, Dilekçe Komisyonunun 22 . X I I . 1950 tarih
li Haftalık Karar cetvelindeki 161 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/91) 
(Dilekçe Komisyonuna) 

Rapor 
9 . - 7 Eylül 1949 tarihinde imzalanan (1949 -

1950 Devresi için Avrupa memleketleri arasında 
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ödeme ve Takas Anlaşması) nı değiştiren 22 Ni
san 1950 tarihli ek Protokolün onanması hakkın

da Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Ko
misyonları raporları (1/26) (Gündeme). 

B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 
KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (îstantanbul), Sedad Baran (Çorum) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Bayındırlık Bakanlığına Eskişehir Mil
letvekili Kemal Zeytinoğlu'nun ve Çalışma Ba
kanlığına da Bursa Milletvekili Hulusi Köy-
men'İn tâyin edildiklerine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/123) 

Ankara, 22 Aralık 1950 
T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 

Açık bulunan Bayındırlık Bakanlığına Eski

şehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun ve Ça
lışma Bakanlığıma Bursa Milletvekili Hulusi 
Köymen'in tâyinleri Başbakanın teklifi üzerine 
muvafık görülmüş olduğunu saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

(Allah muvafık etsin sesleri). 

4 — SORULAR VE CEVAPLAR 

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

BAŞKAN -— Soru önergesini okuyoruz. 

Saym Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 

Özeti : Memlekette her gün 
biraz daha artan iş
sizlik hk. 

1. — Çeşitli, sosyal, politik ve ekonomik se-
beblerin tesiri altında memleketimizde de diğer 
medeni memleketlerde olduğu üzere işsizlik art
makta ve sosyal bir dâva halini almış bulunmak
tadır. 

2. —' işsizlik, 
A). Şehirlerde, 
B) Kasabalarda, 
C) Köylerde olmak üzere üç katagoriye ay

rılmaktadır. 
Bu tasnifin yanında; 
A) Münevver, Yüksek tahsil görmüşler, 
B) tik, orta tahsil görmüşler, 
Diğer bir bakıma göre de : 
A) İhtisas, meslek ve sanat sahibi olanlar, 
B) Hiç bir ihtisas meslek ve sanatı olmayan

ların işsizliği mevzuubahistir. 
3. — Bu duruma göre Hükümetin çeşitli se-

beblerden ileri gelen ve vatandaşlarımızın ıstırap 
çekmelerine yo^ açan bu dâva üzerindeki düşün
cesi nedir? 

Bu hayati dâva ile ilgilenmiş ve halli için 
gereken tedbirleri almış ve buna bir çare bula
bilmiş midir? 

İlgili Devlet daireleriyle İktisadi Devlet Te
şekküllerinde, işsizlerin dertlerine çare teşkil 
eden tedbirler üzerinde durulmuş torudur? 

Hükümetin bu hususu sözlü olarak izah etme
sini saygı ile rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgiller 
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B : 23 25.12 
ÇALIŞMA BAKANİ HULUSİ KÖYMJEN I 

(Bursa)' —"Sayın arkadaşlar, değerli arkadaşım 
Sayın Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo- j 
yacıgiller'in şimdi okunan sual takririnin muh- J 
tevası, sosyal ve iktisadi' bünyemiz için çok 
ehemmiyetli 'bir mevzudaki endişenin ifadesi ol
duğu aşikârdır. Bu kadar ciddî olan bu mevzu; 
Yüksek Heyetinizin de takdir ve tâyin buyura
cağınız veçhile, doğrudan doğruya Çalışma Ba
kanlığını ilgilendiren bir mevzudur. Bu bakım
dan vazifeyi yeni almış olan bir arkadaşınız 
haysiyetyile Ibu kadar ehemmiyet arzeden bu 
mevzu üzerinde gerekli ve tatmin edecek ceva-

.1050 Û : l 
bı vermek için bir mehile ihtiyacım bulunduğu
nu lütfen takdir buyuracağınızı tahmin ediyo-
yorum. Bu itibarla 5 Ocak gününe kadar mehil 
verilmesini Heyeti Muhteremenizden istirham 
edeceğim. (Muvafık sesleri) . 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Dolmabahçe Sarayı karşısında yaptırılan 
stadyum sahasına katılan arazi hakkındaki İçiş
leri ve Maliye Bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/137)^ 

BAŞKAN — İlgili bakanlar bulunmadığı, 
için bu soruyu gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

İm — Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Fe
ridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğ-
lufnun seçim tutanakları hakkında Tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu (3/35) [1] 

(-Rapor ve muhalefet şerhi okundu) 

[BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
m i l . 

AVNİ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlar, Tutanakları İnceleme 
Komisyonunda Ibir âza ve aynı zamanda muha
lefet şerhini ilmizalıyan arkadaşlardan birisi ol
mak sıfatiyle huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. 

Muhalefet şerhinde belirttiğimiz gibi, haki
katen hır hukuk dâvası karşısında bulunuyoruz. 
Memlekette bir hukuk nizamını kurarak ve bir 
hukuk devleti yaratmak amacı ile ortaya atıl
mış insanlarız. 14 Mayıs seçimlerinden evvellki 
durum ve bu durumun neticesinde bu mukaddes 
sakaf altına nasıl geldiğimizi hepimiz; bizzat 
nefsinizde tecrübe etmek suretiyle gelen insan
larsınız. 

Esasa girişmeden evvel hâdiseyi kısaca hu
zurunuzda arzedeceğkn. 

Aradan ep'ey zaman geçmiştir, biliyorsunuz, 
Bingöl seçimlerinde baskı, Demokrat Parti ta
rafından diğer vilâyetlerde de olduğu gibi şi
kâyet yapılmış ve şikâyetin başlıca sebepleri 
baskı, tehdit ve saire gibi umumi ve şâmil sebep
ler üzerinde ve münferit vakalar hakkında idi. 

Bu işler komisyonda uzunca tartışmalara 

[1] 25 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

sebep olmuş ve netice Yüksek Huzurunuza arze-
dilmişti. 

Büyük Millet Meclisi; gerek tehdit mahiye
tinde, gerek umumi mahiyette hâdise olsun ve 
gerekse münferit vakalarda olsun işi üç kişilik 
bir komisyona havale etmiştir. Biz muhalefet 
partisine ve iktidar partisi olmamıza 30 kişilik 
komisyonun da yüzde yetmişine sahip bulun
mamıza rağmen üç kişilik heyetten ikisini on
lara vermek suretiyle âzami hüsnüniyet tebellür 
ettirilmiş bulunuyor. Burada da her şeyden 
azade olarak tamamiyle vicdanımın sesine uya
rak konuşuyorum. Üç kişilik heyet mahallinde 
yirmi güne yakın bir zaman tetkikat yapmıştır. 
Bunun neticesinde altmış sayfalık bir evrak tan
zim etmiştir. Doksan şahit dinlenmiştir. Ar
kadaşım kemal o t o b a n şahitlerden birçoğunun 
ifadesini huzurunuzda okuyacaktır. Hakikati 
kendilerinden işitmiş olacaksınız. Elliden fazla 
şahıs baskının hakikaten yapıldığını, 1946 da 
Bolu Kahramanı namını alan Vali Naci Rollas'-
m seçimlerde rol .alan çok mühim bir kimse ol
duğunu arkadaşımın ifadelerinden anlıyaeak-
-sınız. Bu 90 şahitten ikisi hâkimdir. Baskının 
aynen, şikâyet edildiğinden daha fazla derecede 
yapıldığına Hukuk Hâkimi ve Soru Hâkimi 
bulunan arkadaşların ikisi de şahadet etmekte-
dirler. Bunların şahadetlerini Kemal »özçoban 
arkadaşım huzurunuzda okuyacaktır. 

Keza şahitlerin içinde öğretmenler vardır. 
Bunlar da ayıiı neticeyi ifade etmektedirler. 

Ben burada yalnız hukuki bakımdan arzet-
mek istediğim noktalara temas edeceğim. 

Arkadaşlar, hâdiseyi" tamamen bir hukuk 
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dâvası dlarak huturunuza şikardık. Çünkü bu
rada bir temsil ve vekâlet meselesi mevzuu-
böhistir. Vatandaşların serbest bir irade seç
tikleri arkadaşların bu çatı altında girip otur
ması ve onlar namına iş görmesi icabetmektedir. 
Mevcut 5545 sayılı Kanun bir usul kanunudur. 
Seçime tekaddüm eden günlerde propangan-
danın, konuşmanın ne şekilde yapıldığını, hangi 
şartlar altında yapılacağını 40 ncı ve 53 ncü 
maddesinde tasrih etmiştir. Bu maddelerin ha
ricindeki muameleler bâtıldır. Bir usul kanunu 
o hukuki neticeyi sağlamak içindir. Bir huku
ki yolu göstermektedir, hukuki muamelelerin ne 
şekilde cereyan edeceğini gösterir. Usule muha
lif hukuki muamelenin iptalini icabettiren mua
meleyi bir hukukçu sıfatiyle aynı kanaattayım. 
Bunu arzediyorum. Buradaki vali, komutan, tü
men komutanı, maliye müdürleri ve bâzı 
kaymakamlar zaten nüfûsu az olan bu bölgede 
muhtelif devirlerde envai çeşit muamelelere mâ
ruz kalen vatandaşların bulunduğu bir muhittir. 
Muhakkak ki, Devletin salâhiyet sahibi memur
ları tarafından uzun zaman tekrar edilen 
hâdiselere vicdanlarını kaptırmak zarure
tindedir, bu, böyle değildir demek istiyenler 
bir hakikatin ifadesinden çekinmek istiyenlerdir. 
Biz de bu kanaate sahip olduk. Ancak, münfe
rit vakalar da yani şikâyete ikinci konu olan 
münferit vakalarda sabit olmuştur. Ve muha
lefet şerhim değil, muvafakat şerhini yazan 
arkadaşlar da ifadelerinde ve beyanlarında bu
nu tesbit etmişlerdir. Hakikaten muhtarlardan 
mühürleri almak, bâzı sandıklardan D. P. nin 
reylerini ortadan kaldırmış olmak gibi, keza 
kütüklerde noksan yazmak gibi hâdiseler de 
tebeyyün etmiştir. Fakat bunlar münferit va
kalar olduğu için neticeye müessiriyet veya 
ademimüessiriyeti üzerinde bir fikir teatisi 
yapılabilir. Yüzde on, on beş, yapılmamıştır. 
Birkaç sandıkta hile yapılmıştır. Bunun netice
ye bir kutkuki tesiri olmıyabilir. Fakat baskı 
gibi'batini, fakat şümulü batini hâdiselerin ne 
gibi neticeler doğuracağını müessir olarak tes
bit etffie,k güçtür. Mer'i kanunlarda, Borçlar 
Kanununda, Ceza Kanununda yazılı değildir 
aynı şekilde bu takdir edilir. îşte ben de arka
daşlar, huzurunuzda bu işin takdirini sizin yük
sek vicdanlarınıza terkediyorum. Hâdise tama
men hukukidir ve bir hukuki muamelenin ip
tali lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Arkadaşlarım 
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müdellel olarak delillerini de huzurunuzda oku
yacaklardır. Takdir yüksek heyetinizindir ar
kadaşlarım. 

TUTANAKLARI İNCELEME Ko. BAş; 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar, az evvel okunmuş olan ko
misyon raporumuzu dinlediniz. Bendeniz komis
yonun başkanı sıfatiyle değil, o komisyonun 
muhalif kalmış bir üyesi sıfatiyle sizlere bu 
dosyanın tetkikinden edindiğim intihaların ve 
yapılan tahkikatın neticesini bildirmek istiyo
rum. 

Şimcİi biz muhalif kalan arkadaşlara düşen 
vazife; baskı yapılmış mıdır, yapılmış ise şekli, 

: vüsati ve seçimlere derecei- müessiriyeti nedir? 
Bunu yüksek heyetinize delillere müsteniden 
izaha çalışacağım. 

Arkadaşlar, Bingöl'de seçime iki türlü fesat 
karıştırılmıştır. Birisi; Avni yurdabayrak ar
kadaşımın anlattığı veçhile türlü türlü hileli yol
lardan gitmek suretiyle C. H. Partililerin aday
larının lehlerine netice almak. Diğeri de; doğ
rudan doğruya ve açıkça başta eh büyük mül
kiye âmiri 'olan Vali Naci Rollas olmak üzere, 
tümen komutanından tutunuz da jandarmaya, 
bucak müdürlerine kadar sıra ile derece, derece 
vazife almış kimselerin yaptıkları baskı ile C. 
II. Partililerin lehlerine netice alınmıştır. 

Bendeniz daha ziyade sizleri tenvir etmek 
için deliller üzerinde duracağım. 

Arkadaşlar, bundan evvel derece dedece se
çim kurullarına müracaat edilmediğinden nâşi 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından tam matlup 
şekilde tahkikat yapılmadığından dolayı bizler 
itirazda bulunmuştuk. Yüksek heyetiniz bu iti
razımızı kabul ederek, tahkikata karar vermişti, 
ve bunun için bir tahkik heyeti göndermiştik. 

Şimdi tahkik için gönderdiğiniz heyetin için
de delillerimize esas olacak, bu heyetin ekseriye
tini teşkil eden arkadaşlarımızın bâzıları (ifade 
verenlerin delil olarak ileri sürdükleri şahitleri 
çoğunu Demokrat Parti arkadaşları teşkil edi
yor, binaenaleyh, onların bu ifade ve itirazları 
ihticaca salih değildir) diye itiraza uğramıştı. 

Bu türlü düşünen arkadaşları ikna ederek ve 
sizlerin de takdir haklarınızı tam mânasiyle kul
lanabilmenize medar olmak üzere tahkik heyeti
nizin ifadelerini aldı. Yüz kadar şahidin, be-

I yanlarını da nazarı dikkatinize arzederek ve ay-
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<nı sMHisnda komisyon başkanı sılatiyle Yargrtay-
d&a eıelfee*t*tim dosya ile Baış«&mlı#în tahkikat 
neticesinde elde ettiği neticeyi de dikkatinize ar-
zed&îtek, kanaatlerinizi takviye edecek (teldiler 
arzedeceğim. 

Vali Naci Rollas ismindeki zat, arkadaşlar, 
hemen h«mem Türkiye'de siyasi hayastta azçok 
yuğrulmuş bütün vatandaşlar bilirler ki, bu ar
kadaş birçok seçimlerde yolsuzluk yapmış va
tandaş iradesini ayaklar altma aümış bir kim
sedir. Vali hakkında şikâyetler yapılmış, niha
yet kendisinin suçları sabit oldıağundan dolayı 
Yüfesak Yargıtay» sanık olarak sevkedilmiştir. 
Dsoaşrası da yamamdadır. 

ŞMVKET MOCAN (Tekirdağ) — Şimdi ne
rede validir? 

KEMAL ÇOBANC-taJ (Devamla) — Bil-
BÜyomam. Halen vali midir, değM midir! (Mer
kez valisi sesleri). Elendim, iddianamede kendi
sinin bir fleğü, birçok defalar yüzlerce madde 
üzerinden, bu siEçları irtikâp ettiğinden dolayı. 
otamıyoram, usundur, iddianame Türk Ceza 
KmiHranum 80 nei m&ddiesi dâhil lolmak üzere 
55$5 naoanaralı Kanunun 130, 131/1 ve son fık
raları gereğince, arzettiğim 80 nci maddeyi hu-
kffikpıter bilirler, suçu sabit görülerek mahke
meye ««^kedilmiştir. Fakat arkadaşlar, son çı
kan Af Kanunu bu adamın imdadına yetişmiş, 
ayrı bir kararla Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi 
tarafından dâva ortadan kaldırılmıştır. 

ŞİHcâa bejdeniz deliller üzerinde oldukça bi
taraf kimselerin verdikleri ifadeler üzerinde du-
racapraa. 

Yargıtay Başsavcısının bizzat gönderdiği sa*v-
cı taralmdan yapılan tahkikat neticesinde tan
zim «dilen fezlekeden bâzı parçalar okuyacağım: 

Sait Köker ifade ediyor arkadaşlar, valinin 
keaadiaaiLe adaylıktan feragat etmesini söylediği
ni ve Karlıova İlçesinden gelen delegelere reyle-
rmm Sait Köker'e değil - arkadlaşiar Sait Köker 
müstakil adaydır - Feddun Fikri Düşünsel'e v«-
reeekşisds, vemediğiniz takdirde Bingöl'€e bulu
na» tâmm emı?înde&ir, ^faıderir, sizi terbiye ede
rim dediği ifade edilmiştir. (Kore'ye gitsin ses
leri). 

Aynı fezlekeden parçalar okuyorum : 
SoMşşat Jilesinin Meiifcan Köyünde Eb-ubekir '-

e ¥eyleış|gtzî m<uhakkak H. P. sine vereceksiniz. 
V-ermedijğifiâz takdirde ben yapacağımı bilirim, 
diye söyledi|riai; 
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Yine vali Karlıova 'nın Bahçe köyüne gittiğin

de orada bir çoklarının huzurunda halka Demok
rat Parti ve müstakil aday Sait Köker'e rey ver-
miyeceksiniz verdiğiniz takdirde size buğday ver-
miyeceğİM ve adasındaki jandarmaları göstere
rek biralar vasıtasiyle si«e umulmadık hakaretler 
yapacağım,1 elediğini duyduğunu, Göynük Buca
ğında valinin halka : Halk Partisine rey verme-
diğiiMZ takdürde buğday vermdyeoeğini ve kötü
lükler yapaeağını sÖyliyerek tehditler ettiğini işit
tiğini valinm yine Azizan ve Haeiyan köylerinde 
d« Ĵ emokı?a>t Parti ile müstakil aday Salt Kö-
ker'e rey verilememesi için seçmenleri tehdit etti
ğini ve keza Naci Bollas'm bir Halk Partili gibi 
hareket ettiğini şahsi temasilariyle ve birçok kim
selerden duyarak anladığını ve valinin bâzı ko
nuşmalarında Halk Partisinden bahsedilirken da
ima bizim parti ddyerek konuştuğunu, Halk Par
tisi adaylarından Feridun Fikri Düşünsel 'in fiin-
göl'e gelerek bir hafta on gün kadar valinin -evin
de kaldıklarını ve vali ile beraber ve Halk Par
tili şahıslarla köy köy dolaştığı, keza Vali Rol-
las'm seçime takaddüm eden günlerde Halk Par
tililerle birlikte bütün köyleri gezdiği; Solhan ve 
Mal ikan köylerinde Şeyh Ebubekir'e, ben Bin
göl'de valiyim eğer Solhan Kazasından Demok
rat Partiye rey veren olursa seni bilirim, diye söy
lediğini keza valinin Feridun Fikri Düşünsel V 
rey vermeleri için birçok delegelere yemin ettirdi
ğini Buhan'lı Mustafa Yurtsever'in kendisine 
söylediğini, Türk tabiyetinden iskat edileceksiniz 
diye tehditte bulunduğunu 

Sonra, yine fezlekeden devam ediyorum; müs
takil aday Sait Köker 'in kardeşi ifade veriyor : 
- Kendisi müstakil adaylardan Sait Köker'in 
kardeşidir. Kardeşim Mustafa adaylığını koy
ması üzerine kaymakamın kendisini çağırarak:-
Kardeşine söyle adaylık sevdasından vazgeç
sin, aksi takdirde Halk Partisi parçalanır, ma-
dertM Satt'İn kalleşisin &mm lehine propa
ganda yapacaksın, belediye başksııhğmââ ka-
laarîsaism dedîğöpi ve val$n4tt de emrinin böyle ol-
dtt&tam 27 . TV . îâS© föaü vaHmn IJalk Par
tim adayları ile birlikte Genç tlce&ini gezdikle
rimi ve Genç'ten ^M>ks*ı'a fîttiMeifnri ve bu §e-
zileasâe propaganda yaf&]#înı ve sejgfnesılöri 
telrdifc 'eıbHfiüi v e M ? iHSpftantıda HaJİk Partisine 
rey yevmiyenin anassısa avradına sinSbİf ede
rim döi$â|pni FSkri Düıjröiasel'â rey vermeleri 
için delegelere yemin «Itlfiftüğiiıi bey^n etmiş-
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tir. Bunu söyliyen vaktiyle bir belediye başka
nıdır. 

Efendim, ayni fezlekenin devamı.. Karlıo
va'nın bir köyüne dönerken valinin kendisine 
raslıyarak bunu söyliyen Ali Kızılarslan ismin
de birisidir. Sen Demokrat Partiye dönmüşsün 
sonunu düşün dediğini ve başkaca bir bilgisi 
olmadığını söylemiştir. 

Yine valinin, reylerinizi Feridun Fikri Dü-
şünsel'e vermediğiniz takdirde süngü vardır ve 
yapacağımı yaparım dediğini ve kendileri de 
cevaben rey günü gelsin kime istersek ona re
yimizi veririz dediklerini bundan canı sıkılan 
valinin nahiye müdürüne emir vererek kendi
sini muhtarlıktan attıklarını söylemiştir. Bunu 
muhtar söylüyor. Arkadaşlar. (Hafif gülümse
meler) 

Yine valinin iki süvari jandarmasiyle köy
lerine gelip C. H. P. Başkanı olarak Karlıova'
ya geldiğini seçim propagandası yaptığını ve 
seçmenler üzerinde tazyikte bulunduğunu işit
tiğini ve nahiye müdürü Halil'in kendisini ça
ğırarak senin babanın ağzına sinkef ederim 
eğer Demokrat Partiden çıkmazsanız valinin 
emriyle sizi ezeceğim diye tehdit ettiğini.. 

Şimdi arkadaşlar bu bukadar. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 

Efendim, bunlar C. H. Partisi yoklamasında.. 
BAŞKAN — Efendim müsaade edin, 
Savcılıkta yapılan bir fezlekeden parçalar 

okuyor. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Arka

daşlar okuduğum şey 22/17 numarada vardır. 
Cumhuriyet Başsavcısının, bizzat Sadık Pirinç-
öven'in Yargıtay Başkanlığına sunduğu fezle
keden okuyorum. T'y durma bir şey değildir. 

M, KÂMÎL BORAN (Mardin) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN —. Kâmil Bey sonra söz alırsınız, 
izah edersiniz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Daha 
birçok şeyler var arkadaşlar. Bunlar okun
makla bitmez. Bendeniz Öğretmenlerle hâkim
lerin ve bitaraf olduklarından emin olduğum 
Halk Partililerin ifadelerini çizmek suretiyle 
okuyorum. Demokrat Partilileri okumuyorum. 
Müstakil adaylardan Sait Köker'in ve onun 
kardeşine ait 'olanlariyle, 'belediye başkanının 
ve sairenin ifâdelerini okuyorum : 
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(Şimdi bu çok uzundur, eğer bunu ©kumama 

müsaade ederseniz yarım saat, bir saatinizi ala
cağım. (Lüzum yiok sesleri). 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Hâkimle
rin ifadesini okuyunuz kâfi. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Efendim, 
ifade varakası çok kalalbalık olduğu için Trir da
kikanızı rica edeceğim. 

AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 
Kemal Bey, hâkimlerin ifadeleri 42 ve 43 ncü 
sahifelerdedir, 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Efendim, 
Mustafa Akalın, Bingöl Asliye Hukuk Yargıcı. 
Bunun haricinde oraya giden arkadaşlarımıza 
verdiği ifadesi de vardır, ionu da tekrar hülâsa 
edeyim : 

Naci Rollâs'm, Ibenim Bingöl'e geldiğim gün
lerden itibaren C. H. P. nin bir ımensulbu imiş 
gibi C. H. P. lehine hareket ettiğini duymuş ol
makla Iberalber, vali ile temaslarım şifasında da 
bizzat lisanından, Halk Partisinden bahseder
ken dil alışkanlığı 'bizim parti dediğini ve C. H. 
Partisinin (bâzı hatlardan bahsederken .bizimkiler 
yanlış hareket ettiler işte filânı kızdırdılar gilbi 
sözler sarfettiğİni çok kere işittim. 

Memurlara ve halka [baskı yaptığı hususuna 
gelince : Vali Rollâs'ın şu veya bu memura D. P. 
lehinde çalıştığından ötürü şu veya /bu türlü fcir 
muamele yaptığını bizzat görmedim. Fakat birçok 
kimselerden mütaaddit memurlara Demokrat Parti
yi tutuyor diye başka yerlere tâyin ettiğini ve
ya daima sıkıştırdığını, ö te taraftan C. H. Par
tisi fikrinde olan bâzı memurları sevdiğini ve 
hattâ H. Partisinin propagandasını yapan 

Ibirisini de hilâlhara memuriyete aldığını duy
muş (bulunuyorum. Ve yine vali ile konuşmak 
için geldiğim zamanlarda hemen daima.... 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokad) — Burası mahkeme 
değil,.. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Aynen 
ifadeyi okuyorum, hiç atlama'dan.. 

ZİHNÎ BETlL (Tokad) — Seçime tesiri ba
kımından konuşunuz Naci Rollâis'ı muhakeme 
etmiyoruz. 

BALKAN — İfadeyi okuyor.. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Naci Rol

lâs'ın dosyasını terkettim. Şimdi ekseriyeti ken
dilerinin teşkil ettiği heyetin hazırladığı dosya
dan okuyorum. Kendi arkadaşları almış ifadeyi.. 
('Sağdan oku, istifade ederiz sesleri). 
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Tekrar devam ediyorum aynı yerden.. 
«..Tekrar vali ile konuşmak için geldiğim za

manlarda.. hemen daima C. H. Partisi faal men
suplarından, Ali Metin, Mustafa Dalkılıç, Ab
dullah Dursun ve saire ile beraber oturup par
ti işlerini konuştuklarına birçok defa şahit ol
dum. 

Seçim arifesinde F. Fikri Bingöl'e geldiğin
de F. Fikri ile daima beralber (bulunup C. H. 
Partisi mensuplariyle valilik konağı karargâlh 
ittihaz edilerek günlerce toplantılar tertip edil
diğini (bizzat kendi odamdan görmüş bulunuyo
rum. Ve yine o ıgünlerde F. Fikri ve Nuri Ok-
çuoğlu ile beralber Genç tarikiyle Solhan'a git
tiklerini Bingöl'den giderlerken gördüğüm gün 
Solhan'a gittiklerini ve orada Melikan'a gide
rek o tarafın nüfuzlu şahıslarını çağırıp partiye 
müzahir olmaları hususunda konuşmalar yap
tıklarını birçoklarından işittim. Solhan dönü
şünde kendiı atı ile Göynük Nahiyesine kadar gi
dip bir hafta oralarda kaldığını ve yine etraf
tan duyduğum gilbi 'o ıgünler dairede olmadığını 
'bizzat gelip yoklamalarımla > 

Hulâsa uzundur. Başınızı ağrıtmıyayım. Baş
ka hâkim arkadaşlar ve başka memurlar da din
lenmiştir. Hâkim ve memur arkadaşlarımızla 
beraber bence bütün vatandaşların kanaatleri 
muhteremdir. Fakat onlar bitaraf insanlar ara
mışlardır. Kendileri bizzat yapmışlardır. Hâkim
lerin ifadelerini almışlardır, Bingöl'de misli gö
rülmemiş bir baskı ve tedhiş kareketi yapılmış
tır. Dosyalarda vardır. Daha ziyade ifadeleri 
okumak suretiyle işi uzatmak istemiyorum. Dos
ya kalabalıktır. Bu okuduklarım okumadığım 
birçoklarının yanında çok hafif kalmaktadır. 
Hattâ o derece hafiftir ki arkadaşlar. Bir va
tandaş şöyle söylüyor: 

Bizde bir tümen vardır. Bu tümenin komu
tanı hatırımda kaldığına göre Yakup olsa ge
rek. Bu paşa Feridun Fikri Düşünsel'e otomo
bilini tahsis etmiştir, köy köy onunla beraber 
dolaşmıştır. Bir Yüzbaşı vatandaş anlatıyor, 
içim sızlıyarak söylüyorum, diyor; paşa gelmiş 
ailelerimize zorla dağıtmıştır, demiştir. 

Hepsinin ifadeleri vardır arkadaşlar. Tüme
ne mensup birlikler talim yerlerine giderlerken 
ana caddelerden, çarşı içinden geçmedikleri ara 
yollardan gittikleri halde, secim zamanı mû-
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tat hilâfına tümen tam kadrosu ile halka nüma
yiş yaparcasına çarşı ortasından, kalabalık yer
lerden geçirilmiştir. 

Hattâ daha ileri gideceğim. Yalnız Vali Naci 
Rollas değildir. Onun nahiye müdürleri, za
vallı masum biçare jandarmalar vicdanları tit-
riyerek yaptıklarından bin bir pişmanlık duya
rak anlatanlar vardır. Bu zavallı vatandaşla
rın ifadelerinden şunu istihraç ediyorum ki, zor
la gönderilmiş ve zorla yaptırılmış suçlar vardır. 
Yani o kadar baskı ve nüfuz kuUanılmıştijr ki, 
darağaçları hazırdır, kim verebilecekse versin 
reylerini, görsünler nasıl darağaçlarma çıkacak
larını. Bundan daha büyük baskı ve dehşet 
olur mu? Bu vatandaşlar artık bu korku ve deh
şet içerisinde cebren reylerini oraya vermişler
dir. İçlerinde bir köy vardır. Çemez köyü mü
dür nedir bilmem hangi köy halkı diyor ki vali 
Naci Rollas demiş ki sizlere filân mektebin du
varını yapınız diye emir verdiğim halde yapma
dığınız anlaşılıyor evet fakir olduğunuzu bili
yorum, fakat reylerinizi Demorat Partiye ver
diğiniz takdirde bakınız nasıl kafanızın ezildi
ğini göreceksiniz. Artık bu kadar tethiş içinde 
korku içinde o zavallı demokrat köy halkının 
oylarının ve takdir haklarının, elinden nasıl alın
dığını takdir buyurunuz. Bir tek Demokrat 
Partiye oylarını yermemiş içleri sızlıyarak du
varı dahi yaptırmaya paramız yok, yorganımı
za kadar aldılar, artık Cumhuriyet Halk Par
tisine küme halinde verdik, diyorlar. Sorarım 
ekseriyeti teşkil eden arkadaşlara; seçime mü
essir olmamıştır diye rapora imza koyan arka
daşlara soruyorum, seçime müessir değildir di
yorlar. işte bir köy ki, seçime nasıl müessir ol
muştur, korkumuzdan biz demokratlara rey ver
medik, vali hayır duvarı yaptırmıyacağım di
yor. Demokrasiye rey vermemenin ıstırabını çe
kiyoruz ama duvarı da yaptırılmadı. (Kâfi ses
leri) Velhasıl arkadaşlar sizlerin kanaatlerinize, 
vicdanlarınıza takdirlerinize hürmet eden bir 
arkadaşınız sıfatiyle yeminle, namusumla,, vic
danımla temin ederim ki bir tek arkadaşımızın 
gitmesini istemem. Fakat bu kadar deliller kar
şısında bir arkadaşın gayri meşru şekilde içi
mizde bulunmasını da asla kabul edemem. (Sol
dan alkışlar) 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem arr 
kadaşlar, Tutanak Komisyonunun bir âzası ve 
bu tutanak hakkındaki rapora müspet rey ver-
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miş bir, arkadaşınız sıf atiyle huzurunuza, çık-> 
mış bulunuyorum, ş 

Sayın arkadaşımız Avni Yurdabayrak, söz-: 
lerâne başlarken, bu mazbatanın tetkikma, iki 
arkadaş • Cumhuriyet Halk Partisinden, bir ar
kadaş da Demokrat, Partiden,vermek suretiyle^-
müsamaha gösterdik buyurdular. 

AVNÎ YURDABAYRAK, (Zonguldak) — 
öyle dem'edim, ;hüsnü niyet gösterdik, dedim. 

AVNÎ. DOĞAN (Devamla). — Hüsnü niyet-' 
lerdn# çok teşekkür ederim. Fakat hadise ar
kadaşımın ^hatırında yanlış kalmıştır, Hâdise şu 
şekilce »cereyan etmiştir; esas itibariyle tahkik-
tanijkaçmmak asla Halk Partisinin zihninden 
ge^üttiş/değiîdi?.: (Soldan geçti, geçti sesleri) 
Be» >şahşajn,< k«,ndi mazbatam tahkik safhasında 
olduğu^hailde bir? an noktai nazarımı sarih ola
ra^. sölemekten ıçekinmemiş naçiz bir arkada
şınızım.; Bundan asla perva etmediğimiz gibi, 
sizija de yalvarmaya boyun eğeieek kadar zaif 
kaâMi olmadığırftiza inanmışlardanız. Arkadaşı 
lar* ? hâdisede mevzuuhahis olan şahadetleri, 
dikkat buyurursanız;, sımaa müstenittir, hep 
«işitti-idik», ten -ibarettir. Meselâ filân köydeki 
şfeyfyii «Asabım, •keselim» diye konuştu .şeklinde 
ifadede .bulunmuşlardır ve bu şahadet, - Halk 
Partisi sükut edip yerine Demokrat Parti dkti^ .-
dara ^egtikiten sonra almaktadır/ ' Çfiden. heyet 
sor^y^Kjî-Size-Nad ^Qİlas böyle bir şey söyledi•• 
mindiye* «Asla şeçim«e. ait bir kelime konuşma* 
dı$ diyorlar; Bunu şeyhin; hüs&ü idamesine t» at-
f e$$ek> de^, bütünf şiMyetter: aleyhte olmasına 
ra#|^h^rfkoımş^^ı» diyorlar;;Heyetin sorduğu-
«Rey4ni: kime--verdini» Sualine «Demokrat': 
Part iye vedin}» diye eevap veriyorlar. Demek ki, 
şu.ıVeya. bu, :halde şu-veya bu< yerde, şu veya 
bu , zatın yaptığı ••<• iddia redilen mânevi- tazyik* .-
ler« -rağmen bu millet rüştünü--ispat etmiş ve>• 
re^jni serbeatge ^ullamıştır ve bu şahadette^ 
bulunanlarda reylerini Demokrat Par t iy i ver*; 
difejerimi ifadede bir a» tereddüt; etmemişlerdir. • 
Bu? ̂ tifeiurla Jıâdiselerin yalnız nakle mütedair 
kış.^pj^ayiPip bir^his meselesi- mevküdetı. tec
rit Î etm,ek >. meyMinde, folduğumuzu zannediyot-
rum. 

Mâru#afem, bu ^adardjr.:, 
HAMDt ŞARLAN (Ordu) — Muhterem a r / 

kadaşlar:; Bingöl seçimlerine,* ait şikâyetleri 
yüksek heyet ikinei ; defa tetkik ediyor. Bu se
çimler şikâyeimin ;bu kadar. ilgi • uyandayması,; 
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hassaten bir. baskıdan- başka, buna; mütenazır 
olarak, daha birçok feci isnatlardır. Meselâ: 
Askerî kıtaların nümayiş yapmaları, Tümen 
komutanının bütün aileleri gezerek C. H. P. ne 
rey vermeleri lüzumunu ihtar etmeleri, falan 
sandıkta oyların imha, edildiği» falan -sandıkta* 
kadm yerine erkeğin oy vererek parmak bastığı. 
falan sandıkta D. Partili seçmenlerin sandık 
başından uzaklaştırıldıkları, D. Partili muhtar
ların elinden mühürlerinin alındığı, baskı ve 
tazyik için falan köye ait olan hamamın o köy
den alınarak başka bir1 köye verildiği ve en ni
hayet tadadı pek mümkün olmıyan, hatırda, 
hafızada kalması mümkün bulunmıyan şekilde 
birçok vakalar ve hâdiseler ortaya sürülmüştür, 

Yüksek heyetinizin kararı ile mahalline üç 
kişilik bir tahkik heyeti gitmiştir. Bu heyeti
miz Eylül ayında şikâyetçi Zihni Taşkıran'la 
görüşmüş, «işte şikâyetiniz üzerine geldik, tav
zih ediniz şikâyetlerinizi, bütün delillerinizi 
söyleyin» demiştir. Zihni Taşkıran bu arkadaş-: 
larımıza şikâyetlerini tavzih etti ve.bütün de
lillerini, liste halinde şahısların isimlerini tevdi 
etti ve ondan sonra genç arkadaşlarımız üşen
mediler. Bingöl'ün sağını, solunu, her tarafını 
gezerek her hangi hâdise ileri sürülmüşse o hâ
dise üzerinde tetkik ve tahkikatını ifa ve ikmal 
etmişlerdi]*. 

Şimdi arkadaşlar; şikâyetin sevkedilışindeki 
sebebi eri tahlile lüzum yoktur. Vatandaş şikâ
yet eder, onun varit olanını ve olmıyanını ayı
rıp varit olanlar üzerinde kanun hükümleri 
derlemeye; heyetler salahiyetlidir. 

Heyetimiz; yaptığı tahkikatla, müfredatını 
arzettiğim ve miktarının kaça baliğ olduğunu 
lıatırlıyamadığım hâdiselerin, yalnız valinin 
baskısı müstesna, diğerlerinin asla varit olma
dığı neticesine vardı. 

Meselâ arkadaşlar, Tümen komutanının, ya
nında ;beş nefer ile bütün subay ailelerinin ev-> 
lerine gitmek suretiyle C H. .Partisine oy ve
receksiniz, propagandasını yaptığı iddiası.. Bu 
iddia emekli bir subayın • ifadesi ile Demokrat 
Partili, bir idare kurulu üyesi arkadaş tarafın
dan ihbar edUmektedir. Delil'de bu, şahadet de. 
budur... 

Tümen komutanı beş nefer alarak Tümende 
kayıtlı bütün subayların evlerini geziyor ve o 
adam propaganda yapıyor. Bendeniz kabul et
miyorum; Heyeti umumiyenin kabul edeceğini. 
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de asla, düçikı«miyorıını;. Böyle olmasına ihtimal 
yoktur.I&înen komatank askerî bir <mmr ve 
htty$^tet«$iyan> bir işshsiy ettir. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Öiduyu 
k^tmûym,. şahıslar üzerinde kontsun. 

MAMBl ŞASSuÂM (OECUI) — 'Ne yapayım, 
^^yetter^baûlar4ıri Hepini i birer birer siaah 
etmek ;iste*im. 

SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) —î Bizi 
başka yola^mı ^evketmek istiyorsnnuz? 

r BAŞKAN — Rica ; ederim,: müdahale ! etme
yeniz. 

ıHAHIDÎŞARLAN (Devaı&la) ~ ^ i m d i bir 
faMdinbey^nıa atfen olan fhusa&u tahkik 'he
yeti de, heyeti muhtereme de, ^zamnederim ̂ -ki, 
varit göemez; Bunu bu k a d a r l a r ı y ı m . 

Sandıktaki oylar imha ecfâtaaiş, Demokrat 
Partili parti başk&ama -müracaat «dilmiş> böy
le %ir "şey var mir demmişy ;asla 'demiş. 

Kadın yerine erkek iıs^a etmiş. Böyle bir 
şey var''mı?-Asla. 

Defi«*ktfat Partililer sandık başından uzak-
MştırılîöaŞj böyl ebir -şey Var mı? Asla. 

91 oy kapalı zarf olacak ;!saödık başında 
açılmamışa kurula getirilmiş,, vâki raı% Vâkıdır. 
Ne için böyle ölmüş Zarfları' orada aşıp tas-
trif etnıeyi takdir edemiyen safidık başkanı, da
ha emniyetli ^olsun diye * olacak ki, onları almış 
ilce'kuruluna getirmiş, ilce kurulu * açmış;1 rey
leri tasnif !etmiş, kime aitse or-aya ^yazmış. Bu 
muameleyi il seçim kurulu da -tasdik-etmiş. 'Şim
di bir hâdisedir ama bu hâdisenin kanuna uy
gun olup olmadığı meselesini '^öyle bir taraf a 
bırakacak olursak yapılan ve-kanunun' tarifine 
uymryan bu-hareketin âltöıda suiniyetten zi
yade hüsnüniyetin' shissedflmekte oidöğuna1!^şüp
he yoktur. 

s-lki muhtarın-mühürleri »hnmış,1 niye alın
mış ? Denioktfat Partili ; olduğu •;. İçmv; Başlarında 
bir vali1-eîduğuna1 göre muhtardan bir müdür 
almasr icabetti ise belki menfi sebeplere bina
en-almnfâştır^ Bu açıklanmadı. 

Bir* köydeki hamamın öbür köye tazyik 
sefcebr olarak; ilhak edilmesi. ^îlleıMBaftkaaından 
ahnan 23 ;fein! liralık 'bir-para il# aramam haüne 
getirilmesi icabeden5 kaplıteöya ait bir Suyun 
taşın* -ve1 kumunu- hazırlamakla ! mükellef olan 
köydüj f i rara rağmen1 bu iş)eyanasmaıdığı î§in, 
îçişleriilöieketalığimn'müsaadesi ile xbu hamam 
aradan âiıttüiı$ lâtğ;ef> ıbir köye • verilmiştir. 

.im JÖ : ı 
Şimdi yniksek huzurunuzu bu - teferruatla 

işgal retettiyeyâm. Çfinküren ffflabayset Ufeül&n^bu 
te^erît^^ ^ap^i^uı^klsMö ^ve^eyMûdei kö&u-
şacak olan' > wk«dâflar tar-af mdan, .ehemmiyete 
lâyılî g&rüimemesi bttkım4&danr bir tîs^afa b»a-
kıliaaktödır, asıl'mühim gömülen bir me^zü var. 

Nâcfe Röllâs ne yapoöş*lr fr Ve Naci BöUâtf in 
yapmış olduğu ha.i'eket kanun -bakıiûuidan^îie 
netîce^dogurm^ştür t Btttiu^ &1t&a3[<$entele>*üPfcz 
tahlil-edeyim: 

Şimdi yapmMıdiy^ka*eaat^*im'i-arz*ederken 
küçük'bir ıi^vkie düşmeye h^deisefe^p yoktur. 
Naci ^Roila& propagaada-yaptailtır (Btt d* kâfi
dir sesleri.) Kabul ediyo^m;- propaganda yap
mıştır. Çünkü bu Jkadar şakadet, bu- kadar şayia, 
bu ködar $ey var. Ama*-arkadaşlar,; sayın ko
misyon^ başkanının <heyeeanı - gibi ^heyecânlan-
m«y&4ıiç-Mzum görmSiyG*um> NactRoMs şöyle 
yapmış/, böyle yapmış/ Naci-RoMâs^yapar belki.. 
(Gürültüler.) Şimdi iarkad^la»im ben eski ik
tidar fcamamndâ her hangi bir valmin, mensup 
olduğu Hükümetin tarafını iltizamen bu- şekilde 
propaganda yapmış olduğunu söylersem bu, o 
arkadaşlarıniın' da''şerefli5 hukukuna dokuttur, 
bu bakımda» kötü bir duruma -düşmiyeyim, an
cak irhai inan tarikiyle arzetmek istiyorum: 
Hepsinin Hükümet tarafını iltizamen propa
ganda yaptıklarını'kabul1 edecek olursak şu ha
kikati da siz- bendefiize bağışlayın : Bir defa ta
rafsız olması lâzimiğelen Devlet memurlarınm 
propaganda yapması memnudur. Ama arkadaş
lar,'yüksek vazife alan valr gibi memurların 
göze parpan, karşıya dikilen bu pörpagandala-
rının yafiıhtla, ondan1 sonra vazife almış olan 
memûriarın- propaganda yapmadıklarını farzet
mek de realiteye uygun değildir. Onlar da yap
tılar. Her? memurun yaptığı propaganda kendi 
hareketlerine, kettdi' Şahsiyetine, kendi anlayı
şına ve kendi gayretine bağlı şeylerdir. Acaba 
valilerden sonra' propaganda yapma -durumuna 
kanunün-*memnüiyetlerifiden kaçınarak, veya
hut; kG£kmrya#ak propagand a yapan - memurla-
rın* olmadığı iddia< edilemiyeceğine göre, şimdi 
ins^fıraza-miiraeaat ediyorum: Yukardan aşa
ğı 105&secifiaihde belki % 80 - 90 nispetinde- Hü
kümet • memurlarıjDemokrat !î»arti aleyhinde 
rey vermişlerdir. (Soldan lehinde sesleri) Evet 
kısmen lehinde rey vermişlerdir. Ben*]ekseriye-
tin aleyhinde oldüğutıü biliyorum, kanâatim bu
dur. 'Bir taraftan' diğer bir kısım memurlar da 

- & & — 



B : 23 25.12 
Demokrat Parti lehine, yine bir kısım memur
lar da Halk Partisi lehine rey vermişlerdir. Va
liler de Halk Partisi lehinde çalışmışlardır. Ba-
nu böyle kabul edelim,. Yani memurlar anlayış
larına göre, siyasi (haklarına sahip memurlar san
dık başlarında sevdikleri partiye reylerini verme 
hakkına malik olduğuna /göre, kendi çoluk ve 
çocuklariyle beraber kendi yakınlarına da oyla
rını böyle verdirmişlerdir veya böylece hareket 
etmeyi onlara talim etmiş olmaları da müstebat 
değildir. Devlet memurlarının bu hareketleri 
birer propagandadan ibaret olduğuna göre, bu
gün Halk Partisinin mevçudiyle Demokrat Par
tinin mevcudu üzerinde Devlet memurlarının 
oynamış olduğu rolün vaziyeti açıktır. 

Şimdi arkadaşlar, Naci Rollas vali iken şu 
ortaya atılan çok müstehcen, çok çirkince şeyler 
söylemiş.. Söylemiş mi, söylememiş mi, Tb'ir vali 
de böyle söyler mi onu da bilmem. Bir vali böy
le gayet ağır, müstehcen şekilde konuşur mu? 

ŞEVKET HASIRCI (Aydın) — Daha neler 
söyler î 

HAMDÎ ŞARLAN (Devamla) — Konuşmuş 
olduğunu farzediyorum. Ama bence kötü konu
şan taraflar kazanamaz. îyi konuşan biraz daha 
taraftar kazanır. Eğer vali Rollas böyle kötü 
konuşmuşsa, bu şekilde Demokrat Parti aleyhine 
vatandaşları imale etmeye çalışmışsa, zannedi
yorum Demokrat Parti lehinde tahrik ve Halk 
Partisi aleyhine teşvik etmiştir. Çünkü bu ka
dar kötü konuşmalar insan ruhunu bu tarafa 
değil öbür tarafa imale eder. Bu konuşmalar, 
kanunen, hukukan bir meseledir de huzurunuzda 
ayıplamak için söylenen lâflar değildir. Çok 
heyecanlı gördüm arkadaşlarımı, fevkalâde bir 
heyecan içinde gördüm. Bendeniz de bu heye
can karşısında biraz bu mevzulara şöylece te
mas ettim. Şimdi esas mevzulara geçmek istiyo
rum. 

Arkadaşlar, baskı nedir? Âciz arkadaşınıza 
müsaade ediniz de baskıyı biraz izah edeyim. 

Arkadaşlar baskı, Seçim Kanunu muvacehe
sinde kanuni bir terim, kanuni bir ifade değil
dir. öyle olmadığı için ve lisanımızda çok müs
tamel olduğu için biz bunun hukuki tahlilini 
yapıp hüviyetlendirmek mecburiyetindeyiz. (946 
sesleri). 

Arkadaşlar, baskı 1950 Seçiminden evvel mâ
na ifade eder, ondan evvelki Seçim kanunlarına 
göre bir netice verirdi ama, bu yeni Seçim Ka-
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nunu karşısında baskının mânasını bu eski ka
nundaki anlayışla izah etmeye çalışmak yanlış 
bir hattı hareket takip etmektir. Arkadaşlar, bir 
sandığın oyları içinden alınıp yerine yenisi mi 
konmuş?. Oylar atılırken jandarmalar, valiler 
yüksek salahiyetli memurlar böyle gözle bakarak 
kime reyini veriyorsun diye bir tehditkâr vaziyet 
mi almış?. Bir kısmı seçmenleri hapsetmek ve sa
ir gibi bir netice mi doğurmuştur?. Yani teferru
atı izah etmek lâzım ise baskıyı izah sadedinde 
birçok şeyler hatıra gelebilir. Baskı, eğer kanunen 
seçimin bozulmasını icabedecek bir mâna taşıyan 
bir kelime ise, bunu umumi bir tâbir olarak kul
lanırken bu tâbirin ne netice vereceğini mülâhaza 
etmemiz lâzımgelir. 

Arkadaşlarım, şimdi Kemal özçoban arkada
şım vali hakkında bir itham evrakı okudu. Bu 
tahkikat evrakı belli ki, valinin, vali olduğu sı
rada Bingöl'de yaptığı hareketler için aleyhinde 
bir takibatın yapıldığını göstermektedir. 

îşte arkadaşlarım, Seçildi Kanunu karşısında 
Devlet memuru olarak, ve memur olmıyarak, ka
nuna muhalif yapılmış olan hareketlerin muka
bili yine kanunda şiddetli cezai müeyyidelerle 
teyit edilmiş olan ceza neticelerine bağlamaktan 
ibarettir. Vali bu hareketleri yapmışsa, Af Ka
nunundan katamnazar yapmışsa cezalı bir hare
keti, kanunen memnu olan l)ir hareketi ihtiyar et
miş olması bakımından suçlu olabilir, cezalandırı
labilir, hattâ mahkûm edilip cezasını çekebilir. 
Ama valinin gerek kasten, gerek mizacı, karakteri 
icabı ve gerek sabotaj kastiyle böyle hareketleri 
yapmış olduğunu farzedersek bu hareketlerle se
çim bozulur mu arkadaşlar?. (Soldan «niçin bo
zulmasın» sesleri) Hayır, hayır arkadaşlar, bo
zulmaz; bunu iddia ve ispat edeceğim. 

Her hangi bir yerde değil valinin, bir ferdin 
böyle cüretle ve cesaretle sadece Devletin 4 sene
de bir defa yapıp kurmak istediği bir Devlet 
bünyesine muhalefet ve mümanaat etmek yolun
da yapmak istediği bu hareketlerin mukabili, de
recesine göre ceza olabilir. Fakat seçimin selâme
ti cereyanına mâni olduğu nispette, neticeye tesir 
bakımından kıymet ifade etmez, yahut o kıymet 
istiksar edilecek bir mahiyette olmazsa seçim se
çimdir arkadaşlar. Bu seçimin iptaline karar ver
mek için kanun vazu ve heyeti muhteremeniz hiç 
birşeyi düşünmemiştir. îspş,t edeyim arkadaşlar. 
Biraz hayali olsun zararı yok. Bir kazada topye-
kûn baskı yapılmıştır. Ama» seçimlerin neticesine 
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tesir edecek tonda bir baskı. Asker, hapiş,sandık-
ları boşaltmak ve saire... On bin seçmeni ihtiva 
eden bu ilçenin seçimleri bu şekilde tamamen 
muallel bir duruma düşürülmüş olsun. (1946 
sesleri). 

Her ile bir seçim bölgesi olduğuna göre, o 
ilin geride kalan üç, dört kazasında seçim, bu şe
kilde değil de tam bir hüriyet ve selâmet içinde 
cereyan etmiş bulunsun ve bütün ilin seçmen 
adedi 80 bin olduğuna göre, on bin seçmenin 
bu ilde baskı sebebi ile oylarının itibardan 
düşmesi lâzımgelse ve geride kalan 70 bin seç
menden 50 bini iştirak edip bu elli binin on bi
ni falan partiye rey verip ve 40 bini de diğer 
partiye oy vermiş olsalar.. Binaenaleyh baskı 
yapılan kazaların on bin oyu diğer ilçenin on 
bin oyuna iltihak etmek suretiyle ortaya 20 bin 
oyun meydana geleceği farzedilse, diğer ilçele
rin oy adedi 40 bin olduğuna göre bu ilde seçi
min bozulmasına asla kanuni imkân yoktur. 

Şimdi bunu arzettim, eğer muvaffak olmuş
sam, eğer bu hakikat bu kaziye kabul edilmiş
se, biz önümüze serilen hâdiseleri bu zaviyeden 
tetkik etmek mecburiyetindeyiz. Arkadaşlar. 
Niçin? Arkadaşlar, bir ilde seçimin kanunca 
farzedilen şekilde pürüzsüz, sükûnet, mutlak 
bir selâmet ve hürriyet içinde ideal bir seçimin 
her vakit yapılacağını farzetmek biraz hayali 
olur. Çeşitli seçim ihtirasları, çeşitli anlayış 
farkları, sandık başkanının, parti mümessilinin 
durumu ve saire bakımından birçok yanlışlık
lar olabilir. Ama biz heyeti umumiyesinde mat
lûp olan ve kanunca mültezem bulunan netice
yi almak yolundayız. Binaenaleyh bir seçim 
bölgesinde yapılması çok kuvvetli olan yolsuz
lukların vukuu istib'at etmemekle beraber, o 
yolsuzlukların yanında yollu olarak yapılanla
rın arzedeceği neticeyi ve kıymeti de istisgar 
etmemek lâzımdır. 

Şimdi 80 kişi, 100 kişi, bin kişi veya bin iki 
yüz kişinin bir nokta üzerinde, seçimin yanlış
lığı üzerinde ittifak edip dâva halinde ortaya 
çıkmış bulunmaları, bu dâvanın sübutu halinde 
onlar mukabili 16 bin kişinin verdiği oyla hâ
sıl olan neticenin iptali gibi bir netceye varır
sak, bin sekiz yüz kişilik bir ekalliyetin haklı 
18 bin kişinin haksız olduğu gibi gayet fena 
biç, duruma düşeriz ve bu sebepledir ki, kanun 
te<|yin edilirken bunlar esaslı şekilde mütalâa 
ve esaslı şekilde tetkik edilmiştir. 

.İftBö 0 : 1 
Tetkik edilmiş de ne olmuş? Bazan bir oyun 

çok büyük bir kıymet ifade ettiği vâkidır, ba
zan da binlerce oyun netice bakımından bir 
kıymet ifade etmediği meydana çıkmaktadır. 

Şimdi, vali Rollâs'm haksızlık, tecavüz, ha
karet, tarafsızlık yaptığını gözle görmedik. Ama 
yaratılan hava itibariyle öyle olduğunu zannet
mek yolunda bir kanaat karşısındayız. Fakat 
yaptığı f iilü hareketler Bingöl seçiminin üzerin
deki hukuki netice ve tesirlerini ortaya koyup 
netice almak zorundayız. Her hangi bir vilâyet
te bu anlayışta olan bir vali, her hangi bir ilçe
de bu anlayışta olan bir jandarma kumandanı
nın yaptığı bu nahoş hareketlerle biz Türkiye'
de her vakit seçimi bozacak olursak, bu mem
lekette seçim selâmeti kalmaz arkadaşlar. 

Biz eski seçim kanunlarını topyekûn göz
den geçirip çok modern esaslara istinat etmek 
suretiyle övündüğümüz bu Seçim Kanununu yap
mış iken ve yaptıktan sonra bütün bekâreti ile, 
hüsnü niyeti ile ve esasen sağa, sola sapma im
kânını bırakmadığı için, bu kanunu tatbik edip şu 
neticeyi almışken, bu kanunun sadece C. H. Par-
ticeyi almışken, bu kanunun sadece C. H. Par
tisinin kazandığı üç beş vilâyette çok kötü tat
bik edildiğini zannetmek bendenizce' isabetli bir 
noktai nazar değildir. Çünkü bunun yanında 
Rollas'tan daha fena, daha fazla Halk Partisinin 
lehinde hareket eden illerde hiç Halk Partisi 
mebusu çıkmadığı ve tamamen Demokrat Parti 
milletvekilleri çıktığı zaman orada halk tarafın
dan vali seçimlere baskı yapmıştır diye bir şikâ
yet işitilmiş midir? (Soldan « var » sesleri, 
« çıkmıştır » sesleri). 

Niçin işitmiyoruz? Çünkü şikâyeti yapacak olan
lar kimdir, bu işten hukukan müteessir olanlar
dır. Olmıyan şikâyet etmiyor demektir. Yapa
cak olsa bile faydası yoktur. Bendeniz şu kana
atteyim ki, C. H. Partisinin milletvekili diye 
çıkardığı illerde seçimlerin hemen hemen ekse
riyeti üzerinde şikâyetler ve hem de adaylığı 
kaybeden arkadaşlarımızın sonradan, vermiş ol
duğu şikâyetler üzerinde yapılan çetin incele
meler demek ki, ancak o bildiğiniz ve o güzel tat
bikiyle övündüğümüz Seçim Kanunu bir taraf
ta mükemmel tatbik edilmiş ve fakat Halk Par
tisinin kazanmış olduğu yerde hep böyle baskılı 
maskılı, mânâsız ve haksız yere milletvekili se
çilmeye sebep olmuştur gibi bir netice verir. 

Arzetmek isterim: Hiç Halk Partili arkadaş 
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gelmeseydi ondan memnun kalır mı idiniz? Ben-
denizee bu Halk Partili arkadaşlarınızın yanın
da arzettiği kemiyet, sizin dâvanızın mevcudiye
tini ispat edecek bir ölçüden ibarettir. 

Şimdi bir Naci Rollâs, bir jandarma kumandanı 
Halk Partisinden emir alarak mı? Veyahut oradaki 
âzanm tesiriyle mi hareket etmiş de netice böy
le tecelli etmiştir? Yanlış yapacağınız bir hare
ketle o memleketin ekseriyeti azimesinin seve 
seve vermiş oldukları reylerin kıymetini hiçe 
indirebiliriz. Suiniyet isnat etmiyorum. Şun
dan tehaşi iediyorum ki, insafla düşünmek lâzrnı-
gelirse, haksız rey verildiğini ifade ederek bu 
kadar didikleme bendenizce doğru ve mâkul bir 
hareket değildir. 

SOLDAN BÎR SES — Yeter! 
HAMDÎ ŞARLAN (Devamla) — Yetmesin 

müsaadenizle. (Bilinen şeylerdir, sesleri). Efen
dim, ben her zaman çıkmam. Fakat heyecan
landı. arkadaşlar. Bu heyecan karşısında sa
kin olarak izahatta bulunmaya çalışıyorken 
eğer heyecanlanıyorsam affmızı rica ederim. 

Şimdi arkadaşlar, müşteki Taş kıran heyetle 
karşı karşıya gelmiş, işte şahit listeleri, işte 
vakıalar demiş, gidin tahkik edin. Arkadaş
lar da tahkika başlamışlar. Hatırınıza yine şu 
gelmesin: Onun verdiği listede ekseriyet De
mokrat partili idi de onların ekseriyeti hilafı 
hakikat söyler. Asla arkadaşlar, böyle birşeyi. 
kabul etmiyorum. Benim için vatandaşın hepsi 
hata ve savap hareketlerinde kutsidir, aldana-
bilir insan. Bu yüzlerce şahidin içinden bir 
kısmı olmadı, yok «böyle şey demişler, bir kısmı 
da var demişler. 

Arkadaşlar, hukukçu arkadaşlarım benden 
daha iyi bilirler, şehadet bir iddia için öyle bir 
delil mevzuudur ki; delillerin en zayıfıdır. Ya
ni şehadet bugünkü hukuk telâkkilerine, göre de-
ttillerin en âcizi, en naçizidir. Başınızı fazla ağ-
rıtmıyayım, eskiden de böyle idi. Şimdi de böy
ledir. 

Eskiden Şark Hukukunda şahidin makbülüş-
şaîhade olduğunun süibutu gibi birtakım formali
teler vardı. Bu zamanda da vardır. Yine üzüle
rek arzediyorunı, ve Ibunun için bir misal ver
mek istiyorum. 

İsviçre kantonlarında bir üniversitede dört 
sene hukuk fakültesine devam eden talebelere, 
Ibir usul hocası şehadeti izalh ederken, şahidin 
karakteri, seciyesi anlayışı vesaireyi anlattıktan 
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sonra, şahidin meşjhudunJbih üzerindeki kanâat 
verici bilgisini ölçmek üzere sizinle beraber bir 
tatbikat yapalım delmiş ve dört sene girdiğiniz 
şu binanın cümle kapısından girerken sağ tara
fında kaç sütun vardır, pencerelerin başında 
kaç türlü renk vardır, Ibunu herkes şu dersane-
de birbirine bakmıyarak kâğıdın üzerine yazsın 
demiş. Onlar da yazmışlar. Tatbikata inmişler, 
hiçbirisi gerçeğe uymamış. 

SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) — 1946 daki gi
bi!. 

HAMDI ŞARLAN (Devamla) — Bunu de
mekle ne kaydediyorsunuz, bilmiyorum. 1946 se
çimi kötü idi, tıunu mü demek istiyorsunuz? 
Eğer 1946 seçimi klötü demek istiyorsanız, evet 
kötü idi, ama şimdiki iyidir. Bugünkü seçimin 
iyi olduğuna dair burada anlaşırsak dâva hal
lolur. 

Şimdi arkadaşlar, şaihadet te (bu şekildedir. 
Talhkik heyetiniz gidiyor, tablkikat yapıyor, din
liyor, bir kısmı şöyle demiş, bir kısmi {böyle de
miş... Bunları takdir etmek yetkisi size veril
miştir ve o yekiyi kullanın, şöyle olmuş, böyle 
ölmüş deyin, fakat en kölfti'mıser neticeyi dahi 
hesaba katsanıa, valinin en kötü bir hareketini 
de ele alsanız .Bingöl seçimlerinin bozulmasına 
kanun asla müsaade etmez. Bunu cesaretle, vic
danla ve samimiyetle anzediyorum. Bu Devlet, 
kanun devleti ise, bu Devlet kendi detm'olkrasi iıı-
kilâbma inanmış ise, bu şikâyetlerle yarının se
çimlerine suimisal teşkil edecek surette, seçim
leri Ibo'zaeak olursak, Türkiye 'de seçim yapma 
emniyeti elimizden kaçar arkadaşlar. (Soldan, 
bilâkis sesleri) İspat edersiniz. 

Arkadaşlar, 16 bin adam oy veriyor, ibir 
milletvekili seçiyor ve Demokrat Parti namzedi 
bir arkadaş kazanamıyor. Seçim Kurulu önünde 
ve zamanında şikâyetler yapılmıyor, müracaat 
edilmiyor. Arkadaşlar usulden bahsediyorlar. 
Biz de Seçim Kanununun bir Usul Kanunu, hat
ta bir Prensip Kanunu olduğunu biliyoruz. Ama 
Usul Kanunu, adiyle değil, o kanunun bahset
tiği esasların tatbikiyle mâna ifade eder. Bü
tün şikâyetler zamanında yerinde ve usulünde 
yapılmıyor, zaman geçtikten sonra Milletvekil
liğini kazanamıyan arkadaş her hangi bir his
sin tesiri altında şikâyette bulunuyor, bunun 
için 10-15 madde zikrediyor, bunların 14 tanesi 
sabit olmuyor, içinden bir tanesi valinin hareket
lerine temas ediyor, vali Ceza Kanunu Miküm-
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lerj rdaire^de. ̂ mahkömeye sevkediliyor,; Seçim-
Ka*^ujsa«tr:öu*<maddesi .gereğince ,teerim edili
yor* fakfrt.netioede,«burada- mademki, vali böyt 
le> ya^mışt»* seçicaî de. bozarız»; deniyor, Peki 
biz» ..bu,, netice ve iaçara nereden alaeağıp ?. Se-
çim;nj£attunuîvın mukteza&ı bu değildir. Hani. 
Seçip Kanununu i < nerede, .bırakıyoruz Bu ka-, 
naatlerj neye, tahlü; etmiyorum? 

Arfeadaşiarnn, - valinin,; baskısı, benim izah* 
laâıgıma'\gö>e^- hukuk nakımııjdan, sadece ta-. 
ra&y? ̂  bir* \ adanim bir, parti ı propagandacısı; gi
bi ortaya atılarak;.propaganda , yapmasından 
ibaret; kalmaktadır.» Birisine, dövmek, birisine 
küfretmek ve seni a&aüm .demek gibi hareket
leri -baakif telâkki* ederek, Seçim Kanununu ih
lâl etmek suretiyle f değii»< kanuni >_ sebeplerini 
iraçuetmek suretiyle beni ikna .ederseniz size 
derhal:.iltihak ederim, Fakal bugünkü şeklinde, 
samimiyetle yüksek huzurunuzda iddia ederim-. 
ki„ Seçim, Kanunn .veı bunun neticeleri meydan^ 
da.iken, Vali. Eollas'in- yanlış..hareketi yüzün-. 
den Bingöl seçimleri bozulamaz. Bozulduğu za
man da, bu .memlekette seçim emniyeti, yerle
şecek yanlış itiyatlar dolayışiyle,, her zaman 
kötü neticeler vermek istidadını gösterir. Bunu, 
ben,size.arzediyorum. , 
Şunu da ilâve-edeyim ki mukrii deliller ileri sü

rüldüğü, takdirde, mütalâalarınıza iştirak et
mekten de çekinmiyen bir arkadaşınızım. 

BAŞICAN ,— Usul hakkında,, Celâl Yardımcı. 
CELİfc YARDIMCI (Ağrı) Efendim; bu. 

meyzudakîfinancımı arzedebilmek için. birkaç 
noktayı öğrenmek istiyorum. Komisyon sözcü-, 
sü bu hususları lütfen tenvir etsinler. 

Tahkikat. safhasında lehteki deliller de top-, 
lanmış mıdır? Yoksa sadece, aleyhteki deliller
ini .toplamıştır? Bu*' tahkikatta, bitaraf bir ko
misyon sözcüsü olarak neler üzerinde durulmuş-, 
tur. Bîr de Demokrat Parti adayları ve müsta
killer Bingöl seçimlerinde rey almışlar mıdır 
ve bunların miktarı ne kadardır f ' 

KOMISYON-SÖZCÜSÜ "HÜSEYÎN-ITRAT 
(IçBİj) —. Muhterem arks»ia$an bu: mesele et-
rafeftfitekfoko»isy«wirçalişmaiı^HîiııhulâsateBr -ar* 
zedeîfiöfc Bingöl Mi^yeMUerir ^e^mind^ 

1. \ Şiddet&jidaı-i: baskı .yapıldığı, 
2.: iki ^egisn zsaıadığiim suya frtıldı&r 
3. Bfilt sanğb l^ r^ i )e ıa^ r^ £ PaTt i adfty> 

larana^ait oy,pu^ftîfirıajîtim^;«dil(iiğ^ 
4. Bfepfei mvMffl^^&:J>emolsMi Partiye 
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meyyal olduktan için seçimden evvel muhtarlık 
mühürlerinin alındığı, 

5. Bâzı sandık memurlarının bilâsebep 
memuriyetlerine nihayet verildiği, 

ihbar ve şikâyeti üzerine komisyonumuz bu 
şikâyet, ve iddiaları mühim görmüş ve milletve
killerinden mürekkep üç kişilik bir heyeti ma
hallinde tahkika memur etmiştir. 

Mahallinde tahkikat yapan Malatya Millet
vekili Mehmet Kartal, Kars Milletvekili Sırrı 
Atalay, Kütahya Milletvekili Süleyman Nasuh-
oğlu. tanzim ettikleri tahkik evrakı ve buna 
merbut; fezleke münderecatı hulâsa olarak; 

A) Vali Naci Rollas'm C. H. P. si adayları 
lehine nahiye müdürkrini vasıta yaparak pro
paganda yaptığı ve nahiye müdürlerinden Halit 

ile Mehmet Boran 'm muhtelif vesile ve bahanelerle 
Demokrat Parti mensubu şahısları Demokrat Par
tiye oy vermemelerini teşvik ve Demokrat Par
tiden ayırmak için tehdit ettikleri ve valinin 
bizzat jandarmalarla köyleri dolaşıp C. H. P. si 
lehine çalıştığı birçok şahitlerin şahadetinden 
anlaşılmaktadır. Diğer birçok şahitler de idari 
baskı ve tehdit, yapılmadığını ifade ve beyan 
etmektedirler, idari baskıdan gayrı yukarda 
tadat edilen şikâyet ve ihbarın varit olmadığı 
ve seçimin de yolunda cereyan ettiği yine fez
lekede evrakından, fezleke mündereeatmdan 
anlaşılmaktadır. Şu hale nazaran komisyon sar 
deee- idari baskının mahiyeti ve. bunun hukuki 
neticeleri üzerinde durarak idarenin C. H. Par
tisi lehine sarfettiği mesainin ne dereceye ka^ 
dar seçmenlerin vicdanı üzerinde rol oynadığı 
ve ne kadar, seçmenin kanaatini değiştirdiği, 
bu itibarla seçimin ne dereeeye kadar ihlâl edil
diği objektif olarak tesbiti mümkün şikâyet
namelerin, yazılı iddiaların varit olmadığım gö* 
rerek Bing&l Milletvekili Feridun Fikri Düşün
sel, Muştala Nuri Okeuoğlu 'na ait tutanakların 
onanması gerektiği fikrjbae? varmıştır. Takdis* 
yüksek heyetinize; arzolunur, 

Sayın Celâl Yardıme* arkadaşımın arzu et
tikleri deliller 'meselesine gelince: 

Deliller r müştekinin gösterdiği şahitlerin 
dinkamesinden :ve birden şiddetli başka yap
tığından katiyen şüphemiz bulunmayan Vali 
Rotlar hakkında yapılan tahkikat evrakından 
başka delil yoktur. 

Mt*$fcQkinin gösterdiği şahitler tamamen din-
le»»ı^j^)i}HBteda* altmışa yaknk;şahit, arkadaş-



B : 23 25J 
larm demin izah ettikleri gibi, valinin çeşitli 
idari baskılara baş vurduğu ve Tümen Konul
anının dahi C. H. Partisine ait oy puslalarım 
subaylara ve ailelerine dağıttığı, ifadeleri alın
mış şahitlerin şahadetinden anlaşılmaktadır. 

40 kadar şahit de idari baskının yapılma
dığı iddiasını ileri sürmektedir. 

Cumhuriyet Başmüddeiumumi yardımcısı
nın yaptığı tahkikat evrakında dahi mahallî 
idari baskı yapıldığını göstermektedir. Ancak 
komisyonumuz sadece idari baskıdan ibaret bu
lunan delilin takdirini Yüksek Heyetinize bı
rakmıştır. Arzederim. (Rey adedi sesleri) Rey 
adedi yedi bin farktır. 

ZEKÎ AKÇALI (Seyhan)— Seçmenin döğül-
düğüne ve seçimlerde fiilen tazyik yapıldığına 
dair dosya içinde rapor var mı? 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ HÜSEYİN FIRAT (Devamla) — 
Hayır yoktur. 

ZEKÎ AKÇALI (Seyhan) — Tahkik heyeti
nin bir raporu var mı? Heyen tahkikatı yapmış, 
komisyona sunmuş bir rapor var mı? Varsa 
lütfen özetini okuyabilirler mi1? (Okundu sesleri) 
Hayır okunmadı. 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMÎSYONÜ 
SÖZCÜSÜ (Devamla) —- Rapor burada. 

BAŞKAN —• Evet, rapor okunmadı.. Yalnız 
komisyonun raporu okundu. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Demokrat 
Parti ve Halk Partisinin ne kadar rey aldıkla
rını öğrenmek istiyoum... j 

TUTANAKLARI İNCELEME K. SÖZCÜSÜ 
HÜSEYİN FIRAT (Devamla) — Fark yedi bin 
kadardır, altı bin küsıırdur... 

CELÂL YARDMCI (Ağrı) — Halk Partisi 
' 16 bin mi rey almış? 

KEMAL ÖZÇÖBAN (Afyon Karahisar) — 
Demokrat Partdien en fazla rey alan 9760, C. 
H. Partisinden en fazla rey alan ise 16581 dir. 

CEMAL GÖNENÇ (Erzincan) — Efendim, 
komisyonda sözcü beyanda bulunurken, bâzı 
şahitlerin idari baskıya rağmen kendilerinin 
bu baskıdan imanlarının arttığını ve gövüsleri-
ni gere gere reylerini diledikleri siyasi partiye 
kullanmış olduklarını söylemişlerdi, böyle bir 
şey hatırımda kalmış, bunu tekrar buyurmala
rını rica edeceğim. 

HÜSEYİN FIRAT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bütün deliller Komisyonumuzda tet-
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kik edildi. Üzerinde durulması gereken mesele, 
idari baskıdan ibarettir. Şikâyetnamede yazılı 
diğer iddialar, tahkik heyetiriin fezlekesi ve ona 
merbut raporiyle varit lolmadığı anlaşılıyor. Bi
naenaleyh yapılmış idari baskı seçime ne dere
ceye kadar müessir olmuştur? Komisyonumuz 
ekseriyetle bu baskının 'seçimin talibini tama
men değiştirmediği kanaatine varmıştır. Ma
mafih bu mevzu üzerinde konuşan arkadaşları
mızın hepısi idari baskının Bingöl seçimlerinde 
yapıldığı kanaatindedir. Bunun takdiri tama
men vicdanlarınıza ait bir meseledir. Bu itibar
la fazla izahat veremiyorum. Arzu ettiğiniz di
ğer bir şey varlsa arzedeyim. 

Efendim raporda Kars Milletvekili Sırrı 
Atalay ve Malatya Milletvekili Mehmet Kartal 
şikâyetleri varit görmemiş ve lehte oy vermiş
lerdir. Muhalefet şerhi veren Süleyman Süruri 
NasuJhoğlu ise muhalefet şerlhini şu şekilde ver
miştir. Esas rapor 16 sayfalıktır. Muvafık gö
rürseniz okuyayım. (Muhalefet şerhini oku ses
leri) . 

«Vali Naci Rollas, bucak müdürleri Mehmet 
Baran ve Halit Tilev 'in Halk Partisi lehine H)ü-
kümet otoritesini insafsızca kullandıkları ve 
her vesile ve (bahane ile işi particiliğe döküp hal
kı tazyik, tehdit ve baskı altında* bulundurduk
ları fezlekenin 2 ve 3 ncü sayfasında adları ya
zılı 'şahitlerin açık ifade ve beyanları ile gün 
gibi aşikârdır. Halkın * seçim serbestisine vâki 
bu müdahalenin seçimlere tesir ettiği muhak
kak ise de bu tesirin derecesinin objektif olarak 
tesbiti gayrimümlkÜndür. 

Bu itibarla Devlet otoritesini temsil eden va
li ile Hükümet organları olan bucaklardaki bu
cak müdürlerinin Halk Partisi lehine yaptıkları 
baskı ve tazyikin seçimin bozulmasında amil bu
lunup bulunmadığı ancak takdir ile mümkün
dür. 

Bu takdirin ise Yüksek Komisyona ait bu
lunduğunu saygı ile arzederim.» 

SÜLEYMAN SÜRURİ NASUHOĞLU (Kü
tahya) — Muhterem arkadaşlar, Bingöl seçim
lerinin mahallinde tahkikine yüksek Meclisçe 
karar verilmiş olduğu için Demokrat Parti adı
na bendeniz, Halk Partisi adına Malatya Millet
vekili sayın Mehmet Kartal ve Kars Milletvekili 
Sayın Sırrı Atalay tefrik edilmiştik. Hep bir
likte Eylülün 19 nda Bingöl'de toplandık. Müş-
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tekinin dilekçesini okuduk. Bu dilekçe umumi 
mahiyette, tahkikatı selâmetle yapabilmek için 
şikâyet dilekçesinin açıklanmasına ihtiyaç var
dı. Bu sebeple müştekiyi çağırdık ve şunu arze-
deyim ki ta işin başından sonuna kadar tahki
katı müttefikan yaptık ve aramızda en ufak 
her hangi bir niza çıkmamıştır. Üçümüz de hu
kukçu olduğumuz için müştekiye dedik ki, senin 
buradaki ifadelerin gayrimuayyendir. Bunları 
tafsil edin ve delillenlirin. Müşteki 44 maddelik 
bir ifade verdi. Ve delillerini gösterdi. Biz. bu 
ifade üzerine de yürüdük. Ve Bingöl'ün beş ka
zasına giderek gösterilen şahitleri ve şahitleri 
dinlerken ortaya «kan şahitleri bir bir dinle
dik. Şimdi bunlar ne idi? 44 maddelik şikâyeti 
üç ana hatta topladık. Çeşitli baskılar, seçim 
günü yapılan usulsüzlükler, bir de başkalarının 
yerine oy verme. Başkalarının yerine oy -verme 
meselesine dair muayyen şahitler ifade verdiler. 
O gün fırtınalı ve yağmurlu olduğu için bâzı 
kadınlarımız gelemedi, biz kadınlarımızın yerine 
rey verdik ve parmak bastık diyenler oldu. Bu
nun aksini söyliyenler de oldu. Biz bunu dü
şündük dedik ki; parmak izlerini havi cetveli 
almadıkça ve yeni parmak izlerini de alıp fennî 
şekilde karşılaştırma yapmadıkça hakikati tam 
olarak tesbit etmeye imkân yoktur. Ve bunun 
üzerine bu şekilde yaplıdığı iddia edilen köyle
rin bir kısmına gitmekten vazgeçtik. Çünkü 
fennî şekilde bir tesbit yapılmadan hakikaten 
verilmiş mi, verilmemiş mi tam hakikata varma
yı mümkün görmedik. 

Seçim günü yapılan usulsüzlüklere gelince; 
bunlar, 8 -10 madde halinde idi bunları da tet
kik ettik ve hakikaten bir kısmının varit, bir 
kısmının da varit olmadığını tahkikat neticesi 
anladık. Yani, bâzı arkadaşların şimdi burada 
iddia ettikleri gibi, bu nevi muamelelerin hiç 
birisi varit değildir diye ifade de bulundular 
öyle değil bir kısmı varit, bir kısmı varit değil
dir. Biz bunları hesaba dökünce seçim netice
sinde kazanılan oy farklarını değiştirecek mahi
yette görmedik. Meselâ 9 sandıktan usulsüz 
muamele yapılmış deniyor. Bu dokuz sandığın 
rey neticesini aradaki farkı değiştirir mahiyette 
görmedik. Seçim neticesine müessir değildir de
dik, yoksa bu hâdiseler yoktur demedik. Bu 
gibi hâdiseler vardır. 

İtirazların ana hatlarının başlıcaları bunlar
dır bunlardan en hakiki ve mevcut olanı çeşitli 
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baskıdır. Bu baskıyı kim yapmıştır. Baskı baş
ta vali Naci Rollas olmak üzere kaymakam ve 
nahiye müdürleri tarafından yapılmıştır. Bu 
yalnız istimaa müstenit değildir. Bana şu şekil
de baskı yapılmıştır diye ifadeler dosyada mev
cuttur. Meselâ vali eğer sen Demokrat Parti
den istifa etmezsen seni şöyle asarım, böyle ke
serim, seni sürgün ederim diye baskıların ya
pıldığı dosyada açıkça görülmektedir, gitmiş 
tahkikat yapmış, orada 22 gün çalışmış bir ar
kadaşınız sıfatiyle açık ve hiç bir taraf gütmek-
sizin, söyliyebilirim ki, bu yerde baskı yapıl
mıştır. 

Şimdi, sayın Hamdi Şarlan arkadaşımız bas
kı nedir dediler. Geçen müzakerelerde de aynı 
sualler soruldu. Bendenizi tatmin eder açık 
bir tarifi de yapılmadı. Bendeniz şöyle diyo
rum; baskı evvelâ ikiye ayrılır. Maddi baskı, 
mânevi baskı. Maddi baskı, bâzı arkadaşlarımı
zın konuştukları gibi, orada bir tazyik yapılmış 
mıdır? Zorla rey attırılmış mıdır? Veyahut da 
zorla parmak bastırılmış mıdır? Böyle bir iddia, 
bendenizce, maddi baskı faslına girer ki, kulla
nan ferdin veyahut topluluğun iradesi mevzuü-
bahis değildir, artık onun iradesine müdahale 
edilmeksizin bir alet mesabesinde kulanılan 
adamdır. Halbuki asıl baskı dediğimiz ikinci 
şık, mânevi baskıdır. Mânevi baskı nedir? Mâ
nevi baskı; korku tevlit ederek başka bir su
retle yapamıyacağı bir muamele için iradesini 
istihsal etmek. Yani mevzuumuzda seçmenleri 
korkutmak suretiyle, serbest iradelari hilâfına 
rey temin etmek. Bu, olmuş mudur olmamış 
mıdır? Bendenizce burada, neticeye -nüessiriyeti 
bakımından üç unsur aramak ve bunlar üzerin
de durmak lâzımdır. Baskıyı yapan kimdir? 
Baskıyı yapan Devletin mümessili, otoritenin 
mümessili validir. Bunun yaptığı tazyik bende
nizce ciddî ve tehlikelidir. Baskı bunun tara
fından yapılmıştır; bu da bir Devlet mümessi
lidir. Onun söyliyeceği söz alelıtlak bir adamın 
baskısına benzemez, ciddîdir. 

İkincisi; tehdide mâruz kalan kimsedir ki, 
bunlar da mıntakaiım seçmenleridir. Tehdit, 
korku tevlit etmek suretiyle rey istihsali de
mek olduğuna göre ve orada baskının yapıldı
ğı da tahkikat evrakına ve şahitlerin ifadele
rine göre muhakkak bulunduğuna göre, serbest 
iradeye müdahale mutlak şekilde vardır. Şimdi 
bu müdahale; Hamdi Şarlan'm elediği gibi, 
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yalnız cezai bir müeyyide ile iktifa edilir mi, 
edilmez mi? 

Bendeniz gayrikanuni hareketlerin cezai 
müeyyidesi bulunduğu gibi hukuki tasarrufun 
muteber olup olmadığı noktası da* tetkika de
ğer. Gerçi bunun âmme kanunlarımızda edebi
yatı yapılmamıştır ama hususi hukukta pekâlâ 
vardır. îkrah, yani cebir, her hangi bir akdin 
yapılırken diğer taraf, âkıdm serbest iradesini 
tazamun etmiyen bir cebirle onun başka tür
lü istihsalidir. Hususi hukukta da pekâlâ kesin 
bozma sebebi olarak kabul olunuyor. Âmme 
hukuku, hukuk bakımından secimin bozulma
sı lâzım mıdır, değil midir?. 

HAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Lütfen izah 
buyurun. 

SÜLEYMAN SÜRURÎ NASUHOĞLU (De
vamla) — Müsaade buyurursanız, haddim değil 
ama çalışacağım. 

Baskı; müspet iradeye müdahale, onun ira
desini başka yola tevcih ettirdiğine göre ve 
Bingöl'de de baskı yapıldığına göre baskının 
da yapıldığı şahidin ifadesi ile sabit olduğuna 
göre ve bütün seçmenler bu baskının tesiri al
tında kalmış mıdır, kalmamış mıdır? Bunu 
açıkça ifade edebilmek için mevcut seçmenlerin 
kâffesini dinlemek ve bu korkunun tesiri altın
da şu partiye veya bu partiye verdim demesi 
lâzımgelecek, ki buna da maddeten imkân yok
tur. 

Tehdidin derecesini, baskının derecesini ta-
mamiyle tesbit etmek mümkün olmadığına gö
re yani açıkça, yüzde yüz tesbit etmek müm
kün olmadığına göre iş nihayet takdire kalır. 

Takdirde de valinin durumunu, Bingöl seç
menlerinin kültür seviyelerini veyahut o vali
den ne dereceye kadar korkup korkmadıklarını 
anlamakla mümkün olur, ki bu da her hangi bir 
heyet veya şahıs olarak şu hal mutlak olarak seçi
me tesir etmiştir veya etmemiştir diye katı bir ka
naat sarfı bendenizce mümkün değildir. Yani 
böyle bir kanaat izhar edemeyiz. Bu, takdir me
selesidir. Rey verecek arkadaşlar aydınlandık
ları vaziyete göre reylerini, takdirlerini kul
lanmaları gerektiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Osman Şevki Çiçekdağ. 
OSMAN ŞEVKÎ ÇIÇEKDAÖ (Ankara) — 

Sayın arkadaşlar; söz almıyacaktım, bu iki arka
daşı da yani Feridun Fikri Düşünsel ve Nuri 
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Okçuoğlu'nu yakinen tanıyan bir arkadaşınızım. 

Nuri Okçuoğlu 15 yıldan beri hakikaten ada
let yolunda ve sahasında çalışan bir arkadaş ol
mak sıfatiyle hürmetim üzerindedir.. 

Fakat burada sadece vicdanımın sesine uyarak 
ve bu çatının altında söz söylememeyi kendim için 
bir günah sayarak kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Hamdi Şarlan arkadaşımız veya başka arka
daşlar konuşurken dediler ki, biz buraya gelme-
seydik mi?. Hayır buraya milletin hakiki mümes
silleri geleceklerdir. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar). Pürüssüz iradenin hâmili olan şahsiyetler 
geleceklerdir. Bu mümessiller Halk Partili ola
bilir, Demokrat Partili olabilir, Millet Partili, şu 
partili, bu partili olabilir. Biz iştiyakla ve iman
la şu dâvanın üzerindeyiz; serbest iradenin tecel-
lisiyle milletvekilleri buraya gelmiş olacaktır. 
Nitekim burada Demokrat Parti ekseriyetine rağ
men Halk Partili arkadaşlarımızın tutanakları 
incelendi, münakaşalar oldu. Fakat tutanakları 
kabul edildi. Demekki bu çatının altında his hâ
kim değildir, olamıyacaktır. (Bravo sesleri). Bu
rada hepimiz vicdanımızın, hakiki şuurumuzun 
iradesiyle hareket edeceğiz, reylerimizi ona göre 
vereceğiz. 

Şimdi raporda, komisyonun raporunda beş 
madde şikâyet mevzuu olarak ileriye sürülmüş. 
Bendeniz dördü üzerinde en ufak bir mütalâa 
beyan edecek değilim. Fakat idari baskı hakkın
daki şikâyet mevzuu üzerinde müsaadenizle ben 
de noktai nazarımı arzedeceğim. 

Tutanakları İnceleme Komisyonu idari baskı
yı, valinin idari baskısını olduğu gibi kabul et
miştir, belirtmiştir, neticeyi yüksek heyetinize 
arzetmiştir. idari baskı hakikaten, bugün mevcut 
Seçim Kanununa göre, bir seçimin neticesini teb
dil ve tağyir edecek mahiyette midir?. Değil mi
dir?. Kapalı oy verme yerine giren vatandaş, vic
danı ile başbaşa kalan vatandaş burada şu vali
nin veya şu nahiye müdürünün, bu jandarma 
erinin tesirine, tehdidine mâruz mudur ve onu 
orada hissedecek midir, etmiyecek midir?. 

Müsaade buyurursanız asıl meseleyi bu yön
den incelemek gerektiğine kaniim. Komutan 
otomobiline binmiş, subay arkadaşların ailele
rine gitmiş ve onlara ricada bulunmuş veya
hut tehdit etmiş; bendeniz bu noktaya matuf 
olan şahadetlerin, lehte de olsa, aleyhte de olsa 
üzerinde durulacak bir keyfiyet olmadığına ka
niim. Nihayet komutan o subaylar üzerinde 
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tehdidini olduğu gibi ikaa kaadir değildir. Ve 
esasen vicdanını da bu kadar suiistimal edecek 
bir durumda telâkki edilemez. Fakat sayın ar
kadaşlarım, hâdisenin özünü, mihverini, ruhu
nu ve mihrakını teşkil eden keyfiyet şudur: 
Bingöl'deyiz. Ankara'da, İzmir'de, Bolu'da, 
Konya'da, İsparta'da, Aydın'da değiliz (Soldan 
alkışlar) 33 vatandaşın bir valinin arzusu ve 
bir kumandanın emriyle kurşuna dizildiği bir 
ile yakın olan bir ildeyiz. Ve bu acıyı yakinen 
içlerinde ve üzerlerinde taşıyan bir ilin komşu
suyuz. Evimizdeyiz, değil vali, jandarma geli
yor elinde süngüsü, evimizde misafirdir, ikram 
ettik. Fakat o diyor ki ; valinin emri var, fer
mam var; siz reylerinizi Halk Partisine vere
ceksiniz, vermediğiniz takdirde neticeyi bilirsi
niz ya, bu mmtakada kanun harici, vicdan ha
rici, adalet harici neler ve neler olur. Geçen 

..misalleri meydandadır. 
Arkadaşlar, elbette o köy, bu hitap karşısın

da toplanmak, düşünmek ve reyini kullanırken, 
sandıktan çıkacak neticeye göre o köy hakkında 
zecri bir kararın, şiddetli bir kararın çıkıp çık-
mıyacağmı düşünmek zorundadır. Böylece bu
nu düşünmek mecburiyetindedir. Ve bunu düşü
nenlerin başında da muhtar gelecektir, köyün 
ileri gelenleri gelecektir. Şerrine lanet diyecek
lerdir, bunlara rey vermek zorundadırlar. Çün-
ki sonunda tehcir var. Tehdidi ikaa kaadir bir 
idare vardır, diyecek ve böylece rey verecektir. 
işte kardeşlerim, mesele, korku salma mümkün-
müdür, korku salınmış mıdır, korku salınması
nı bir defa Tutanakları inceleme Komisyonu 
kabul etmiş, tahkikat evrakı da bunu müeyyit-
tir. Korku, terhip ve tehdit vardır. Aynı zaman
da tehdidi ikaa kaadir. Bir idare vardır. Bu gi-

ı bi hâdiseler de 1943 yılında o havalide cereyan 
etmiştir. Şu halde tehdit de ika edilebilecek du
rumdadır. idare kimdir, oradaki iktidarın adam
larıdır. Bir idarede iş başındaki adamlar, ela
manlar bütün köylerde dağılmışlar ve bunun 
neticesinde ise yapılan tehdit hakikata inkilâp 
edecek kuvvettedir. Bunların hepsi hayat me
mat meselesidir. Bunu düşünmek meclburiyetin
dedir. Böyle olunca işte o zaman bu baskı he
define varıyor, bu tazyik hedefine varıyor de
mektir. Tazyik hedefine varınca millî irade ol
duğu gilbi tecelli etmiyor demektir. Millî irade 
p ü r t a ü z bir surette tecelli etmiyor demektir. 
Biz Seçim Kanuniyle millî iradenin her türlü 
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tesirden, her türlü tazyikten, her türlü müda
haleden âri bir surette teminat altına alınma
sını istedik. O teminat sıfır edilebilirse şu hal
de millî irade olduğu gibi tecelli etmemiştir. 
Millî iradenin tecelli etmeyişinden dolayı bu ar
kadaşlar aramızda bulunamazlar. Bendenizce 
vaziyet bundan ibarettir. Filihakika küçük bir 
misal; rüşdünü ispat etmiştir, buyurdular. Avni 
Doğan arkadaşım, Ankara Milletvekili olarak 
Yüksek Huzurunuzda arzedeyim ki, Ankara Vi
lâyeti dahilinde idarenin, üstü kapalı tesir ve 
müdahaleleri olmuştur. Meselâ Kızılcahamam 
kazamızı düşününüz vilâyet orada 3 aded çeş
me yaptıracaktı fakat 43 köye kamyonlarla su 
boruları taşındı ve bunlara : işte bakınız Hü
kümet, köylünüze çeşme yapacaktır, binaenaleyh 
reyinizi falan partiye vermeniz lâzımgelir diye 
zımnen telkinde bulunuldu. Fakat halkımız bu
rada böyle tesir ve müdahalelere ehemmiyet ve
recek vaziyette değildi. Hattâ hu gibi çeşmeler, 
su (boruları gibi yardım bahsinde kendilerine 
uzanan elleri dahi bir vazife telâkki ederek on
lara o kadar kendisini verecek seviyede değil
dir. Nitekim Kızılcaiham'da Demokrat Parti ka
zanmıştır, fakat Kızılcahamam'la, Ankara'yla, 
Aydın'la, izmir ve istanbul'la, Bin'göl'ü aynı 
hava içerisinde mütalâa etmeye, tazyiklerin ay
nı netice vereceğini düşünmeye realite olarak 
imkân ve ihtimal olmadığını arzederim. (Soldan 
alkışlar). 

BAŞKAN — Abdullah Gediboğlu. 
ABDULLAH GEDlKO&LU (Ankara) — 

Vazgeçtim efendim.. 
BAŞKAN — Yusuf Aysal. 
YUSUF AYSAL (Kütahya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Bekir Oynaganlı. 
BEKlR OYNAGANLI (Afyon Karahisar) — 

Ben de vazgeçtim. 
BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 

demin Osman Şevki Çiçekdağ arkadaşımız vic
danımın sesiyle buraya geldim dediler. Vicdan
lar dile geliyor, ben de aynı vicdanın tesiri al
tında huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Arka
daşlar (bir ceza hükmü karşısındayız. Binaena
leyh hâdiseleri hiçbir zaman delâletlerle, kıyas
larla hükme bağlamıya hakkımız yoktur. (Bra
vo sesleri). 33 vatandaş filân yerde kurşuna di
zildi. Fakat Türkün unutmıyan intikamı ve 
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Türkün uhtitmıyan kanunu gene onların yakala
rından tuttu ve hükmünü icra etti. 

Arkadaşlar; Bingöl bu mmtakaya yakındı 
dediler. Ağrı bu mmtakanın içinde idi, Tunceli 
tam bu mmtakarim göbeğinde idi. Fakat Seçi
mi Demokrat Parti kazandı. Kanunların hük
münün icrasını istiyenler, kanunlar kadar, ka
nunun hükmünü yerine getirmek hususundaki 
vicdan, hürriyet ve cesaretlerini hareket etti
renlerdir. Şu halde bugün hâdiseleri hiç bir 
zaman dalâletlere, kıyaslara • kaptırarak muha
keme ve tetkik edemeyiz. Mücerret ve müsta
kil olarak tetkik etmek mecburiytindeyiz. Mü
cerret ve müstakil olarak tetkik etmeye mec
bur olduğumuz bu hâdise Bingöl'de vukua ge
len seçim sonunda Halk Partili namzetlerin 
almış oldukları rey sebebiyle Meclise iltihakla
rının meşru olup olmadığıdır. 

Arkadaşlar, diğer unsurlardan sarfı nazar, 
yalnız valinin yapmış olduğu baskıya temas 
edeceğim. Diyorlar ki, vali baskı yapmıştır. 
Bu baskı seçimin selâmetini taallüle uğratmış 
ve şu suretle vatandaş iradesinin serbest ola
rak izharına mâni olmuştur. Biraz evvel öğ
rendiğimiz rakamlara göre, 16 000 rey Halk 
Partililer ve 9 000 rey de Demokrat Partililer 
kazanmıştır. Şu halde eğer bu baskı seçimi if
sat eder, reylerin serbestçe kullanılmasına mâ
ni mahiyette ise bu 9 000 kişi nasıl olur da bu 
baskı dışında reylerini izhar edebilirler. (Sağ
dan; gürültüler, bu kıyas değil mi sesleri). Kaldı 
•ki 16 000 reyin Halk Partisi lehinde tecelli et
mesinden gayrı arada yedi bin fark... Bu bas
kının tesiri altında Halk Partisi tarafına iltihak 
ettiğini ispat mecburiyetindeyiz. Yani bu ye
di bin şahsın teker teker, türlü tazyik ile, 
ifsat edilmiş, olduğunu, biraz evvel arkadaşımı
zın temas ettiği veçhile reyinin kerhen, gasp 
yolu ile elinden alınmış olduğunu ispat etme
dikçe siz heyeti muhteremeniz, vâzıı kanun ola
rak aksine rey ita buyuramazsınız. (Onu biz bi
liriz sesleri). 

Arkadaşlar, şu halde, şu halde arkadaşlar, 
valinin bir baskısı vardır, bu baskı bâzı reyler 
rin G. H. P. lehine iltihak etmesini intaç etmiş
tir. Arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki, ceza 
dâvalarında, hukuk dâvalarında bazan hâkim 
birçok hâdiseler karşısında kalır, fakat hâdise
de kanaat sahibi olmasma rağmen fıkdani de-
lâil yüzünden hükme bağlıyamamak vaziyetin-
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de kalır. Bu itibarla bendeniz şunu sarahaten 
arzetmek isterim ki, C. H..P. lehine tecelli eden 
yedi bin rey farkın tazyik tsiri altında vukua-' 
geldiği ispat edilemdikçe ki ispat edilmiş değil
dir, dinlenen 60 kişi, 600 kişi veya 1 600 kişi
nin reyi ifsat edilmiş olmasından diğerlerine 
teşmil etmek imkân ve ihtimali yoktur. 

Hukuk böyle bir kaideyi hiçbir zaman tecviz 
etmez. Şu itibarla vâzıı kanun mevkiinde, bir 
ceza hükmü ihdas mevkiinde olduğunu hatırlatı
rım. Size Türk ve îslâm hukukunun ... (Soldan 
bir ses, hâkim var). 

Hâkimin delilini dinledik. Hâkimin şehade-
tine taallûk eden meseelyi sarahatle dinledik. 
Delillerin tahliline geçmiyorum. Teşmil nokta
sından teker teker sabit olmadığına göre Türk 
ve İslâm hukukunun şaşmaz bir kaidesini bura
da arzetmek isterim. O kaide şudur: 

Hüküm verme mevkiinde olanların ceza yolu 
ile düşecekleri hata, beraet yolu ile düşecekleri 
hatadan daha ağırdır. 

Arkadaşlar, şu kıyas ve delâletler yolu ile 
C. H. Partisinin lehinde vukubulan mazbatayı 
reddetmek ceza yolu ile düşülecek hatayı vücu
da getireceği kanaatiyle seçim mazbatasının 
tasdikma müsaadenizi rica ediyorum. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Avni Yurdabayrak. . 
AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar; Osman Şevki Çiçekdağ 
arkadaşımızın vukufla izahından sonra söz al
mıştım. Bu defa Celâl Yardımcı arkadaşımın 
yeni bir içtihat ile ortaya çıkmasından dolayı 
tekrar söz alıyorum. Daha evvel arkadaşımın 
bir ceza dâvası karşısmdasmız, diyor. Acaba 
bunun mağdurları kimlerdir? 30 bin seçmeni 
bulunan Bingöllüler mi? Yoksa Halk Partisi 
adayları mı? Bunu anlıyalım. (Bravo sesleri al
kışlar.) Esasen aynı sözleri daha evvel muhalif 
arkadaşlar da söylemişlerdi, delil aramışlardı. 
Delilin altmış sahifeden fazla evrak içinde 
mündemiç olduğunu daha evvel izah ettik. Bu
rada onlardan bâzılarını okuyacağım. îşte bir 
sorgu yargıcının açık ifadesi: 

«Meclisin feshini mütaakip Düşünsel yokla
malara iştirak etmek üzere Bingöl'e gelmeden 
evvel Rollâs'a telgraf çekmiş ve evinde misafir 
olacağını bildirmişti, bunun üzerine ev hazır
landığı gibi garnizon komutanı Tümgeneral 
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Gürkanyak*ta günü gününe Genç'le muhabere 
yaparak Genç'teki depo müdürü üstğ. (ismini 
hatırlamıyorum) telefon ederek trenden misa
firi çıkacağını kendisini karşılamasını bildir
miş ve o günlerde topçu atışı yapılacağı baha
nesiyle topçu alayı garnizon dışına ova istika
metine mevzi almış ve o güne kadar şıehir dı
şındaki talimgahta talim yapan asker de talim
gahını değiştirerek sabah akşam şehrin ana 
caddelerinden geçerek yeni talimgaha gitmeye 
başlamıştır. Bu sırada Bingöl'de bulunan C. H. 
P. müfettişi Müştak Bey de tümen komutanının 
makam otosu ile şehri dolaşmakta ve garnizo
nu tümen komutanı ile beraber gezmekte bu
lunmuştur. Tuhaf bir tesadüf yine Bingöl'de 
bulunan Demokrat Parti müfettişi (seçim sıra
sında Elâzığ'da öldüğünü işittim ismini bil
mem) bir hâdise münasebetiyle çarşı içinde po
lisler tarafından yakalanarak karakolda taki
bata başlanmıştır. Bugünlerde Feridun Fikri 
Bingöl'e gelmiş ve vali, tümgeneral il seçim ku
rulu başkanı tarafından merasimle karşılanmış 
general kendisine muvaffakiyet teminni etmiş». 
Vesaire.. 

Buna mümasil bir sürü daha tazyik ifade 
eden hâdiseler. 

FEVZÎ AKTAŞ (Kars) — Sonu? 
AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 

Sonu geliyor. Yedinci saydafa bir şahıs başın
dan geçen hâdiseleri anlatıyor. Hep başından 
geçen hâdiseleri anlatıyorlar. Bizim gibi başın
dan hâdise geçmiş, buraya gelememişler. Fakat 
şahit olarak beyanda bulunmuşlardır. 

îşte yedinci sayfada Bahaddin Bağış adında 
müstakil bir vatandaş şöyle diyor: 1950 Millet
vekilleri seçiminden 4 gün evvel Solhan'dan 
Bingöl'e gelirken şehrin altında vali Naci Rol-
las, tüccar Ali Metin, C. H. P. adayı F . Fikri 
Düşünsel'e rastladım. Tüccar Ali Metin valiye 
hitaben beni göstererek: bu adam Halk Partili 
idi şimdi Demokrat olmuş dedi. Bunun üzerine 
vali: namussuz, pezevenk Halk Partisine rey 
vermezseniz sizi asarız, keseriz ve sürgün ederiz 
dedi. Ali Metin tekrar valiye bu adamlar zaten 
isyankârdır üç amcası da emekli yüzbaşıya 
ayrılmış Bitlis'e götürüp astık, dedi. "Vali bu 
sefer yine Halk Partisi kazandığında bunlara 
yine öyle yaparız akılları başlarına gelir diye
rek haydi siktir oradan, defol git Demokrat 
Parti hırsızların partisidir. Diyerek koğdu.» 

. IÖSO o 11 
Soruldu, seçimlerde oyunu Demokrat Partiyö 
verdiğini söyledi. 

Şimdi arkadaşlar, bu kadar vazıh bir şekil
de gerek oraya tahkikata giden 3 arkadaşın 
yaptıkları raporla Halk Partililer de, kendi 
noktai nazarlarına göre muhalif olmalarına 
rağmen gerek münferit vakıaların bir çoğunda 
ve gerekse baskı ve tehdit gibi heyeti umumi-
yeye şâmil ve asıl neticeye müessir bir durumu 
ayrı ayrı kendi fezlekeleriyle tezahür ettirmiş
lerdir. 

Vaziyet böyle olunca Celâl Yardımcı arka
daşımız da pek âlâ bilirler ki, bir hâdiseyi tah
kik ederken yüz binlerce şahit dinlenmez, bun
lar heyeti umumiyeye bir kanaat verir, bu kana
at da hâkimin büyük takdirine muzaftır. Biz 
de burada, bir mahkeme mevkiinde bulunu
yoruz. 

5545 sayılı Kanun son sözü Meclise vermiş
tir. Oradaki ve şimdi muhadefette bulunan eski 
iktidarın Yüksek Seçim Kurulunun seçim mah
kemesi unvanını almaktan kaçınmaları neticesi 
olarak bu salâhiyeti sizlere veriyor. Onun için 
dâva bir ceza dâvası değildir. Bir hukuki dâva 
karşısındayız. Bu hukuki dâva sizin serbest ve 
hakikaten hakşinas takdirlerinizle sona erecek
tir. Şu veya bu tesir altında birine avantaj ver
mek emelinde değiliz. Burası bir darülaceze de
ğildir. Vazıı kanun mevkiinde bulunuyoruz. Yir
mi bir milyonun mukadderatiyle uğraşacağız. 
Şu veya bu şekilde hâdisenin mahiyeti hukuki 
veya cezai olur. Bu işe lâyık insanlar buluna
caktır. Mütemadiyen tekrar eyledik. 5545 sa
yılı Kanun, bunu âmirdir. Kanunu çiğniyerek 
buraya gelmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 
(Soldan alkışlar). 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Aziz arkadaşla
rım, hâdisenin hukuki cephesini Hamdi Şarlan 
ve Celâl Yardımcı arkadaşlarımız gayet iyi ve 
vazıh olarak izah ettiler. Ben, tahkik heyetinde 
bulunan bir arkadaşınız sıfatiyle deliller üze
rinde tahlil yapmak istiyorum. Sayın Avni Yur-
dabayrak arkadaşımız, gönül isterdi ki, burada 
bitaraf olarak ifadede bulunsunlardı. Kendileri 
burada bir yargıcın ifadesini okudular fakat 
maalesef bunun son satırlarını okumadılar. Eğer 
dosyayı bana verirlerse, tahkikatta şöyle yapıl
mıştır, böyle yapılmıştır diyen arkadaşın son 
satırların daki ifadelerini de size arzedeyim: 

îhsan Tipigil, akşam üzeri kendisinin ifade-

— 323 — 



B : 28 25.12 
sme müracaat etliğimiz zaman mehil istedi. Biz 
de bir gün mehil verdik. Ertesi günü uzun bir 
ifadede bulundu. Ayni gün Demokrat Parti 
Başkanı ve bu itirazı yapan Zihni Taşkıran da 
birdstida verdi. Bu ifadenin ve bu istidanın iba
releri, hattâ, virgülleri birbirinin aynıdır. 
Keaasdisiîae şu suali sorduk; Sizin vali ile aranız 
açitk fmıydı ? Hem de şiddetli surette vali ile ara
mız .«çıktı dedi. (Bu ifadesinde aynen böyle de
niyor) (Baldan, gürültüler) (Bağdan devam de
vam sesleri) Bir ceza veya bir hukuk mahkeme
sinde bjr şahidin ifadesi üzerinde durmak o 
mahkemenin bi»az da vazifesidir. Lehte veya 
aleyhteki tşahadet dolayısiyle hâkim şahidin ta
raflarla münasebetini -araması yargılamanın 
icaplarundandır. Avni Yurdabayrak arkadaşımız 
da yargıçlık yapmışlardır bunu pek iyi bilirler. 
Şahidin aleyhinde şahadette bulunduğu adam 
ile adalarındaki münasebeti bilmek ve derecesini 
öğrenmek zannederim en iyi yoldur. Yine İh
san Tipigil seçime takaddüm -eden geee yani 13 
Mayıs gecesi saat 12 sıralarında kahvede bulu
nuyordum. Demokrat Parti îl İdare Kurulu 
Başkanı JZihni Taşkıran bana geldi, askeriyenin 
seçimlere müdahale edeceğini söyledi. Ben de 
derhal işe vaziyet ettim. Dikkat buyurun. Bir 
sorgu hâkimi ben işe vaziyed ettim, diyor. Müş
teki Demokrat Parti idare. Kurulu Başkanıdır. 
Sorgu hâkimleri C. Savcısı bulunmadığı veya 
G. M. vusulünün tasrih ettiği lıallerde ancak mü
dahale edebiİM'ler. Demek oluyor ki, bu arka
daş -bitaraf değildir, şahadetinin muteber ola
rak kabul edilmemesi lâzımdır. 

Mustaia Akalın arkadaşımız da î l hukuk 
hâ-feimddir. 0 da kemen hemen aynı şekilde ifa
dede bulunuyor. ,C. Savcısı Esat Yunatçı De
mokrat Parti tarafından şahit gösterilmiştir. 
Esat sarih olarak buradaki ifadesinde: Bingöl 
seçimlerinde tam olarak Seçim Kanunu tatbik 
edilmiştir diyor. Neticede en ufak bir tazyik, 
bir baskı yoktur, diye ifadede bulunmuştur. İşte 
size bitaraf bir şahit. (Sağdan gülüşmeler). 
Bunlar müşteki tarafından gösterilmiş şahitler
dendir. C. Savcısı aynen bu şekilde ifadede 
bulunuyor. 

Yine ıSayın Avni Yurdabayrak, Jandarma 
Komutanlarının bd^çağu baskı ve tazyikte 'bulun
muşlardır, diyor. Müştekinin 43 maddelik şikâ
yetinde bundan hiç bahsedilmemektedir. Bil-
memki Avni Yurdabayrak arkadaşımız bunu 
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tahkikat evrakının neresinden çıkardılar. 

Demokrat Parti oylarının kaldırıldığından 
bahsettiler. Süleyman Bey de tahkikat heyetin
de bulundular; böyle bir şey yoktur. 

Yine arkadaşımız; iki milletvekilini mi yoksa 
30 000 nüfuslu Bingöllüleri mi nazarı itibara 
alacağız diyor. Aziz arkadaşlarım; biz Bingöl'e 
gittiğimiz zaman Halk Partisine 16 000 rey ver
miş olan vatandaşlardan bir tanesi çıkıp da reyle
rimiz gasbedilmiştir, biz Demokrat Partiye rey 
verecektik, fakat tazyik altında, şiddet altında bu 
tazyikin, şiddetin mânevi tesiri altında kalarak 
reylerimizi Halk Partisine verdik demediler. (Sol
dan gürültüler, dediler sesleri) Müsaade buyu
run arkadaşlar, bir tek şahıs çıkıp da reylerimizi 
Halk Partisine vermişiz demediler. 

Sayın arkadaşlar, biliyorsunuz ki, tahkikat 
için bizi oraya gönderdiniz, ifade aldık, bize bu 
şekilde ifade verdiler. Biz aldığımız ifadeleri hu
lasaten arzediyoruz. Sayın Kemal özçoban, Şeyh 
Ebubekir Sönmez'in baskı altında kaldığını ifa
de ettiler. Hayır arkadaşlar Solhan'daki Şeh Ebu
bekir 'iiı ifadesinde valinin kendisine tazyik yap
tığına dair bir işaret yoktur. Asla böyle birşey 
söylememiştir. Ve hattâ propaganda yapmadığı
na dair burada sarih olarak ifade vermiştir. Sol
han İlçesinin bulunduğu havali, esasen Şeh Ebu
bekir bu havalide nüfuzludur ve seçmenler üze
rinde tesir eder, vali onun ayağına kadar gitmiş
tir, Zihni arkadaşımız bu şekilde ifade veriyor, 
keza birçok şahıslara vali tazyik etmiştir, bunların 
isimlerini Şeh Ebubekir biliyor, bu isimleri size 
mahallinde Şeh Ebubekir verecektir. Şeyh Ebu
bekir'i müşteki mevkiine çıkarıyor da bize yemin
li ifadesinde valinin biguna tazyikte bulunmadı
ğını, parti işi de mevzuubahis olmadığını söylemiş
tir. Müsaade buyurursanız ifadeyi okuyayım. 

AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) —-
Yirmi üçüncü sahifede valinin jandarmasını oku. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sırası gelin
ce okuyacağım. 

Şeyh Ebubekir 60 neı sahifede. «Andiçirile-
rek soruldu. Seçimlerden önce C. H. Partisi aday
larından Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nu
ri Okçuoğlu ile beraber bizim köye geldiler ve 
beraber Solhan'a geldik. Vali ile görüştük. Vali 
her hangi bir şekilde beni tehdit etmedi ve taz
yikte bulunmadı ve C. H. P. sine rey vermek ve 
lehinde hareket etmek için teklifte bulunmadı. 
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Şikâyette ismini benim bileceğim ve C. H. P. den 
ayrıldığı için mahkemeye verileceği söylenen bir 
şeyh hakkındaki, hususatta da hiçbir malûmatım 

yoktur. Ben köylülere C. H. Partisi lehinde hareket 
etmeleri için haber göndermedim ve halen hiçbir 
partiye mensup değilim. Sorumlu, şahsan kendi
sine ne tazyik ve ne de tehdit ve teklif valinin 
tarafından yapılmadığını hali duyduğuna göre 
valinin haricen bu işleri yaptığını duyduğunu 
söyledi». 

îşte Solhan ilçesinde nüfuz sahibi olduğu 
söylenen Şeyh Ebubekir'in ifadesi budur. 

ŞEVKE MOCAN (Tekirdağ) — Seçim günü 
alâkadar Yargıca ve savcılara bütün bu taz-
yıklar hakkında müracaat ve şikâyet olmuşmu-
dur, ve şikâyet nedir? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Secim günü ve 
seçimlerden önce olmamıştır. 

27 Nisan 1950 tarihinde i l idare Kurulundan 
Sait Elçi Yargıtay Başsavcılığına ve Demokrat 
Parti merkezine telgraf çekerek Valinin Halk 
Partisi idareeileriyle propagandaya çıktığını 
şikâyet etmişlerdir. 

Yine Kemal özçoban arkadaşımız Bahçe kö
yünde valinin tazyik ve tehditte bulunduğunu 
beyan ettiler. Bahçe köyünde müşteki bize bir 
tek şahit gösterdi, ifadesine müracaat ettiğimiz 
bu şahit valinin köylerine gelip tazyik ve baskı 
yapmadığını ifade etti. Yine .sayın Kemal özço
ban arkadaşımız Azizyan ve Haçyan köylerine 
valinin gidip tazyik yaptığını ifade buyurdular. 
Azizyan ve Haçyan köylerinde baskı yapıldığı
na dair elimizde hiçbir delil yoktur. Ve hiçbir 
kimse bu hususta şahadette bulunmajnıştır. Ke
mal özçoban arkadaşımız jandarmaların tazyik 
ve baskı yaptığını ifade buyurdular. Valinin 
bölüklerle, jandarma ile tazyik ve baskı yaptığı 
18 . V . 1950 tarihli dilekçede yazılıdır. Fakat 
tahkikatta dinlediğimiz bütün şahitler.. (Vali
nin kendi ifadesine göre) tohumluk buğday ih
tiyaçlarının mahallinde tesbiti için gittiğini 
tasrih ediyor. (Soldan gürültüler ve alkışlar) 
Müsaade buyurun Vali Karhovanm Bahçe, Oy-
nuk köylerine, Kiği'nin Şirnan, Ağa, Darabi 
köylerine ve Bingöl'ün Kös köyüne gitmiştir. 

Üzerinde duracağımız mühim meselelerden 
ve noktalardan birisi de şudur : Vali dendiği 
gibi bütün köylere, kazalara birer birer ayrı ayrı 
gitmiş değildir. Gittiği yerler şunlardır : Genç 
ilçesinin ilce merkezi, Karlıova'nın ilçe merkezi 
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ve Solhan'ın ilce merkezi ve beş altı köy. (Kâfi 
değil mi? 

Şimdi 23 ncü sayfada ifadesine müracaat 
edilen ve bu altı gün içinde Valinin refakatinde 
bulunan jandarma eri Mustafa Gedik'in ifade
si : (Yeter sesleri) Efendim, ifadesini oku
yun, dediler de. (Devam devam sesleri) 

Bâzı köylere uğrayıp Bingöl'e döndük. Gi
derken yanımızda Feridun Fikri yoktu. Bura
dan çıkınca Fahr 'ana vardık. Orada biraz 
kaldıktan sonra Karlıova'ya doğru hareket 
ettik. Fahran'dan ayrılınca tahminen 10 dakika 
mesafede bir yerde uzun boylu esmer kır sa
kallı atlı bir adamla karşılaştık. Vali bu adam
la ayak üstünde konuşarak sen buralarda pro
paganda yapıyormuşsun bu hal devam ederse 
ağzına sıçarım dedi. O adam da inanmayın bun
lar iftiradır, dedi. Fakat propagandadan ne kas-
dedildiğini. anlıyamadım. Bu konuştuğumuz yer 
Kös Köyüne uzaktır. Oradan Karlıova'nın Göy
nük Bucağı'na vardık. Gece Halkevinde kaldık. 
Burada vali gece halkla konuştu. Neler konuş
tuğunu bilmiyorum. Ertesi sabah Karlıova'nın 
Toklavan Köyünden geçerek Karlıova'ya var
dık. Toklavan Köyünde attan dahi inmeden 
köylülerle konuştu. Köylünün hatırını sordu, 
seçim ve parti mevzuunu konuşmadan ayrılıp 
gittik. Geceyi Karlıova'da geçirdik. Kayma
kam evinde vali misafir kaldığı için kimler 
konuştuğunu ne konuştuğunu bilmiyorum. Er. 
tesi sabah aynı ilçenin Sağnıs ve diğer iki kö
yüne uğradık Sağnış'da Şeyh Mahmud'un evin
de iki saat kadar kaldı. Yanında bulunmadığı
mız için neler konuştuğuna bilmiyorum. Diğer 
iki köyden geçerken yine attan inmeden et
rafına toplanan köylünün hal ve hatırını sora
rak ve seçim ve parti mevzuuna temas etmek
sizin ayrılı]) Kiği'nin ismini bilmediğim bir kö-' 
yima gittik'burada geceyi Hasan ismindeki ada
mın evinde geçirdik. Orada vali beyle aynı 
odada oturmadığımız için neler konuşulduğunu 
bilmiyorum. Fakat köy halkı gelip vali beyi zi
yaret ediyordu. Hasan Beyin evine varmadan 
önce Kiği'nin de iki üç köyünden geçtik. Vali 
bu köylerde inmeden köylü ile ayak üstü konuş
tu. Fakat hiçbir propaganda yapmadı. Yalız 
Hasan Beyin evinden kalkıp Bingöl'e gelirken 
Şerafettin Dağları civarında Kiği köylüsü ol
duğunu öğrendiğimiz üç kişi arkamızdan geli
yorlardı. \ 
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Bizimle birlikte gelen ve Kiği köylülü olup 

isımini bilmediğim bir adam bunlarla konuştu. 
Bu adam bilâhara Vali Beyin yanma kadar gi
derek bu adamların Demokrat Partiden dönüp 
G. H. P. ye geçtiklerini söyledi. Bunun üzerine 
bu üç adam vali beyin yanma kadar giderek 
vali kendilerine pek iyi bu işin neticesini sonra
dan öğreneceksiniz. Nasıl isterseniz o şekilde 
yapınız dedi. Ben bu konuşmalardan valinin 
parti mevzuunda önce bu adamlara kızmış oldu
ğunu ve bu adamların da bu kızgınlığı gider
mek için gelmiş olduklarını anladım. Vali atlı 
olarak köylere çıktıkça her halde bizi beraber 
götürüyordu. Bu ilk baharda bahsettiğim bu 
gezmeden gayri bu mıntakaya bizimle gitmedi. 
Kanaatindeyim. Ben bir buçuk, iki seneden 
beri bu mmtakada bulunmaktayım. Süvari eri 
olarak bütün mmtakayı tanıyorum. Ve her kö
ye gitmişim dir. Köylü ile yaptığım konuşmalar
da köylüler Demokrat Parti mensuplarına vali
nin av tezkeresi vermediğini ve Demokrat Par
ti mensuplarının şikâyetlerinin kabul edilmedi
ğini ve işlerinin geç görüldüğünü veya görül
mediğini şikâyet makamında söylüyorlardı. Fa
kat bunun dışında vali ve diğer memurların 
köylüyü Demokrat Partiden çıkmadıkları tak
dirde ve C. H. P. ye rey vermedikleri takdirde 
kendilerinin sürüleceği, idam edileceği veya 
her hangi bir tazyik karşısında bırakılacakları 
yolunda tehdit edildikleri hakkında hiçbir şi
kâyet ve sızlanma duymadım. Yalnız Fahran 
Bucağı Müdürünün halkı bu hususta tazyik et
tiği söyleniyordu. Bununla beraber halkın bir 
çoğu da Vali Rollas'tan memnundu dedi. İfa
desi okunduktan sonra imza edildi, tşte vali ile 
beraber tazyik ve baskı yapıldığı iddia edilen 
köylere giderek tazyikin nasıl ve kimlere yapıl
dığını ifade etmediği anlaşılan ve bitaraf bir 
halde Bingöl... (Soldan, küfür etmiş) Bir kişiye 
sövmesinin seçimlere müessir olup olmadığını 
şüphesiz Yüksek Heyetiniz takdir eder. 

Bir arkadaşımız, ismini hatırlamıyorum, 
Yüksek Heyete, tazyik ve baskı neticesinde dö
vülen ve kendisinde darp asarı görülen kimse 
var mı? Diye sordu. Kiği'nin Bil ece Köyünden 
T Tasan Alkan isminde birisinin sandık başından 
zorla atıldığı iddiası vardır. Adı geçen Hasan 
Al kam celbettik, yeminle dinledik. Hasan Al
kan kendi ifadesinde sarih ve katî olarak asla 
kendisine baskı yapılmadığını sandık başından 
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atılmadığını ifade etmiştir. Şimdi görülüyor ki 
tazyik diye iddia edilen şey hiçbir zaman ispat 
edilememiştir. Fakat baskı vardır diye şikâyet 
edilip dinlenen şahitlerin karşısında bir o ka
dar da karşı tarafta şahit var. Bunların hangi-

1 sinin ifadesine itibar edeceğiz. 
ÇAHADIR DÜLGER (Erzurum) ~ Sizin-

kine... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bizimkine 

itibar edinjz diye bir iddiamız yoktur. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Bir sual so

racağım. 
BAŞKAN — Arkadaşımız sözcü değildir. 
ATIF TOPALÖĞLU (Ordu) — Tahkik he

yetinin üyesidir. 
BAŞKAN —• Sözlerini bitirsinler sorarsanız. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Şikâyet mev

zuu teşkil eden 43 maddeyi nihayet iki esasta 
toplanmış bulunuyoruz. Birisi; vali ve idare ma
kamlarının yaptığı baskı, ikincisi de seçim mu
amelelerine mütedair bâzı yolsuzluklar. Tuta
nakları Incelenıe Komisyonunda Bingöl hâdise
si konuşulduğu zaman Sayın Kemal özçjoban, 
büyük bir heyecanla, sandıklar suya atılmış ve 
neticeler değiştirilmiştir, bunları Halk Partisi 
kasten yapmıştır, buyurmuşlardı. Ve bunun 
üzerine İsrarla taJhikikatı istemişlerdi. Tahkikat 
yaptık; müşteki pillini Taşkıran Kiği'nin iki kö
yünde sandıkların suya atıldığını iddia etti ve 
Ibunun delilini Kiğı Demokrat Parti İlce Başka
nı Şakir Pilte'riin vereceğini söyledi. Şahidin 
ifadesine müracaat ettiğimiz zaman, Kiği'nin 
Ibir tek (Himsor) Köyünde bir sandığın suya 
atıldığını ifade etti. İşte takdir buyurunuz; 
müşteki iki köy iddia ediyor, delil olarak verdi
ği şalhıs, köyü bire indiriyor. "Himsor Köyünün 
evrakını tetkik ettilk. Nezih Demir ve Azmi 
Atillâ adında iki kimseyi dinledik, ki, ifadeleri 
taihkikat evrakının 32 nci sayfasınıdadır, sandık 
başkanı ile gelirlerken Şeytan deresinin sellerin 
tesiriyle bir insanın geçemiyeceği derecede yük
selmiş olduğu görülmüş, diğerleri kalmışlar; fa
kat atlı bulunan Himsor Köyü sandılk başkanı 
sandığı yetiş'tinmek mafesadiyle dereyi geçmeye 
teşebbüs etmiş ve sular tarafından atı ile bir
likte sürüklenmiş ve güçlükle kurtarılmış oldu
ğunu beyanla işde hiçlbir kasıt ve ihmalin bu
lunmadığını belirtmişlerdir. Ve burada üç arka
daş ve Demokrat Partiden olan Süleyman Na-
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suhıoğlu da beraber olduğu halde, bu neticeyi 
aldık. îşde kasıt ve ihmal mevcut değildir. Bu 
köyde Demokrat Parti 79 oy almıştır, hafızam 
aldatmıyorsa, Halk Partisi de ya 15 veya 18 rey 
almıştır. Demek 'oluyoT ki, vâlkı şikâyetler üze
rinde maddi delilleri tetkik ettiğimiz zaman 
münhasıran ufak teferruat hataları gördük. Fa
kat maddi deliller dışında şahadet ile ispatı id
dia edilen tazyik hususuna gelince, bâzı arka
daşlarımız vazıh olarak anlattılar; hukukta de
lil mevzuunda bunun değerini izah buyurdular. 
Bu husustaki iddialar üzerinde bir taraftan taz
yik ve baskı yapılmıştır, bir taraftan tazyik ve 
(baskı yapılmamüştır diyenler var, iki kısma ay
rılmıştır, tazyik yapılmıştır, diyenlerin, ifadesi
ne ayrı ayrı müracaat edilmiş ve fakat onlar 
tazyik yapılmış ise ide biz buna rağmen reyimizi 
Demokrat Partiye verdik demişlerdir. 

Şu hale göre şiddet ve tazyikin yapıldığını 
(kabul etmiş 'ofeak bile bu şid&et ve tazyikin, 
baskının neticeye müessir olup olmadığı husu
sunda vicdanlarıtaıız yoklayalım. Neticeye mü
essir mi? Biz bu tazyik ve tehdit altında kala
rak rey attık diye ifade ediyorlar mı? Yalnız 
tahkikatın aon günü, 'o da hususi surette getir
tilen üç şahıs bu şekilde ifade yermişlerdir. 

Böylelikle millî bir irade ile tecelli etmiş bir 
hakkı bâzı şüpheler izale edemez kanaatindeyim. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu). — Bir sual so
racağım. Bingöl'de muhtar ve Meçlisi idare se
çimlerini kim1 kazanmıştır? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bingöl'de beledi
ye seçimini Millet Partisi, ilçeleri C. H. Partisi, 
muhtar ve genel meclis seçimlerini Halk Partisi 
kazanmıştır.. Bingöl'de seçimlerin hiçbirini De
mokrat Parti kazanmamıştır. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Hâkimlerin şaha
deti okunmadı. * 

BAŞKAN— Kemal özçoban okudu. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sonu okun

madı isterseniz okuyayım: (İstemez sesleri). 
BAŞKAN — Reşat Güçlü. 
REŞAT GÜÇLÜ (Seyhan) — Aziz arkadaş

larım; Bingöl Milletvekilleri olan arkadaşlarımı
zın tutanakları hakkındaki tutanakları İncele
me Komisyonu raporunun müzakeresi, kanaatim
ce bagtem beri yanlış bir mecrada gitmektedir. 

Görüyoruz ki, raporun kabul edilmesi, yani 
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bu arkadaşların milletvekilliklerinin tasdik edil
mesi lehinde bulunan arkadaşlar, baskı yapılma
dığı tezini müdafaa etmekte ve muhterem He
yetinizi buna inandırmaya çalışmaktadır. Rapo
run, yani bu arkadaşların milletvekilliklerinin 
reddedilmesi tezini ileri süren arkadaşlar da ga
yet şiddetli bir baskının olduğunu ve bu sebep 
dol'ayısiyle bu arkadaşların tutanaklarının red
di lâzımgeleceğini ileri sürmektedirler. 

Rapordaki muhalefet şerhini dikkatle okuya
lım : (Bir usul kanunu olan, 4545 sayılı Millet
vekilleri Seçimi Kanunu ile millet iradesinin tam 
ve kâmil tecellisi sağlanmak istendiğine göre, hâ
dise de bu cihetin, temin edilip edilmediğini araş
tırmak lâzırfldır). Raporun sonunda da (hukuk
la usul kanunlarına riayetsizlikte muamelenin 
noksanlığını intaç eder. Bingöl seçimlerinde ka
nunun âmir hükümlerine riayet olunmadığı ci
hetle Feridun, Fikri ile Mustafa Okçuoğlu'nun 
mazbatalarının reddine karar verilmesi kanaa
tindeyiz) diyorlar. 

Arkadaşlarım, bir noktaya nazarı dikkatini
zi celbedeceğim. Hepimiz, daha doğrusu, herbi-
rimiz, yurdun muhtelif yerlerinden geldik. Han
gimiz kalkar da diyebiliriz ki, kendi dairei inti-
habiyemizde baskı yapılmamıştır? (Soldan bra
vo sesleri). 

Aziz kardeşlerim, ben Seyhan'dan seçildim. 
Seyhan'da baskının daniskası yapıldı.. O Sey
han ki, eski iktidarın üç tane Bakanı oranın 
milletvekiliydi. Halk Partisi Genel Başkanve-
kili de oranın milletvekiliydi. Bütün bunlara, 
yapılan bütün baskılara rağmen orada seçim 
bu şekilde tecelli etti, şurada seçim bu şekilde 
tecelli etti. Yani demek istediğim, muhalefet 
şerhi yazan arkadaşların tezini bir an için kabul 
eder ve Seçim Kanununu kendi anladıkları mâ
nada bir usul kanunudur dersek netice ne olur? 
Ortada usulsüzlük bulunduğundan dolayı he
pimizin seçimlerinin reddedilmesi icabeder. (Gü
lüşmeler, bravo sesleri) 

O halde arkadaşlar, bizim seçim tutanakları
nın tetkiki sırasında neye dikkat etmemiz lâzım-
gelirf Seçim Kanununda sarih hükümler vardır. 

Şu noktayı da tebarüz ettireyim. Biz çok ga
rip bir durum karşısındayız. 

Bingöl seçimleri, 4545 sayılı Seçim Kanunu
nun gösterdiği derecelerin hepsinden geçmiş, 
seçimi bozacak bir sebep olmadığı neticesine 
varılmıştır ve nihayet bu arkadaşların tutanak-
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ları Muhterem Heyetinize sunulmuştur. 

Biz şöyle bir durum karşısındayız: Bingöl 
seçimleri bu işi tetkîka memur makamlar* tara
fından usulüne göre kabul edilmiş. Seçim, usu
lüne göre yapılmış, fakat tutanaklarının reddi 
veya kabulü mevzuübahistir. Biz seçimin ibta-
line karar verecek değiliz, tutanakların kabul 
veya reddine karar vereceğiz. 

Bir seçim ki, yapılır ve usulüne göre yapılır, 
fakat usulsüzlük bakımından milletvekillerinin 
tutanakları reddedilir; ortada böyle bir durum 
vâdır. 

Ortada iki aded milletvekili mevzuübahistir. 
ikisinin de vaziyeti aynıdır. Muhterem Heyeti
nizin, birisi hakkında vereceği karar diğeri- için 
de aynı olacaktır. Şu halde şöyle bir vaziyet 
hâsıl olmuştur: Seçim yapılmıştır, derecattan 
geçmiş'tir. İtirazların hepsi reddedilmiştir, usu
lüne uygundur, ama milletvekillerinin tutanak
ları hakkında menfi karar verilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bir noktaya daha işaret 
edeyim; idari 'baskı yapılmıştır, eşhedülbillâh 
inanıyorum ki, en şiddetlisi, en ağırı yapılmış
tır. Fakat bizim üzerinde duracağımız nokta şu
dur : Bu idari baskı nereye tevcih edilmiştir? 
Eğer !bu idari baskı seçimi idare ekmekle mu
vazzaf olan adlî cihaza tevcih edilmiş olsaydı, 
burada derhal tutanakları reddederdik ve mese
le 'biterdi, İddia baskının seçmenlere mütevec
cih olduğu noktasında toplanıyor. Efendim, 
seçmenlere yapılan bir baskının ne netice ver
diğini kimsenin bilmesine imkân yoktur. Seçim 
Kanunu yapılırken Demokrat Partinin ileri sür
düğü en esaslı tezlerden ikisi adlî teminat ve 
kapalı hücre usulü idi. Biz kapalı hücrede va
tandaşı vicd'anı ile başjbaşa bıraktığımıza peşi
nen inanmış insanlarız. Binaenaleyh o hücreye 
giren her vatandaş, orada her hangi bir korku 
mülâhazâsiyle reyini "başka bir tarafa vermeyi 
asla aktıha bile getiretiıez. Şayet bâjşka bir ta
rafa vermiş ise o vatandaşın kendi temayulâtı 
da karft tarafa dettıektir. 

Baskının türlü türlü şekilleri vardır. Bura
daki baskilar da, orada bulunan nüfuzlu zevata 
yapılmıştır, her vatandaşa teker teker yapılma
mıştır. Onlar da nüfuzlarım kendi çevrelerinde 
muayyen bir tarafa imale etmişlerdir. Bunun 
da Türlkiye'hîn-lher tarafında yapıMığını hepi
miz yakından bîii^ru'z. Netice ne olursa olsun, 
Seçim Kanununa muhalif k a t a arkâ^aşlarımı-
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zın anladığı mânada bir Usul Kanunu olarak 
kalbül edersek, vereceğimiz menfî reylerimizle 
kendi tutanaklarımızı da kendimiz reddetmiş 
oluruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bingöl seçimleri hakkında lehte, aleyhte mü-, 

taaddit arkadaşlar söz aldı. Mesele kâfi derece
de tavazzuh etmiştir, İnceleme Komisyonunun 
raporunun oya arzedilmesini teklif ederim. 

ISiird. Milletvekili 
Mehmet Daim İSüalp 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
»oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

FÇRÎT KILIÇLAR (Muş) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakereler hakkında ise mü
zakere bitti. 

FERİT KILIÇLAR (MuşJ — Bingöl'e mü
cavir bir vilâyet mümessili olmak sıfatiyle me
seleyi aydınlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz. Arkadaşlar, ilgili arka
daşların burada tüzük mucibince savunma hak
kı vardır. Fakat göremiyorum, bilmiyorum 
kendileri burada mıdır? (Sağdan yok sesleri) 
Yıok. Şu halde, onun. adına. savunaealk arkadaşı 
var mı (Sağdan, yok sesleri). 

O halde Tutanakları İnceleme Komisyonu
nun Bingöl seçimlerinin neticesinin kabulü hak
kında ekseriyetle verilmiş, olan raporunu reyi
nize arzediyoruım : Kabul edenler... Kabul etmi
yenîer... Kabul edilmiştir, efendim, (Alkışlar) 

Efendim, şimdi Feridun Fikri Düşünsel'in 
seçim tutanağını reyinize arzediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun seçim tutanağı
nı reyinize arzediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme devam edi
yoruz. Arkadaşların salonu terketmemelerini rica 
ederim .Görüşeceğimiz tasarı açık oyunuza sunu
lacaktır. 

2. — İstiklâl Harbi Malûllerine verilecek 
Para Mükâfatı hakkında Kanun tasarısı ve Butiğe 
Komit-yonM raporu (1/58) [1] 

[1] Birinui görüşülmesi 20 nci Birleşim tuta-
nağındmdır. 
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BAŞKAN — İkinci görüşülmeğidir. Madde

lere geçiyoruz. 

İstiklâl Harbi Malûllerine verilecek Para Mü
kâfatı hakkında Kanun 

MADBE 1. — İlişik cetvelde ad, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı 2 subay ve 8 ere 397 
sayılı Kanun gereğince verilecek ceman 1 500 
liralık para mükâfatı, 1950 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet Borçları 
kısmının 801 nci (Emekli dul ve yetim aylık ve 
ödenekleri) bölümündeki ödenekten verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmi. 
yenler... Kabul 'edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... KaJbul edilmiştir. 

'Şimdi tümü hakkında açık oya müracaat edi
yoruz. Tüzük hükümleri bunları âmir olduğu 
için arzediyorum. Biliyorsunuz oylar üç renk
tir. Kabul beyaz, ret kırmızı ve müstenkif ye
şil renktir. Kutular gezdirileeektir. Arkadaş
lar tekrar ediyorum, kabul edenler. Beyaz. 
reddedenler kırmızı, müstenkifler yeşil oy kul
lanacaklardır. 

Şimdi kutuları dolaştırıyoruz. Lütfen reyle
rinizi istimal buyurun. Tekrar arzediyorum. Be
yaz rey kabul, kırmızı ret, yeşil müstenkiftir. 

3. — Konya Milletvekili Saffet Gürol'un, 
Göçmen Piyangosu tertibi hakkında Kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/36) [1] 

BAŞKAN —• Birinci görüşülmesidir. Tümü 
hakkında söz iştiyen var mı? 

AHMET Ö-ÜRKAN (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar, Memleketimizin karşılaştığı en 
mühim dâvası olan göçmen dâvası ile alâkadar 
bu kanuna bendeniz bir arkadaşımla bir fıkra, 
yahut bir kayıt ilâvesini teklif ediyorum. Bu 

[1] 24 saydı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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kanunla yapılmak intenen piyangonun bir de
faya mahsus olması isteniyor. Halbuki bir defa 
değil, bu mühim dâvayı halledebilmek için pi-
yongonun en az senede iki defa yapılması lâ
zımdır. Bunun için de bir teklif takdim ediyo
rum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Şefik Bakay; buyurun. 
ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Muhterem 

arkadaşlarım; Konya Milletvekili Sayın Saffet 
Gürol'un göçmen piyongosu hakkındaki Kanun 
teklifine Bütçe Komisyonunda muhalif kalan 
bir arkadaşınızım. Muhalefetimin sebeplerini 
izah etmeme müsaadenizi rica edeceğim. 

Bendeniz bir göçmen diyarı olan Trakya'nın 
Milletvekillerinden biriyim. Her Trakyalı gibi 
göçmen ıstırabını çok iyi bilen bir arkadaşınızım. 
Hemen her Trakyalı ya bizzat göçmendir veya 
uzak, yakın, birçok akraba ve dostları ana yuva
larından sökülüp atılarak göç etmek mecburiye
tinde kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; göçmen kardeşleri
nizin derdi büyüktür. Bu zavallılara şimdiye 
kadar maalesef yardım edememişizdir. 

1293 göçmenlerinin birçoğuna- hâlâ işledikleri 
toprakların tapuları verilmemiştir. Kötü bir 
iskân politikası yüzünden orman mmtakalarma 
iskân, edilmiş ve Orman Kanunu tatbiki yü
zünden sefil, perişan kalmış on binlerce mübadil 
vatandaşlarımız mevcuttur. 

1936 da gelen göçmenlerin bir çoğuna daha 
toprak bile tevzi edilmemiştir. Toprak tevzi et
tik dediklerimizin bir çoğuna toprak değil, yal
nız kuru bir tapu verilmiştir, ve toprağı olma
dığı halde elinde tapusu vardır diyerek kendile
rinden Arazi Vergisi istenen göçmenler vardır. 
Birçok yerlerde bir tarla muhtelif tapularla üç 
'kişiye birden verilmiştir. Bu zavallılar da bu 
yüzden mahkeme kapılarında sürünmektedirler. 
Dairei intihabiyeme her gidişimde bu zavallıla
rın acıklı durumu ile karşı karşıya bulunuyo
rum. Bana ağlıyarak, sızlıyarak dertlerini an
latıyorlar ve reyleri ile başına getirdikleri De
mokrat Parti iktidarından yardım bekliyorlar. 

Arkadaşlar; göçmen işi, bizim memlekette 
bir piyango keşidesi ile halledilecek bir dâva de
ğildir. Bir defaya mahsus tertip edilen bir ke
şideden sağlanacak para Bulgaristan'dan gelecek 
yüz binlerce göçmenin en ufak bir ihtiyacını bile 
karşılıyamaz. Bunun için bendeniz bir defaya 
mahsus olmayıp her yıl bir keşide olmak üzere 
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be§ yıl müddetle devam etmesini teklif ediyo-
•rum. Ancak bu suretle bu zavallıların ihtiyaç
ları kısmen olsun, karşılanmış olur. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun üçüncü 
maddesinde bu keşideden elde edilecek safi ha
sılat bir taraftan gelir bütçesine irat, diğer ta
raftan Toprak ve îskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin ilgili bölümüne ödenek kaydedilir, 
denilmektedir. 

Arkadaşlar, Toprak ve iskân Genel Müdür
lüğünün ne talihsiz bir umum müdürlük oldu
ğunu sizler çok iyi bilirsiniz. Sabık iktidar za
manında bu umum müdürlük bir bohça gibi mü
temadiyen el değiştirmiş ve nihayet son yıllarda 
expres kanunların biriyle ve on binleri aşan 
yüklü dosyalar ile Tarım Bakanlığına bağlan
mıştır. Tarım Bakanlığının ise bu işte ihtisası 
ve tecrübesi yoktur. Bendeniz bu teşkilâtın bu
günkü durumu ile bu muazzam göçmen hare
ketini iyi bir şekilde organize edeceğine kani 
değilim. 

Arkadaşlar, toprak ve iskân işlerimiz en 
mühim dâvalarımızdan birisidir. Evinden bar
kından edilen ve göçetmek zorunda kalan bu 
zavallı kardeşlerimizi çok kısa bir zamanda 
müstahsil vaziyete sokmamız, ihtiyaçlarını sür
atle karşılamamız ve acılarını hiç olmazsa bu 
suretle hafifletmemiz icabeder. 

Bunun için arkadaşlarım, hariçten gelecek 
göçmen ve mülteciyi, orman mmtakalarında 
yaşıyan milyonlarca insanı iskân edecek bir 
Toprak ve îskân Bakanlığına ihtiyacımız var
dır. Emin olunuz arkadaşlar, kurulacak bu yeni 
bakanlık mevcut bakanlıklarımızın bir kaçın
dan çok daha mühimdir. Sıhhatli, .gürbüz, çalış
kan, bilgili ırkdaşlarımız geliyorlar. Onları 
şimdiye kadar yurdumuza gelen göçmenlerin 

•durumuna sokmıyalım, hayal sukutuna uğra-
masmlar. Plânlı ve tedbirli hareket edersek mem
leketimize her bakımdan büyük kazançlar sağ
lamış oluruz. Bugün birçok memleketlerde göç
men bakanlıkları kurulmuştur. Almanya'da ku
rulan göçmen bakanlığı iki yıl zarfında doğu
dan batıya iltica eden on bir milyon Alman'ı 
iskân etmiş ve müstahsil hale sokmuştur. Bu 
teşkilâtı biz örnek olarak alabiliriz, mütehas
sıslarından da istifade edebiliriz. 

Bendeniz Almanya'dan bu işin organizasyon 
plânını getirttim. Bunları Hükümetimize yük-
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sek huzurunuzda veriyorum, bu raporlardan 
faydalansınlar. 

Arkdaşlarım bu işleri iyi bir şekilde orga
nize edecek bir teşekkül kurulmadan* keşideler
den sağlanacak parayı bugünkü teşkilâtın em
rine verirsek teşkilât bağlı bulunduğu kanun
ların formaliteleri içinde göçmenlere vaktinde 
yardım edemiyecektir. Onun için bu paraların 
Cumhurbaşkanımızın koruyucu Başkanlığı al
tında Bulgaristan'dan gelecek göçmenlere yar
dım etmek maksadiyle kurulan «Göçmen ve 
mültecilere Türkiye Yardım Birliği» emrine 
verilmesini teklif ediyorum ve bu hususta üç 
önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tümü hakkında baş
ka söz istiyen var mı? 

FERlD MELEN (Van) — Sayın arkadaşla
rım, ben de bu kanuna muhalefet şerhi veren
lerden birisiyim. Buna rağmen bu kanun tekli-
fini huzurunuza getiren arkadaşıma teşekkür 
edeeeğiın. Mevzuun ehemmiyetini hepimiz bili
yoruz. Göçmenler akın akm gelmektedir. Tarım 
Bakanı da bu hususta Bütçe Komisyonunda 
izahat verdi. O da hakikaten durumun çok fec; 

olduğunu bildirdi. Her gün 800 muhacir gelmek
tedir. Gelenlerin adedi her halde Marta kadar 
72 bini bulacaktır. Bunları iskân için paraya 
ihtiyaç vardır. Bütçede ise on bin lira vardır. 
Bir müddet sonra da bir milyon liralık bir öde
nek teklifiyle geleceğiz dediler. Göçmen işi pi
yango ile, iane ile halledilecek bir dâva değil
dir. İşi bu istikamette bırakırsak ırkdaşlarımızı 
ölümle pençeleşmeye mahkûm edeceğiz. Devletin 
süratle tedbir alması lâzımdır. Talep edeceği 
tahsisatın karşılığı olmasa dahi yüksek Meclis 
vermekte kusur etmiyecektir. Hükümetin ianeyi 
ve saireyi bırakarak başka tedbirler alması ve 
icabeden parayı Meclisten istemesi lâzımdır. 
Bunu ısrarla talep ve rica ediyorum, (Bravo 
sesleri) 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar
kadaşlarım, eldeki mevcut Millî piyango kanunu 
bu idareye normal aylık keşidelerden gayrı fev
kalâde keşideler yapmak hak ve salâhiyetini de 
tanımış bulunmaktadır. îdare istediği anda, 
istediği kadar fevkalâde keşideler de yapabilir. 
Bendenizin temennim şudur; yeni bir kanun ka
bul etmekle sadece mevcut kanunlarımızın ade
dini bir tane daha arttırmış olacağız. Meclis te
mennisi olarak, Hükümetten böyle bir piyango 
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yapmasını rica edersek, hükümet de bunu kabul 
edecektir ve yapacaktır. Kanaatimce ayrıca bir 
kanun kabulüne lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyanlar lütfen 
kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlarım, tek
lifte muhalefette bulunan bir arkadaşınız oldu
ğum için söz almış bulunuyorum. 

3670 sayılı Millî Piyango Kanunu bir yılda 
kaç defa piyango yapılacağını tasrih etmemiştir. 
Binaenaleyh icra mevkiinde bulunan arkadaşlar, 
istedikleri kadar piyango adedini çoğaltabilirler. 
Göçmenler için piyango tertibi suretiyle yeni
den, daha fazla varidat temin etmek için hazır
lanan bir kanunla bunun temin edileceğine kani 
değilim. Böylece bir varidat temin edilemez. 
Eğer göçmenler için mutlaka brr piyango tertip 
etmek ioabediyorsa o takdirde böyle bir kanuna 
lüzum da yoktur. Karşılığı eşya olmak üzere 
menafii umumiyeye hadim cemiyetlerden birisi 
bir piyango keşide edebilir. Bunu arz için söz 
aldım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı ? 
SAFFET GÜROL (Konya) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Siz savunacaksınız galiba. 
SAFFET GÜROL (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — O halde daha evvel başka arka

daşlara söz vereceğim. 
FERÎD MELEN (Van) — Bakanlardan kim

se yoktur. İçtüzüğe göre bunların bulunması 
lâzımdır zannediyorum. (Ekseriyet yok sesleri). 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayın arka
daşlar, Kırklareli Milletvekili Şefik Bakay ar
kadaşımız ayrı bir göçmen Bakanlığı kurulma
sını teklif ettiler. Ben ise bunun tamamen aley-
hindeyim. Bütçemizi 88 bin memurdan 200 bin 
memura çıkardık. Yakında bir kanun tasarısı 
ile Yüksek Huzurunuza geleceğim. Bence değil 
bir Bakanlık kurmak, Devlet Bakanlığının, Ça
lışma Bakanlığının, işletme Bakanlığının ve Te
kel Bakanlığının kaldırılmasını ve Ulaştırma 
Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığının birleşti
rilmesi lâzımdır, bunu teklif, edeceğim. Ayrı bir 
bakanlık kurulmasına asla taraftar değilim. 
(Alfeişlar). 

SAFFET GÜROL (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar; Komisyonda kanun teklifimin aley-
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hinde şerh veren arkadaşların bu kürsüde bu 
teşebbüsü memnunlukla karşıladıklarını ifade 
etmeleri beni sevindirdi. Ben yalnız ne gibi 
zaruretlerle bu kanun teklifini huzurunuza ge
tirdiğimi izah edeceğim. 

Malûmuâliniz evvelce memleketimizde her 
türlü piyango tertibi serbestti. 1926 yılında 
karşılığı nakit olarak piyango tertibi hakkı bir 
kanunla doğrudan doğruya Tayyare Cemiyeti
ne, Türk Hava Kurumuna verildi. 1939 yılma 
kadar bu vaziyet devam ettikten sonra, Hükü
met Meclisi Âliye getirmiş olduğu yeni bir ka
nun teklifiyle Türk Hava Kurumunun elindeki 
karşılığı nakit olarak piyango tertip işini ala
rak Millî Piyango idaresini kurdu. Bu idare 
her hangi bir şekilde bir yıl zarfında istediği 
kadar piyango tertibinden menedilmiş değildir. 
Halen Millî Piyango idaresi her ay keşide et
tiği piyangoya ilâveten yılbaşı, 30 Ağustos, 23 
Nisan ve 19 Mayıs gibi fevkalâde piyangolar 
tertip edebilir. Fakat bu kanun teklifini bura
ya getirmekteki zaruret, mevcut 3670 numaralı 
Kanunun 11 nci maddesidir. Madde aynen şöy
ledir: «Hazineye tevdi edilecek olan piyango 
safi hasılatı bir taraftan bütçeye irat, diğer ta
raftan Millî Savunma bütçesinin hava kısmı 
bütçesinin levazım ve teçhizatı harbiye faslına 
gelir kaydolunur.» Yani bu demektir ki, Millî 
Piyango idaresine göçmenler için piyango ter
tibi işi verildiği takdirde bu idare bir piyango 
tertip etmiş olsa dahi bu kanun tadil edilmedi
ği müddetçe, safi hasılatı doğrudan doğruya 
Millî Savunma bütçesi hava kısmına tahsisat 
kaydolunacaktır. 

Bir arkadaşım, eşya piyangosu tertip edile
bilir, dediler. Arkadaşlarım filhakika düşünme
dim değil, fakat en ufak bir spor cemiyetlerin
den siyasi partilerimize kadar tatbik edilen eş
ya piyangosu sistemi memlekette halk tarafın
dan iyi karşılanmıyan bir iş oldu. Halk arasın
da âdeta nefret uyandırdı, mütaaddit tehirlerle 
usanç verdi. Her kim eşya piyangosu alıyorsa, 
de f i belâ kabilinden aldığını gördüğüm içindir-
ki o yola gitmedim. Ancak bu hususta bir ka
nun mevcudiyeti beni huzurunuza yeni bir ka
nun teklifi getirmeye mecbur etti. Esasen eşya 
piyangosu yapılmak istenilsıeydi böyle bir ka
nuna lüzum yoktu. 

Şimdi ikinci noktaya geçiyorum : Mühim 
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taeel yardımları yapmakta formalite baîomîn-
dan zorluk çektiğinden İskân Bütçesinin bir 
maddesi ile bu yar-chmı Emtiaya devretmekte
dir. . Eğer Meclisi âli bugünlerde bu tasarıyı ka
bul edecek olursa Mart ayı içinde yapılâeak bir 
keşide ile en kısa bir zaman içinde en az üç 
milyon lira elde edilecek ve hepimizin biran ev
vel iskân edilmesini, ıstıraplarının dmdirilme-
lerini istediğimiz göçmenlerimiz, bir bardak 
içinde bir damla olsa dâhi bundan faydalanacak
lardır. Mâruzâtım bundan ibarettir. Bu kanu
nun kabul edilmemesi benim nazaımda birşey 
İfade eder: 0 da Meclisi âli tasarımı kabul et
mediği takdirde bütçeden göçmenlere yardım 
için geniş bir tahsisat kabul edecek demektir. 
O da beni ancak sevindirir. 
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meseleler ve Memleket işleriyle' meşgul olan ve 
bütçe müzakereleriate girmek üzere bulunan 
Meclisi âliyi bâzı arkadaşlarda hafif telâkki 
edilen bir piyango işi ile işgal ettiğimden dola
yı hakikaten müteessirim. Fakat burcun saiki 
aslisi, İstanbul 'da ve, memleketin birçak köşe
lerinde son zamanlardamüşahidi olduğum acıklı 
vaziyetlerdir. İstanbul 'da cami avlularında, şura
da burada iskân edilmeye çalışılan ve yurdıun, şu
rasına burasına sevkedilen, halkın hamiyeti ile, 
idare âmirlerinin ve diğer memurların gayreti 
ile yerleştirilmeye çalışılan göçmenlerin İmli 
hakikaten fecidir. Müstaeelen paralar lâzım
dır. Bunun bütçeden verilmesi aneak bize inşi
rah verir. Fakat işittiğime göre yeni yıl büt
çesine aneak sekiz * milyon lire tahsisat tefrik 
edilmek üzere imiş. Bu da ihtiyacı karşılaya
maz. Millî Piyango İdaresiyle, yani piyango işle
rini tedvir etmekte olan teknik elamanlarla 
yaptığım temas ve şahsi etüdlerin neticesinde 
bu fevkalâde piyangonun yübaşı piyangosu mi
sal olarak ele alındığı takdirde en az üç milyon 
lira bir gelir temin edeceğini müşahede ettim. 
Bu üç milyon lira İskân Bütçesinin muhacirlere 
ait maddesine tahsisat olarak kaydedüeeektir. 
Yani hakikat şudur ki, Devlet göçmenlere müs-

BiAŞKAN — istiklâl Harbi, malûllerine veri
lecek para mükâfatı hakkındaki Kanuna veri
len oy sayısı (266) dır. (266) kabul. Bet ve çe-
kinser yoktur, Kanun kabul edilmiştir. İlgili 
Bakan bulunmadığı için kanun teklif inin mü
zakeresine gelecek Birleşimde devam etmek 
üzere 27 . XII . 1950 Çarşamba günü toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,19 



B : 28 25.12 ı. im 0 : 1 
stfklâl HarM ÎMâlûlle/ine verilecek para Mükâfatı hakkındaki Kanuna 

AFYON KARAHÎ8AR 
Abdullah; Güler 
Süleyman Kerman 
Kental öagoban 
Ali îhsan Sâbis 
Salih TosfilM 
Ahmed V&âarogîû 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AREASYA 
Hâmit Karay 

ANKARA 
Salâhaddm Âdil 
Muhlis Bayramogln 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman ŞfeMkî Çiçekdağ 
Ramiz Bren 
Muhlis Ete 
Abdullah G*cHka&lu 
Osman Talât Iltekin 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahm^t Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
ŞvvkriHflnNi 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Arif Kalıpsızoglu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

verilen ojütoutr sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabuli edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Möletvekillikleri 

487 
266 
266 

0 
0 

204 
17 

[Kabul edenler] 
BÎLECtK 

ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Korkut 

BÎTLtB 
Muhtarı Ertan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Da$?ıoglu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikhaş 
Mehmet özfoey 

BURSA 
Selim Herkmen 
Saıiettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
ŞevM Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Saîp özer 
Hasan AK Vural 

Hakkı Yas&enicjler 
DENİZLİ 

Hüsnü Akşit 
DİYARBAKIR 

Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Aaizoğhr 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Etgene 
Ömer Faruk Sanaş 
Mehmet ffe^ki Yazman 
Hâmit Ali Yoney 

ERZİNCAN 
Cemal GShenç 
Nahid Pekca» 
Sabit SağxPG#u 
Ziya Soyhı 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobaeûğîa 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Rıza TopçsfflPu 
Memiç Yazıca 
Mustafa Zarm 

EBKÎŞffiffitR 
Hasan Pöktkan 
AbHBn P<6tu«gîft 

GAZlANTEB 
Galip Kmoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 

Ali Naci r Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Koöatürk 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

ÎÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltann 
Aziz KSksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hasıdi Başar 
Fuad Hulusi Demirelii 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Me»d«res 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl T ü r e l d i 
Sani Yav*r 

IZMtR 
Avni Başman 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
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Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan, 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keıçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Yeredoğ Kişioğlu 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
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Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Yusuf Aysal ' 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sururi Nasulı-
oğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakçıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Faruk ilker 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

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

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoglu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Sualp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Ataç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer ön al 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

Y'OZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
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[Oya ktâÛmıyanl 

AFYON KARAHÎSAR 
B«Mr ©ynagâfih 
Avni "fan 
Gazi Yiğitbaşı 

Kasım Küfrevi 
Halis özimrk 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgftç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadrı Mafesüdi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmld Şevket İnce 
Seyfi Rurtbek (Bafcsn) 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 

*AYDÎN 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKEStR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Gürelî 
Ali Fahri işeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin înan (I.) 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

. BURDUR 
Mehmet Erkazaneı 

BURSA 
Halil Ayan 

Raif Aybar 
Selim Bagıp Eftıeç 
Agâh Erozan 
Hulusi Köyıtıeh (Bakan) 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Kenan AkEianlar 
Süreyya Endik 
Nihat lyttboz (Bakan) 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çigman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (t.) 

ÇÖRÜM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı (I.) 

EDİRNE 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 

ERZİNCAN 
« 

Şemsettin Günaltay 
ERZURUM 

Said Başak 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Ekrenî Cenâni 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ü-niü (t.) 

GİRESUN 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Pâmukoğiu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (L) 

HATAY 
Abdullah CiÛi 

İÇEL 
Halil Atalay (İÜ.) ' 
Salih Inankur 
Şâhsp Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemâl Demiralay 
Tahsin Tıola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 

Muhiddin Brener 
Sadık Giz 

•Necdet Incekara 
Osman Kâpani 
Âbidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
(Bakan) 

KARS 
Abbas Çetin 
Hüseyin Cahit Yalçın. 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Rif at Taşkın 

Emin Öevelioğlu 
Kâmil Gündeş (İÜ.) 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil ( t ) 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu (t.) 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu (I.) 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
ihsan Şerif özgen (jt.Ü.) 
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MALATYA 
Esat Doğan (î.) 
İsmet İnönü 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Kör ez 
Hamdullah Suphi Tanrı-
över (1.) 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmed Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Rıza Erten (1.) 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 

B : 23 25.12.1950 0 : 1 
Cevdet öztûrk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal (I.) 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 

NİĞDE 41% X vrASJCI 

Necip Bilge 
Ferit Ecer 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın (t.) 
Firuz Kesim 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

* SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Barı 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İlhan Dizdar 
Halil İmre 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

\vektilikleri] 
İstanbul 2 
İzmir * 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka 
laycıoğlu 

YOZGAD 
Faik Erbaş (1.) 
Yusuf Karslıoğlu (t.) 
Hâşim Tatlıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi AçıksÖz 
Hüseyin Balık (1.) 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Avni Yurdabayrak 

Sivas J 
Zonguldak 3 '. 

1 
1 

İT 

\>9<i 

T, B. Jf. M. Basımevi 



S. Sayısı: 24 
Kotıya Milletvekili Saffet Gürol'un, Göçmen PiyangoMi tertibi hak

kında Kanun teklifi ve Mitliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/36) 

r Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bulgaristan'in Milletlerarası taahhütleri, hukuk kaidelerini, insanlık haklarını çiğhiyerek Bul
garistan 'lı ırkdaşlarımıza reVa gördüğü eziyet ve işkenceler malûmdur. Bilhassa kişin gelmek 
üzere olduğu bir mevsimde ve kısa bir zaman içinde yüz binlerce ırkdaşımızı tehcire kalkışmaları 
ve bunu kısmen tatbika da "geçmiş bulunmaları bütün Türklerin kalbini sızlatmakla kalmamış, 
dünyanın da dikkatini çekmiş bulunmaktadır. 

Hükümetinizin beynelmilel kaidelere, hukuk esaslarına, devletler hukuku prensiplerine ve Bul
garistan'la aramızdaki anlaşmanın sarih hükümlerine dayanarak aklî, mantıki.ve hukuki cevap
larının Bulgaristan'ın nasıl hiçe sayıldığı malûmdur. îHiîî Vaziyet yüz binlerce ırkdaşımızın kısa 
bir jcamanda yuvalarından alınıp hudut harici edileceklerini göstermektedir. 

Hükümetimizin bu vaziyeti büyük bir dikkat ve alâka ile takip ettiği, göçmen yuftdaşlarımmn 
en kısa -zamanda iskânı ve müstahsil hale getirilmeleri için bütçeye gerekli tahsisatı koyacağı 
tâbidir. 

Milyonları aşacağı bu tahsisatın yetmiyeceği de bir hakikattir. İşte bu düşünce ile bir göçmen 
piyangosu ihdası ve hâsılatının bütçeye gelir kaydiyle göçmenlerin iskân işlerine tahsisi uygun 
görülmüştür. 

Filhakika Türk Milletinin uluvvü cenabına, şefkattiiıe hitap eden bu göçmen piyangosundan, 
mevcut Millî Piyango neticelerine göre 4 milyon liraya yakın bir safi hasılat elde edileceği umul
maktadır. • 

Ancak bu Millî teşebbüsün tam mânasiyle muvaffak olabilmesi için hususi bir itinaya ihtiyaç 
gösterilmesi muhakkak bulunduğundan bu işin tertip, tanzim ve geniş mikyasta reklâm işlerinin 
Millî Piyangoya verilmesi yerinde olacaktır. 

Milli Piyango İdaresinin yıllık gider bütçesi, şimdiye kadar yapılması mûtat olan aylık ve fev
kalâde piyangoların giderlerine göre hesaplanıp tesbijt edildiği |çin, göçmen piyangosu masraf 
larmın İdarenin normal gider bütçesine konulan ödehellerle kaSşilahamıyâcağı tabiîdir. Bu piyan
gonun geliri karşılık tutulmak suretiyle lüzumlu görülecek harcamaları yapmak üzere Millî Piyongo 
Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir. 

Normal gider bütçesi dışında yapılacak bu harcamaları idare kesînhesap cetvellerinde ayrıca 
gösterecektir. 

Göçmen piyongosundan beklenen en iyi neticenin istihsâl edilebilmesi için, mûtat fâaliyet ve me
saileri dışında çalışmak mecburiyetinde kalacak olan MÖtî Piyönğo İdaresi memur ve hizmetlilerine 
maddi bir unsurla da teşvikte fayda görülmüş bu piyangoya ait işlerin tertip ve tanziminde ve 
hüsnü idaresinde üstün gayret ve başarısı görülenlere Millî Piyongo Yönetim Kurulu karariyle en 
çok iki maaş nispetinde ikramiye verileceği hakkında tasarıya hüküm konulmuştur. 

3670 sayılı Kanun Türkiye'de karşılığı nakit olmak üzere piyango tertibi hakkını Millî Piyango 
İdaresine hasretmiştir. 

Karşılığı nakit olan göçmen pryongosunun tertibi için istisnai olarak ilişik kanun tasarısı hazır
lanmıştır. 

Saygılarımla, Konya Milletvekili 
' ""*'* Saffet Gwçl 



Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu ** 2 , XII t 1950 

Esas No. 2/36 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Konya Milletvekili Saffet Gürol tarafından 
hazırlanıp komisyonumuza havale buyrulan 
göçmen piyangosu tertibine dair kanun teklifi, 
teklif sahibi, Maliye Bakanlığı temsilcisi ve 
Millî Piyango Genel Müdürü hazır bulunduk
ları halde incelendi. 

Teklifin tümü üzerinde müzakere açılarak 
mütalâası sorulan Maliye Bakanlığı temsilcisi, 
yeni bir piyangonun, istisnai de olsa Millî Pi
yango hasılatını azaltması muhtemel bulundu
ğundan, Bakanlığın teklifin kanuniyet kesbet-
mesine taraftar olmadığını beyan etti. Gerek 
teklif sahibi ve gerekse Millî Piyango Genel 
Müdürü bu mütalâanın varit olmadığını, yüksek 
ikramiyeli keşidelerden sonra piyango biletleri 
satışının bilâkis arttığı müşahede olunduğunu 
ileri sürmeleri ve bu ciheti mübeyyin rakamlar 
zikretmeleri üzerine, teklifin tümü ekseriyetle 
kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçildi. 

Birinci maddenin müzakeresi sırasmdaı göç
men piyangosu muamelâtı ile ikramiye ve amor
tilerin vergi ve resim muafiyetlerinin tasrihi 

• istemiş ise de, maddede «3670 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde» ibaresi mevcut bulundu
ğuna göre, mezkûr kanunun vergi ve resim mu
afiyetine dair olan 9 ncu maddesinin göçmen 
piyangosu işinde tatbik olunacağı tabiî görü
lerek böyle bir kaydın konulmasına lüzum gö
rülmemiş ve madde aynen kabul edilmiştir. İkin
ci madde de aynen kabul edilmiş, üçüncü mad
dedeki «en çok iki maaş» ibaresinin «en çok 
bir maaş» şeklinde değiştirilmesine ekseriyetle 
ye dördüncü maddenin ise «Bu piyangodan elde 

edilecek safi hasılal bir taraftan Gelir Bütçe
sine irat, diğer taraftan 1951 yılı Tarım Bakan
lığı Bütçesinde göçmenlerin iskânı ile ilgili bö
lümlere ödenek kaydedilir» şeklinde yazılması
na ittifakla karar verilmiştir. 

5 ve 6 ncı maddeler aynen kabul edildikten 
sonra teklif tadilleri ile tasvip olunmuştur. Ha
valesi gereğince Bütçe Komisyonuna verilmek 
üzere. Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Rize 

Göçmen piyangosu bir dernek veya mena-
afii umumiyeye hadim cemiyetlerden biri ta 
rafından karşılığı eşya gösterilmek luretİyle 
kanun çıkarılmasına lüzum bulunra&kSizın 
yapılması mümkün olduğu cihetle 3670 nu
maralı Kanunun istisnai bir kanunla ihlâl 
edilmemesi mütalâasmdayım. 

İzzet Akçal 

Sözcü Kâtip 
Giresun Zonguldak 

Hayrettin Erkmen Fehmi Açıksöz 
Diyarbakır . Kırşehir 

M. R. Bucak Komisyon Başkanının mü
talâasına iştirak ederim 

II. 8. Erkut 
Konya Malatya 

"TJ.'-N. Yiğiter Esat Doğan 
Samsun Siird Sivas 

#. Uluçay 'M. D. Süalp §. Ecevit 
Trabzon Yozgad 

Tevfik Koral Fuat Nizamoğlu 

( S . Sayısı: 24.) 
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Bütçe Köm 

T. B. M. M. •'" 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/36 
Karar No. 12 

Yüksek 

Konya Milletvekili Saffet Gürol'un göçmenler 
yararına Millî Piyango idaresi tarafından bir 
keşide tertibi hakkındaki Kanun teklifi MaKye 
Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza ha
vale büyurulmuş ve Maliye ve Tarım Bakanlariy-
le Millî Piyango Müdürü hazır bulundurularak 
yapılan müzakere neticesinde: 

Bulgaristan Hükümetinin anî bir kararla ih
das etmiş olduğu son durum muvacehesinde Hü
kümetin mühim bir göçmen dâvasiyle karşı, kar
şıya geldiği ve cari bütçede bu dâvanın halline 
yeter tahsisat bulunmadığij ve göçmen işleriyle 
uğraşmakta olan Toprak ve îskân G-enel Müdür
lüğünün hayır müesseseleriyle elele vererek sar-
fettiği gayretlerin, maddi imkânsızlıklar muvace
hesinde nihayete ermek üzere olduğu, Tarım Ba
kanı tarafından izah edilmekle, kanun teklifinin 
kabuliyle elde edilecek 2,5 - 3 milyon lira arasın
da bir meblâğın göçmen dâvasını tamamen hal-
letmemekle beraber girişilen hizmetlerin devamı
nı teinin hususunda büyük bir ferahlık yarata
cağı teslim olunmuş ve: 

I - Bu kanunun kabuliyle Millî Piyango ge
lirinde her hangi bir azalma olması ihtimali üze
rinde izhar olunan endişelerin haMkata uygun
luk derecesini tahmin mümkün olmayıp, bilâkis 
Millî Piyango idaresi hesaplarında fevkalâde 
keşideleri takip eden âdi keşidelerin daha çok 
hasılat sağladığı görülmekle, bu yoldaki müta
lâalar musip bulunmamıştır. 

II - Bu kanun teklifi ile istihsali düşünülen 
neticeye; teklifin eşya piyangosu haline ifrağı 
suretiyle varılmasını ileri süren mütalâa şekli
nin de, -eşya piyangosu mefhumunun memleket 

•umumi efkârında itibarını kaybeylemiş bulun 
ması hasebiyle kabule şayan olmadığı anlaşıl
mış ve kanun teklifinin esas itibariyle kabulü 
uygun görülmüştür. 

Ancak maddeler üzerine yapılan müzakere 
neticesinde; bu kanuna haddizatında yeni bir 
piyango ihdas ve teşkili mahiyetinde olmayıp, 
karşılığı nakit olarak piyango tertibi hakkını 
3670 sayılı Kanunla ve münhasıran kaydiyle 

(S. Sa 

onu raporu 

20 . XII . 1950 

Başkanlığa 

iktisap etmiş bulunan Millî Piyango idaresine 
bir defaya mahsus olmak üzere istisnaen bir göç
men keşidesi tertibi ve bunun hasılatmm Toprak 
ve iskân işleri Genel Müdürlüğü bütçesinin 
ilgili bölümüne ödenek kaydını temin hususunda 
salâhiyet itası mahiyetinde tezahür ettiğinden 
kanun başlığının bu muhtevaya uygun olarak 
(göçmenler menfaatine bir keşide tertibi için 
Millî Piyango idaresine yetki verilmesi hakkın
da kanun tasarısı) şeklinde yazılması kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeye gelince : Teklifte (Bulga
ristan'dan gelen) diye bir kayıt vardır. 

Bu kayıt muhafaza olunursa göçflnenler ara
sında Bulgaristan'dan başka bir memleketten 
belki daha feci şartlar altında gelmiş buluna
cakların bu keşide hasılatından istifade etme
leri mümkün olmıyacaktır. Tatbikatta mahzurlar 
tevlit edeceği şüphesiz görülen (Bulgaristan'dan 
gelen) kaydı kaldırılmış ve (metin; 

I - Hasılatı göçmenlerin iskânlarına sarfe-
dilmek üzere Millî Piyango idaresi tarafından, 
3670 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ve bir 
defaya mahsus olmak üzere göçmenlere yardım 
keşidesi tertip edilir - şeklinde kabul olunmuştur. 

Birinci maddenin bu şekli karşısında ikinci 
madde lüzumsuz kaldığından bunun çıkarıl
ması uygun görülmüştür. 

Üçüncü maddenin memur ve hizmetlilere 
ikişer maaş ikramiye temin eden fıkrası mille
tin hamiyetine müracaat olunan bir mevzuda 
memurlara ikramiye tevzii suretiyle bir tezat 
yaratmakta olduğundan ve Millî Piyango ida
resi memurlarının esasen bu piyangonun adedle 
mukayyet olmıyan bütün keşidelerinde çalış
maları vazifeleri icabı bulunduğundan isabetsiz 
telâkki edilmiş ve çıkarılarak, maddeye: 

I I - Keşidenin gelirinden karşılanmak üzere, 
bu keşidenin lüzumlu masraflarını yapmaya 
Millî Piyango idaresi yetkilidir. 

Şekli verilmek suretiyle ikinci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddenin biraz daha sarih bir 
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şekil alması uygun görülmüş ve iskâh işİBtiyle 
vazifeli bulunan makamın tasrihi suretiyle 
metin : 

III - (Bu keşideden elde edilecek safi hasılat 
bir taraftan gelir bütçesine irat, diğer taraf
tan Toprak ve iskân îşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin ilgili bölümüne ödenek kaydedilir) 
şekfeite üçünöü maMe olarak yeniden kaleme 
alınmıştır. 

Heşinei madde dördüncü madde olarak ay
niyle kabul edilmiştir. 

-fecrinin gerek Millî Piyangoya bir keşide 
eklemişi ve gerekse hasılatının bütçeye gelir 
ve gider kaydı bakımından yalnız? Maliye Ba
kanını ilgilendifdiğinden tasarının iltıncı mad
desi buna göre düzeltilmiş ve beşinci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Göçmen ve iskân işinin çok eski yıllardan 
beri memleketimizin içtimai bünyesinde yer al-
niış esaslı bir memleket dâvası bulunduğunu ve 
bunun geçirdiği türlü değişiklikler ve idari 
tedbMer, arasında kâh umum müdürlük, kâh 
n#zaret gibi makamlara bağlanmşk suretiyle 
zamanın telkin ettiği ihtiyaç ve zaruretlere gö-
wç hareket edilmek istenildiği halde konunun 
hifbir vakit prensipleri vaz Edilememiştir. 

Önümüzde yine mühim ve muazzam bir mev
zu halinde büyümekte olan bu dâvayı katı 
essail^rû bağlıyacak tedbir ve kararların sü
ratle alınması hakkındaki temennimizin rapo
rumuzda belirtilmesini faydalı telâkki etmek
teyiz. 

Yukarda izajı edilen esaslar dairesinde ye
niden tânzim edilen kanun tasarısı Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunular. 

İSsaşk&n Başkan V. Kâtip 
istanbul »Burdur Bursa 

•E. Ââ&kan Muhalifim H. Şaman 
F. ÇeUMbaş 

inkara • Çanakkale Diyarbakır 
Muhalifim Muhalifim M. Ekinci 

M. Bayramoğlu K. AJvmanlar . ' 

A. Potuoğlu 

İstanbul 
Muhalifim 

A. H. Başar 
îzmir 

B. Bilgin 

Konya 
R. Bimnd 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Muhalifini 
jüf. Şener 

İstanbul 
F. Saytmer 

Kastamonu 
''T. 0ö|ife(m 

Konya 
M, A. Ülgen 

Seyhan 
Muhalifim 

C. S. Siten 

İstanbul 
0. Türhg#ldi 

Kırklareli 
Muhalifim 
•§. B&kay 
Malatya 
M. S. Eti 

Sivas 
H. îmre 

Dr. 8. Ban 
Trabzon Urfa 

8. F. Kalayctoğlu Muhalifim 
Doç Dr. F. Ergin 

Van 
Millî Piyango Kanunu keşideler sayısını 

tahdit etmemiştir. Hükümet keşidelerin sayı-
smı lüzumu halinde artırabilir. 

Bu yol açik olduğuna göre ayrıca bir ka
nun tedvinine ihtiyaç yoktur. 

F. Melen 

Kanun teklifi bir def aya mahsus olmak 
üzere göçmenler yararına bir piyango keşidesi 
için Hükümete salâhiyet verilmesi ve karşılı
ğının bütçeye tahsisat olarak konmasına taal
lûk etmektedir. Bu hususta ayrı MT kanun 
tedvinine lüzum yoktur. Çünkü Hükümet böy
le bir piyango tertibine salahiyetlidir ve bu
nu düşünerek göçmenler için bütçeye koydu
ğu tahsisatı çoğaltabilir. Esasen senesi içinde 
bütçeye taallûk eden kanuni hükümlerin 
Bütçe Kanununa konması kanunlar ve teamül
ler icabıdır. Bu itibarla kanunun reddi ge
rektiği fikrindeyiz. 

Urfa İstanbul 
Dr. Feridun Ergin A. Hamdi Başar 

Seyhan Trabzon 
Dr. Sedat Ban C. Reşit Eyüboğlu 
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KOtitA MİLLETVEKİLİ 
SAFFET GÜROL'UN 

TEKLÎFÎ 

Göçmen Piyangosu Tertibi 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hasılatı Bul
garistan'dan gelen göçmenle
rin iskânına tahsis, edilmek üze
re; 3670 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde ve fakat istisna-
en bir defaya mahsus olarak bir 
(Göçmen Piyangosu) tertip edi
lir. 

MADDE 2. — Bu piyango
nun tertip ve çekilişi Millî Pi
yango İdaresi tarafından ya
pılır. 

MADDE 3. — Bu piyango
nun gelirini karşılık tutarak lü
zumlu giderleri yapmaya ve üs
tün gayret ve başarısı görülen 
memur ve hizmetlilere en çok iki 
maaş nispetinde ikramiye ver
meye Millî Piyango Yönetim 
Kurulu yetkilidir. 

MADDE 4. — Bu piyongo-
dan elde edilecek safi hasılat 
bir taraftan gelir bütçesine 
irat, diğer taraftan Tarım Ba
kanlığı Bütçesinde açılacak hu
susi bir bölüme ödenek kayde
dilir. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinden muteberdir. 

MADDE 6. — Bu kanunun 
yürütülmesine Bakanlar Kuru
lu memurdur. 

"- 8 -
MALÎYE KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRİŞİ 

Göçmen Piyangosu Tertibi 
hakkında Kanıtın 

MADDE 1. — Aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu piyango
nun gelirini karşılık tutarak lü
zumlu giderleri yapmaya ve üs
tün gayret ve başarısı görülen 
memur ve hizmetlilere en çok 
bir maaş nispetinde ikramiye 
vermeye Millî Piyango Yöne
tim Kurulu yetkilidir. 

MADDE 4. — Bu piyangoda 
elde edilecek safi hasılat bir ta
raftan gelir bütçesine irat di
ğer taraftan 1951 yılı Tarım 
Bakanlığı Bütçesinde göçmenle
rin iskânı ile ilgili bölümlere 
ödenek kaydedilir. 

MADDE 5. — Aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul 
edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUM 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Göçmenler menfaatine bir keşi
de tertibi için Miüi Piyango 
İdaresine yetki verilmesi hak

kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hasılatı1 göç
menlerin iskânlarına sarfedil-
mek üzere, Millî Piyango İdare
si taratmdan, 3670 sayılı Ka
nun hükümleri dairesinde ve bir 
defaya mahsus olmak üzere göç
menlere yardım keşidesi tertip 
edilir. 

MADDE 2. — Bu keşidenin 
gelirinden karşılanmak üzere ke- • 
şidenin lüzumlu masraflarını 
yapmaya Millî Piyango İdaresi 
yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu keşideden, 
elde edilecek safi hasılat bir ta
raftan gelir bütçesine irat diğer 
taraftan Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin il
gili bölümüne ödenek kaydedilir. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu, 
Maliye Bakanı yürütür. 
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Tutanakları İnceleme Kamisyonu raporu 
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EsasvNö. 3/35. 
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Yüksek Başkanlığa 

Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Feridun 
Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun 
seçim tutanaklarına yapılan şikâyet Komisyonu
muz tarafından, tetkik edilmiş, ve bu şikâyetin : 

1.. Şiddetli idari baskı yapıldığı, 
2. İki seçim sandığının suya atıldığı, 
3. Bâzı sandıklardan atılan D. P. adayla

rına ait puslaların imha edildiği, 
4. D. P. ye meyyal bâzı muhtarlardan se

çimden evvel muhtarlık müdürlerinin alındığı, 
5. Bâzı sandık memurlarının bilâ sebep va

zifelerine nihayet verildiği kısımları ehemmi
yetli görülerek tahakkuku halinde seçimin neti
cesine müessir olacağı kuvvetle muhtemel gö
rülmüş ve ihbarın mahallinde tahkikma karar 
verilmiştir. ' 

Tahkik heyeti olarak mahallinde tahkikat 
yapan Kars Milletvekili Sırrı Atalay, Malatya 
Milletvekili Mehmet Kartal ve Kütahya Millet
vekili Süleyman Sü'ruri Nasuhoğlu'nun tanzim 
ettikleri rapor Komisyonumuzun 7 . XII . 1950 
günlü Oturumunda tetkik edilmiştir. 

Rapor mümzilerinden Milletvekili Sırrı Ata
lay ve Mehmet Kartal şikâyeti varit görmemiş 
ve diğer mümzi Süleyman Süruri Nasuhoğlu ise 
rapora muhalif kalarak valinin bütün şiddet 
tedbirlerine baş vurduğu ve maiyetindeki me
murları Halk Partisi amaline çalıştırdığını ya
pılan tahkikata dayanılarak zikretmiştir. 

Komisyonumuz, raporu okumuş ve rapor 
mümzilerinden Sırrı Atalay ve Süleyman Süruri 
Nasuhoğlu'nun mütalâalarım da dinlemiştir. 

Yapılan müzakere ve tartışma sonunda: 
Valinin Halk Partisi lehinde idari baskı yap

tığı intibaı tevellüt etmiş ise de çeşitli şekil
lerde yapıldığı söylenen, bu idari baskının ne 
dereceye kadar seçimin neticesine müessir ol
duğu hakkında malûm ve müspet bir kanaat 
peyda ettiğini kanunen tâyin ve tesbit etmek 
mümkün görülmemiş ve şikâyetnamede yazılı 
diğer sebepler; de tahkikat neticesiyle sabit gö
rülemediğinden bahsi geçen her iki milletvekir 
line ait tutanakların- onanması gerektiği müta
lâa ve neticesine ekseriyetle varılmıştır. 

Yüksek tasvibinize arzDİunur. 
Tutanakları İnceleme 
Komisyonu Başkanı Sözcü 

Afyon K. İçel 
Muhalif H. Fırat 
K,- özçoban 
Afyon K. Burdur Edirne 
A. Güler M. özbey C. Köprülü 

İmzada bulunamadı 
Erzincan İstanbul Kars 
C. Gönenç E. Adakan E. Oktay 

Kırşehir Kütahya Niğde 
H. S. Erkui Muhalif F. Ecer 

R. Koçak 
İmzada bulunamadı 

Ordu ' Ordu Trabzon 
Z. M. Sezer H. Şarlan T. Koral 

Trabzon Van Yozgad 
H. Orhon K. Özalp A. Boğan 

Muhalefet şerhi 
Kısaca : Bütün hususiyetleriyle tam bir 

hukuk dâvası karşısında bulunmaktayız. 
Bir usul kanunu olan 4545 sayılı Millet-
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vekilleri Seçimi Kanunu ile millet idaresinin 
tam ve kâmil tecellisinin sağlanması istendi
ğine göre hâdisede bu cihetin temin edilip 
edilmediğinin aranması lâzımdır. 

Komisyonun ilk tahkikatı ve Yüksek Mec
lisin bundan evvelki kararı ile de aranan yu-
kardaki gayenin temini idi. Bu sebepledir 
ki lıâdisenin mahallinde tetkikine Yüksek 
Meclisçe karar verilmiştir. 

Tahkikatta daima iki nokata aranmak
ta ve bunların mevcudiyetinin serbest irade
nin tesis ve tecellisine mâni olup olmadığı 
teemmül olunmaktadır. 

A) Umumi mânada tazyik, tehdit, ve 
saire gibi baskı namı altında toplanan sebep
ler ; 

B) Muhtelif şekillerde tezahür eyliyen 
münierit vakıalar; 

Bingöl seçimlerinde yukarda zikri geçen 
her iki sebep de mevcut ise de daha ziyade 
birinci halin yani (Baskının) seçimlere mües
sir bulunduğu iddia olunmakta idi. 

Baskının muhtelif şekillerde ve mütaad-
dit yerlerde vali, komutan, nahiye müdürü, 
jandarmalar marifetiyle yapıldığı 60' sayfa
dan fazla tutan tahkikat evrakı münderecatı 
ve dinlenilen 90 kadar şahidin 50 den fazlası
nın katî ifade ile beyan ettikleri şehadetleri 

muhteviyatı ile sabit olduğu bir hakikattir. 
Şu hale göre şeklen bir temsil ve vekâlet 

müessesesinin tahakkuk ve tezahüründen iba
ret olan ve Millî iradenin tecellisini gaye edi
nen Milletvekili Seçimi Kanununun Bingöl'
de ihlâl olunduğu meydana çıkar. 

Tazyik ve baskmin neticeye tesir edip 
etmediğini baskının nevi, mahiyeti, ika olun
duğu mahal ve şahıslara göre düşünerek so
nunu takdir Yüksek Meclisindir. Ancak : 
hâdiseyi boş bir vehimden ibaret telâkki etti
ğimiz takdirde aday Feridun Fikrinin kendi
sini Genç istasyonunda Vali Naci Eollas'a 
karşılattırması Tümgeneralin subaylara biz
zat rey dağıtması, nahiye müdürlerinin ve 
jandarmaların uluorta konuşmalarının niçin 
yapıldığı izahtan müstağni kalır. 

Hukukta ulus kanunlarına riayetsizlikte 
muamelenin noksanlığını intaç eder. Bingöl 
seçimlerinde kanunun âmir hükümlerine ria
yet olunmadığı cihetle Feridun Fikri ile Mus
tafa Okçuoğlu'nun mazbatalarının reddine 
karar verilmesi kanaatindeyiz. 

Afyon K. 
K. özçohan 
Gümüşane 

/ / . Tokdemir 

Konya 
T. Kozbek 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 
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