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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Altı ilde ilân edilmiş olan Sıkıyönetimin, sü
resinin bitimi tarihinden itibaren, altı ay daha 
uzatılması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi ka
bul edildikten sonra, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1947 yılı bütçesi de kabul olundu ve; 

Cuma günü toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
İstanbul Konya 

K. Karabekir M. A. Bindi 

Kâtip 
Kocaeli 

Sedad Pek 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Malatya Milletvekili Mehmet Sadık 

Eti'ninn, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/61) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 

Karma Komisyona); 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1941 yılı 

kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/62) (Sayıştay Komisyonuna). 

-«»<< 

B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 

KÂTİPLER : Sedat Pek (Kocaeli), Naşit Fırat (Samsun). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Edirne Milletvekilliğine seçilen Dr. Ba-
hattin Öğütmen ve Mehmet Öktem'in seçim tu
tanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporları (5/46) [1] 

BAŞKAN — Dr. Bahattin öğütmen hakkın
daki raporu okuyoruz. 

(Edirne Milletvekilliğine seçilen Dr. Ba
hattin öğütmen hakkındaki rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var 
mı?. Raporu oyunuza arzediyorum. Kaoul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Kabul zımnında seçim tutanağı kabul edilmiştir. 

Şimdi Mehmet öktem'e ait rapora okutu
yorum. 

(Edirne Milletvekilliğine seçilen Mehmet 
Öktem hakkındaki rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakında mütalâa var 

mı? Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Kabul zımnında seçim tutanağı 
kabul edilmiştir. 

2. — SeyJıan Milletvekilliğine seçilen Dr. 
Kemal Satır'm seçim tutanağı hakkında Tutanak
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/50) [1] 

BAŞKAN —• Raporu arzediyoruz. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Raporu oyunu

za arzediyorum. Kabul edenler işaret buyursun... 
Kabul etmiyenler... Rapor ve seçim tutanağı ka
bul edilmiştir. 

3, — Eskişehir Milletvekilliğine seçilen Ya
vuz Abadan'ın seçim tutanağı hakkında Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporu (5/47) [2] 

[1] 7 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 20 saydı basmayazı tutanağın sonunda-

1] 6 sayılı basmayan tutanağın sonundadır. I dır. 

— 36 
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BAŞKAN — Raporu arzediyoruz. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var 

mı? Raporu oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursun... Kabul etmiyenler... Rapor 
ve seçim tutanağı kabul edilmiştir. 

Kemal Zeytinoğlu hakkında lâzımgelen mua
mele yapılarak Heyeti Aliyenize arzedilecektir. 

4. — Çanakkale Milletvekilliğine seçilen Nu
rettin Ünen'in seçim tutanağı hakkında Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporu (5/45) [1] 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var 

mı?. Raporu oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Rapor kabul edilmiş, 
seçim tutanağı da onaylanmıştır. 

5. — İstanbul Milletvekilliğine seçilen Zeki 
Rıza SporeVin seçim tutanağı hakkında Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporu (5/48) [2] 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Asıl yqk ki, usul olsun. Rapor 
okunsun da ondan sonra. (Gülüşmeler). 

(Rapor okundu). 
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Efendim, ben Ze

ki Rıza Sporel'in mzbatasmın kabul veya ademi 
kabulü hakkında bir mütalâa yürütmiyeceiğm. 
Benim anlamak istediğim birşey vardı. Sayın 
Başkan söz vermediler, şimdi lütfettiler. 

Seçim yapılalı 6 aya yaklaşıyor, seçim tu
tanakları Mecliste tetkik edilmektedir. Bu 
meyanda îstanbuldan seçilen bazı arkadaşla
rın seçim tutanakları da vardır. Şimdi günde
me bakıyorum, o arkadaşların seçim tutanak
larının incelendiğine dair birşey göremedim. 
Seçim yapılalı 6 aya yaklaşıyor, bu arkadaşla
rın seçim tutanakları ne olmuştur, nerede kal
mıştır? Müzakereye geçmeden evvel bunlar 
hakkında Komisyonun Heyeti Umumiyeyi ay
dınlatmasını faydalı buluyorum. Geç kalmıştır, 
maksadım budur. 

, TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SAHİR. KORUTLUOĞLU (Kirşe-
hırı) --r. Efendinij İhsan Yalçın arkadaşımız 

dw% 

[1] 5 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2], 19 sayılı basmay azı tutanağın sonunda-
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haklı bir sual tevcih buyurdular. (İşitilmiyor 
sesleri). Tutanağına itiraz edilen İstanbul Mil
letvekili Senihi Yörüten ile Burhan Cahit Mor-
kaya arkadaşlarımızın tutanaklarının şimdiye 
kadar Yüksek Heyetinizin tetkikma arzedile-
memesinden dolayı neden geç kalmış olduğunu 
soruyorlar. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Salamon 
Adato da var. 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SAIIİR KORUTLUOĞLU (Devamla) 
— Bu iki arkadaş hakkında tahkikatın biraz 
daha derinleştirilmesine ve müspet vesikaya is
tinat ederek, müspet bir netice ile huzuru âli
nize çıkılmasına Komisyonca karar verilmiştir. 
Bu itibarla tahkikatın sonuna kadar müsaade
lerini Komisyon adına rica ediyorum. (Kâfi, kâ
fi sesleri). 

REFİK KORALTAN (İçel) — Sayın arka
daşlar; şimdi yüksek huzurunuzda İstanbul 
Milletvekilliğine seçilen Zeki Rıza Sporel hak
kındaki Tutanakları inceleme Komisyonunun 
raporu okundu. Bu komisyondaki arkadaşlar
dan birisi de ben bulunuyorum ve Komisyonun 
çoğunlukla aldığı karara muhalifim. 

Şimdi Komisyonla aramızdaki ihtilâf sebep
lerini Yüksek Huzurunuzda kanunların metin
lerine bağlı kalarak arzetmeye çalışacağım. Bu 
kanunlar üzerindeki noktai nazarımı arzdan ev
vel heyeti umumiyesinin daha kolaylıkla müta
lâasına imkân vermiş olmak için huzurunuzda 

, numaralarını ve metinlerini okuyacağım, ka
nunların vazmdan evvelki sebepleri ve bu ka
nunların vazına âmil olan hususları arzetmeyi 
faydalı buluyorum. 

Anadolu Millî Mücadelesi başlamıştır, is
tanbul 'da bulunan vatandaşlar tabiatiyle Ana
dolu'da kalan millet çocukları gibi kendilerini 
vazife sahasına atamamışlardır. Bunları üç 
zümreye ayırmak mümkündür: 

1 - Askerler, subaylar. 2 - Sivil memurlar. 
3 - Vatandaşlar. ., 

Askerî memurlarla, subaylarla, sivil me
murlar hakkında Millî Mücadelenin zaferle ne
ti celenmesini mijtaakıp o., zamanın Asaplarına -. 
uyarak siyasi mânada bir tasfiye kajari: vermek:. 
için şimdi huzurunuzda, okuyacağım (347)..ün* 
maralı kanun vazedilmiştir. Bukanun..doğru
dan doğruya askerî subaylar ve asker mensu-
bini .hşkkın^UıçUr, Bilâh^a..Ş5,4 utun aralı :,bir, 

- 3 7 -
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kanun dalia neşredilmiştir. Bu kanunda sivil 
memurlarla vatandaşlardan Millî savaş esnasın
da işğâl sahasında kalıpta düşmanla işbirliği 
yapan, kavi en ve fiilen Millî Mücadele aley
hinde bulunanlar hakkında verilmesi gereken 
kararları tazamnıun etmektedir. 

işte arkadaşlar, 854 numaralı kanunun 
ikinci maddesine göre ve sırf dar mânada bir 
karar vermek salâhiyetiyle heyeti mahsusalar 
kurulmuştur. TTeyeti mahsusalardan bir tanesi 
Ankara'da bir tanesi de Bursa'da faaliyete geç
miştir. Ve böylece 854 numaralı kanunun ken
dilerine verdiği salâhiyete dayanarak; bir Mil
lî Mücadeleye iştirak etmemekle kalmamış, düş
manla işbirliği yapmış, bunlar hakkında karar 
vermek salâhiyetini haizdir. 

îki, sadece vazifeli görülmüş ve vazifesin
den fayda beklenilenler Anadolu'da kurulan 
Millî İradeye dayanan Devlet tarafından göste
rilen lüzum üzerine bilhassa işgal bölgelerinde 
bulunan ve daha çok işgal kuvvetlerinin taz
yik ve tehdidine mâruz kalan İstanbul'daki 
vatandaşlara hususi teşkilâtımız, o zaman ça
lışan ve hepimizin bildiği gibi M. M. grupu 
teşkilâtımız, vasıta'siyle Ankara'ya gelmeleri 
hakkında münasip şekillerle tebligat yapılmış
tır. 

Şimdi Komisyonda çoğunluğu teşkil eden 
arkadaşlarla mutabık kaldığımız esaslar, ay
rıldığımız taraflar vardır. Mutabık kaldığımız 
taraf 347 numaralı kanunun 2 nci maddesi hük
müne göre nispeti askeriyenin katı hakkında 
heyeti mahsusa tarafından verilen karar, ne şe
kilde olursa olsun verilmiş olan mevcut bu ka
rar hakkında Komisyonda bulunan arkadaşlar
la tamamen mutabakat halindeyiz. (Soldan da
ha ne kaldı sesleri, uğultular.) 

Müsaade buyurun, ancak söze başlarken 
kanunların metnine bağlı kalarak Yüksek He
yetinizi mümkün olduğu kadar tenvir edeceğim 
kanaatiyla maruzatta bulunmuştum. İşte ora
ya temas edeceğim. Nihayet Zeki Riza hakkın
da Bursa'daki TTeyeti Mahsusa tarafından ve
rilmiş bir karar vardır. Yok mu denecek? El
bette vârdii*. Fakat şimdi bu karar nasıl veril
miş"' ve sonu ne olmuş T Onları söyliyeceğim. 
Ve 'Komiisyöridâ-- aynMığımız noktaları da boy-
lecâ batırtmış olacağım. Şimdi İnceleme Ko-
ınis'yöiiuuun kararında ela ifade edildiği gibi 347 
s*ay4lı Ve" 183# ta^h i^d i çıkan kamunun ikinci 
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maddesi şu sarahati taşımaktadır; «Millî Or
duya resmen davet edilip de icabet etmemiş olan 
ovdı mensu binin dahi nispeti askeriyesi katolu-
nur.» Bu 347 numaralı kanundur. 854 sayılı 
kanun ki birazevvel umumi olarak arzetmeğe 
çalışmıştım. Bunun, bu kanunun birinci mad
desi şudur: Sivil memurlar ve vatandaşlar 
hakkında hükümleri taşıyan kanun metni şu
dur : 

Madde 1. — 14 sefer 1342 ve 25 eylül 1339 
tarihli kanunun haricinde kalan eşhas veya müs
tahdem ve mazul memurlardan herhangi bir su
retle millî hareket aleyhindeki herhangi bir teş
kilâta dâhil oldukları veya bu teşkilâtı tertip ve 
icra ettiklerine veya millî hareket aleyhinde kav-
len veya fiilen, münferiden veya müçtemian çalı
şanlar ikinci maddede üikrolunan Heyeti mah-
susada lâzım gelen tahkikat ve tedkikat icra ve 
talep vukuunda müdafaaları istima olunduktan 
sonra karar verilenler, bir daha devlet ve talep 
vukuunda müdafaaları istima olunduktan sonra 
karar verilenler bir daha Devlet hizmetinde ve 
müessesatta istihdam olunamazlar. 

Madde 2. — Birinci maddede mezkûr heyeti 
mahsusa Millî Müdafaa .... vesaire diye heyeti 
malısusada bulunacak zevatın isimlerini ve va
sıflarını zikretmektedir. Yani bir teşkilât mad
desidir. Bu itibarla bu madde mevzumuzu ya
kından alakalandırmaz. 

Şimdi zafer tamam olmuştur. Hepimizin gök-
sünü kabatan, büyük bir muvaffakiyetle, Türk 
millî dâvası tahakkuk etmiş ve yeni bir devlet, 
millî adiyle tarihi adiyle Türk Devleti kurulmuş
tur. Aradan 15 yıl geçiyor. 15 yıl zaferin ilânı
nın tahakkuku günlerinde, 5, 10,15,25 yaşında 
bulunan nesil bilfiil iş başında, millî irade ve ha
kimiyete dayanan Devlet idaresi, adı Cumhuri
yet olan idaresi tekâmül devresindedir. Rejim 
kuvvetlidir. Böylece ve şimdi huzurunuzda oku
duğum 347 numaralı kanunun birinci maddesi 
hükmü ve 854 numaralı kanunun birinci madde
si hükmüne göre, mahkûm olanlarla, idareten 
karar verilmiş olanlarla, İstiklâl mahkemelerin
de ve doğrudan doğruya Bir Heyeti Hâkimiye 
hâlinde cezai hüküm vermek mevkiinde buluriaâ 
istiklâl mahkemelerinde hüküm vermek mevkiin. 
de bulunan İstiklâl Mahkemelerince mahkûm 
olanların affı içtimai ve •'millî bünyemMn tekâ
mülü, topluluğu ve tesanüdü namına, rejimin kuv-
yetli olmasına da dayanarak çfjediimeşi Yü.k,@çfc 
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Me«diginkâ*aıtüiar«iktiraö etmiştir ve böylece 3527 
sayaiı ş> kantüa. $faniftır. 3527 sayılı kanun ki, 
Komisyö&la aramızdaki ayrılığı şimdi okuyacağım 
ve:tahlü edeceğim kamunu anlayışımızdan çıkmış
tın; 

3S27 sayılı kasamın birinci maddesi, İstik
lâl* mahkemesi karariyle mahkûm edilmiş olan
lar atfetmiştir;. Bu affin infaz^ edilmemiş ceza-
larh^mahlaimiyetteri infaz olunanlar hakkında 
bütÜK hukfttM've:f«fî netasyif ve tesiratma şâmil
dir. 

Arkadaşlar, büyük Türk milletinin ulûvvü-
cenabma ve kendi nefsine, ve varlığına ve gü
venine bakınız; İstiklâl Mahkemelerinde hük
men mahkûm olanları affediyor. Tâ ki, onla
rın çocukları, aileleri mütemadiyen ıstırap ve 
şüpho altında kalıp inlemesinler. Bu sebepler
le hattâ İstiklâl mahkemeleri mahkûmlarını da
hi, bütür. hukukî netayicine şâmil olmak üze
re, affediyor. 

Madde 3 . . — 25 Eylül 1939 tarih ve 346 ve 
26 Mayıs 1929. tarih ve 854 sayılı kanunlara gö-
ro teşekkül etmiş olan Heyeti Mahsusalarca hak
larında bir daha Devlet hizmetlerinde istihdam 
edilmemelerine karar verilmiş olan eşhasın, ve 
24 Mayıs 1928 tarih ve 1289 sayılı kanunla Âli 
Karar Heyeti ve 26 Teşrinievvel 1933 tarih ve 
2330 sayılı kanunun 12 nci maddesi 
mucibince Devlet Şûrası Mülkiye Dairesi taraf
larından tetkik ve tasdik edilenler dâhil olmak 
üzero verilmiş olan kararlar refedilmiştir). 
Bu suretle haklarındaki kararlar refedilmiş 
olanlar bu kanunun meriyetinden itibaren iki 
seno müddetle maaşlı memur olarak istihdam 
edffenıezîer. Yalnız bu kayıt vardır. Bu iki 
seneden sonra bütün medeni ve siyasi haklarını 
kay ı t s ı rve şartsız kullanmak salâhiyetini haiz 
olduklarına açıktan açığa izah ediyor. (Sonra, 
sonra sesleri). 

Şimdi g&Hyörttm'dördüncü maddeye : (Hay
di bakaftm sesleri); 

Tfelâh etmeyiniz', sabirrr olunuz okuyacağım. 
Şimdi hepsini okuyacağımve zararlı taraflarını 
söyliyeceğim. 

3^retŞa»jü ıîis4d-G yııtıi 3527 sayıh ktnuımn 
ma&âi^ııa:gBUtt« 5 fb&it te im üçüncü- .mackkler 
hiitonita&ra i s t î f t&ö^en t e r hakkında Hâkim
le? 'v^e Memttt^a^K^^îtlaıiyle bunlara müzey-
yel kanuKİara ve sair hususi kanunlara göre 
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selelere ve askerlikten tart ve ihraç* cezalarına 
vo askeri nispetlerinin kesilmesi' kararlarına 
af fır, vo refî hükmünün şümulü yoktur. Dör-
düncı" maddtr burada bitiyor. 

Arkadaşlar; 
Bu 4 ncü madde çok açık ve kesin hükümleri 

ifade ediyor. İleride de belirteceğföi gibi 4> 
ncü madde ile istisna edilen hususât kanunun 
sarih ibaresiyle açıklandığı gibi Hâkimler, Me
murlar, ve Askerler hakkında hususi kanunları
na göre verilmiş olan inzibati kararlar bu aftan 
istisna edilmiştir. Yoksa komisyon çoğunluk 
ğunun anladığı gibi 34T nölu kanunun 2 maddesi 
hükmüne göre verilmiş olan karar1 değildir. 

İşte arkadaşlar; Böylece komisyon arkadaş* 
lan bu noktada bizimle ihtilâfa düşmüştü. Ar
kadaşlar 347 sayılı kanun doğrudan doğruya 
idarî mahiyette bir tasfiye kanunu oalrak* kalir 
ve cismani cezai bir hüküm vermek salâhiyetini 
bahsetmez. Bu kanun sırf idarî bir karar vel*. 
mek salâhiyetini bahşetmektedir. Hâlbuki 3527 
sayılı Af Kanununun dördüncü maddesinde 
gayet açık olarak 3527 numaralı Af Kanununun 
4 ncü maddesinde gayet açık olarak şunları 
söylüyor. Hepinizin bildiğiniz giM hâkimler için 
memurlar için askerler için yapılmış olan hu
susi kanunlarda, şu fiil ve hareketleri işliyenlet 
şu disiplin cezalarına uğrarlar diye evve%e tâ
yin ve tasrih edilmiş memnu fiil ve hareket ha
linde ifade edilmiştir. Esasen herhangi bir fiil 
ve hareketin müstelzimi ceza olabilmesi ifm dah# 
evvel menedilmiş bulunması, değişmez bâr hu
kuk prensipidir. 

Anadoluya geçmemesinin şu veya bu şekil
de cezalandırılması içhı bir kantin yoktur. İşte 
bu sebepledir ki 347 nolu. kanun bu gibi füt ve 
harekette bulunanları idareten bir nîaahazeye* 
mâruz bırakmak mülâhazasiyle, biraz evvel sSyv 
lediğim gibi o günün zaruri kıldığı ihtiyaçlar 
üzerine ve sırf siyasi- mânada yapılmıştır; 
Vazîı kanun 4 ncü maddede' diyor kij işte 
daha evvel menedilmiş olup ta aksine hareket 
eden, aksine iş yapan memurlar, hakimler, 
askerler hususi kattUnianada, ggl sasa/ vaktiyle 
şu işi yapftm detfirn, şu-hai'ckette bıtlunıts de
dim, iştfeibûittîöititi ve/buhmööğsfiâiör. dûisju-
disiplini ihlal -etta», nfoafcasizlilr#aptm*Bao^fu 
cezayı verdim ve her meslek erbaba için kendi 
hususi kanunlarında böylece, ihtar, tevbih, mu
vakkat vtrdaimî ibr^-gibiîdM^in tim^ı&mbr-
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NECMEDDÎN S AHİR SILAN (Tunceli) — 

Nerede? Ordudan. 
REFİK KORALTAN (Devamla) — Vazıı 

kanunun gayet açık olarak hazırladığı maddeyi 
müsaade buyurun bir daha okuyacağım. 

« Hakkında hâkimler ve memurin kanun-
lariyle, bunlara müzeyyel kanunlar vesair hu
susi kanunlar» Şimdi görüyor musunuz arkadaş
lar? Bu hususi kanunlarla verilmiş olan ve bun
dan böyle de verilecek olan disiplin cezaları kat
iyen aftan istifade edemez. İşte katiyen aftan 
istifade edemezler. İşte aftan istifade ettirilme
mesi gereken disiplin cezaları, tart vesaire gibi, 
cezalar dördüncü sayılı maddede açıklanan hu
susi kanunlara göre verilmiş olan kararlardır. 
Halbuki 347 numaralı kanunun ikinci maddesine 
göre verilen kararlar sırf idari mahiyette verilmiş 
olan karardır, herhangi bir mahkemenin verdiği 
bir hüküm değildir. O zamanın bilinen içtimai, si
yasi, idari sebepleri dolay isiyle çıkarılmış olan 347 
numaralı kanuna göre heyeti mahsusa bir ka
rar veriyor, cezai hüküm değil. 3527 numaralı 
kanun İstiklâl Mahkemeleri mahkûmlarını af
fettikten sonra 347 sayılı kanunun ikinci madde
siyle sırf idari mahiyette verilen bir karar, hattâ 
orada hüküm filân da demiyor. Bu karar ref 
orada hüküm falan da demiyor. Bu karar ref 
edilmiştir. Yani verilmemiş gibidir. 

Arkadaşlar; sene 1938 Af Kanunu Büyük Mil
let Meclisinin huzuruna gelmiştir. O günkü celse
nin heyecnlı konuşmalarına içimizde şahit olan 
arkadaşlarımız vardır, olmıyanlar merak eder
lerse zabıtları tetkik buyursunlar. Orada lehte 
ve aleyhte birçok sözler söylendikten sonra bil
hassa yüz ellilikler hakkında, bilhassa fiilen ve 
kavlen millî mücadele aleyhinde bulunanların 
da affı hakkında lehte birçok mütalâalar söy
lendiği sırada o zaman Adliye Vekili bulunan 
Saym Saraçoğlu arkadaşımız kürsüye gelmiş ve 
Meclisin hissiyatına tercüman olduktan sonra, 
hakikaten Adliye Vekiline yaraşan bir üslûp, gö
rüş ve anlayışla Türk Milletinin duygusuna, vicda
nına tercüman olarak; artık demiş bunlarla meş
gul olmağa millî bünyemizin tahammülü yoktur, 
bir ferdi feda edecek vaziyette değiliz, mahkûm
lardan, bunları affetmek sizin yüksek hissiyatını
za tercüman olmak bakımından, milletin ada-
lerine tercüman olmak bakımından, yerinde 
olur demişti. 

Sonra ikinci maddeye gelince: arkadaşlar. 
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esasen bu, doğrudan doğruya inzibatî ve sırf 
idarî mahiyette verilen bir karar olduğu için, bunu 
babsetmiye dahi değmez. Bunlar gayet tabiî ola
rak, şimdi huzurunuza verilmiş olan tasarı 
projesini kabul ettiğiniz takdirde, - O celsenin 
m uzak eratından bahsetmiyorum, - bu vatan
daşlar sivil olsun, asker olsun 347 numaralı ka
nunun ikinci maddesine göre haklarında karar 
verilmiş olanlar evleviyetle siyasi haklardan isti
fade edeceklerdir, mealinde mütalâada bulun
muştur. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— General bile olurlar... 

REFİK KORALTAN (Devamla) — Arka
daşlar, bazı kanunlarda sakit bazı ifadeler 
olduğu için mahkeme içtihatlariyle, Temyiz ka-
rarlariyle açıklanır. Bu hepinizce bilinen bir 
prensiptir. İstitraden kaydedeyim ki, tefsire muh
taç olmıyan bu kanunda Komisyon çoğunluğu teş
kil eder. Arkadaşlar okunan mazbatada gör
düğünüz gibi adetâ tefsire gidiyor ve içti
hatta bulunuyor. Kanun çok açıktır. Ve esa
sen Komisyon tefsire ve içtihat yoluna gitme
ğe de salahiyetli değildir. Eğer gerekirse sa
lahiyetli Komisyondan, bu kanunun şu hükmü
nü nasıl anlıyorsunuz diye bir tefsir tale
binde bulunabilir. Bu hususa lâyihada temas 
edildiği için istitraden arzediyorum. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Koral-
tan, ogünkü kararda siz yoktunuz, nereden 
biliyorsunuz?. 

REFİK KORALTAN (Devamla) — Siz de 
söz alır gelir kürsüde söylersiniz. Niçin acele 
ediyorsunuz? Orada bulunmıyan arkadaşlardan 
da söz alanlar oldu, gelip söyliyeceklerdir. 

Şimdi bu kanunun umumi ve açık hükümle
rine göre Zeki Rıza Sporel'in bir defa gerek Af-
Kanununun sarahati ve gerek 347 numaralı 
kanunun tatbikmda Heyeti Mahsusanm vaziyeti 
hukukiyesi itibariyle verilmiş olan karar da 
mevcuttur. Hattâ onun üzerinde mütalâa der-
meyan etmek için ortada karar yoktur, kal
dırılmıştır. 

Şimdi arkadaşlar, Komisyonun raporunda 
bir nokta üzerinde durarak. Şu. sebepleri aleyhe 
olarak ileri sürmüştür. Âli Karar Heyeti- te
şekkül etmiştir, bu Heyeti Mahsusalar tarafın
dan verilmiş olan kararların kaldırılması ve 
sonra bu şekilde, yerilmiş ojan ka r̂arl-a-r̂ n^ L>evr 
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let Şûrasmca tetkiki hakkında da bir kanun I 
çıkmıştır, Zeki Rıza Sporel'in bu haklarını 
kullanmamış olmasının da ne ile izah edileceğini 
bilmiyoruz diyor. 

Bunlar kanuni ve hukukî şeyler değildir, 
yalnız kendi kanaatlerini desteklemek için hu
susi bir görüşün ifadesidir. 

Şimdi arkadaşlar, evvelâ, çok ağır, tekrar tek
rar söyliyorum kanunların metnine bağlı olarak 
mâruzâtta bulundum şimdiye kadar, evvelâ He
yeti Mahsusanm durumunu tetkik etmek lâzım
dır. Mahkeme değildir. Hususi kanunlar hük
müne göre verilmiş bir karar da değildir. Umu
mî kanundur. 347 numaralı kanun umumi ka
nundur ki, 3527 numaralı kanunun 3 ncü mad
desiyle refedilmiş bulunan karar işte 347 sayılı 
kanunun 2 nci maddesine göre verilen karar
dır. Bu asla tereddüt konusu olamaz. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Sizin İstiklâl Mahkemesinde bulunduğunuz za
man verdiğiniz karar, karar değil miydi? 

REFİK KORALTAN (Devamla) — İstiklâl 
Mahkemesinde karar verdiğimiz zaman Nee-
meddin Bey arkadaşımız daha çok gençti. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
İstiklâl Şehitlerinin ruhlarına hürmet ederim. 

REFİK KORALTAN (Devamla) — O ka
rarlar kanunların ihlâl edilmiş olması dolayı-
siyle verilmiştir. Onları belki okumağa vakit 
bulamamışlardır, çok gençtiler. 

NECMEDDİN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Sizin gibi yaşlanınca tecrübe sahibi oldum. 

REFİK KORALTAN (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, işin İncelenme Komisyonunda tet
kik edilen ihbarnamede deniyor ki, Zeki Rıza 
Sporel Millî Mücadele aleyhinde bulunmuştu, 
çalışmıştı. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Hayır, Hayır 
öyle b'ir şey yoktur, ihbar değildir. 

REFİK KORALTAN (Devamla) — Arka
daşlar, bu ihbar mevzuu İnceleme Komisyonun
da görüşülürken sayın arkadaşımız Fikret Yüz-
atlı.yerinde bir tehevvürle kaltı ve şunu söyle
di, dedi ki : arkadaşlar bu ihbarı yapan adam 
tezvirat yapmıştır, iftirada bulunmuştur, ben 
Zeki Rıza Sporel'i uzun yıllardanberi tanırım, 
ben onu Millî Mücadele yıllarından tanırım ve 
nühagret'bu'Zeki Rızayı kendina bu işlerle uğraş- | 
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tığım zaman, ingiliz işgal kuvvetlerinin tazyik 
vo tehditlerine rağmen beni koruyan ve benim 
gibi birçok genç, dinç memleket evlâtlarını, 
Anadolu'ya geçmek istiyen subayları koruyan 
ve onların Anadolu'ya geçmesine yardım eden 
M. M. teşkilâtında çalışan adamdır. 

Şimdi burada açık söylenen sözleri de tek-
rarlıyacağım. (Soldan gürültüler). 

AHMET ULUS (Giresun) — Böyle bir şey 
yok. 

REFİK KORALTAN (Devamla) — Niçin 
acele ediyorsunuz? Vaktimiz geniş, gelir söy
lersiniz. 

Vesikalar okuyacağım. Niçin sabırsızlık edi
yorsunuz, gelir siz de fikrinizi söylersiniz. Vak
timiz geniştir. 

Şimdi arkadaşlar ben dedi bu iftirayi şid-
detlo reddediyorum, benim nazarımda Zeki Rıza 
Sporel her memleket çocuğuna yaraşan millî ve 
medeni vazifesini yapmış bir insandır. 

Sonra arkadaşlar, size şimdi bir başka vesi
ka okuyacağım. Bu noktayı nazarım, Muhterem 
Meclisi aydınlatacaktır. M. Sıfır namı müste-
ariylo Miralay Esat Bey maiyetinde gizli istih
barat işlerine memur Razi Yalkın imzasiyle 
bir mektup. Aynı vaziyeti telgrafla Büyük Mil
let Meclisi Başkanı Kâzım Karabekir'e gönder
diği gibi imzası altında bize de vaziyeti bir 
mektupla bildiriyor. Mütareke sırasında İs
tanbul Merkez Kumandanlığı İstanbul Polis 
Umum Müdürlüğünde bulunan Miralay Esat 
Bey teşkilâtında fahrî olarak gizli hizmet 
ifa etmiştir. Ben şahsen Zeki Rıza ve Esat 
Beyler arasındaki münasebetlerde mutavassıt bir 
rol oynadım. Zeki Rıza Bey tarafından - mü
saade ederseniz o ismi şimdi okumıyayım, mem
leketin menfaatine pek uygun olmaz - Moda
daki karargâhından alınıp Esat Beye verilmek 
üzere bazı mühim haberlerin bana verildiği va
rittir. Zeki Rıza Bey hakkında o sırada Anka
ra'dan gelen bir teskere üzerine Esat Bey tara
fından Zeki Rıza Beyin kendi teşkilâtında ça
lışmış ve o sırada çalışmakta olduğunun mümessil 
Hamdi ve Salâhattin Adil Paşaya verilmek üzere 
gönderildiği ve Zeki Rıza Beyin Grupa mensu
biyeti hakkındaki malûmatının Grup mensubi
yeti hakkındaki malûmatı her iki makama bil
dirdim. Merhum Esat Bey Zeki Rıza Beyin 
Anadolu'ya iltihaktan daha fazla istanbul'da ça-
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lışması, millet ve memleket için daha nafi ola-
eağndan kendisi Anadolu'ya göndermedi ve 
Qrupta çalıştırıldığım bilmünasebe gerek bana 
ve gerekse Aziz Hudai Beye bir kaç defa söyle
miştir.» 

Vesikanın birisi budur. 
RASlMYURDMAN (Hatay) —Encümende

ki ifadelerden de bahsedin... 
REFİK KORALTAN (Devamla) — Onları 

da siz söylersiniz. Şimdi Tasvir'in bir nüsha
sında açık ve tereddüde mahal birakmıyan bir 
vesika neşredilmiştir. Onu da huzurunuzda oku
yorum. Bunu yazan Ahmet Atmandır. «Ben 
îzmr'in işgali üzerine... izmir'in işgali 
üzerine (bunu yapan Ahmet Atman) Ben 
İzmir ' in işgali üzerine teşekkül eden Millî kuvvet
lere derhal iştirak ile bilfiil mücadeleye başladın. 
Millî mücadeleye hakikaten çok değerli hizmet
ler ifa etti. 1335 senesi sonlarına doğru Tropik 
Malaryadan ölüm derecesinde hastalanmıştım. O 
zamanlar yegâne tedavi merkezi olan istanbul'a 
gizlice gönderildim, istanbul Hükümeti tarafın
dan ölüm cezasına mahkûm olmama rağmen Ze
ki Beni.evine kabul ederek sakladı, tedavimi 
yaptırdı, eyi olur olmaz benim yol paramı temin 
ederek derhal vazifemin başına gönderdi. 

Bunun gibi misaller çoktur. Yine arkadaşlar
dan Remzi Anadoluya kaçmak isterken işgal 
kuvvetlerinin sıkı takibatına mâruz kalmış kaça
cak, sığınacak yeri yoktu. Maksatsız dolaşı
yordu. Tek o gece tutulmamak için elinden ge
leni yapıyordu. Nihayet sabaha karşı Zeki'nin 
Yoğurtçu çaymndaki evinin kapısı önünde dü
şerek bayılıp kalmıştı. Üzerinde Millî Kuvvet
lere mahsus olduğu hayal meyal anlaşılan bir 
elbise bulunan genç subayın kapı önünde yıkı
lıp kaldığını gören Zeki ve ihtiyar anası der-

: hal kendisini içeri alarak sakladılar, tedavi et
tiler ve iyi .olunca yol parası vesair malzeme 
vererek Millî Kuvvetlere iltihakını temin ettiler. 
istanbul Hükümeti işgal kuvvetlerinin en ufak 
bir .şüphesi; üzerine .hayatını kaybedeceğini, bile 
bile, düşünmeden yüzlenGe vatandaşı Millî _Mü-

: ̂ adeleye^vketmekten ç^inmiyen .bu arkadaşı 
istanbul Hükümetinin söylediği gibi Anadolu'
ya: geçecek olan vatandaşlara, bu arkadaşın evi 
yatak vazifesini görmüştür. Bütün fedakârlık
lardan başka gizli teşkilât âmirlerinden Esat 
Paşanın, da yanında çalışmış olan bu arkadaşın 
^ i l l î J&ita le ieye luameti; bizim, gibi bu arkada-
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şın Millî ^Mücadeleye hizmeti benim gibi daha 
birçok arkadaşlar bunun canlı ve yaşıyan.şa
hitleri bulunduğu, ,.o günleri hatıralarında .ya
radıkça Zeki Rıza'nm yapmış olduğu; bu, feda
kâr] ıhları minnetle anmağı bir .borç a y a r ı m di
yor. 

REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) — 
Bu yazı ne zaman neşredilmiştir? 

REFİK KORALTAN (Devamla) — .Bunu 
iki gün evvel Tasvir'de okudum. 

Şimdi arkadaşlar, görülüyor ki işin (iç yü
zü, iş tarafı, orada merhum Esat Paşa tara
fından bu arkadaşa vazife verilmiş ye gitme
mesi için emir verilmiştir. Eğer rahmetli fanî 
hayata gözlerini yummamış olsaydı hepimizin 
tanıdığı kıymetli i Esat Paşa bu hakikati elbette 
Yüksek Huzurunuzda belirtmekte. şüphesiz ge-
cikmiyecekti. (öldü, öldü sesleri.) 

İşte arkadaşlar bu vesika gösteriyor Jki Ze
ki Rıza, M. M. grupu emrinde hizmet almış 
ve bu hizmeti yurdunu, ulusunu.geven millet 
evlâtlarına yaraşan dürüstlük ve hattâ büyük 
feragat ve fedakârlıkla yapmıştır. Bu haki
katin böylece açığa çıkmasına, şerefli insanla
ra yaraşan bir ruh asaletine dayanrak hareket 
eden Fikret Yüzatlı ile Ahmet Atman'a huzu
runuzda teşekkür ederken hepinizin asîl duy
gularınıza da tercüman olduğuma kani bulu
nuyorum. 

Arkadaşlar, o zamanın buhranını bizzat 
içinde bulunarak yaşıyan arkadaşlar düşünür
ler ve takdir buyururlar ki durum çak kritik 
bir halde idi. Ve talihsiz yandaş l a r ımız yaşa
dıkları toprakla beraber âni olarak bir baskına 
uğramış, işgal altına girmişlerdi. t Şimdi dü
şünelim, herkesi derhal fedakârlığa :atüan ve 
her yerde, herzaman görüldüğü gibi, seri karar 
sahibi olarak mütalâa etmiyelim ve Anadolu'
ya geçmemesini üzerinde durulacak jbir.kusur 
diye uzatmıyalım. Anadolu'ya geçmemek zaten 
kanunen memnu birşey değildir. O t zaman bir
çok vatandaşlarımızı zor duruma sokmuş oluruz. 
Unutmıyalım ki resmen Türkiye •Büyük Millet 
Meclisi karariyle birçok vatandaş: d|tvet edilip te 
Anadolu'ya geçmiyen ve o zamanınHDevlet hiz
metinde bulunan birçok vatandaşlarımız seferden 
sonra toplu olarak yaşama kararı verdiğimiz mil
lî varlığımız içine girmiş merhale merhale her 
türlü Devlet hizmetlerinde vazife almışlardır. 
Bunlar içende memur, r^ftaBÖr,;,^ 
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Vekiller vardır. Ve hiç şüphesiz bu vatandaş
lar üzerine aldıkları vatani hizmeti de yapmıya 
devam ediyorlar. Zeki Riza Sporel tek parti 
hayatında vazifeler almış, Kadıköy Partisinde, 
idare heyetimizde âzalık etmiştir, ikinci seçmen 
olarak medeni ve siyasi haklarını pekâlâ kullan
mış, istanbul Belediyesinde - şimdi elimde bulu
nan vesikaya dayanarak arzediyorum - maaşlı 
baytarlık vazifesini yapmıştır. Bu vazifeye tâyin 
edildiği zaman Dahiliye Vekâletinden sorulmuş, 
Dahiliye Vekâleti de Millî Müdafaa Vekâletin
den sormuştur, isterseniz onu da okuyayım, vesi
ka elimdedir. Millî Müdafaa Vekâleti ve onun 
ifadesine dayanarak Dahiliye Vekâleti, vazifeye 
tâyininde idari ve siyasi hiçbir mâni yoktur 
cevabını vermiştir. 

Şimdi arkadaşlar; Zeki Riza Sporel Türk 
Spor hayatına hizmet etmiş ve bu millî vazife
sinden dolayı da Hükümet ve Devlet başında 
bulunan mühim şahsiyetlerin yakın iltifat ve 
takdirlerini elinde tuttuğunu şu fotoğraflarda 
olduğu gibi bihakkın kazanmış, bir memleket 
evlâdıdır. Bütün bu mâruzâtımı hülâsa edersem, 
Zeki Riza Sporel hakkındaki mazbatanın 
ne hukuken, ne kanunen ve nede Anayasanın katı 

hükümlerinden olan 12 nci maddesinin sarahati ba
kımından kabulüne mâni en ufak sebep yoktur. 
Mazbatanın kabul edilmesini milletin hukuki, iç-' 
timai kanuni ve siyasi durumunu en yüksek gö
rüş ile nizamlama mevkiinde bulunan yüksek he
yetinizden rica ediyorum. Her türlü hissiyatın 
üstünde kalması zaten bu Meclisin, Bu şerefli 
kubbenin altında bulunan insanlar tarafından her 
vakit daima millet menfaatinin selâmetine, kanun
ların ve hele kendi koyduğu kanun hükümleri
nin mahfuz kalmasına hassasiyetle dikkat etmek 
bu yüksek Meclisin şiarıdır. (Sağdan alkışlar) 

KEMAL TURAN (İsparta) — Daima mah
fuzdur. 

R E F l K KORALTAN (Devamla) — Herhan
gi bir mesele iyi kötü yumuşak sert ne şekilde 
olursa olsun bu Meclise arzedildimi Asîl Türk 
Milletinin yüksek hissiyatına tercüman olarak 
Millî irade ve hâkimiyeti en iyi bir şekilde tecel
li ettirerek bir çok kararlar almış ve böylece 
şerefli tarihini parlak sahifelerle doldurmuştur. 
işte bu varlığına güvenerek kendi yaptığı kanun 
hükümlerinin mahfuz kalmasını teminat altına 
almak için ve hele Anayasanın 12 nci maddesiyle 
açıklanan prensiplere göre Zezi Riaa Sporel 'ia 
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mazbatası kabul edilecektir. Ve bu şerefli, tarihi 
kararda bu yüksek tarihine yeni bir misal olarak 
geçecektir. (Sağdan şiddetli ve sürekli alkışlar). 

OSMAN NURt KÖNl (istanbul) — Bende
niz müsaade ederseniz gayet kısa söyliyeceğim. 
(işitilmiyor, mikrofona sesleri) 

Komisyonun verdiği kararın temeli üzerinde 
dolaşacağım. Ben evvelâ şunu belirtmek isterim 
ki evvelemirde hukuk âleminde kabul edilmiş bir 
ana kaide vardır arkadaşlar, bir kanun makabli
ne şâmil olamaz. Bu esas kaide kabul edilmiş
tir arkadaşlar. Asıl, kanunlarda, bu katidir, 
muhakkaktır ve caridir. Usul kanunlarında hakkı 
müktesebi ihlâl etmemek şartiyle makabline şâmil 
olabilir. 

Bu mazbatada mevzuubahis, Zeki Sporele is
nat olunan hareket 1337,1338,1339 senelerine ait
tir. O zaman mer'i olan kanun 1274 tarihli ceza 
kanunu idi. Arkadaşlar, bizim Anayasamızın daha-
doğrusu eski tâbir ile Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
12 nci maddesi 1340 tarihinde tekemmül etmiştir. 
Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 nci 
maddesi tanzim edildiği zaman 1274 tarihli ceza 
kanunu nazarı dikkate alınarak hüküm vazedil
miştir. O hüküm şudur o maddenin, hepisini 
okumıyacağım başınızı ağrıtırım; esasa taallûk 
eden kısmını okuyorum; «. . . . Hukuku medeni-
yeden sakıt olanlar mebus seçilmezler.» Şimdi 
hukuku medeniyeden kimler sakıt olur arkadaş
lar, Mazbataya bakıyorum, gerek 1274 tarihli ka
nun il Teşkilâtı Esasiye Kanunundan sonra 1926 
tarihinde mevkii meriyete girmiş olan Türk Ce
za Kanununa istinat ediyorlar, Türk Ceza kanu
nunun 27 nci maddesine istinat ediyorlar. Halbu
ki bu madde müşeddidi cezadır arkadaşlar, Mü-
şeddidî hükümler Ceza Kanununun makabline şâ
mil olamaz. 

1274 tarihli kanunun 31 nci maddesini oku
maları icabederdi, kezalik 33 ncü maddesini 
okumaları icabederdi gibi geliyor bana. Çünkü 
kanunun tatbiki lâzımdır mukayasa o şekilde 
yapılacaktı. 31 nci madde diyor k i : Hukuku 
medeniyeden ıskat cezası bir küldür, tecezzi ka
bul etmez diyor. Yine o kanunun 33 ncü mad
desi hükmünce ilâmda bu tasrih edilmelidir, 
edilmezse yine bundan sakıt addolunmaz di
yor. Bizim Teşkilâtı Esasiyemiz o Ceza Kanunu 
meri olduğu zamanda yapılmıştır. Eski tâbiri 
kullanıyorum. Arkadaşlar, yeni tâbir manâ ifa
de etmiyeeek, çünkü Anayasa tercüme edildiği 
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zaman «Kamu hizmeti» diye tercüme edilmiş
tir. Halbuki 104 neü maddesi yapıldığı zaman 
Teşkilâtı Esasiyenin mâna ve müfadı bakidir. 
denilmiştir. Onikinci maddesinde hukuku me-
deniyeden sakıt deniliyor; böyle bir ceza var 
mıdır? Bu tecezzi kabul eder mi? Etmez. Ohalde 
Zeki Rıza hakkında bir mahkemeden hukuku 
medeniyeden ıskatına dair bir hükmün sadır ol
ması icabeder. Halbuki böyle bir hüküm gö
remiyoruz. Zeki Rıza'ya isnat olunan hare
ket eski kanun zamanında suç değildi. Ozaman 
Devlet, Büyük Millet Meclisi bir tasfiye, bir 
temizlik yaptı ve bunun için de Heyeti Mah
susları teşkil etti. Heyeti Mahsusların ver
dikleri kararlar hüküm değildir. O meyanda 
nispeti askeriyesinin de katma karar vermişler. 
Farzı mahal böyle bir karar olsa bile bu ka
rar hukuku medeniyeden ıskatına kadar giden 
bir cezayı tazammun eder mi? Hayır. Huku
ku medeniyeden ıskat meselâ müntehip olmamak, 
müntehap olmamak, mebus olamamak, vasi 
ve veli olamamak gibi netayici kanuniyeyi ta
zammun eden bir cezadır. Halbuki yalınız nis
peti askeriyenin katı 1274 tarihli kanununa göre 
hukuku medeniyeden ıskatı icabettirmez. 

Binaenaleyh mazbatanın bu temel noktası
nı muallel görüyorum. Mademki mazbatada 
yeni kanunu ceza esas ittihaz edilerek mukayese 
yapılmıştır, bu mukayese batıldır. Çünkü hu-
kukda hiçbir kanun makabline teşmil edilemez. 

Zeki Rıza Sporel hakkında Teşkilâtı Esasiye 
Kanununda kastedilen hukuku medeniyeden ıs
kat hükmü yoktur, o nispeti askeriyenin katı 
kararı Anayasanın onikinci maddesinin şümu
lüne giremez. Bu vaziyet Milletvekili olmasına 
da mâni değildir. Maruzatımdan bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Necati Erdem. 
NECATI ERDEM (Muğla) — Sayın Millet

vekilleri, istanbul Milletvekili Zeki Rıza 
Spor'un (Sporel sesleri). Bende öyle söyledim. 
Çabuk itiraz ettiniz efendim. 

Tutanakları hakkında inceleme Komisyo
nunca ittihaz edilen kararın hülâsasını arze-
diyorum. Kararın hülâsası şudur : (Okuduk 
sesleri). Kısa efendim, kısa sıkmam sizi. 

Zeki Rıza Sporel vâki davete rağmen Millî 
Mücadeleye iştirak etmemiştir. Bu sebeple 
Millî Kurtuluştan sonra Bursa'da teşekkül eden 
Heyeti Mahsusaca askerî nispetinin kesilmesine 
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karar verilmiştir. Nispeti askeriyesinin kesil
mesi askerî rütbeyi taşımaktan memnuiyet ce
zasını istilzam eder. Şuhalde Zeki Rıza Sporel 
rütbei askeriyeyi taşımaktan mahrumiyet ce-
zasiyle hükümlüdür. Rütbei askeriyeyi taşı
maktan mahrumiyet cezası, kısmi dahi olsa, 
Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesinde ya
zılı hidematı âmmeden mahrumiyet cezası mahi
yetinde tecelli eder. Ahiren neşredilen Af Ka
nununun nispeti askeriyesinin kesilmesi hükmüne 
şümulü yoktur. Anayasa ve Seçim Kanunlarına 
göre kamu haklarından mahrum olanlar Milletve
killiğine seçilemezler. Binaenaleyh Zeki Rıza 
Sporel'in tutanağının reddi lâzımgelir. işte 
ince leme Komisyonunca ittihaz edilen kararın 
hülâsası budur. 

inceleme Komisyonunca ittihaz edilen kara
rın isabetli olup olmadığını anlamak için yapı
lacak ilk iş 25 Eylül 1339 tarihli ve 347 sayılı 
kanunu ve bilhassa hâdiseye teallûku hasebiyle 
bu kanunun ikinci maddesinin ceza hukukiyle 
birlikte mütalâa edilmesi işi olur. 

işte buna mütaallik mütalâamı yüksek hu
zurunuzda arzediyorum. Şöyleki: Zikri geçen 
347 sayılı kanun ceza hukukiyle alâkalı bir 
kanun değildir, bu kanun ceza hukukunun ka
pısından giremez. Bu kanunun ikinci madde
sinde yazılı nispeti askeriyenin kesilmesi hük
mü kanuni bir ceza mahiyetinde kabul edile
mez. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Kanun 
öyle emrediyor. 

NECATI ERDEM (Devamla) — Efendim, 
ben hukuki mütalâamı arzediyorum. Beğen-
miyen çıkar itiraz eder, aksini iddia eder. Fa
kat ben bildiğimi şöyle arzediyorum, lütfen 
dinleyiniz. (Dinliyoruz sesleri). 

347 sayılı kanun idari bir tasfiye kanunu
dur. Bu kanunun ikinci maddesinde mevzuuba-
his nispeti askeriyenin kesilmesi hükmü bir tas
fiye muamelesidir. Çünkü herhangi bir ka
nun hükmüne ceza namını verebilmek için or
tada bir suçun mevzuubahis olması, bu hük
mün o suça müterettip bulunması şart ve lâ
zımdır. Suç bulunmadıkça ceza verilemez. Ce
za hukukunda bir kaide vardır: Suç yoksa ceza 
da yoktur. Bir fiile suç denilebilmek için: 
evvelâ o fiilin mahiyeti, 

ikinci derecede, o fiilin tahtı memnuîyete 
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alındığı bir kanunla tasrih edilmesi ve 

Üçüncü derecede, o fiilin karşısına bir ceza 
konularak ilân edilmesi ve herkese bildiril
melidir. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY — Ah 
Mücadelei Milliye tarihi ah! 

NECATİ ERDEM (Devamla) — Tahtı 
memnuiyete alınmıyan, karşısına bir ceza ko-
nulmıyan herhangi bir fiile suç denilemez ve 
böyle bir fiile ceza de verilemez. Millî Mücade
leye iştirak etmemenin mezmum bir fiil oldu
ğunu bütün varlığımla itiraf ederim. (Soldan 
bravo sesleri.) Fakat Millî Mücadeleye iştirak 
etmemek kanuni bir suç değildir. (Vatani suç
tur sesleri.) Çünkü istanbul ve vilâyatı mus-
lahlasa haricinde kalan bütün erkânı ümera, 
zabitan ve mensubini askeriye Millî Mücadde-
leye davet edilmezden evvel veya davet edil
dikleri sırada bu davete icabet etmiyonlerin nis
peti askeriyelerinin kesileceğine dair bir kanun 
mevcut değildir. Eğer böyle bir kanun olsay
dı o kanun tatbik edilirdi. Bil âhara tansim 
edilen kanun tatbik edilmezdi. Kanun varken 
yeniden kanun yapılır mı? Millî Mücadeleye 
davet edilenlerin davet edildikleri sırada bu 
davete icabet etmiyenlerin nispeti askeriyeleri
nin kesileceğinden haber ve malûmatları yoktu. 

437 sayılı kanun, Millî Mücadele zaferle 
hitama erdikten, davete karşı ademî icabet ta
hakkuk ettikten ve her şey olup bittikten son
ra 1339 tarihinde tanzim ve ilân edilmiştir. 
Öyle ise bu kanun makabline teşmil edilemez. 
Ye bu kanunun neşrü ilânından evvel tahakkuk 
etmiş olan ademi icabet fiiline suç denilemez. 
Ademi icabet fiili suç değilse nispeti askeriye
nin kesilmesine dair olan hüküm de kanuni bir 
ceza olarak kabul edilemez. 

Halbuki Türk Ceza Kanununun 20 nci mad
desinde yazılı hidematı âmmeden memnuiyet 
cezası, suça ve suçluluğa tertip edilmiş bir ce
zadır. Bu sebeple nispeti askeriyenin kesilme
si hükmü Türk Ceza Kanununun harimine ve 
bu kanunun 20 nci maddesindeki hükmün dai-
rei şümulüne giremez. Nispeti askeriyenin ke
silmesi hükmüne hidamatı âmmeden memnuiyet 
cezası denilemez. Binaenaleyh nispeti askeri
yeleri kesilenler --.'e bunlar arasındaki Zeki Rı* 
za Sporel hidematı umumiyeden memnuiyet ce
zası, ile hükümlü değildir. 

Yukarıda arzetfiğim veçhile Devlet 347 nu-
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maralı kanunla mücadeli milliyeye iştirak etmi-
yenleri silki askeriden çıkarmış, orduyu bu su
retle tasfiye etmiştir. Devlet bunda haklıdır. 
Tasfiye muamelesi milletvekilliğine mâni teşkil 
etmez. (Olmadı sesleri.) Ben, kitabı okuyo
rum. 

Bir de beyefendiler, Anayasanın 12 nci 
maddesini tetkik edelim. Evvelâ şunu ar-
zedeyim ki, Anayasanın 104 ncü mad
desi diyor ki, maddeyi aynen okuyorum; «20 
Nisan 1340 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasi
ye Kanunu yerine mâna ve kavramında bir 
değişiklik yapmaksızın Türkçeleştirilmiş olan 
bu kanun konulmuştur.» denilmektedir. 

Bu nıaddei kanuniyeye göre, Teşkilâtı Esa
siye Kanunu ile Anayasa arasında mâna ve 
hüküm itibariyle bir fark mevcut değildir. Teş
kilâtı Esasiye Kanununun ihtiva ettiği hüküm
lerden hiçbirisi ilga edilmemiştir. 

Anayasanın 12 nci maddesinde kamu hiz
metlerinden yaasklılar, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 nci maddesinde ise hukuku mede-
niyeden iskat edilmiş olanlar, denilmektedir. 

Zaten Teşkilâtı Esasiye Kanununda başka 
bir suretle ifadeye imkân yoktu. Günkü, Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 24 Mayıs 1340 tari
hinde mer'iyete girdiği, o tarihte 1274 tarihli 
eski Ceza Kanununun mer'i bulunduğu hepimi
zin bildiği bir iştir. 1274 tarihli Ceza Kanu
nunda hidematı âmmeden memnuiyet cezası 
yoktur. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
—- Hocam 1274 nerede, Atatürk nerede? 

NKCATl ERDEM (Muğla) — Ozamaıı hide
matı âmmeden memnuiyet cezası mevcut değil
di. Mevcut olmadığı cihetle Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa hidematı âmmeden memnuiyet ceza
sının yazılması mümkün değildi. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Bravo. 
D;-. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Mende

res'in bravo dediğini de yazın (Gülüşmeler). 
NECATI ERDEM: (Devamla) — Eski Ceza 

Kanununda mevcut olan ceza, hukuku medeniye-
den ıskat cezasıdır. Hidematı âmmeden mem
nuiyet cezası Türk Ceza Kanununun 20 nci 
maddesinde yazılıdır. Türk Ceza Kanunu 1926 
tarihinde mevkii meriyete getirilmiştir. Ana
yasanın 12 nci maddesinde kanıu hizmetlerinden 
yasaklılar denilmiş ise de bu tâbir ile Teşkilâtı 
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Esasiye Kanununun 12 nci maddesinde yazılı j 
hukuku medeniyeden ıskat arasında metin ve 
mâna itibariyle mutabakat yoktur. 

Kamu hizmeti* ıınden yasaklılar tâbiri hi
dematı âmmeden mahrumiyet terkibinin karşı
lığıdır. Binaenaleyh, Anayasanın 12 nci mad
desi hatalı olarak kaleme alınmıştır. (Yo . Yo.. 
sesleri). Beşerde hata bulunmaz mı efendim. j 

(Devam, devam sesleri). 
Yukarıda arzettiğim veçhile Teşkilâtı Esa

siye Kanunu ile Anayasa arasında maksat ve 
hüküm itibariyle bir farkın mevcut olmadığı 
zikri geçen 104 ncü maddede tasrih edilmiş ol- j 
masına ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 nci j 
maddesinde hukuku Medeniyeden ıskat edilmiş ! 
olanlar denilmesine göre Anayasan m 12 nci 
maddesindeki kamu hizmetlerinden yasaklılar 
tâbirinden hukuku medeniyeden ıskat ee;:asm? 
anlamak mecburiyetindedir. 

Seçim Kanununda dahi ayın. mânayı yani 
hukuku, medeniyeden ıskat cezasını almak za
rureti vardır. Çünkü Seçim Kanununun Teşki
lâtı Esasiye Kanununun sarahatimi aykırı bir 
hükmü ihtiva etmesi kabul edilmez. 1274 tarih
li eski Ceza Kanununun 31 nci maddesinde 
hukuku medeniyeden müebbeden ıskat cezası şu 
suretle tarif edilmektedir. 

Maddeyi okuyorum : 
ADNAN MENDERES (Kütahya) — Bravo, 

bravo. 
NECATİ ERDEM (Devamla) — Hukuku 

Medeniyeden müebbeden ıskat cezası evvelâ 29 
ucu maddede mezkûr olan. müebbeden rütbe ve 
memuriyetten mahrumiyet cezasına müstahak 
olmak. 

Saniyen; kâffei hukuku belediyeden, yani 
memleketçe, milletçe, esnafça bir memuriyeti 
resmiyede bulunmaktan mahrum olmak. 

Salisen; bir mektep hocalığında bulunma
mak ; 

Râbian; icrayi tahkikatta bulunmamak. Bir 
dâvada kendisinden istizahı keyfiyet lâzımgel-
diği takdirde ifadesi bayağı malûmat hükmünde | 
kabul olunup dâvaca hükümsüz tutulmak ve bir 
dâvada vekâlet edememek. [ 

Hâmisen; vasi olamamak. .. . .•• ' I 
Sâdisen; silâh taşımağa salih olmamak, hu

suslarından ibarettir. 
Görülüyor ki, eski Ceza Kanunu hukuku nıe- | 
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deniyeden ıskat cezasını 31 nci maddesine zikrü 
tada i; edilen altı kısım cezanın heyeti umu-
miyes inden, teşekkül etmiş bir kül halinde mülâ
haza etmektedir. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Bravo. 
N N C A T İ ERDEM (Devamla) — Zikri geçen 

31 ne', maddede bu maddenin ihtiva ettiği altı 
k;f;:ım. cezalardan yalnız biri veya birkaçiyle mah
kûm olan. kimsenin bu cezaların heyeti umumi-
yesinin adı olan Hukuku Medeniyeden iskat 
cezasiyle mahkûm edilmiş olacağına dair bir 
kayıt ve fıkra mevcut değildir, inceleme Ko
misyonunun kararında mevzuubahis edilen kıs
mı hidematı âmmeden mahrumiyet Türk Ceza 
Kanununun 20 nci maddesinin son fıkrasından 
çıkarılmıştır. Eski Ceza Kanununun 31 nci 
maddesinde böyle bir fıkra mevcut değildir, in
celeme Komisyonunun içtihadına göre eski Ceza 
Kanununun 31 nci maddesineki hükmü hafif, 
Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesineki hük
mü şiddetli ve ağırdır. Yani Türk Ceza Kanıl
ır-m un 20 nci maddesinin son fıkrası inceleme 
r\\>:!ryonunun içtihadına göre kismî hidematı 
âmmeden mahrumiyet cezasını kabul etmiştir. 
Bi,* adam 20 nci maddede yazılı hidematı âm
meden mahrumiyet cezalarından birisiyle ve me
selâ memuriyetten mahrumiyet cezasyle mahkûm 
olursa onun ismine, inceleme Komisyonunun 
raporuna göre, «kısmi hidematı âmmeden mem-
nuiyet:> deniyor. Eski Ceze Kanununun 31 nci 
maddesinde bu mânayı ifade edecek bir şey yok
tur. Öyle ise eski ceza kanunu hukuku medeni
yeden iskat cezasını bir kül halinde mütalâa et
mektedir. Öyle ise Türk Ceza Kanununun yir
minci maddesi eski Ceza Kanununun 31 nci 
maddesine nispetle şedit hükümleri ihtiva et
mektedir. Bunu arzetmek istiyorum. Zeki Riza 
Sporel 'e isnadedilen davete ademi icabet fiili 
1338 senesinde vaki olmuştur. Eğer bu bir suç-
sa suc tarihi 1338 dir. Fakat yine arzediyorum 
bunu ben suç addetmiyorum. Çünki ceza teh-
tehdidi altına girmemiştir. Zeki Riza Sporel'in 
askerî nispetinin kesilmesi hakkındaki karar 1340 
tarihinde verilmiştir. Türk Ceza Kanunu 1926 
tarihinde meriyete girmiştir. 1338 senesinde is
imdi bir iş bu is tarihinden 4 sene sonra, 1340 
tarihinde-verilen karar bu karar tarihinden iki 
sene sonra meriyete giren Türk Ceza Kanununun 
20 nci maddesinin dairei şümulüne girebilir mi 
ve bu kanun makabline teşmil edileblir mi? Şe-
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dit hükümleri ihtiva eden bir kanun hiçbir za
man makabline teşmil edilemez. Bu, Milletlerarası 
bir kaidei hukukiyedir. Bütün milletler bu ka
ideyi kabul etmişlerdir. Bu kaidenin tenkit ve 
münakaşaya tahammülü yoktur. Binaenaleyh 
Zeki Rıza Sporel'in mukadderatı mütalâa edi
lirken muahhar bulunan Türk Ceza Kanununun 
20 nci maddesi değil bu vatandaşa isnat edilen 
fiilin vukubulduğu tarihteki mevzuatı hukukiye-
nin nazarı dikkata alınması lâzımdır. Yani fiil 
tarihinde meri olan kanun 1274 sayılı Ceza Ka
nunudur. Yukarıda arzettiğim gibi bu kanunda 
hidematı ammeden memnuiyet cezası yoktur. 
Binaenaleyh Zeki Rıza Sporel kısmi de olsa hi
dematı âmmeden memnuiyet cezasiyle hükümlü 
değildir. Bu sebeple Zeki Rıza Sporel'e ait se
çim tutanağının kabul edilmesi lâzımdır. Maama-
fih söz ve karar heyeti celilenindir. (Soldan en 
doğrusunu şmdi söyledin sesleri). 

Binaenaleyh işin tetkikiyle vatandaşın mağ
duriyetine meydan verilmemesini ve eğer arzet
tiğim mütalâada isabet varsa kabul buyurulma-
smı, yoksa yine hukuki sebeplerle, hukuki kaide
lerle, hukuki metinlerle tenvir edilmekligimi 
heyeti celileden rica ve hürmetlerimi arzederim. 
(Sağdan alkışlar). 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Arka
daşlar, bu millî mevzular beni talebeliğimden 
beri alâkadar eden en mühim mevzulardan biri
dir ve bu yaştan sonra da bu Meclisin içinde 
de olsam, dışında da olsam daima millî mev
zulara bağlı kalacak ve millî mevzular uğrun
da icabederse seve seve kanını verecek bir 
karakterdeyim. 

Şu gazeteyi görüyorsunuz. Bu gazete Millî 
Türk Talebe Birliğinin 1933 te çıkardığı bir 
gazetedir. 

Bir adam vardır, Türk Edebiyat tarihine 
geçmiştir. Bu adam Millî Mücadele sırasında 
bizim ana dâvamıza silâh çekmiş manen arka
dan vurmuştur. Cephede kan, ateş, arkada 
bir bozgunculuk vardı. Bu adam 1933 sene
sinde tuttu Atatürk 'ü methetmek için Cumhu
riyet Gazetesinde makaleler yazmağa başladı. 
Şimdi, karşınızdaki bu Fahri Kurtuluş Birlik 
Gazetesinde' şunları yazdı : «İnanmadığınız 
bir imanın büyük eseri hakkında söz söylemeğe 
hakkınız yoktur, susunuz dedim. Edebi şöhre
tiniz ne kadar yüksek olursa olsun Türk edebi
yatının Serveti Fünun devrini nazım ve nes-
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rinizle istedikleri ve istediğiniz kadar liyakatle 
idare etmiş olunuz, şu ve bu eserlerinizi iste
dikleri ve istediğiniz kadar Türk edebiyatının 
şahikalarından sayakoyun, sayakoysunlar, bun
larla beraber siz her şeyden evvel bu milletin 
kendisini duymaya başladığı günden itibaren 
onun büyük hamlelerine daima muhalif ve bi
gâne kalmış bir insansınız. 

Çok uzak maziden bahsetmiyeceğiz; Türk 
insanca yaşamak için silâha sarılmıştı. Millî 
hareket, bu büyük hamlenin ilk canlı ifade
siydi. O vakit siz ve arkadaşlarınız bu milletin 
istiklâlini kazanmak için izhar ettiği heyecana 
ve imana duygusuz ve bigâne kaldınız, bu 
kuvvete inanmadınız. 

Arkadaşlar; birinci askerliğimi bitirdikten 
sonra Mersin'de bana da bir gazete çıkarmak 
nasip oldu, askere giden bir arkadaşımın bu 
vazifesini üzerime aldım ve yürüttüm ve yine 
millî dâvalar gelince şöyle yazılar yazdım : 

EMlNÎTTÎN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Ta
rihi kaçtır? 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — 24 Ha
ziran 1943 tür, onlarınki gibi üç günlük de
ğildir. 

« Memleket teker teker hepimizin ah
lâkına ve. karakterinin sağlamlığına dayanmak
tadır.» 

Bu dünkü şartlar içinde hepimiz millî ter
biye çerçevesi dahilinde hareket etmeğe mec
bur insanlarız. Türkün halletmeğe mecbur ol
duğu her dâva daima bir şahsiyete ve daima bir 
aile terbiyesine dayanan bir olgunluk taşır. 

Biz bugünleri millî bütünlük, millî ahenk 
içinde idrak ettik. Biz büyük dâvaları millî 
inanış ve hassasiyet içinde başardık. Bizim bir 
avuç Türk varlığı ile ruhlarımızla başbaşa ne 
kadar ulvi harb sahneleri yarattığımızı bütün 
dünya çok iyi bilir, önümüzdeki hakikati mü
dafaa etmekten âciz olanlar Büyük Millet Mec
lisine âza seçilemezler. Bunun tarihi 1943 Şu
battır. 

Yine başka bir yazım : (Sağdan devam, de
vam sesleri). Elbette devam edeceğim. 

«Türk Milletinin baht yıldızı birçok sene
ler, sönük gitmek insafsızlığını gösterdi. ..Düş^ 
man tâ can evimize kadar yürümüştü. Karara-
ran hava Türkün tarih boyunca taşıdığı şerefi 
tehdit etmek istidadını göstermişti. Herkes 
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. ümitsizliğe, herkes ne olacak demeğe başlamış
tı. 

Ol. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Kendini medhediyorsun. Yeter. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Devamla) — 
Sus General fazla konuşma. Sana konuşma ter
biyesini öğretirim. Karşındaki adam 34 yaşın
dadır. Sen de buraya gelir konuşursun. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
İçtüzüğü tatbik edin Reis bey. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Devamla) — Ken
dilerinde vatan için çekecekleri fedakârlıkların 
takatini bulamıyanlar Türkün bu saldırışı kar
şısında tutunamıyacağını azmi iddia ettiler? Azmi 
insan bu mücadelenin boşluğunu söylemedi? 
Azmi münevver dâvamıza silâh çekmedi? 

Şimdi arkadaşlar, bütün bu yazılarımdan an
ladınız ki, memleketin bir adama, millî mücade
lenin bir insana muhtaç olduğu bir zamanda Ze
ki Riza Sporel; kardeşim hasta, yanma bıraka
cağım kimsem yok, millî mücadelenin ne şekil 
alacağını bilmiyorum, bunun için cepheye git
medim, demiştir. Hukuk meseleleri hukukçula
rın payı olsun fakat bir millî vicdan vardır, 
bir millî ahenk vardır, bir millî inanış vardır, 
biz bu inanış içinde her şeyi heran feda ederek 
bu dâvayı müdafaa etmesini bilmezsek bu top
raklar bizim olamaz. (Soldan, bravo sesleri) 
Millî mücadele yıllarının karekteri her şeyi feda 
ederek yalnız vatan ve yalnız her şeyden üstün 
olan vatan içindir. Binaenaleyh askeri 
mesuliyet ve vazifesinin kutsiyetini bilmiyen bu 
arkadaşımıza şu misali hatırlatırım. 27 Ağustos 
1927 de emir alan merhum albay Reşat, Çığıl 
Tepesini beş dakika geç aldığı için intihar etmiş
tir. Bu mukaddes vatan evlâdı, Zeki Riza Spo
rel gibi o vazifeye gitmemeyi bilemezmiydi? Hal
buki beş dakika geç kaldığı için intihar etmiştir. 
Zeki Riza'mn, bu millî heyet arasında bulunma
sının ne dereceye kadar yeri vardır? İstiklâl 
şehitlerinin ruhu gelip bunu bizden sormıyacak-
mıî 

Size şunu da hatırlatırım. Benden evvel söz 
söyliyen Refik Koraltan eğer bitaraf bir münek
kit olarak konuşsaydı şunu söylemesi lâzımge-
lirdi: Arkadaşlar biz burada jüridik bir vaziyet
teyiz, kanun kanundur, amma biz kanunun üs
tüne de çıkmasını biliriz, hatırlar mısınız geçen 
devrede, bir arkadaşımızın da askerlik suçundan 
dolayı riullet vekilliğini geri almıştık... Bitaraf 
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bir münekkidin böyle konuşması lâzımdır. Siyasi 
hayatta tenkidoderken herşeyi açık olarak söyle
melidir ve ondan sonra efkârı umumiyetim notu
nu istemelidir. 

Heyeti mahsusa mahkeme değilmiş. O zaman 
heyeti mahsusaya salâhiyet verilmiş ve kararları 
karar olarak tanınmamış olsaydı bu kararın ref'i 
için kanun çıkar mıydı? Bu adlî tâbiri de kendi
lerine bırakıyorum. 

Sonra Necati arkadaşım nispeti askeriye
sinin katedileceğine dair o zaman kanun yoktu 
diyorlar. Çok rica ederim, biz memleket evlât
larım vazifeye sevk için kanunu mu çıkaracağız? 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — As
kerî Ceza Kanununu okumamışlardır. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Devamla) — Biz 
memlekette vicdan terbiyesinin ve mefhumunun 
uyanmasını istiyoruz. Hele mevzu vatan meselesi 
gibi bir mevzu olunca; bunun kanun fevkinde 
mütalâa edilmesi lâzımdır. 

Sonra Ahmet Ataman'm ve Fikret Yüzath' 
ııın müdafaalarından bahsettiler. Bu gibi hâdise 
fiiliyat sahasına intikal edince üç gün zarfında 
müdafaa edilemez. Mademki Zeki İm kadar 
masummuş, Ahmet Atman, ceza verildiği zaman 
niçin harekete geçipte müdafâa etmemiş? O va
kit nerde idi? Üç. gün evvel Tasvir gazetesinde 
üc beş satır bir yazı yazmış. Ben de bulurum. Bun
ların katiyen kıymeti yoktur arkadaşlar. (Sol
dan : bravo sesleri). 

Bu itibarla; bundan evvel, nasıl diğer arka
daş (memleketin ana temeli olan askerlik vazife
sinden dolayı) geri çevrilmişse Zeki Rızanın da 
geri çevrilmesini jüri tik karar olarak yüksek he
yetinizden bekliyor ve rica ediyorum. (Soldan : 
Bravo sesleri, alkışlar). 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) — Sa
yın arkadaşlar, Zeki Rıza Sporelin mazbatasının 
reddi kararma varan Komisyon, hukuk bakımın
dan bazı esaslı hatalara uğramıştır. Ben bu, sas-
lı hataları üzrinde durmak ve izah etmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Müzakere mevzuu olan mazbatadan anladı
ğımız şudur; Zeki Rıza Sporel Millî mücadelede 
üsteğmen idi. vukubulan davete icabet etmedi: 

ğinden, Bursada teşekkül etmiş olan heyeti mah
susa kararı ile nispeti askeriyesi kat edilmiştir. 

Gl. K. SEVÜKTEKİN (Diyarbakır).— As- . 
kcrlik meselesi var, 
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İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Devemla) — Efen

dim, biz mazbatadaki esaslara göre veziyeti izah 
ediyoruz. Askerlik bakımından işi müdafâa eder
seniz, generalim ona da cevap veririz. 

Askerlik nisptinin katı, rütbeden mahrumi-
miyeti istilzam eder. Rütbeden mahrumiyet kıs
men kamu haklarından mahrumiyettir. Teşkilâ
tı Esasiyemizin 12 nci maddesine göre, kamu hak
larından mahrum olan kimse Milletvekili olamaz. 
Şimdi burada bu hâdisenin kanun hükümlerine 
ve hukuk kaidelerine uygun olup olmadığını 
halletmek lâzımgelir. Dünyanın her tarafında 
olduğu gibi bizim memleketimizde de mahiyeti
ni kaybetmemiş bir hukuki tâbir vardır « her 
hâdise vukuu zamanında iner'i olan ahkâma gö
re mütalâa edilir » 

Şimdi Zeki Rıza Sporel'in askerlikten nispe
tinin kesilmesine ait karar 1339 senesinde veril
miştir. 1339 senesinde mer'i olan ceza kanunu 
ile onu mütaakıp 1340 senesinde yapılmış olan 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu muvacehesinde bu ka
rarın doğru olup olmadığını kısa bir tetkik ile 
anlamak mümkündür. 

Bu noktaya işaret etmeden evvel Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu Anayasa olarak Türkçeye ter
cüme edilirken yapılmış olan bir ifade yanlışlı
ğını hatırlatmak isterim. Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 nci maddesinde Milletvekilliğine 
mâni olan halin hukuku medeniyeden ıskat ce
zası olduğu tasrih edilmişti. Halbuki şimdi; 
Anayasada bu tâbir yerine kamu hizmetlerin
den mahrumiyet tâbiri konmuştur. Bunun za
manı geldiğinde tashihi için Yüksek Meclise 
müracaat edeceğiz. 

1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanunu meri
yete girdiği vakit memleketimizde 283 tarihli 
Ceza Kanunu mer'i idi. 

Nitekim Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 n-
ci maddesine Milletvekilliğine mâni olan hal, 
hukuku medeniyeden mahrumiyet olarak ifade 
edilmiştir. Ayni tâbire mütenazırdır. Şimdi ce
za Kanununda bu kanunda hukuku medeniye
den mahrumiyet asli bir ceza olarak mütalâa 
edilmiştiı*. Bunun hükmen sübutu lâzımgelir. 
Binaenaleyh, bir kimse mahkeme karariyle hu
kuku medeniyeden sakıt olunca mebus olma
masında hiç kimsenin şüphesi yoktur. Zeki Rı
za Sporel'e bu şekilde kanuni bir formalite ile 
verilmiş bir karar yoktur. Heyeti mahsusalarm 
kararların hukuki mahiyeti nedir? ceza mahi-
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yetinde midir, yoksa bir inzibati muamele mi
dir? Bunu tetkik etmek lâzımdır. Bu noktayı 
aydınlatmak için 3527 numaralı Af Kanunu 
müzakeresi esnasında Adliye Encümenince tan
zim edilen mazbatanın bir fıkrasını okumak kâ
fidir 

Adliye Encümeni mazbatasında deniliyor ki; 
İstiklâl Mahkemesi mahkûmları hakkında ka
bul edilen affın Hâkimler ve Memurin Kanu
nuna göre yapılan inzibatî muamelelerde, ih
raca, askerî nispetlerin kesilmesi, .suretindeki 
bükme şâmil olmamak üzere denilmektedir. 
Dernek ki, Adliye Encümeni bu muameleyi in
zibatî bir muamele olarak kabul etmiş ve le
hinde mütalâasını bildirmiştir. Halbuki, Teşki
lâtı Esasiye Kanununda inzibati bir ceza ile 
mahkûm olanların mebus olamıyacaklarma dair 
bir hüküm yoktur. Bu bakımdan Tutanakları 
İnceleme Komisyonunun kararı hukukî kaide
lerle kabili telif değildir. İşin his kısmına ge
lince; onu vicdanınıza terkediyorum. Millî Mü
cadeleye iştirak etmemiş bir vatandaşın mebus 
olup olmaması kararı herkesin vicdanında yer-
alması gereken bir mevzudur. 

(Doğru sesleri). 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Muh

terem arkadaşlar; Zeki Rıza Sporel'in Mebuslu
ğuna mâni ve kanunî bir mesnet olmadığı söylen
di. Evvelâ bu husustaki mütalâamı arzedeyim. 

Anayasanın 12 nci maddesinde tesbit edilmiş 
Mebusluğa mâni şeyler: 

«Yabancı Devletin resmî hizmetinde bulunan
lar, terhibli cezaları veya hırsızlık, sahtecilik, do
landırıcılık, emniyeti kötüye kullanma, hileli if
lâs suçlarından biri ile hükümlü olanlar, yabancı 
bir devlet tâbiiyetinde olduğunu iddia edenler, 
hukuku medeniyeden ıskat edilenler. Milletvekili 
olamaz. Bunlar sureti katiyede Milletvekili 
olamaz. Bu demek değildir ki, kendi mukad
deratına, milletin mukadderatına kanun ve ki
taba girmeyen bin bir şeyi mütalâa ederek karar 
vermek salâhiyetine malik değildir. 

Büyük Millet Meclisi bir gün vazıı kanunun 
ihtimal vermediği, hatıra getirmediği her hangi bir 
şey huzuruna geldiği vakit; hayır bu mevzuuba-
his olamaz, gayrimütefekkir, düşünmeyen bir 
Meclis karşısında değiliz. Hisseder düşünür ve 
karar verir. Memleketin menfaati, hakkı ve âdil, 
vazıı kanunun maksadı neyi icabettirirse onu 
yapar. 
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Millet Meclisleri hele Âyansız olursa hemen 

de hiç bir kayıtla mukayyet değildir. Müsaade
nizle size bir iki satır okuyacağım: meşhur bir 
âlimin hukuku siyasiye kitabından. Bir kaç de
fa ismi mevzuubahsoldu; ojen Piyer. 

intihap mazbatalarını tetkik ederken Meclisi 
Mebusan tamamen müstakil bir jüri heyeti rolü
nü ifa eder.Klemanso, mebusluğu kanuna uy
gun olmıyan bir adam hakkında söz soyuyor. 
Mebus olması lâzımdır, kanunen mani değildir. 
Mebus olmasına şu veya bu hareketi diyor ve 
şunu ilâve ediyor: «Meclis ne heyeti adûldür, 
ne de bir mahkeme. Burası bir Mebusan Mec
lisidir, intihap hakkında ve siyasi bir mesele 
üzerinde karar veren bir Heyeti siyasiyedir. 
İntihap hususunda Meclis müstakil ve vâsi ve 
fiili bir salâhiyeti haizdir.» 

Adliye Nazırı cevap veriyor; «Vakıa 1871 
de Prens Dorleanm,1848 de Lüi Napolyoıı 
Ponopart'm, 1871 de bazı vali ve mutasarrıfla
rın mebusluklarını Meclisi Millî kanuna rağ
men tasdik etti ise de ozaman ile bugün ara
sında azim bir fark olduğunu unutmamalıdır. 
Ovakit kuvvei teşriiye bir Meclisten ibaret idi 
ve bu Meclis bir kanunu dilediği gibi tadil ede
bilirdi. Halbuki bugün Meclisi Mebusandan 
başka bir de Meclisi Ayan vardır. Meclisi 
Ayanın muvafakati olmadıkça siz, Mebuslar, bir 
kanun tadil edemezsiniz...» ve kanunu dilediği 
gibi tadil edebilirdi. Siz Meclisi Ayan tastık 
etmeden bir kanunu tadil edemezsiniz» dedi ve 
Meclis bilâkin'nin mebusluğunu reddetti. 

Şimdi bunu söyledikten sonra şurada 8 - 10 
satırlık bir kısmı daha okuyacağım, çok ehem
miyetlidir. Diyor ki : «Biz o tarihî müzakere 
ve karardan kendi fikrimizce şu neticei esasiye-
yi çıkarıyoruz: Meclis kendi azasının intihap 
mazbatalarını tetkik ederken ne kavanini 
mevcudenin maddeleriyle, ne de müntehipieri-
nin kararlariyle mukayyet değildir. Bilâkis Mec
lis bu türlü mazbataların tetkiki hususunda 
müstakil ve bu istiklâl her türlü kuyut ve şu-
ruttan azadedir. Eğer Meclis kanunlarla mu
kayyet olmak lâzım gelseydi balâda zikretti
ğimiz mebusun mahkûmiyeti kararı Adliye Ve
kili tarafından Heyete tebliğ edilince Meclisçe 
bilâ müzakere feshi intihaba karar verilmek 
icabederdi. 

Kezalik Meclis, müntehiplerin karariyle 
mukayyet olmak lâzım gelseydi tetkiki intiha-
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Dat enirinde yegâne vazifeyi adedi arayı sadece 
cem ve tarhtan ibaret olur ve (Müsyo Bilânki) 
lüzumu kadar rey kazanmış olduğundan Meclis 
adedi kanuninin kifayetine bakarak intihabı 
vâkıı tasdik ederdi. 

Tetkiki intihabat hususunda Meclislere salâ
hiyeti mutlaka bahşeden Kanunu Esasinin ne 
metni, nede ruhu intihabatm tetkikmda Meclis
leri kanunlarla, yahut müntehiplerle takyit 
etmiye müsait değildir.» 

Refik Koraltan arkadaşımız «Lâtakrebussa-
lâte ve entüm sükâra» yi okumasın. Çünkü 
altında bunu tekzip eden bir şey yoktur. 

Şimdi arkadaşlar fiile geliyoruz. Zeki Rıza 
Sporel ile şahsen hiçbirimizin düşmanlığı yok
tur. Vatandaş buraya bize arkadaş olarak gel
dikten sonra ayrılması bizi muztarip te eder. 
(Soldan, doğru sesleri). 

İnsan olarak, Türk olarak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Âzası olarak bir arkadaş in
tihap edilip te buraya geldikten sonra ayrılırsa 
biz ıstırap duyarız. Bu arkadaşın içindeki ıs
tırabı ben hissetmiyor değilim. Fakat herşeyin 
üstünde Türk Milleti ve her şeyin üstünde 
Türk Milletinin mümessili olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi vardır ve onun menfaatini dü
şünmek mecburiyeti vardır. Bu menfaati kanu
na aykırı olarak değil, kanuna tamtamına mu
tabık olarak düşünüyoruz. Buna şahsen kaniim. 

Millî Mücadele başladığı zaman burada 14 
yaşındaki çocukların, kadınların yardımına 
muhtaç olduğumuz bir devir yaşıyorduk. 14 ya
şındaki çocuklar koşup geldikleri zaman kabul 
etmezsek sinnini tashihe gidiyor, kadmlar bize 
yaıdım ediyordu. Böyle bir zamanda vazifesi 
vatanı kurtarmaktan ibaret bir askerin davete 
icabet etmemesi ne demektir? Size sorarım. 
Gelin memleket tehlikede; hayır memleket de
ğil bütün vatan ve bütün Türk Milleti tehlikede 
bu başka harplere de benzemiyor. Lisanı hal 
ile Zeki Sporel'e söylenen bu, gel bize yardım 
et, sana çok ihtiyacımız var, cümlesi söylen
diği zaman, hastayım gelemem diyor. Bu ar
kadaş şayanı teessür, dür ki, bizim Komisyon
da cevap verdiği zaman ben hasta değildim, 
hemşirem hastaydı diyor. Görüyor musunuz 
tenakuzu?.. Orada ben hastayım gelemem di
yor, burada hemşirem hastaydı diyor. Demek 
ki, pek de hakikate taallûk eder bir beyanat 
değil. Pekâlâ biz mazereti de kabul ediyoruz, 
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gelemiyor. Zafer oluyor, herkes Anadolu'dan 
İstanbul'a sevinerek koşuyor memleket kurtul
muş bulunuyor, askerler terfie mazhar olmuş
lar hepsinin göğüslerinde kırmızılı kurdelalarla 
birer Şeref Madalyası vardır. İstanbul'da bir 
arkadaş var askerlikten matrut, bir ıstırap duy
muyor, keski ben de gideydim de şu şerefli va
zifede bulunaydım demiyor. Onu da bırakın 
askerlikten matrut olmak fena vaziyetinden kur
tulayım, Ankara'da bir heyet teşekkül etmiş 
gideyim, masumiyetimi ispat edeyim, şu fena 
vaziyetten kurtulayım demesi lâzımgelirken onu 
da yapmıyor. Eğer bundan menfaat çıkmamış 
olsa idi bunu da bir tarafa bırakacakdım. On
dan sonra meslek arkadaşları zaman zaman 
işlerini, güçlerini, ticaretlerini bırakarak va
zifeye davet edilirken bu arkadaş askerlikten 
matrut olmak menfaatından faydalanarak tiea-
caretinde devam ediyor ve Ankara'ya gelipte 
iadei haysiyet etmek istemiyor. 

Refik Koraltan arkadaşımız Milletin şefka
tinden bahsetti; evet millet te onun mümessili 
olan Büyük Millet Meclisi de çok şefkatlidir 
ve o şefkatinden dolayıdır ki, Heyeti Mahsu-
sayı teşkil ederek onun vasıtasiyle İstanbul'
daki askerlerini çağırdı. Tasavvur ediniz bu 
Heyeti Mahsusa ozaman teşekkül etmeseydi ne 
olurdu? Ordu doğrudan doğruya subayı çağı
rırdı. Gelmeseydi ne olurdu? İdam. (İdam ses
leri). İşte size Türk Milletinin ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin şefkatini gösteren bir 
delil. Fakat bu şefkat nasıl gösterilir? Vazife
ye davet ederken cürmü ile ceza arasındaki 
nispet düşünülür. İstanbul'dan belki şöyle, 
böyle olur gelemezse idam gibi ağır bir ceza 
ile karşılaşmasın, tasavvuru şefkatin izharına 
vesile olur. Yoksa onun Büyük Millet Mec
lisine Onun şerefini ihlâl edecek bir arkadaşı 
almakla değil. (Bravo sesleri). 

Biz şefkati, biz merhameti, biz muhabbeti 
eğer gostereceksek Türk Milletine ve onun mü
messili olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
vaziyetine gösteririz. 

Zeki Sporel'ler gelirler, giderler, fakat 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin haysiyetini, 
şerefini kendisinin içinde, kendisinin haysiye
tine dokunur vaziyette bu kürsüden kendisi üze
rine şu mütalâalar beyan edilmiş bir arkadaşı 
içine alamaz. (Soldan bravo sesleri.) 

Arkadaşlar, vazıı kanun nasıl tasavvur ede-

.1946 O : 1 
bilirdi, yeni bir parti teşekkül edecek ve bu 
parti askerlikten tardedilmiş, Millî Mücadele
ye iştirak etmemi1? bir arkadaşı namzed göste
recek VM> İstanbul'daki sekmenler de bu arka
daşı intihap edecekler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gönderecekler. Sorarım, bu arka
daşlar bilselerdi namzet gösterirler miydi? 
İstanbul'daki seçmenler bilselerdi reylerini ve
rirler miydi? Ben size onların lisanıöıdan söy-
liyeyim; katiyen vermezlerdi. (Soldan bravo 
sesleri.) 

Efendim bu arkadaş partide vazife almış. 
efendim, bu arkadaş falan zatın teveccühünü 
kazanmış, şu zat ile resim çıkartmış, efendim, 
bu arkadaş futbol de büyük muvaffakiyetler 
göstermiş... Bunları biribirine karıştırmak doğ
ru değildir. Elini sıktığımız insanların içini bi
liyor muyuz? Herkes Zeki Sporel'in Millî Mü
cadeleye iştirak etmediği için askerlikten tar-
dedildiğini bilebilir mi? Biliyor mu idi, bili
yor mu idik? Elbette, hayır. Binaenaleyh bu 
işten bu şekilde bahsedilemez. 

Gazeteler Zeki Sporel'i hemende bir kahra
man yaptılar; bizi Avrupa'da temsil etmiş, İs
tanbul'da büyük muvaffakiyetler kazanmış, 
kahraman ve muvaffakiyetli bir sporcuymuş.. 
Olabilir. İnşallah bu millet sporcu gençler ka
dar ilim yolunda muvaffakiyet göstermiş genç
lerimizi de takdir edecektir. Bunlar Avrupa'
dan muvaffakiyetle döndüğü zaman sporculara 
nasıl kıyamet koparıyorsa Avrupa'da ve Ame
rika'da dünya gençleri arasında en yüksek ilim 
mertebesini kazanmış olarak gelenleri de binler
ce, onbinlerce vatandaşın istikbal ettiğini gör
meği temenni ederiz. (Bravo sesleri.) 

Arkadaşlar, afden bahsediyorlar. Af, ma
atteessüf insanların yaptığı herhangi bir kusu
ru ortadan kaldıracak ve taliin bastığı dam
gayı silecek mahiyette değildir. Çünkü bir 
portreyi, yağlı boya ile yapılmış bir resmi mu
şamba üzerinden silip muşambayı eski haline 
getirmeğe imkân yoktur. Onun üzerinde çizik
ler kalır. Af Kanunu bazı şeyleri kaldırıyor. 
Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmeğe 
lâzım olan vasıflar yazıldı mı bir daha silinmez. 
(Soldan bravo sesleri.) 

Arkadaşlar; buradaki muhaliflerimizin ve 
bütün muhaliflerimizin şunu insafla gözönüne 
almalarını rica edeceğim. Dört sne evvel bizim 
Partimizde, arkadaşlardan bir çoğunun ahlâki 
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temizliği ve fazileti hakkında şahadet ettiği bir 
genci, vaziyeti Zeki Rıza Sporel'ın vaziyetin
den çok daha hafif olduğu halde, biz bu Meclise 
kabul etmedik. Bu gencin mahkûmiyeti üç ay
lık bir mahkûmiyetti. Asker elbisesini giymiş, va
zifesi başında çalışmış fakat arasıra orada bu
lunuyor gibi göstererek İstanbul'a gitmiş... tşte 
biz o genci Meclise almadık, bizim Partimi/dendi.. 
Bunun bir parti işi gibi düşünürlerse insafsız
lık ederler. 

Bazı arkadaşların Zeki Rıza Sporel hakkın
daki hüsnü şehadetlerinden bahsettiler. Bu hüs-
nüşehadet zamanına tesadüf eden günlerde Zeki 
Sporel'in maiyetinde çalıştığı îtfaiye kumanda
nı, kendi isminin verilmesine müsaade etmiştir. 
Necmettin incesu haber veriyor ve diyor ki: Evet 
benim maiyetimde idi fakat böyle bir hizmet gör
memişti. 

Arkadaşlar; bazı gazeteler nedense bizm par
timize taallûk eden işlerde mutlaka yanlş gören 
bir gözlük takıyor ve kırık kalem kullanıyorlar. 
Genel Sekreterin bir tamimini güya bizim ara
mızda toplanarak Zeki Rıza Sporel hakkında ve
rilen bir kararın delili olarak gösterdiler. 

Arkadaşlar şu iki sırayı bırakırsak burada
kiler bizim Partimizdendir. Soruyorum: Allah 
aşkına bir gün Zeki Rıza Sporel hakkında birşey 
konuştuk mu? (Asla sesleri) .Yalnız iptidasm-
danberi bu işi mesele yapan arkadaşlarımız oldu. 
Evet, bu koridorlara aksetti, Zeki Sporel bu 
şerait altında mebus olamaz dendi. Fakat bütün 
bunlar şahsi idi, Parti içinde böyle birşey konu
şulmadı. Genel Sekreter şubelere denilen tami
mi yapmışsa çok isabetli olmuştur, imkân olsay
dı ben bugün bütün Türk milletini buraya ça
ğırırdım. Genel Sekreter ne demiş? Şugün yapı
lacak toplantının zabıtlarını okuyun ve okutun 
demiş. Elbette arkadaşlar, elbette okutacaktr. 
Çünki haklıyız. Çünki B. M. Meclisinin ulviyeti
nin mahfuz kalmasını istiyoruz. (Soldan bravo 
sesleri). Elbette Genel Sekreter böyle birşey 
yapacaktı. Ben şahsen bugün yirmi otuz kişiye 
buraya gelsinler diye kart verdim. Beni dinlesin
ler diye değil, hakikati görsünler ve anlasınlar 
diye. Bu kalabalık ta niçin geldi? Elbette onun 
için geldi. Memleket hayatına taallûk eden biriş 
var, göreyim, anlıyayım, kim haklı, kim haksız 
düşüncesi ile geldi. (Alkışlar), tşte Genel Sek
reterliğin tamimi yapıldı ise bunun için yapıl
mıştır ve pek iyi yapılmıştır. 
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Arkadaşlar, herkesin kendi hizmetini kendi 

hususi sahasında ölçelim ve orada takdir edelim. 
Zeki Rıza Sporel, sporda memlekete hizmet etmiş 
midir? güzel. Mükâfatını görmemiş midir? Çok 
ziyadesiyle. Avrupa'ya, gitmiştir, himaye göı-müş-
tür, arkadaşları olan veterinerlerin bir çoğu 
bugün mezarda, bir kısmı sefalet içinde dolıtşı-
ken kendisi bu sayede zengin olmuştur. 

Fakat spor sahasındaki muvaffakiyet insana 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde mevki vermez. 
Burası futbol sahası değildir, Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. (Soldan bravo sesleri, sürekli 
alkışlar). 

BAŞKAN — General Eyüp Dıırukan. 
Gl. EYÜP PURUKAN (Hatay) — Arkadaş

lar; Zeki Rıza Sporel arkadaşımızın Milletve
killiği tutanağının kabul veya reddi hakkında 
yapılan müzakere esnasında, kendisinin Istan* 
bul'daki hizmetinden ve istanbul'daki gizli teş
kilâttan bahsedildi. Vereceğiniz kararda isa
beti temin edebilir gayesiyle istanbul'daki teş
kilâttan ve çalışanlardan ve bunlarda çalışma
yıp ceza görenlerin neden dolayı ceza gördük
lerini izah edip sizleri bu hususta bir miktar 
tenvir etmek istiyorum. 

Arkadaşlar; mütarekeyi mütaakıp istanbul 
işgal edilince istanbul'da ufak ufak birtakım 
vatansever grupları teşekkül etti. 

Bunlar bilâhara Anadolu'da Millî Mücadele 
başlayınca Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti
nin ve Millî Müdafaa Vekâletinin emriyle ten
sik ve lavzrf edildi. Nihayet bu gruplar başlı
ca ikiye indi. Birisi M. M. Grupu, yani Millî 
Müdafaa Grupu idi, diğeri ise Felah Grupu idi. 
Binaenaleyh, istanbul'da mesuliyetti ve Anado
lu'nun, Erkânı Harbiyei Umumiyenin emri al
tında çalışan bu iki gruptu. Bunların mensup
ları başlıca ikiye ayrılmıştı. Birisi Anadolu or
dusu kadrosuna dâhil subaylar, diğeri bunlara 
yardımcı mahiyette olanlardı, ismi geçen, bu
gün rahmeti rahmana kavuşmuş bulunan, o va
kit süvari miralayı olan Esat Paşa, evvelâ i l s r -
kez Kumandanı idi. Sonra Polis Müdürü oldu. 
Kendisi gizli bir teşkilâtın şefi değildi. Fakat 
bununla beraber gizli teşkilâtlarla daima te
masta bulunur ve Anadolu'ya hakikaten çok 
kıymetli hizmetler yapardı. Bunun emri altın
daki subaylardan bir kısmı arzettiğim bu grup
lardan birine mensuptular, bazılarının da hiç 
bir grupa intisabı yoktu. 
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Demin Refik Koraltan arkadaşımızın bahset

tiği M. O. namı nıüstearı altında yazı yazan ve 
şimdi bir şefaat telgrafı çeken Razi isminde 
birisi vardı. Bu zat muhtelif yerlerle temas 
ederek raporlar hazırlar ve bu raporları merkez 
kumandanına ve hattâ merhum Ali Rıza Paşa
nın sadareti zamanında ona kadar götürür ve
rirdi. Bunlar döner dolaşır gizli teşkilâta ge
lirdi. Fakat diyebilirim ki, bu raporlarda hemen 
isabetli hiç bir şey görmedim. Binaenaleyh, 
kendisinin bugün bir şafaat yapmasında da 
bir isabet yoktur. 

Zeki Sporel'in merkez kumandanlığının giz
li hizmetlerinde ve Anadolu lehinde çalıştığını 
söylüyorlar. Millî Mücadelenin sonunda Erkânı 
llarbiyei Umumiye Riyaseti Gruplara emir ver
di, Millî Mücadelede, Millî Mücadele için çalı
şan subay, askerî memur ve sivillerin isimlerini 
bildireceksiniz, dedi. 

NAZIM POROY (Tokad) — Paşam, siz o 
vakit no idiniz? 

Ol. EYÜP DURUKAN (Devamla) — Ben 
Anadolu Ordusuna dâhil olarak Felah Grupunun 
imalâtı Harbiye Mümessili idim. istanbul ve 
civarındaki esliha vo mühimmatın ve askerî fab-
r'kalara ait tezgâh, âlât ve edevatın Anadolu'ya 
kaçırılmasiyle muvazzaftım. (Soldan, allah razı 
olsun sesleri). 

Erkânı Harbiyei Umumiye emir verdi; Mil
lî mücadelede Anadolu ordusuna dâhil olarak 
çalışanların ve müzahir vaziyette bulunanların 
isimlerini bir cetvel halinde bildiriniz, dedi, Bu 
cetveller yapıldı, Erkânı Harbiyei Umumiye Ri
yasetine takdim edildi. Hattâ bugün dahi, tah
min ederim ki, bunlar mahzeni evrakta mevcut
tu?. 

01 .ALt RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Millî Savunma Bakanlığında da mevcuttur. 

01. EYÜP DURUKAN (Devamla) — Evet, 
Millî Savunmada da mevcuttur. 

Eğer bu arkadaş hizmet etmişse, hattâ müza
hir olarak, yani ikinci veya üçüncü derecede hiz
met eylemişse mutlaka bu cetvellere isminin gir
mesi lâzımdı. Çünkü Esat Paşanın maiyetinde 
millî mücadelede gizli olarak çalışanların hiçbi
risinin ismi unutulmamıştır. Farzımuhal olarak 
bu gibi hizmette bulunmuş ve ismi de cetvele gir
memiş olsun, öyle f arzedelim. Nihayet Bursa Hey
eti Mahsusasına çağrılmış ve gitmiş. Gittiği 

(.1946 O : 1 
vakit ben hastaydım, yahut hemşirem hastaydı 
diyecek yerde ben İstanbul'da Merkez Kuman
danı Esat Beyin maiyetinde gizli olarak çalış-

! tim deseydi bunu derhal Esat Beyden soracak
lardı o vakit Esat Bey hayatta idi ve bütün teş
kilâtta çalışan mesul arkadaşlardan soracaklardı. 
Bu suretle bu adam mahkûm olmıyacaktı. Çün
kü bunun misalleri vardır. Bazı subaylar veya
hut memurlar Bursa Heyeti mahsusasına gittik
leri vakit iddia ettiler ve filânın maiyetinde ça
lıştım, şu hizmetleri gördüm dediler. Bunlar hak
kında heyeti mahsusa tahkik etti, tetkik etti 
ve hepimizden sordu, tahriri cevap aldı ve bu 
suretle mahkûm olmaktan kurtulanlar dahi oldu. 

Şu halde kendisinin böyle bir hizmeti olaca
ğını zannetmem. Çünkü delil meydandadır. Veri
len cetvellerdeki arkadaşlar hizmetlerine göre B. 
M. Meclisince kimi takdirname ile, kimi İstiklâl 
madalyasiyle, kimisi terfile taltif edilmişlerdir. 
Binaenaleyh bu arkadaşın bunlar arasında* ismi 
katiyen yoktur, olsaydı böyle mahkûm olmasına 
imkân yoktu. (Soldan bravo sesleri) Haydi ken
disi bunu söyliyemedi, takip edemedi; bugün 
kendisi hakkında hüsnü şehadet eden arkadaşla
rının o vakit bu şehadetlerini yapmaları lâzım-
gelirdi. Doğru idiyse ve o vakit bu şehadetlerini 
yapmış olsalardı kendisi o vakit bu mahkûmiyete 
uğramazdı, vatanın muhtaç olduğu bir zamanda 
lâzım olan hizmeti yapmamak şerefsizliğine düş
memiş olurdu. Binaenaleyh hizmetleri hakkında 
söylenen şeylerin bence katiyen aslü esası yoktur. 

Bilâhare affedilmiş olmasını ileriye sürüyor
lar. Bilâhara affedilmiş olsa dahi bu belki hide-
matı âmmeden dolayı kayıplarını kendisine iade 
etmiştir. Fakat memleketin, vatanın kendisinden 
beklediği vatan borcunu ifa et dediği vakit 
te bu şerefli hizmeti ifa etmediğinden dolayı 
kaybettiği şerefi kendisine iade etmemiştir. (Sol
dan bravo sesleri alkışlar) Şerefi iade edilmiyen 
bir adamın burada yeri yoktur. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Daha 8 arkadaş söz almıştır. 
(Kâfi kâfi sesleri) Bir de müzakerenin yeterli
ğine dair bir önerge vardır. 

NECMEDDlN SAHlR SILAN (Tunceli) — 
ismim mevzuubahis olmuştur cevap vereceğim. 

REFİK KORALTAN (içel) — Efendim 4 
kelime müsaade edermisiniz? 

BAŞKAN — Lütfen kürsüye buyurun. 
REFİK KORALTAN (içel) — Efendim, çok 

heyecanlı konuşmada bulunan Fahri Kurtuluş 

— 63 — 



B : 13 6.12 
arkadaşım dedi ki, evvelce de Mecliste böyle bir 
karar verilmiştir. Zannederim geçen devrede 
Samsun Milletvekili Nasuhi Erzurumlu hakkında 
verilen karardan bahsediyorlar. O zaman da in
celeme Komisyonunda bulunan bir arkadaşını
zım. O arkadaş isnat olunan suç mahiyeti iti
bariyle de Anayasanın 12 nci maddesiyle alâ
kası bulunmadığını ileri süren arkadaşlarla be
raber mazbatayı Yüksek Meclisin huzuruna tak
dim edenler arasmdayım. O arkadaşın fiil ve 
hareketi de yine Anyasanın 12 nci maddesinin 
sarih hükmü ile alâkalı değildir. Fakat bura
da konuşuldu, görüşüldü, Meclisin kararını 
biliyoruz. Bu itibarla Fahri Kurtuluş arkada
şımız o devrede bulunmadılar, tabiî zaptı da 
okumadılar. Koraltan niçin onu müdafaa etme
di de bunu müdafaa etti dediler. Binaenaleyh 
zabıtları tetkik ederlerse bu kanaatlerini tas
hih ederler. 

L>. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Ben öy
le demedim. 

REFÎK KORALTAN (Devamla) — İkincisi 
General Eyüp arkadaşımızın ve Muhittin Ba
ha arkadaşımızın sözleri, nihayet huzurunuz
da belirttiğim hukuki ve kanuni durumu değiş
tirmek için kâfi değildir. Onlar nihayet kendi 
bildiklerini söylemişlerdir, (Soldan gürültüler.) 

Arkadaşlar ben burada söz söylerken bil
hassa üzerinde durulmasını yüksek dikkatinize 
arzettiğim mühim mevzular vardır. O zaman 
işgal mıntakasında bulunup ta buraya hattâ 
Büyük Millet Meclisinin dâvetine rağmen gel-
miyerüer vardır. Ve fakat zaferden sonra şu 
karar alınmıştır: Türk Milleti evlâdının bir 
tanesi dahi olsa bu katî zaferden sonra şurada 
veya burada bırakıp ihmal edemez, onu da bu 
camia içinde yuğurmak ve Millet bütünlüğü 
içinde yetiştirmek lüzumuna kail olmuştur. As
ker, sivil diplomat ve nihayet Büyük Millet 
Meclisine giren ve hattâ Heyeti Vekileye gi
ren birçok arkadaşlardan bahsetmiş ve üzerin
de durmuş idim. Zaten bu arkadaşlar da vazi
felerini yapmağa devam ediyorlar. Meseleleri 
bir zaviyeden mütalâa edip de bütün hassasiye
ti bir noktada teksif etmek bu Meclisin tarihiy
le kabili telif olmaz. Bu Meclisten çıkacak ka
rar ancak bir hissin ve düşüncenin ifadesi olur. 
O da kanun haysiyetinin fazilet ifade eden 
Cumhuriyet devrinde kanun hâkimiyeti fikri
nin Büyük Millet Meclisinden çıkan kanun hü-
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kümlerinin mahfuziyetini yine millet irade ve 
hâkimiyetine dayanarak behemal muhafaza et
mekte en mukaddes bir borçtur. Biz eğer bu 
yola girerek şu arkadaşımız gelmemiştir, şu ar
kadaş hizmet etmemiştir, şu arkadaşımızın fi
lân Devletin filân zamanda himayesini istemiş
tir, pasaportunu taşımıştır diye üzerinde du
rursak bütün aflara rağmen çok çirkin ve için
den çıkılmaz bir şekil alır. (Sağdan şiddetli al
kışlar, soldan hayır, hayır sesleri. Gürültüler.) 

NECMEDDİN SAIilR SILAN (Tunceli) — 
Refik Koraltan'm sözlerine karşılık vereceğim. 

BAŞKAN — Niçin söz istiyorsun? 
NECMEDDİN SAHtR SILAN (Tunceli) — 

Refik Koraltan'm sözlerine cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Buyurun söyleyiniz. 
NECMEDDİN SAHlR SILAN (Tunceli) — 

Arkadaşlarım; Tutanakları inceleme komisyonu
nun bu rapor üzerinde ilk defa kürsüye çıkan 
Koraltan, Heyeti mahsusa - istiklâl Mahkeme
leri kararlarına dokunulduğu zaman, benim Mil
lî mücadele saflarında genç bir insan olduğuma 
işaret suretiyle istiklâl Mahkemelerine nüfuz 
edememiş bulunduğumu, o zamana ait olayları 
kapsıyan kitapları da okuyamamış olduğumu söy
ledi vo bana gençlik çağının, Millî mücadele saf
larında geçen heyecanlı günlerini yeniden ya
şamak imkânını vermiş oldu. Bu itibarla ben de 
söz almak zaruretini duydum. 

ilk önce şunu söyliyeyim ki Koraltan'm, 
kendisini bu kürsüde sözünü dinletmek isteyen 
yaşlı bir insan vaziyetine sokmasına hayret et
miyorum. ı 

Onun doğum yılı 1889 dır; ben 1896 doğumlu 
olduğuma göre aradaki yaş farkı yedi yıldan iba
rettir. Fakat yaşadığımız günler ve yıllarla olay
lar onun sandığı gibi değil. 

Onun, Büyük Mecliste Milletvekili olarak ge
çirdiği yıllar, benim de gençlik ateşiyle, davetsiz, 
istanbul'dan kaçtığım ve Büyük Millet Meclisi
nin ilk kuruluş aylarından itibaren Millî Mü
cadele hizmetlerine katıldığım ve bu Meclisin 
şerefli çatısı altında çalıştığım zamanlara rastlar. 

Arkadaşlarım; yaş bakımından olan fark bir 
yana. Gerçekten bugün aramızda büyük bir 
fark var Ne hazin bir tecellidir ki istiklâl Mah
kemelerinde yer almış olan Koraltan, Ordudan 
kaçanları ölüm cezalarına çarpan Koraltan, bu
gün, o mücadele hizmetlerine çağırıldığı halde 
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Anadolu'ya gelmeyen, bu sebeple Ordudan çı
karılan ve artık askerî bir rütbe taşımak şerefin
den ebediyyen mahrum olan bir talisizi bu kür
süde müdafaaya çalışıyor, kanun maddelerini 
kendine göre yorumluyor. Heyeti Mahsusanm 
Mahkeme olmadığını söylüyor, adı geçen talisiz 
vatandaşı br millî kahraman gibi gösteriyor 

Arkadaşlarım, Heyeti Mahsusanm hukuki 
durumu bellidir; bunun üzerinde durmıya lü
zum yoktur. Vaziyet açıktır. Millî Mücadeleye 
Çağrlmış olan Orduya mensup bir vatandaş gel-
memştir; kanunları gereğince askerlik nispeti 
kesilmiştir. Orduda askerlik nispetinin kesilmesi 
demek, ordudan tardedilmek demektir. 

Hakkında böyle bir karar verilen vatandaş, 
bu kararları zamanında kaldırmak, Ordunun şe
refli saflarmdaki vazifesini görmek için Ordu 
makamlarına baş vurabilirdi. Bunu yapmamış
tır. Böyle şerefli bir vaziyetten neden kaçmıştır? 

Sonra, İstanbul'daki Millî Teşkilâtımızda 
hizmet eden ve bugün aramızdan ayrılan bir 
zattan bahsetti. Çöl savaşlarında ün alan, İstan
bul'da Polis Müdürü olarak çalışan Esat Bey
den şefaat diledi. Esat Bey, Esat Paşa Heyeti 
Mahsusa zamanında, bir arkadaşın da dediği gibi, 
sağ idi. Bu vatandaş, o zaman, bu kumandanın 
şahadetine neden müracaat etmemştir? 

Arkadaşlarım; İstiklâl Harbi Şehitlerinin 
ruhlarına hürmet etmeliyiz. Memleket çocuk
larının askerlik ödevleri için dahi kanun koyan 
Büyük Millet Meclisinde askerlikten tardedil-
miş olanlara yer vermemeliyiz. Çünkü Ordu
dan kaçmak, çağrıldığı halde Ordu hizmetle
rine gelmemekle müsavidir. Bu vasıfta bir 
insan Milletin hayatına taallûk eden meseleler 
üzerinde söz sahibi kılınabilir mi? Hayır, arka
daşlar. Bu vatan için döğüşen, aramızdan ay
rılan aziz ruhları tazibetmemeliyiz. (Soldan 
alkışlar). 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Zeki Rıza Spor-
el'in müdafaanamesini okuyacağım. (Soldan ol
maz sesleri). 

BAŞKAN — Müdafaa için yeterlik aleyhin
de söyliyecekler arasında size de söz vereceğim. 
Söz Komisyon Sözcüsünüudür. (önce müdafaa 
okunsun sesleri). 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Muhterem arka
daşlar, bendeniz huzurunuzda şahsen söz al
mış olarak gelmiyorum, içtüzüğün 18 nci mad
desi mucibince Zeki Rıza Sporel'in müdafaa-
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sini okuyacağım. (Soldan nasıl olur sesleri). 
İsterseniz okumıyayım. Müdafaa hakkıdır. İs
temezseniz iner giderim. (Soldan oku oku ses
leri) . 

(Zeki Rıza Sporel'in savunmasını okumağa 
başlad): 

«Muhterem arkadaşlar, karşınıza en ağır 
bir ithamın yükü altında geliyorum. Bunun fe
caatini tam ölçüsü ile duyabilmek için benim 
yerimde olmak lâzımdır. (Allah göstermesin 
sesleri). Kendimi uzun uzadıya müdafaa ede
cek değilim. Bunu vefalı ve dürst arkadaşla
rım kâfi derecede yaptılar. Onlara karşı hem 
kendi hesabıma hem de hakikat namına duydu
ğum şükran sonsuzdur. 

Arkadaşlar, benim aleyhime ileri sürülen is
natlar hiçbir vesikaya dayanmıyor. Bu iddia
nın aksine canlı şahitler vardır ve aranızdadır. 
Ve hattâ karşı Part i safları arasında bulun
maktadır». (Gürültüler). Rica ederim arkadaş
lar müdafaa hakkı kesilmez. 

BAŞKAN — Devam edin. 
SUPHİ BATUR (Sinob) — (Okumağa de

vamla). Hakikaten benim naçiz şahsımla ihti-
lât halinde olması ve onu kendimle beraber mü
dafaa mecburiyetinde bulunmaklığım beni ay
rıca derin teessüre sevkediyor. 

Muhterem arkadaşlar; yalnız şu kadarım 
söylemekle iktifa edeceğim. Vakur, cesur, tari
hi kahramanlıklarla dolu bir millete mensup 
olmak ve onun naçiz bir ferdi bulunmak sıfa-
tiyle beni en ziyade müteessir ve müteellim eden 
nokta, Millî Mücadele esnasında kurtuluş dâ
vasına yardım etmemiş bir vatandaş vaziyeti-" 
ne düşürülmek istenilmektedir. Halbuki, ha
kikat böyle değildir. Millî harekâtın bütün de
vamı müddetince istanbul'da elimden gelen 
bütün kuvvet ve kudretimle bu dâvaya hizmet 
etmiş bir vatandaşım, bunun canlı şahitleri ge
rek Yüksek Heyetiniz arasında ve gerekse ha
riçte hazır bulunmaktadır. Ben Yüksek Türk 
Milletinin vekili olmak gibi çok kıymetli ve 
şerefli bir hizmette bulunmaktan iftihar duya
rım. Fakat bu mâruzâtımla mutlaka milletve
kili olarak kalmak gibi şahsi bir ihtirasa da 
kendimi kaptırmış değilim. 

Ben bu şerefli kürsüden, beni çok iyi tanı
yan Milletimin aklıselimine ve millî vicdan 
ve şuuruna hitap ederek hakikati ifade et-
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inek maksadiyle söz soyuyorum. Ben bu va
tanda millî şuurun ve kabiliyetin spor saha
sında tecelli eden faaliyetlerine âcizane işti
rak etmiş ve karanlık günlerinde teselli kay
nağı olnııya vesile olmuş, yabancı memleket
lerde millî formayı senelerce şerefle sırtımda 
taşıyan ve kudretim dâhilinde necip ve asîl 
Türk Milletinin yüzünü ak etmeğe çalışmış ol
makla mübahi bir vatandaşım. Ruhumda ve 
kalbimde yegâne yaşayan arzu ve gaye bu 
millete faydalı olmak ve onun hayrına çalışmak
tır. Genç yaşımdan beri bütün milletin gözleri 
önünde bütün safhaları apaçık geçmiş bir 
maziye ve hayata sahi]) bulunuyorum. Benim
le yakından ve uazktan münasebette bulunan 
herkes bilir ki, tek gayem bu memlekete sa
ham dâhilinde çalışıp faydalı olmaktan ibaret
tir. 

Bütün milletin gözüönünde hayatını temiz 
olarak geçiıen bir vatandaşa karşı yapılacak 
en büyük fenalık onu bu millete hizmetten kaç
mış bir vatandaş vaziyetine düşürmektir. İçim
de temiz memleket duygusu taşıyan benim gibi 
bir vatandaşa karşı en acı olan bu isnat karşı
sında hepinizin vicdanınıza müracaat ediyorum. 
Sizden istediğim şey, siyasi ve fırkacılık duy
gularının daima üstünde tutulması lâzımgelen 
millî ve vatanî İlişlerinizi yoklıyarak âdil ve 
bitaraf bir karar vermenizdir. Onun için hepi
nizi vicdanınızla karşı karşıya bırakmakla ikti
fa ediyorum. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR-
DIMCISI MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Ar
kadaşlar ; istanbul Milletvekili Zeki Rıza Spor-
el'in hukuki durumu hakkında mütalâa derme-
yan edecek değilim. Esasen Hükümetin bir 
âzası sıfatiyle murakabesi altında bulunduğu
muz Büyük Meclisin bir azasının Milletvekilliği 
sıfatının yerinde olup olmadığı mütalâasında 
bulunmanın yersiz ve zararlı olduğunu addede
rim. Beni kürsüye çıkmağa sevkeden husus, 
muhterem Refik Kor al tan arkadaşın, yarı ka
palı, yarı açık bir iması oldu. Millî Mücade
leye iştirak etmiyenler, davet edilip de gelmi-
yenler arasında Vekilliğe kadar irtika etmiş ve 
hâlâ vazifelerine devam eden insanlar vardır 
dediler, önce kendilerinin daha sarih ve da
ha samimi olmalarını ve binaenaleyh daha açık 
surette Meclisi tenvir etmelerini rica ederim. 
Sonra Zeki Rıza Pporel arkadaşın, dikkatle 
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durumunu mazbatasından takip ettim. Duru
mu Millî Mücadeleye herhangi bir vatandaşın 
iştirak etmemesi keyfiyetiyle bu kabili kıyas 
değildir. Eski tâbiri kullanıyorum. Kendisi
nin silki celili askeriden tardına ait salahiyetli 
bir makamın kararı komisyon raporuna esas 
olmuştur. Tekrar ediyorum ki bu raporun isa
beti veya isabetsizliği hakkında asla mütalâa 
dermeyan edecek değilim. Mütalâa dermeyanı-
na kendimi mezun görmüyorum. Fakat şunu 
huzurunuzda tebarüz ettireyim ki, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin icra makamına getirdiği 
ve kendisine vazife emanet ettiği insanlar ara
sında bu durumda arkadaş yoktur. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar.) 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) 
— Muhterem arkadaşlar; Hazırlama Komis
yonunun raporunda hukuki mesnet bulunmadı
ğı iddiasiyle rapor münakaşa edilmiş ve arka
daşımız, Zeki Rıza Sporel'in müdafaasını de-
ruhde buyuran Suphi Batu arkadaşımız da 
aleyhine hiçbir vesika olmadığı kaydını müda
faaya ilâve etmiş bulunmaktadır. 

Komisyon raporunda açıkça belirtildiği üze
re Bursa Heyeti mahsusasmca müttehaz 11 . 
VII . 1340 tarih ve 1665 sayılı 9 imzayı havi 
bir kararla nispeti askeriyesinin katedildiği 
Millî Savumu a Bakanlığından gelen suretten 
anlaşılmıştır. Raporun hukuki mesnedi olarak 
da bu karar ele alınmış bulunmaktadır. 

Raporun hukuki muhtevasından gayri husus
lar hakkında Muhittin Baha Pars ve General 
Eyüp Durukan arkadaşımızın verdikleri izahata, 
kuvvetli beyanata ilâve edecek bir tek kelime 
bulamıyorum. Bu itibarla ancak işin münakaşa
sına mevzu teşkil eden hukuki cepheden girişme
ği daha uygun buluyorum. 

Arkadaşımız Rıza Sporel millî mücadele se
nelerinde vatani vazifesini ifa zımnında vâki 
olan davete esbabı sıhhiyesine binaen icabet et
memiştir. Binaenaleyh Bursa'da teşekkül eden 
Heyeti Mahsusa kendisinden bu ciheti sormuş 
o da sıhhi meseleyi ileri sürerek bu işe icabet et
mediğinden bahsile buna cevap vermiş. Fakat 
Heyeti Mahsusa davete icabet etmediği zaman 
spor sahasında futbol oynamakla meşgul bulun
duğunu tesbit ederek bu mazereti vatani vazi
feyi yapmağa mâni bir engel olarak yerinde bul-
mıyarak nispeti askeriyesinin kat 'ma 25 Bylûl 
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1339 tarihli kanunu mahsus mucibince karar j 
vermiştir. 

îşin istinat ettiği ilk kanun 347 sayılı ve 1339 
tarihli bir kanundur. Sabrınızı suiistimal eder
sem affmızı istirham ederim. Yalnız bu kanu
nun iki maddesini gözden geçirmek, ilerde arze-
deceğim illiyetin sebebini tavzih bakımından fay
dalı görmekteyim. 

347 sayılı kanunun birinci maddesinde, ta
dat ettikten sonra, şu halleri yapanlar için [tah
kikat neticesinde sabit olanlar bir daha hidematı 
devlette istihdam edilmiyerek nispeti askeriye
leri katedilir], deniliyor. Birinci madde iki hük
mü ihtiva etmektedir. 

Birincisi; hidematı umumiyei devlette kulla
nılmamak ve bununla müterafık olarak, nispeti 
askeriyesinin kafidir. 

İkinci maddeye gelince; Millî orduya resmen 
davet edilip te gelmemiş olan ordu mensuplar ı-
nın nispeti askeriyeleri katolunur der. Yani bu
na göre sadece nispeti askeriyelerinin katı cezası 
tâyin edilir. 

Bu kanundan sonra neşredilen 854 sayılı ka
nunda bu hareketleri işliyen sivil memurlar hak-
lnnda ne gibi muamele yapılacağı kanun çerçe
vesi dahilinde tâyin edilmiştir. Bunlardan sonra 
lıarb bitmiş ve hakikaten Refik Koraltan arkada
şımızın ifade buyurdukları şekilde bu hallerin 
tasfiyesi, baba evlât arasındaki düşünüş farkla
rının kanun satırları arasında artık devam et
memesi millî bünye bakımından zaruri ve lüzum
lu görülmüş ve bunun için birinci defasında Âli 
Karar Heyeti hakkındaki kanunla bu gibi kimse
ler hakkında müracaat edip haklarında verilmiş 
olan böyle bir kararın kaldırılmasını istemek hak
kı tanındığı halde bu arkadaşımız bu vaziyetin 
devamından müteessir olmamış olacak ki hakkın
da verilen nispeti askeriyenin kesilmesi kararı
nın ref'ini istememiştir. 

Bundan sonra neşredilen 2589 sayılı bir ka
nunla bu gibilerin Devlet Şûrası İkinci Dairesine 
başvurarak bu hallerinin ref'i hakkı tanmdığı 
halde bundan da istifade etmemiştir. Bundan 
sonra esas münakaşayı teşkil eden ve hukuki an
layışta Komisyonumuzun ekseriyetiyle ekalliyeti 
arasında tefrik husule getiren ve her bakımdan 
kendilerince haklı görülen Af Kanununun müsa
adenizle huzurunuzda bu işe ait maddelerini tas
rih ederek ekseriyetin mi, ekalliyetin mi hukuki j 
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anlayışı isabetlidir, bu ciheti yüksek takdirinize 
bırakacağım. 

3527 numaralı Af Kanununun esbabı muci-
besi ve Meclisteki müzakere zabıtları da tetkik 
edildiği zaman görülür ki, o zaman Adalet Ba
kanı bulunan Sayın Şükrü Saraçoğlu bu kürsü
den yaptığı beyanatta demin arzettiğim gibi ba
ba ile evlât arasında, nesiller aarsında devam 
ötmesini artık arzu etmedikleri bazı hususların 
ortadan kalkmasının zaruri olduğunu söylemiş 
ve bu mukaddeıneye ilâve olarak şunları bil
dirmiştir. Af Kanununa mevzu teşkil edenler 
üç zümreye ayrılır : Birincisi istiklâl Mahke
melerinde mahkûm olanlar, ikincisi 150 lik lis
teye dâhil olanlar, üçüncüsü de hidematı dev
lette kullanılmamak üzere nispeti askeriyeleri 
kesilenler. Yalnız buraya ufak bir kayıt koy
muşla!, zannederim ki, Refik Koraltan arkadaşı
mızın gözünden kaçmış olacaktır. Saraçoğlu de
mişlerdir ki, Heyeti Mahsusalarca verilen karar
lan ufak tefek kayıtlarla kaldırıyoruz. İşte 
kanunun bünyesinden bu ufak tefek kayıtları 
çıkarmak lâzımdır. Bu ufak tefek kayıtlar ne
lerdir? Bunları araştıralım. 

Bu kanunun birinci maddesiyle, İstiklâl 
Mahkemeleri karariyla mahkûm edilmiş olanları 
affa tâbi tutmuş fakat bir defa da dördüncü 
maddeyi bu madde ile birlikte okuyalım: Delâle
ti oradan alalım, 4 ncü maddede birinci madde 
ile yani İstiklâl Mahkemesince mahkûm edilmiş 
olanlar hakkında, [istiklâl Mahkemesince sivil 
ve asker mahkûm edilmiştir]. Hâkimler Kanu
nu, Memurin Kanunu, tadıl ve zeyilleri veya hu
susi. kanunlara göre yapılmış veya yapılacak 
olan bilûmum inzibati cezalar, askerlikten tart, 
ihraç cezası affın ve ref'in şümulü haricinde 
kalmıştır. O halde birinci maddeye istinaden 
İstiklâl Mahkemesince mahkûm edilmiş bir va
tandaş aftan istifade etmiştir, ancak şu ve şu, 
kayıtlarla. Bunlar hakkında verilmiş olan 
inzibati cezalar bakidir. 

3 ncü maddeyi okuyalım; bizim mevzuumuz 
3 ncü maddeye dâhildir. 3 ncü madde diyor ki, 
25 Eylül 1339 tarih ve 347 sayılı Heyeti Mah
susalarca haklarında bir daha Devlet hizmetin
de istihdam edilmemelerine karar verilen eşha
sın bu cezaları affedilmiştir. Yani 347 sayılı 
kanuna göre Devlet hizmetinde kullanılmamak
la beraber nispeti askeriyelerinin kat ' ı cezasına 
mahkûm olanlardan, ancak Devlet hizmetinde 
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kullanılın amalarına dair olan ceza affedilmiş- | 
tir. Nispeti askeriyenin kat ' ı hakkındaki ka- j 
rar bakidir. Buna dair üçüncü maddede sarahat 
vardır. 

Devlet hizmetinde bulunmamak affedilmiş
tir. Yoksa buna lâhik olan ikinci bir ceza ma
hiyetinde tecelli eden ve çağırıldığı halde Mil
letin en dar ve en sıkışık bir zamanda orduya 
intisap etmiyerek kaçınanların da bu şerefli | 
meslekte bir daha kullanılmamasını emreden, 
nispeti askeriyenin kat ' ı cezası devam ve baka-
smda ensali âtiye için fayda görmüştür, Arka
daşlar, onun için nispeti askeriye kat ' ı cezası 
bugün de devam etmektedir. Dördüncü mad
deyi, birinci madde ile müteraif olarak okuya
lım. Tâbir aynen şudur: [ ve askerlikten 
tard ve ihraç cezalarına ve askerî nispetlerinin 
kesilmesi kararlarına affın ve ref hükmünün 
şümulü yoktur] . Çünkü bu şereften bunları 
mahrum bırakmıştır Bu şerefi iade etmemiş
tir. Sen memur olabilirsin, fakat orduda subay 
olamazsın, rütbe taşıyamazsın, hattâ küçüksu-
bay bile olamazsın. Bunların bahşettiği haklar
dan müstefit olamazsın demiştir. 

Bunları, umumi ve hususi kanun çerçevesi 
içinde de mütalâa edelim. Refik Koraltan 347 
savılı Heyeti Mahsusa kararlarının istinadetti-
ği kanunu umumi kanun diye vasıflandırdı. 
Ben burada umumi ve hususi kanunun tarifini 
yapmıya teeddüp ederim. Fakat zannederim ki, 
umumi ve hususilik bahsinde muayyen bir ca
miayı ihtiva eden bir kanun umumilik vasfını 
taşıyamaz. Buna imkânı hukuki mevcut değil
dir. (Bravo sesleri). 

O halde nispeti askeriyesinin kat ' ı eczası 
devam etmektedir. İkinci şık gelmiştir. Bu ceza 
nasıl bir cezadır? 

Osman Nuri ve Necati arkadaşımız; eski Ce
za kanununun meriyeti zamanında hükümleşmiş 
ve çerçivelenmiş inzibati veyahut ferî mahiyet 
arzeden bir ceza olması itibariyle hukuku me-
deniyeden ıskat cezası dâhilinde ve kül halinde 
mütalâa edilen bir müessesede yeri olamaz. Bu 
itibarla Anayasanın 12 nci maddesi kıyaslana-
maz buyurdular. Ben bu fikirde değilim. Ko
misyonun vardığı kanaat şudur. Bu ceza inzi
bati olarak devam etse dahi bugün mevcuttur. 
Eski Ceza Kanunu yerini yeni Ceza Kanununa 
terkettiği zamandan sonra dahi, ve halen, onun, 
tatbik mevkiinde bulunduğu zamanda nispeti j 
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askeriyenin kat'ı cezası devam edegelmektedir ve 
devam edecektir. O halde devam eden şu cezayı 
hukuk çerçevesi dâhilinde bir isme bağlamak 
icabettiği zaman ne diyeceğiz? Kısmen de olsa, 
kamu haklarından memnuiyet, diye tarif ve tav
sif edilecektir. Başka türlü buna bir isim bula
mayız, arkadaşlar. Kamu hizmetlerinden mem-
nuiyete dâhil olan nispeti askeriyenin ka'ı cezası 
hangi madde ve hangi kanun gereğince müta
lâa edilebilir? Ceza Kanununun 20 nci madde
siyle. O madde diyor ki; kamu hizmetlerinden 
memnuiyet, şu, şu hallerden ve vaziyetlerden is
tifade etmemek ve onun tevlit ettiği hukuki ne
ticelerden de faydalanamamaktadır. Bir de son 
fıkra var orada: bunlardan herhangi birisine ait 
olacağı hususunu kanun tâyin eder kaydı vardır. 
îşte bu ciheti kanun tâyin etmiştir, 347 sayılı ka
nunun isimlendirildiği nispeti askeriyenin katı 
cezası Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesinin 
son fıkrasında tâyin edilen muayyen ahvale 
maksur olarak belirtilen hallerdendir, tlâve et
tiler ve dediler ki, eski tabiriyle hukuku mede-
niyeden ıskat bir kül teşkil ettiğinden bugün
kü halile şu veya bu şekilde mütalâa olunamaz. 
Vaziyeti hukukiyeyi arzedeyim. Hukuku mede-
niyeden ıskat o çerçeve dâhilinde mütalâa edi
lirse bu mebdei hareket arkadaşlar, bizi şu 
neticeye götürür. Ogünkü hal içinde siyasi 
haklardan ıskat edilmiş bir vatandaşın hukuku 
medeniyeden ıskat edilmemiş telâkki ederek 
milletvekili seçilmesine bir mani yoktur. Görü
lüyor ki, kıyas yanlıştır. Bu mebdei hareket 
ancak muayyen bir mantık çerçevesinde işi 
kendi hesabından mütalâa ederek neticeye var
mağı doğuruyor. Başka bir mânayı ifade et
miyor ki, Osman Nuri arkadaşımız da aynı fik
re iştirak etmiş bulunuyorlardı. 

Seçim Kanununu nazarı itibara almamış bu
lunuyorlar. Seçim Kanunu da Milletvekilliği 
hakkında ne gibi evsaf arandığı tadadetmiş, 
kamu hizmetlerinden memnuiyet cezasını bu 
mey anda dercetmiştir. Anayasamız da yeni 
Türkçe metniyle bunu «Kamu hizmetlerinden 
yasaklılık» diye zikretmiştir. 12 nci maddeyi 
mutlak metniyle mütalâa edersek, kısmi de ol
sa kamu hizmetlerinden memnuiyet vasfiyle 
tavsif edilerek bu hali 12 nci maddeden başka 
bir yerde mütalâa etmiye imkân yoktur. 

Binaenaleyh Komisyon, Zeki Rıza Sporel 
hakkındaki hükümde kamu hizmetlerinden 
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memnuiyet hali bulunmadığı için onanmaması I 
lâzımgeldiği netieesine varmıştır. Ekalliyet 
ve ekseriyetin tearuz teşkil eden fikri huku
kilerini bu vaziyetten takdir Yüksek Heyetini
zindir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik takriri vardır, arze-
diyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Raporun reye konulması

nı teklif ederim. Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 

REFİK KORALTAN (İçel) — İki kelime... 
Sayın Mümtaz ökmen arkadaşımız bu vesikanın 
tevsikini arzu buyurdular. Hususi olarak bu 
vesikayı Mümtaz ökmen arkadaşımıza veririz. I 

(Burada ver sesleri, kürsüye sesleri). 
BAŞKAN — Müzakereyi kâfi görenler.. Gör-

miyenler... Müzakere kâfi görülmüştür. 
Şimdi bir önerge daha vardır. Onu arzede-

eeğim. 
Yüksek Başkanlığa 

Bay Zeki Rıza SporePe ait Hazırlama ve 
Tutanakları İnceleme Komisyonları raporlariyle 
söylenen sözlerin zabıtlarını her çıkmakta olan 
gazetenin aynen yazmağa mecbur tutulmasını 
teklif ederim. 

Balıkesir 
Eminittin Çeliköz 

BAŞKAN — Efendim, alelade neşir kararı 
dahi ancak zaptın neşrinden sonra olacağı için 
bu teklifi oya arzetmiyorum. 

Şimdi Komisyonun raporunu oya sunacağım. 
Malûmu âliniz Komisyonun raporu seçim tuta
nağının reddiyle milletvekilliğinin refi hakkın
dadır. 

Raporu kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler işaret buyursunlar... 
Rapor kabul edilmiştir. 

Tutanakları İnceleme Komisyonunun raporu 
kabul edilmiş olmakla Milletvekilliği refedil-
miştir. Muktazası Başkanlıkça yapılacaktır. . | 

6. — İstanbul Milletvekilliğine seçilen Ab
durrahman Münip Berkan'ın seçim tutanağı 
hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu ra
poru (5/48) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum: 
(Rapor okundu) 

[X] 17 myıhbasmayam tukmağm soımmdadır. 
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BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
KEMAL TURAN (İsparta) — Arkadaşımız 

«Oybirliği» diye okudu. Oybirliği ile değildir, 
tashih edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Zapta geçmiştir, mesele yoktur. 
Başka söz istiyen var mı?. 
Buyurun Ahmet Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Afyon Karahisar) 

— Arkadaşım benden evvel söz almışlardır, ev
velâ o söylesin. 

BAŞKAN — Belki sözleri müdafaa mahiye
tinde olacaktır. Buyurun Nazım Poroy. 

NAZIM POROY (Tokad) — Muhterem arka
daşlar; İstanbul Milletvekilliğine seçilmiş olan 
Abdurrahman Münip Berkkan hakkındaki ko
misyon raporunu dinlediniz. Bendeniz bu rapo
run reddini, yani Abdurrahman Münip Berkan'-
ın aramızdan çıkarılmasını heyeti muhtereme-
nize arz ve teklif edeceğim. (Soldan bravo ses
leri) . 

Bunun dayandığı esbabı mucibeyi etraflı bir 
surette ve fakat mümkün olduğu kadar kısa ar-
zetmeyi de size karşı bir borç ve vazife bilirim. 
(Soldan bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım benim için ne garip 
bir tecellidir ki, pek eskidenberi tanıdığım bu 
zatın bu meselesini bundan epey zaman evvel 
İstanbul barosu inzibat meclisinde âza olmaklı-
ğım itibariyle ve o meclisin bu iş hakkında beni 
sözcü seçmesi dolayısiyle tetkik etmiş bulunuyo
rum. 

REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) — 
Desene cemaziyelevvelini biliyorsun. 

NAZIM POROY (Devamla) — Bugün de 
yine aynı meseleyi huzuru âlinizde arzetmek du
rumuna düştüm. Pek memnuniyet verici bir hal 
değil, itiraf ederim. 

Raporunu dinlediniz, dedim amma belki Mec
lisin giriş ve çıkışı arasında, bazı cümleler ku
laktan kaçmıştır, dikkat olunmamıştır. Müsaade 
buyurursanız, bu hâdiseyi iki kelime ile ve açık 
olarak arzedeyim: 

Efendim mesele, eski temettü vergisinin lâğ-
viyle, yerine 1926 senesinde konan kazanç ver
gisinden çıkmaktadır. Malûmu âlinizdir ki, böy
le ana kanunlar, büyük kanunlar tebdil olunduk
ları zaman iki kanun arasında tahaddüs edebile
cek bazı hukuki vaziyetleri tanzim için geçici yani 
muvakkat maddeler konur. Bu eski Temettü g&* 
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h ununda serbest meslek erbabı için, beyanname 
usulü yok idi ve birtakım delâili hariciyeye isti
naden, maliye memurları kazanç vergisi tâyin 
etmek salâhiyetine malikti ve verginin şekli de 
başka türlü idi. Maktu kazanç vergisi, mütehav-
vil kazanç vergisi, nispî kazanç, vergisi gibi ver
giler vardı. Bunlar da mükelleflerin yazıha
nelerinin kirasına ve müstahdemlerine verdik
leri ücrete ve oturdukları evlere verdikleri kira
ya istinaden maliye memurları tarafından tâyin 
olunan şekilde verirlerdi. 

Yine kazanç vergisi 1926 senesinde vazolun-
duğu zaman bu gibi mükellefler için beyanna
me usulü vazolundu. Bu 1926 senesinde çıkan 
kanuna 71 numarayı taşıyan muvakkat bir madde 
ilâve edildi. Bu madde kısa bir zaman içinde 
tadil edilmiş ve maddeye daha ziyade vuzuh ve
rilmiştir, iki vaziyeti hukukiyeyi birleştirmek 
için. Bu madde derki: Beyannameye tâbi tutulan 
mükelleflerden arzu edenler 1926-1927-1928 sene
leri için vaziyeti tieariyelerinde tebeddül olmadığı 
takdirde arzu ederlerse... 1341 senesi vergisinin 
3 mislini verirler. 

Şimdi bu, vaziyeti ticcariyelerinde tebed
dül olmadığı, kaydını hafızanızda tutmanızı 
rica ederim. 

Bu kanun mevkii meriyete girdikten sonra 
mevzuubahsolan arkadaşımızın ve ismini söy
lemeğe lüzum görmediğim şerikinin yazıhane
sine, 1927 senesinde, cidden mucibi memnu
niyet olacak bir şans teveccüh etmiştir. Yani 
bu arkadaşlar, mazbatada da biraz gösterildi
ği üzere, mühim dâvalar alınışlar ve 1926 se
nesinde kendilerine gelen ücreti vekâletin ye
kûnu 100 000 lirayı bulmuştur, 96 bin küsur 
lira. Mükemmel. Şimdi bu Devletin bu mille
tin sayesinde böyle güzel bir işe başlamış ve 
muvaffakiyetle işi yürütmekte bulunmuş olan 
bu zatın mükellefiyetini, şifrirond olarak, ni
hayet 10 bin lira tutacak olan vergisini seve 
seve götürüp Devlete vermemsi lâzım gelmez mi 
îdi? (Soldan gayet tabiî sesleri.) Vermemiş
tir, vermiyerek kanuni halâs çarelerini aramış
tır. Elinizde mevcut mazbatanın naklettiği 
ağır ceza mahkemesi, kararında bu hareket 
için tahlis kelimesini kullanmıştır. Ketim
de vardır, demiştir. Bir ceza mahkemesi tara
fından ancak bu kadar ağır kelime kullanıla
bilir. Yani kendilerini vergiden tahlis çarele
rini aramışlardır. Buldukları çare de demin 
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söylediğim gibi 71 nci muvakkat maddedir. Ya
ni, bu madde bize hak veriyor, 341 senesi ver
gisinin üç mislini veririz ve Hükümet bundan 
başka bizden bir şey istiyemez demişlerdir. 
Peki amma vaziyeti ticariye? Tüccar değilim 
ki... Tabiî vergi kaçırmak fikrini edindikten 
sonra buna göre, devekuşu gibi, uç dedikleri 
zaman ben deveyim, koş dedikleri zaman ben 
kuşum demek gayet kolaydır. İş bir kere bu
na başlamaktadır. Fakat bu, tabiî maliye me
murları tarafından haber alınmış ve ısrar olun
muş. İtiraz, İtiraz Komisyonlarının reddi ve 
kendileri tarafından üç iş hakkında vâki olan 
talep üzerine mahkeme nezdinde men'i müda
hale dâvası. 

Arkadaşlar; filhakika 71 nci muaddel ve ge
çici madde mevcut. Fakat Kazanç Vergisinin di
ğer bütün maddeleri feryat ediyor; ey mükel
lef kazancın ne ise vergini ona göre getir bana ver, 
c/c 10 - 15 ne ise. Vermezsen alacağım ve senden 
zorla, ceza ile alacağım diyor. Böyle olması da ga
yet tabiîdir. Hayır! Demin Refik Koraltan ar
kadaşımız sözleri arasında bektaşinin hikâyesini 
söyledi. «Lâtakrabüssalâte ve entüm sükâra» 
Bu, işte tam bu işte caridir. Bektaşinin sözün
de Allahı aldatmak yoktur. Dikkat edilirse bel
ki bir şefaat talebi bile mevcuttur. Halbuki bi
zim arkadaş sonuna kadar ısrar etmiştir. Ta
biî Maliye arkasını bırakmamış, nihayet mah
keme bütün işleri birleştirmiş ve bu zat ile ar
kadaşını vergiyi bir misli olan cezasiyle ödemi-
ye mahkûm etmiştir; para da kendilerinden 
alınmıştır. Fakat mesele, paranın alınması ve
ya alınmamasında değildir. Bunu düşünmeyin 
mesele işin ruhunda ve mahiyetindedir 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) — Mânevi ci-
hetindedir. 

NAZIM POROY (Devamla) — Şimdi bu zatın 
"aptığı i? yalnız vergi kaçakçılığı değildir, Hü
kümete karşı yalan söylemekte vardır. Nedir o? 
Bu ihbar henüz Maliyeye vâki olmadan evvel, 
Maliye memurları bakmışlar ki bu yazıhanenin 
işi arttı. Tabiî Maliye memurlarının aldığı bir 
koku vardır. Bunlar üç mislini vereceğiz diye 
iddia ettikleri zaman demişler ki, sizin bu se
ne zevahiri hariciye ile beş bin lira kazancınız 
olduğunu tahmin ediyoruz,. Beş bin liranın 
vergisini vereceksiniz. Bu da 300-400 lira tutuyor. 
Bu beş bin liradan fazlasını, yani yüz bin lira
yı Maliye'henüz bilmiyor. Bunlar hayır efendim 
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diyorlar, biz beş bin lira kazanmadık, bizden 
istiyeceğiniz ancak şu muaddel 71 nei madde mu
cibince 150-200 liradır. Beş bin liranın vergisi 
ise fazladır, nihayet 400-500 lira. Fakat hayır. 
Yalanın biri bu. 

öbürü, bilmiyordum, dosyayı tetkik ettiğim 
zaman belki gözümden kaçmıştır; Baroya verdi
ğim raporda yok. Kömür Şirketinden aldıkları 
paranın evvelâ ücret olmadığını iddia etmişler; 
bunu kaydetmemişim. Fakat meşhur avukat Bi-
yotti ile takip ettikleri mefsuh müskirat şirketi
nin Hükümet aleyhine açtığı dâvadan on bin 
lira para almışlar, bu.paranın da ücret olmadı
ğını, Maliyeye karşı ücret olmadığını iddia et
mişler, başka bir hesaptan alacağımız vardı, 
falan demişler. Tabiî Maliye Müskirat Şirketinin 
defterlerini tetkik ederek işi meydana çıkarmış. 
Nihayet onu kabul ile beş bin lirası bizimdir, beş 
bin lirası da bu işte bizim ile beraber çalışan 
avukat Biyotti 'nindir demişler. Fakat Maliye onu 
da dinlememiş, alman on bin lira üzerinden ce
zası ile beraber vergiyi tahsil etmiş. Bu ücreti 
vekâleti yüz bin liraya çıkaran daha birkaç iş 
var amma, ben bunları fazlasiyle kâfi gördüm, di
ğerlerini tetkik etmedim. 

ABDURRAHMAN MÜNÎP BERKAN (İs
tanbul) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydedildi. 
NAZIM POROY (Devamla) — Bu işler 

Mahkemede görüşülüp de bunlar vergiyi tediyeye 
mahkûm olunca, Baroya bir şeref ve haysiyet 
bakımından, ne dersiniz suali ile geldi. 

İşte biraz evvel arzettiğim gibi Baro İnzibat 
Meclisi bendenizi sözcü yaptı. Okudum, dosyaları 
tetkik ettim. Şu iki dosyayı itiraf ederim ki, 
okurken tüylerim ürperdi, istikrah ettim. Çok 
kuvvetli esbabı müşeddide gördüm. Vergi kaçak
çılığının, bu memlekette yaptığı zararın bünye
mizde ne kadar derin bir yara olduğunu şimdi 
daha iyi biliyorum, o zaman pek iyi bilmezdim, 
fakat her halde bir fikrim vardı. Bunu bildiğim 
için, canım yandı. Esbabı müşeddide vardı di
yorum, çünki Abdurrahman münip Bey bir hu
kuk adamıdır, ve herkesin hukukunu huzuru 
mahkemede müdafa ile mükellef olduğu zaman 
hor şeyden evvel milletin hukukunu da müda
faa ile mükelleftir. Avukat mahkemenin eczayı 
mütemmimesindendir. Bir avukata böyle entiri-
kalar gelmez, gelmemelidir, gelmemesine çalışı

yoruz. •'•• •'••'-- • - •• 
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İkinci teşdit edici sebep, Abdurrahman Mü

nih kesesine elini uzatmak cür'etini gösterdiği 
bu milletin Paris'te okuttuğu bir talebedir, 
milletin parasiyle okumuş bir talebedir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Türk mille
tinin... 

NAZIM POROY (Devamla) — Bizim, Türk 
milletinin. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — O, Devleti
nin kasasından para çalıyor. 

NAZIM POROY (Devamla) — Rasih Bey, 
söylediğim esbabı müşeddide budur zaten. 

BAŞKAN — Rasih beyle muhavere etmeyin 
de devam edin. 

NAZIM POROY (Devamla) — Bunları gör
düğüm zaman raporumu yazarak Baro Heyetine 
dedim ki; bu iki arkadaş belki intihaba gelirler, 
gelirler amma çok ağır bir esbabı müşeddide na
zarı dikkate alınarak, çok ağır bir cezaya çarp
tırılmalarını bilhassa rica ederim. Bakınız bunun 
hakkında bundan birkaç ay evvel bizim muhte
rem ve bize çok iyi şeyler öğreten arkadaşımız 
Adnan Adıvar tarafından.. Vatan gazetesinde 
neşrolunan makalelerinden birisinde bir cümle 
gördüm. Hoşuma gittiği için o zaman bir kâğıt 
parçası üzerine yazmıştım. Ne oldum dememeli, 
unvanlı makaleden. Malûmu âlinizdir ki, Adnan 
Adıvar İngiltere'de çok oturdu, İngilizlerin ya
şayış tarzına, fikirlerine ve memleketin teşkilâ
tına, kanunlarına, tabiî müdekkik bir arkadaştır, 
etraflıca vâkıftır. Bu zat harp dolayısiyle İngil
tere'de mevcut olan sıkıntıyı anlatırken ve bazı 
İngiliz zenginlerinin % 80 e kadar bir kazanç 
vergisine tâbi tutulduğunu söyledikten sonra, 
malûmya zaten İngiltere Kralının bir de emri 
mahsusu vardır, harp devam ettiği müddetçe bü
tün İngilizlerin malı kralın malıdır. Bundan 
başka kazanç vergisini % 80 ne çıkaran kanun ve 
bunun verdiği sıkıntı; ıstırap... Bunları anlattık
tan sonra Adnan Adıvar diyorki: (Fakat buna 
rağmen bugün İngiltere'de vergi kaçakçılığı en 
büyük namussuzluk sayılır, âdeta karaborsacılık 
gibi...) 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Bizde değil 
mi? 

NAZIM POROY (Devamla) — Cümle aynen 
budur. Bendeniz Barodan ağır ceza talep ettiğim 
zaman bu cümleyi okumamıştım, amma • ruhu 
içimdeydi. Ekalliyette kaldım. Ekseriyet J l ;nc i 
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madde dolayısiyle tâyini muameleye lüzum yok
tur dediler. Bendeniz benim meslek hayatımda 
uğradığım ilk büyük inkisarı hayal oldu ve he
men Barodan çekildim. îstifanamemim bir su
retini saklamış bulunuyorum. İsterseniz size 
okuyayım. (Okuyun sesleri). 

BAŞKAN —• Bu mesele üzerinde konuşu
nuz. 

NAZIM POROY (Devamla) — Zaten mün
hasıran bu meseleden bahsediyorum. Başka bir 
meseleden bahsetmedim. Bu istifanamede di
yorum ki : istanbul Meclisi İnzibat Riyaseti 
Aliyesine : Muhterem Reis Beyefendi, meslek 
şeref ve haysiyetine taallûk eden ve tetkiki ba
na havale olunan Avukat Abdurrahman Münip 
ve Hamit Nâzım Beyler meselesinde Meclisi İn
zibat ekseriyeti tarafından izhar olunan rey ne
ticesinde bundan böyle bence hiçbir meslektaş 
aleyhinde her ne gibi bir sebep ve vesile ile 
olursa olsun itayı reye imkân kalmadığından 
vücudunun Meclisin mesaisini teşvişe müeddi 
olabileceği kanaatmda bulunmaktayım. Bu iti
barla pek kıymettar addettiğim refakatınızdan 
çekilmek mecburiyetinde kaldığımı arz ve hak
kımda her zaman göstermiş olduğu teveccüh ve 
itimattan dolayı muhterem heyetinize takdimi 
teşekkürat eylerim. 

HASAN ALİ YÜCEL (İzmir) — Tarihini de 
lütfeder misiniz? 

NAZIM POROY (Devamla) - - Tarihi 31 
Teşrinievvel 1929. 

Şimdi bendeniz barodan çekildikten sonra -
şahsımdan bu suretle bahsettiğimden dolayı muh
terem heyetinizin affını dilerim - İşe ne kadar ya-
kinen vâkıf olduğumu arzetmek için bunları 
söylüyorum. Cumhuriyet Müddeiumumisi bu ka
rara itiraz etmiş ve itiraz edince o zamanki kanu
na göre iş ağırceza mahkemesine gitmiş, ağır-
ceza mahkemesi evvelâ bu iş bana ait değildir 
diyerek bakmak istememiş birtakım adlî mua
melelerden sonra Temyiz bu işi bakmağa yetki
lisin diyerek tekrar ağırcezaya göndermiş. Ağır-
cezanm kararı elinizde mevcut olan mazbatada 
yazılıdır. Ve demin de arzettiğim gibi, şimdi 
tekrar okumama lüzum yok, elinizdeki maz
batada mevcuttur, mahkeme tahlis, hüsnüniyet 
yoktur, kendisini vergiden tahlis etmek için bu işi 
yapmıştır, ketmetmiştir, kelimelerini kullanmış
tır. Binaenaleyh, vergi kaçakçılığı bir ilâmla mü-
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eyyet ve bir mahkeme mührüyle mühürlenmiştir. 
Buna hiç şüphe yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, nasıl arzu buyurur
sunuz ki, bendeniz baroda dâhil bulunmasına, 
idamei vücuduna rıza göstermediğim ve şeref ve 
haysiyet itibariyle gayet elim bir vaziyete düş
müş olduğu kanaatmda bulunduğum bir adam 
aramıza geldiği zaman size demiyeyim ki, ara
nızda gördüğüm bu adam sizin aranızda otura
cak adamlardan değildir. Demin ki, mesele 
vatandan esirgenen bir kan vergisi meselesidir, 
Zeki, Rıza Sporel'in esirgediği kan vergisidir, 
bu zatın yaptığı iş ise kan damarının koparıl
ması demektir. Bu gün. bu vergi kaçakçılığı ile 
memleketin ne kadar derin ıstıraplara duçar ol
duğunu hepimiz her vosile ile biliyoruz, görü
yoruz ve görmekteyiz. 

KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) — 
Pahalılığın sebeplerinden biri. 

NAZIM POROY (Devamla) — Şimdi mü
saade buyurursanız, iki kelime ile Komisyonun 
mazbatasına temas edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon mazba-
sı kanun kuvvet ve kıymetini göstermesi itiba
riyle doğru hareket ettiği kanaatimi varmıştır. 
Takdir ederim, belki takdire lâyıktır. Fakat bu 
mazbata hiç birimizi tatmin edici değildir, tat
min edilmediğinizi görüyorum, yüzlerinizden 
okuyorum, tatmin edilmerrr'şsinizdir. (Soldan 
tatmin edilmedik seseleri). 

Filhakika Anayasa, Seçim Kanununu bir ta
rafa bırakalım isterseniz, Anayasa milletvekil
liğine mâni ahvali sahtekârlık, emniyeti suiistima
lin yeni tâbiri birdenbire aklıma gelmiyor. 
(İnanı kötüye kullanmak sesleri) İnanı kötüye 
kullanmak şu ve bu diye saymaktadır. Fakat bu, 
tadadi değildir. Anayasa: dememektedir ki ver
gi kaçakçısı mebus olur, bunun mazbatasını tas-
dika mecbursunuz, böyle birşey diyemez. (Sol
dan diyemez sesleri). 

Encümen müzakerelerinde bir kere şöyle te
sadüfen bulundum. Fahri Kurtuluş, demin bu
rada heyecanla bizi yerimizden oynatan, kalbi
mizi titreten Fahri Kurtuluş, gayet samimi ve 
hakikî bir eda ile dedi ki - o komisyonda âza
dır - canım Devletin parasını kaçırmak, milletin 
hakkını bilerek vermemek bu emniyeti suiistimal 
değil midir? Tabiî arkadaşımın mesleki doktor
luk, avukatlık, hukukla o kadar teması yok. Ceza 
kanunları cürümleri ve anasırını tâyin ve teebit 
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etmek zaruretindedir ki, bir hâkim karşısına ge
len sanığı cezaya çarptıracağı zaman endişe 
içinde kalmasın. Bu teknik, adlî bir iştir. Fakat 
hakikati ararsanız, muhterem Fahri, vergi ka
çakçılığında, Anayasanın 12 nci maddesinin say
dığı sahtekârlık da vardır, suiistimal de var
dır, sirkat da vardır. Hepsi mevcuttur. 

Arkadaşlar; demin Muhittin Baha'nın ga
yet güzel söylediği gibi, bendeniz o nokta üzerin
de fazla durmıyacağım, çünki anladınız beya
natımın ruhunu. Yalnız kısaca tekrar edeyim, 
kanunlar çerçivelenmiş bir takım haklardır. Fa
kat bu hakların yanında öyle bir takım mukad
des haklar daha vardır ki onlar çerçivelenemez, 
onlar sizin vicdanınızda yaşar. Çünkü demin 
Fahri Kurtuluş'un yaptığı gibi onlar sizin vic
danlarınızda yükselen seslerdir. Vicdanlarınızın 
sesi en doğru ve en adilâne ses olacaktır. Ara
nıza böyle bir adamı alamazsınız ve almıyâeak-
sınız. (Soldan alamayız sesleri). 

Demin galiba Sahir arkadaşımın söylediği 
gibi, bu böyle olmakla beraber hukukan asla ve 
asla, eminim ki yanlış bir yola sapmış değiliz. 
Asla. Çünki bütün hukuku esasiye kitaplarında 
Meclis intihabatma hâkimdir, denmektedir. Bir 
takım olaylar kanunların çerçevesi içerisine gir
medikleri halde gerek intihabatın ve gerekse 
şahsın maneviyatı bakımından seçimin yersiz ol
duğunu Meclis takdir ederse o intihabatı bozma
ya her zaman salâhiyet sahibidir. Nazariyatta 
bu da vardır, Binaenaleyh hakkınızdır, elinizi 
vicdanınıza koyarak hareket ediniz, mesuliyetten 
korkmaymız, benim vazifemi yaptığım gibi is
tirham ediyorum, vazifenizi ifa ediniz. Ancak 
bu sayededir ki Meclisin varlığı hakkını, şerefi-
ninin hakkını ve haysiyetinin hakkını müdafaa 
ve muhafaza edeceksiniz. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— Devletin hakkını, milletin hakkını. 

NAZIM POROY (Devamla) — Arkadaşla
rım, bunu size arzederken gayet mühim vazife 
ifa ettiğime kaniim, size karşı bir vazife. Fakat 
yalnız size karşı değil, aynı .zamanda millete 
karşı ve bilhassa İstanbul halkına karşı. Bu muh
terem vatandaşlardan çok rica ediyorum ki ve 
yalvarıyorum ki bir daha, tabiî bu arkadaşlar 
intihap mücadelesine, iştirak edeceklerdir, seçe
cekleri. adamı iyice tahkik etsinler, anlasınlar, 
dinlesinler, Demokrat Parti listesine gözü kapa
lı r e ^ vesmfiginjac». JJu büyük, bir hatadır hatalı 
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olduğu görülmüştür. Fakat bu vazifeyi aynı za
manda Demokrat Partiye karşı da yaptığıma 
kaniim. Çünki Demokrat Parti teşekkül ettiği 
zaman hep alkışladık ve buraya gelecek olan ar
kadaşların memleketin yüksek ve âli menfaatla-
rma en muvafık şekilde fikirler dermeyan edecek, 
nezih adamlar olacağını zannettik. Lehülhamd ek
seriyeti azimesi de öyledir. İçinde rahlei tedri
sinde kısa bir zaman da olsa bulunduğum bir 
zat, sonra Adliyemizde kemali feragatle fazilet 
ve namusun timsâli olarak çalışmış olan Temyiz
den gelmiş iki arkadaşımız vardır. Ben bilhassa 
bunları tanıyorum, diğerlerinden bahsetmiyorum 
mazur görüp affetsinler. İşte böyle bir heyetin 
içinde ve bu muhterem zatların yanında mane
viyatı bu şekilde tavsif edilen adamların oturma
sından, emin olunuz samimî söylüyorum, üzül
mekteyim. 

Aziz arkadaşlarım; muhterem Celâl Bayar 
geçenlerde okuduk, ne kadar doğru olduğunu bil
miyorum, bizim Parti için dedi ki: bir tozdan iba
rettir, millet bütün bir kâse yoğurt ve bu Parti-
kaymak üzerinde bir tabaka toz. (Sağdan yanlış 
anlamışsın sesleri). 

NESÎIII YÜRÜTEN (İstanbul) — Sadede 
gelelim, sedade. 

NAZIM POROY (Devamla) — Siz sadedin 
ne olduğunu biliyor musunuz? (Gürültüler). 

Celâl Bayar bize toz, toprak dedi. Garip şey. 
Hayatı 30 seneye varan C. H. P. sinde toz, top
rak olamaz mı? İki sene evvel Celâl Bayar ne
redeydi? Bu tozun,' toprağın içinde değilmiydi? 

Arkadaşlar; ötedenberi Demokrat Parti ar
kadaşlarım.... 

BAŞKAN — Mevzudan bahsedin mevzuu-
mıız Demokrat Parti mevzuu değildir. 

NAZIM POROY — Mevzua geleceğim. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Dinlemi-

yeceğiz. 
NAZIM POROY (Devamla) —Dinlemezseniz 

çıkın. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Ben şah

san çıkıyorum. 
NAZIM POROY (Devamla) — Milletin dai

ma şuurundan bahsediyorlar. 
Milletin şuuru.... Geçen gün, kiyaset v«-zekâ

sından emin olduğum Köprülü'ye, milletin bu 
kadar şuurundan bahsetmek nedir ? Bundan şüp
he mi ediyorsunuz.ki bahse4iyor;mün*, bn?u-
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urlu millet, bu Türk Milleti bunu bilmez mi; 
Elbette millet şuurludur. Celâl Bayar 'm daha 
dün deneeek yakın zamana kadar bu toz top
rağın içinde bulunduğunu bilme:-: mi? Bina
enaleyh ne diyeyim, böyle maiayani «eyler söyle
mekte ne mâna vardır?. Bu kürsüye çıktıkça, 
çıkmak fırsatını buldukça, 'milleti birbirine düş
man yapacak, - Doktrin ayrılığı, fikir- ay
rılığı başka - Milletin hissiyatını tahrik edecek, 
millette ikilik yapacak hareketlerden ve sözler
den sakını İmasını yalvarıyorum. Bilmem bu ar
kadaşlar bundan ne vakit vazgeçecekler.' Lazım 
olan şey kendi doktrini dahilinde el ele ve; erek 
çalışmaktır. Buna mani hallerden biri de içi
nizde tümörlerin ve urların bulunmasıdır. Ce
lâl Bayar bize toz toprak diyor, biz yoğurdun 
üstündeki toz topraksak kendileri kendi yoğurf-
huınm üstüne çamur sürmüşlerdir. Çok rica 
ederim bunları içlerinden atsınlar. Ve onlar da 
bizimle beraber bu talebime el kahin sınlar. Bir 
takrir takdim ediyorum. Bu mazbatanın ve 
tabiatiyle Abdurraiıman Münip'in seçim mazba
tasının da reddini iuiiyorum. (Soldan bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar;. 

AilMÜT TAIİTAKiıJy (Kütahya) - - Muh
terem arkadaşlar; müzakeremize şu anda konu 
teşkil eden mesele milletvekilliğine seçilmiş okın 
bir arkadaşın tutanağının kabul veya ademi 
kabulüne dair bir karar vermekten ibaret iken 
Meclis açılıp müzakereler harladığı gûndenberi 
Abdurraiıman Münip B a h a n arkadaşımız söz 
aldıkça adalet kanununa tabi bir hızla ayağa 
kalkıp onun şahsiyetini ortaya koyan bir ar
kadaş, şahsiyet yıkmak çok kolay, fakal bir 
şahsiyet yapmanın çok güç olduğunu ımıda-
rak hattâ işi bu huduttan dışarıya çıkararak 
millet mefhumunu ucuzlatarak, ahlâk mefhu
munu piyasaya çıkararak, hiçbir zaman ken
disinden beklennıiyecek şekilde konuştu. 

Arkadaşlar; İnceleme Komisyonuna kura 
ile seçilen arkadaşımız bu vesile ile gördüm ki, 
her zaman şalısın ve şahsiyetin mevzuu bahis ol
duğu her yerde olduğu gibi, haklarında şikâyet 
edilen arkadaşların âdeta bir simi defterini okur 
rj;ibi maceraları ortaya çıkıyor. Bu vaziyet kar-
yı.oinda millet vazifesini, kanun mefhumunu çok 
iyi anlıyan arkadaşlar bazı milletvekilleri hak
kında, açık hâdise ortaya koymaksızın, imza 
,atılmaksı::m rnaiıza onun şahsiyetini Huzurunuz
da lekeleyioi ve küçültücü mahiyette olan şikâ- ! 
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yetleri zikredilmiycrek Huzurunuza getirmeye 
kararı verdi. Nitekim müzakerelerin başında 
tutanağını kabul ettiğimiz bir arkadaşımız hak
kında hepimiz istirahat duyarak okuduğumuz 
Komisyon mazbatasında zikredilmiyen bazı şi
kâyetler sardır. Bu arkadaşın şahsiyeti hakkın
da belki arkadaşların bazılarının ruhunda şüp
heler uyanabilirdi, fakat Komisyon şuurla, hat
tâ biraz evvel mütemadiyen millî menfaatten, 
millet ve fazilet mefhumundan bahseden arka
daşımızdan bir adım dahi geri kalmıyarak aynı 
mefhumları da vicdanında, şuurunda yaşatarak 
dediki milletvekilliği yapacak bir arkadaşımı
zın kanunen milletvekilliğine mâni teşkil etmı-
yeu bir hali bir şikâyeti; ortada hâdiseler var
mış gibi zihinlerde şüphe uyandıracak şekilde 
ifade etmektense, şikâyeti tahkiki mucip ve 
Anayasanın 12 nci maddesine göre milletvekilli
ğine mâni bil' hal meydana getirmediği için, şi
kâyetin mündericatını zikretmeksizin, tutana
ğının kabulünü huzurunuza sunmuştur. Bu vakıa 
böyle iken eiimize Abdurraiıman Münip arka
daşımız hakkında ağır cezalı mahkûmiyeti var 
diye bir şikayet geidi. Bh, ağır cezalı mahkû
miyetten bahsediliyor. Anayasanın 12 nci mad
desi de sarihtir. Elbette ki keyfiyet tetkik edi-
ieeokLr. Bakat Komisyon, ağır cezalı mah
kumiyetin, eski Dâvavekiberi Kanununa göre 
baro haysiyet divanında lehine çıkmış bir ka
rarın dereeattan geçerek, seibi, hukuki bir ra
kım ihtilâflar bahis mevzuu olarak ağır ceza 
tarafından bir ay avukatlıktan inenine dair bîr 
inzibatî ceza ile karşılaşınca hiçbir zaman 
hâdiselerde, tadilâta gitmeğe lüzum görmemek 
lâzımdı. Fakat- biliyorsunuz ki, seçim tutanak
ları hakkında müzakere cereyan ederken Ab
durraiıman Münip arkadaşımız hakkında Na
zım Poroy arkadaşımız derhal ayağa kalkarak 
şiddet ve hiddetle bir vergi kaçakçılığı mev
zuunu ortaya attı. Maalesef hâdisenin bu açık 
au.1 a mı, hukukî mahiyetine rağmen İnceleme ve 
hazırlama KomisyonJarında da hâdiselerin taf
silâtına gidildi. Cörülüyor ki, mevcut olduğu 
iddia, edilen ağır cezalı mahkûmiyet, Türk 
kanunlarına göre ağır cezayı müştekim bir suç. 
işlemeden mütevellit verilmiş bir mahkûmiyet 
kararı olmayıp baroya şikâyet edilen bir ar
kadaş hakkında baronun lehine verdiği kara
ra, ozaman mercii'itiraz olan müddeiumumilik 
makamının, itirazından sonra evvelâ ağır ce-
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zaya oradan bir hukuk mahkemesine, oradan da 
tekrar ağır cezaya gelip bir ay avukatlıktan 
menine dair verilmiş bir karardır. Şuhalde 
Nazım Poroy arkadaşımızın raportörlüğünü 
yaptığı hâdisede kendisinin muhalif bulunduğu 
fakat barodaki diğer arkadaşları inzibatî ceza 
verilmesine lüzum yoktur deyince Nazım Poroy 
arkadaşımız kendi hususi hislerini içinde sak-
lıyarak, baro inzibat heyetinin verdiği karar 
karşısında baronun o hükmünü hürmetle karşı
laması lâzımdı. Biliyorsunuz ki, arkadaşlar işi 
şahsiyete döktük. Abclurrahman Münip arka
daşımız Türk Milletinin Avrupa'da okuttuğu 
bir adamdır amma karşılığı olarak da 18 sene 
90 - 100 lira maaşla üniversite kürsisinde ders 
okutmuş bir arkadaştır. Ben kendisinden ders 
almadım amma anamdan aldığım bir nasihatla 
bir kelime öğrendiğin adama, aksi sabit olun
caya kadar, hürmet etmek bir fazilettir. Bura
ya çıkıpta Avrupa'dan milletin parasiyle oku
du diyen arkadaş Abdurrahman Münih'in Tür
kiye'ye döndükten sonra, kanunun kendisine 
ders okutamıyac aksın dediği zamana kadar kür-
sisini beklediğini de söyleseydi bir ferahlık du
yacaktık. Belki memleketin kendisine harcadı
ğı parayı suiistimal ettiği manası çıkabilir diye 
memlekete yaptığı hizmetin de Meclis Kürsi-
sine yakışacak bir bitaraflıkla karşılanması lâ
zımdı. 

Bu noktayı da böylece arzettikten sonra gele
lim vergi kaçaklığı hâdisesine : 

Arkadaşlar, ben 18 sene evvel Darülfünunun 
koridorlarında mütevazı bir şekilde ders okutma 
vaziyetinde gördüğüm adamın vergi kaçakçılığı 
hâdisesinden bahsedilince - bir arkadaşımın vak
tiyle sorduğu suale cevap veriyorum - hakikaten 
vicdani bir eza duydum. Çünkü benim ruh, ya
pım hiçbir zaman Nazım Poroy arkadaşımız 
gibi millet meselesi, Devlet meselesi bahis mev
zuu olmadan ahlâk müessesesnin bu derece ince
liğine kadar inmeğe müsaittir. O halde ortada 
vergi kaçakçılığı var mı, yok mu? Kendileri de
diler ki, o zamanki kanun serbest meslek erba
bına beyanname vermek veya vermemek husu
sunda bir ihtiyar vermiştir. Biliyorsunuz ki, ar
kadaşlar, bir vergi mevzuu karşısında vergi al
mak mevkiinde olan devletle, vergi ile mükellef 
olan vatandaş karşı karşıyadır. Devlet âmme 
salâhiyetine istinaden matrahı nispeti ve tahsil 
tarzı muayyen vergi ihdas eder; vatandaş ta 

.1946 O : İ 
kendisinin tâbi olması lâzımgelen usuller daire
sinde vergi vermekle mükelleftir. Kanun çı
kıyor ve diyor ki, serbest meslek erbabı beyanna
me vermezse üç sene evvelki verginin üç mislini 
vermekle mükelleftir. Yahut bu hâdisede, 1341 
senesi vergisinin üç misliyle mükellef tutulur. 
Abdurrahman Münip arkadaşımız ortağiyle bera
ber 1927 senesine ait beyannameyi vermemiştir. 
Hâdise vâkıdir. Fakat arkadaş burada kanunun 
kendisine verdiği ihtiyarı kullanmıştır, diğer ta
raftan vergi mevzuunda taraf olan devlet de-
miştirki sen beyanname vermedin halbuki kanu
nun diğer hükümleri mucibince kazancın değişti. 
Beyanname vermiye mecbursun. O halde resen 
takdire gitmek zarureti vardır, ben sana resen 
vergi takdir ediyorum, güzel! 

Serbest meslekle uğraşan ve ticaret hayatına 
atılmış olan her arkadaş bilirki gerek temyiz 
kayıtlarımızda gerek vergi itiraz kayıtlarında 
vatandaşla Devlet arasında çıkmış itilâflara ait 
binlerce dosya mevcuttur. Yani vergi mükellefi 
ile vergi alma salâhiyetinde olan Devlet arasın
daki ihtilâfı tetkik eden derecat vardır. 1927 se
nesinde beyanname vermemiş olan arkadaş, Ab
durrahman Münip arkadaşımız, artık resen tak
dir mevzuuna giren bir vergi mükellefi haline 
gelmiştir. Ayrı ayrı hâdiselermiş gibi Nazım 
Poroy arkadaşımız yüz bin liralık bir vergi ka
çakçılığı diye tasvip ettiği işin iç yüzüne girmek 
lâzımdır. Niçin girmek lâzımdır? Resen takdir 
hakkını kullanan Hazine bir vergi tarhında bun
ların hepsini birer doküman olarak, birer miktar 
olarak kullanabilir. Güzel. Abdurrahman Münip 
arkadaşımız 1926 senesinde vekâletini aldığı 
bir dâvada bir sulhname akdetmiştir. Sulhan işin 
halli halinde ücreti vekâletin müddeialeyhten 
tahsiline dair müvekkilinden kendisine bir vesika 
verilmiştir. Ortağı ile beraber kendisine takdir 
edilen 43 bin lira ücreti vekâlet yahut sulhten 
mütevellit meydana gelen ücreti vekâlet 1926 
senesinde müvekkilinin kendisine verdiği bir ha
vale makbuzu ile 1927 senesinde müddeialeyhten 
tahsil edilmiştir. Elbette bu da vâkıdir, buna 
itiraz eden yok. Fakat hâdisede, arkadaşımızın 
durumu beyanname vermek ihtiyarında bulunan 
bir vatandaşın beyanname vermemekten müte
vellit vergisi ne ise onu vermeğe intizardan iba
rettir. On bin lira ücreti vekâlet 1927 senesinde 
tahakkuk etmiştir. Bu da vâkıdir. Fakat bir yıl 
zarfında beyannameyi vermemiş olan bir vatan-
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daş için yapılacak vergi tarh muamelesi resen 
takdir suretiyle tahakkuk ettirip almaktan iba
rettir. Bunun içindir ki, Hazine, resen takdir 
suretiyle ve cezalı olarak vergiyi almak mevkiine 
girmiş ve teşebbüs etmiştir. Görülüyor ki, 43 000 
lira ücreti: vekâletin vergisinin kaçırılması hâ
disesi fiilen beyannamede açık olduğu gibi, Dev
let dosyalarında da mukayyet olduğu gibi, 1926 
senesinde aktedilmiş olan bir sulhnamenin kendi
sine temin ettiği ücreti vekâletin 1947 de.... 

Dr. FAHRİ ECEVlT (Kastamonu) — 47 
mi, 27 mi? 

AHMET TATAKILIÇ (Kütahya) — 27 dir, 
zekânız müsaittir takdir, edersiniz. 

Dr. FAHRİ ECEVlT (Kastamonu) — Allah, 
Allah. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — 1927 
senesinde müddei aleyhten tahsilinden ibaret
tir. Görüyormusunuz arkadaşlar? Kaçırıldı, 
kaçakçılık fazilete sığar mı?... Hâdiseleri 1927 
senesinde beyanname vermemekten mütevellit 
Hazine ile mükellef arasındaki ihtilâftan 
ibarettir. 

Arkadaşlar; bilhassa serbest hayat mevzu
unda, ticaret mevzuunda vergi münasebetleri 
üzerinde dikkatle durmak lâzımdır. Hiçbir va
tandaş yoktur ki itiraz ve temyiz kademeleri
ne kadar gidip mütaaddit vergi i h t i l â f ın ile 
karşı, karşıya gelmemiş olsun. Binaenaleyh 
biz şahıslar hakkında şu arzedilen safhada geç
miş bir vergi muamelesinden dolayı ahlâk, fa
zilet, can damarından kan alma, mefhumla
rını kullanırken içtimai kıymetleri ucuzlatıyo
ruz. 

MUHTAR ERTAN (Bitlis) — Si/ mü^.ye-
deye çıkarın. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Gelir 
burada söylersiniz.. 

Hâdise böyle iken Nazım Poroy arkadaşımız 
hepimizin vicdanlarına, hissiyatına müracaat 
etti, herkesin vicdanı ve hissiyatı kendisinin
dir, takdir size kalmıştır. Fakat hâdise burada 
bırakılmadı. 

Arkadaşlar; biz parti hayatını tasavvur 
ederken isimsiz, resimsiz bir zihniyet peşin
deyiz. O bakımdan Nazım Poroy arkadaşımı
zın tecrübesine sığınarak çok rica ederim, bu 
nevi meselelerde bir arkadaşın vergi ihtilâfın
dan dolayı J&azbötası tetkik edilirken saJkınsın; 
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parti meselesine girmekten! Hele millet din
liyor, millet hükmünü veriyor diye bir takım 
mefhumlara girmekten kendini korusun. (Sol
dan bravo sesleri.) Çünkü arkadaşlar, ozaman 
biz her şeyde acele diyen valinin vaziyetine dü
şeriz. Yemin etsek de kimse inanmaz. 18 de
fa aceledir desek de kimse inanmaz. Bir mil
letin hayatında, bütün millete tesir eden, bü
tün millet muvacehesinde açıklanması lâzımge-
len meselelerin hudut ve şümulünü iyi takdir 
etmek gerektir. Şimdi tekrar edeyim, atalet 
kanununa tâbi olarak ilk hızını alamıyan Na
zım Poroy arkadaşımızın gösterdiği madalyanın 
tersi yerine yüzü benim anlttığım gibidir. Tek
rar evrak huzurunuza getirilse bu anlaşılacak
tır. Bu nevi bir mesele ortaya çıkmasiyle işin 
bir milletvekili tutanağının tetkiki işinin bir 
parti meselesi yapmak, muhakkak ki parti 
hayatımız için de, millet hayatımız için de bir 
hatadır. (Sağdan bravo sesleri.) 

Arkadaşlar; kürsüde milletvekili olarak 
söylediğim sözlerde size, değil bu gibi mevzu
larda, hattâ seçim gibi iki parti arası|nda en 
şart mücadelede dahi hatırlarsanız bu nevi sö
zü bu dereceye düşürmedim. Mücadele hiç
bir zaman siyasi anlayışla tecviz edilemez. Mü
saadeleriyle söyliyeyim, Avrupa'da tahsil gör
müş bir arkadaşın siyasi ihtilâfları tutanakların 
tetkik edilmesine getirirse burada şimdi oldu
ğu gibi çok basit bir meselede zaman harcar ve 
hakiki millet işlerini, görmede çok geç kalır 
ve güçlüğe düşeriz. (Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Fuad Hulusi. 
FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 

Abdurahman Münip arkadaşımız söz sıramı ken
disine vermemi teklif etti. Ben de veriyorum. 

BAŞKAN — Peki o halde sözü Abdurlıman 
Münipe veriyorum. 

ABDURAHMAN MÜNİP BERKAN (İstan
bul) — Sayın arkadaşlar, bu mesele müzakere 
edilirken söz almağı düşünmüyordum. Fakat bu
raya çıkan Nazım Poroy iki kelime kullandı, gü
cüme gitti. Bunun birisi; vergi kaçakçılığı, diğe
ri; yalancılıktır. Bu iki kelimeyi nefretle redde
derim. Çünki, bütün hayatımda ne vergi kaçak
çılığı yaptım, ne yalan söyledim. (Sağdan bravo 
sesleri) Nazım Poroy bu sözleri söylerken bir 
beyanı teessürde bulundu; nasıl oldu da İstanbul 
halkı bu zatı intihap etti, dediler. Ben milletimin 

I verdiği para ile gittim Avnıpada tajjsü <efcfcim. 
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Doğrudur, bunu minnetle, şükranla teyit ve tek
rar ederim. 

Avrupadan geldim bana hâkimlik vezif esi ver
diler, hâkimlik vazifesini gördüm. Zaten gitmez
den evvel de hâkimlik etmiştim. Hâkimlik ha
yatım on seneyi mütecavizdir. Bana Üniversite
de hukuku medeniyeyi tedris et, dediler tedris 
ettim. Ve o zaman hâkimlik hayatiyle Hukuku 
Medeniye müdderrisliği birlikte ifa edilebilirdi. 
Beraberce yaptım. Umuru Hukukiye müdürlüğü
nü verdiler, onu da yaptım. Ve nihayet avukat 
lık da yaptım. Fakat bütün hayatımda; hocalık
ta*, hâkimlikte ve avukatlık hayatımda bir kusu
rum vardı; o kusurum daima kendi ilmî kanaa-
tımdan başka hiçbir tesir ve nüfuza tâbi olmamak 
ve daima muhakkak surette kanunu anladığım 
gibi ve yalınız bunun tesiri altında iş görmek. 
(Sağdan alkışlar) Bazılarınca bu bir kusur sa
yılabilir. Ben böyle bir kusurumun bulunmasın
dan müf tehirim. 

Dr. KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) 
— Bu bir meziyettir. 

ABPURAHMAN MÜNlr BERKAN (De
vamla) •— Şimdi esbabını izah edemıyeceğim, çün-
ki burada bulunmayan kimselerden bahsetmek is
temiyorum; yalınız şu kadarını söyliyeyimki, böy
le bir vergi meselesi ortaya çıkmıştır. 1926 se
nesinden evvel, burada izah ettikleri gibi, bir 
Temettü Vergisi Kanunu vardı. Herkes buna 
göre temettüünün vergisini vermekle mükellef
ti. Onu takiben ilk çıkan Kazanç Vergisi Ka
nununun bir maddesinde, bazı şirketler, tacir 
sıfatını haiz olan bazı kimseler ve o meyanda 
serbest meslekler erbabı için de beyanname ver
me mecburiyetine dair bir madde yazılmıştı. 
Fakat aynı kanunun muvakkat 71 nci madde
sinde sarahaten : « 1926 senesine mahsus olmak 
üzerer yine kanunda yazılı bazı şirketler, tacir
ler, bilhassa serbest meslekler erbabı isterlerse 
beyanname verirler. Verdikleri beyanna
meye göre vergiye tâbi olurlar. Fakat 
beyanname vermek istemedikleri takdirde 1341 
senesinde verdikleri verginin üç mislini verir
ler » diye yazılıdır. Bu, sarahaten mevcut bir 
hükümdür. 1926 da böyle bir muamele cereyan 
etmiştir. Sonra bu 71 nci madde tadil edildi. 
Tadil 1Ö38 sayılı kanunla vâki olmuştur. Bu ta
dilde aynı hüküm mevcuttur. Yalnız bir kayıt 
ilaVe edilmiştir. Denmiştir ki, 1926, 1927, 1928 
senelerinde vaziyeti ticariyelerinde tebeddül ol-
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mamak kaydiyle bu kanunda yazılı şirketler, ta
cirler, serbest meslek erbabı isterlerse beyanna-

I me verirler, isterlerse beyanname vermezler. 
Beyanname vermemek istedikleri takdirde 1341 

! yılı vergisinin üç mislini tediye ile mükelleftir. 
Kanunu böyle görünce aynı zamanda nıer'i olan 
Avukatlık Kanununa göre avukatların kanu
nen ticaret icrasından memnuiyetleri sarahaten 
bulunması hasebiyle bittabi, bir avukatın ticaret 
yapması imkânı yoktu. Ben böyle düşünü
yordum, ortağımda böyle düşündü ve hiçbir 
avukatta beyanname vermedi. Beyanname ver
memek hak ve salâhiyetini doğrudan doğruya 
kanun bahsetmiştir. 1927 senesinde ne kadar 
muamele yapılmışsa bunların hiç birisi için def
ter tutmadık ve beyanname vermedik. 

Kanunun verdiği salâhiyeti istimal etmek 
suretiyle böyle vergi tarh ve tediyesine munta-
zır bir vaziyette kaldık. O sırada Maliye İda
resi bize 1928 Temmuzunda, yine 1928 Eylülün
de ve 1928 Teşrinievvelinde birer ihbarname 
gönderdi, ufak fasılalarla. Bunların hepsi 1927 
senesi muamelelerine aittir. O muameleler ki, 
benim nazarımda ve bütün avukatların anladığı 
gibi beyanname vermek mecburiyeti yoktu, on
lar dediler ki, siz böyle anlıyorsunuz amma, biz 
öyle anlamıyoruz. Biz o vakta kadar iki arka
daş bir odada çalışıyorduk. Onun yanında bir 
oda daha inhilâl etti, o odayı da ilhak ettik, 
iki oda oldu. Siz bir oda dah ailâve ettiniz, ti
cari vaziyetinizde tebeddül olu, beyanname ver
mek mecburiyetindesiniz. Kanunu anlayışımızda 
Maliye ile aramızda ihtilâf oldu. 71 nci mad-
dei muaddelenin sarahatma nazaran avukatla
rın tüccar olmaması hasebiyle vaziyetin tebed
dül etmesi kaydının avukatlara şâmil olmadığı
na kani idik, ve beyanname vermekle kendimi
zi mükellef tutmadık. Maliye dairesi bilâkis be
yanname vermek mecburiyetindesiniz dedi. Ev
velâ resen vergi tarhetti, sonra filân işiniz- daha 
vardır, o işinizden dolayı vergi vereceksiniz, fi
lân da vardır, dedi; fakat bütün bunlar 1927 
senesine ait muamelelerdir, başka bir şey. değil
dir ve bize isnadedilen şey de yalnız beyanname 
vermemekten ibarettir. Şurasını da ilâve ede
yim ki, Beyanname vermedik, vermediğimizden 
dolayı bize ilk ihbarname tebliğ edilmesini mü-
taakıp biz itiraz ettik. O zamanki vergi 300 li
ralık bir vergi idi. Biz verginin miktarına de
ğil, prensipine itiraz ettik. Çünkü onlar resen 
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takdir yoluna gidiyorlardı. Biz dedik ki, sizin 
resen takdire hakkınız yok, çünkü beyanname 
vermeğe mecbur değiliz. Çünkü kanun temettü 
vergisinin üç mislini ödemekle mükellef tutu
yor. Biz prensipine itiraz ettik. Bu itirazımız 
ne vakit haleldildi biliyor musunuz? Kesin ola
rak 1932 senesinde hallolundu. Çünkü îtiraz 
Komisyonuna gitti, Temyiz Komisyonuna git
ti. Ondan sonra halledildi. Bir kimse 
Maliye ile ihtilâfa düşerse o ihtilâf üze
rinde bizim noktai nazarımızca beyanname ver
memek lâzımgelirse, beyanname vermemek hak
kındaki noktai nazarımız bir kanuni mercide tet
kik ve hal ile sureti katiyede bu noktai nazar 
yanlış diyerekten katî bir şekilde hallolunmadan 
bu adamın kendi noktai nazarına göre hâsıl 
olan hükme yanlıştır diye bilir miyiz? O halde 
iş nedir? Bir dâvadır. Ben öyle anlıyorum, Ma
liye başka anlıyor. Neticede îtiraz ve Temyiz 
Komisyonlarından geçtikten sonra 1932 senesin
de halledildi. Binaenaleyh, o zamana kadar bu 
mesele kesin olarak halledilmemiştir ki, bana 
ketmettin diye bir şey isnat edilsin. 

Ben defter tutmadım, beyanname vermedim. 
Hakikaten beyanname vermeğe ve defter tutma
ya mecbur değildim. Kanaatim bu idi. Bir 
şey hakkında ne vakit kendim tâbiri kullanılır1? 

O kimse bir şeyi söylemesi lâzım gelirken, onu 
saklarsa, söylemezse, o vakit. Yani söylemek mec
buriyetinde bulunduğu bir şeyi söylemezse on
dan ketim çıkar. Ben beyanname vermekle mü
kellef değildim ki... Binaenaleyh böyle birşey 
yoktur. 

AHMET SUNGUR (Yozgad) — Kanuni bir 
mecburiyet yok müdür? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, hatip sözü
ne devam etsin. 

ABDURRAHMAN MÜNİP BERKAN (De
vamla) — Böyle bir mecburiyet yoktu. Pek âlâ 
bu şekilde malî kısımda halledildi. Yalnız orada 
aranmış olan meblâğ, mühim bir meblâğdı. Biz 
hukuk mahkemesine müracaatla bir tedbiri ihti
yati kararı almıştık. Tabiî dâva devam ediyordu. 
Mahkeme böyle bir talebi reddetti. Temyize 
gittik. Temyiz, bu adlî mahkemelerin salâhiyeti 
dâhilinde değildir, dedi. Binaenaleyh karardan 
bahsetmeye de lüzum yoktur. Bu vaziyet kesin-
lcşince, tuttular, Adliye, savcılık marifetiyle 
Baroya müracaat ettiler. Baroda neticeyi tetkik 
ettiler. Netice itibariyle Baronun kararı şudur: 
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Kanunu Abdurrahman Münip başka anlamış. Ma
liye Tahsil Şubesi başka türlü anlamıştır. Bir 
ihtilâf vardır, kendi hakkını müdafaa edecektir. 
Bir kimsenin kanunu kendi anlayışına göre mü
dafaa etmesinde ona inzibati bir ceza vermesine 
mahal yoktur. Buna da itiraz ettiler. Niçin? Onu, 
izah etmiyeeeğim. Merci, Ağırceza mahkemesi idi. 
Fakat merci Ağırceza mahkemesi olmakla beraber 
evvelâ bu meseleyi tetkik etmedi, vazifem harici 
diyerek hukuka attı. Hukuk da vazifesizlik ka
rarı verdi, Temyiz edildi. Temliz de; Ağırceza 
mercidir dedi, bu suretle tekrar Ağırcezaya gel
di. Neticede Ağırceza da bir aylık meni vekâlet 
kararı verdi. Menivekâlet kararında, vergi ka
çakçılığı etti demedi, böyle birşey yoktur. Bura
da bir arkadaşın dediği gibi, İlâmda böyle birşey 
denmemiştir. Ağırceza mahkemesi yalnız de
miştir ki, ilgilinin ilk defa vuku bulan itirazı 
üzerine Maliye îdaresi bu itirazı kabul etmemiş 
ve itirazın reddedilmesi üzerine de artık müte
akip tahsilat her ne ise onları bildirmek mecbu
riyetindedir, bunu bildirmekle beraber yine 
kendi prensipleri dâhilinde kanuni mercilere-
müracaat ederek itirazda bulunmalı idi bu iti
razda bulunmamış binaenaleyh bu itirazda bu
lunmamak keyfiyeti hüsnüniyetle kebili telif de
ğildir. Ağırcezanm dediği bundan ibarettir. 
(Soldan güzel sesleri). 

Müsaade ediniz; burada bir mahkemeden çık
mış olan kararı tenkit etmek mecburiyetinde 
kalmak istemezdim. Fakat mahkemeler de hata 
yapabilir, burada bir zühul vardır. Çünkü, de
min izah ettiğim gibi, bütün bu söylenilen rakam
lar 1927 senesi muameleleridir ve bütün bu söy
lenen hâdiseler benim ve arkadaşımın beyan
name vermek mecburiyetinde değiliz yolundaki 
itirazlarımız, makamı aidince, mercilerince 
katî bir şekilde halledilmesinden sonra yapılmiş 
değildir. Ben mademki bir itiraz dermeyan 
ettim, bu hususu müdafaa ederim. Bu benim 
hakkı müdafaam iktizasıdır. Binaenaleyh 1927 
senesi muamelelerinde beyanname vermek mec
buriyetinde değildim. Kanunu ben böyle anla
dım. Buna karşı da mâliye hilafını anlamıştır. 
Bizim aramızdaki bu ihtilâf, maddei kanüni-
yeyi göstererek, beyanname sermemek meselesi 
merci kararı ile halledilmiştir. Artık onun 
önünde eğilmek lâzımgelirdi ve bize mükte-
zasına tevfiki hareket .edin diyebilirlerdi. . Bu
nun, kanuni mercide halli doğrudan doğruya, 
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ilâmda yazıldığı gibi 1932 senesinde olmuştur. 
Halbuki bütün muameleler 1927 senesi muame
leleridir. Onun için ağır ceza yalnız, beyan
name vermemiştir ve bu hüsnüniyetle kabili 
telif değildir diye bir ifadede bulunmuştur. Bu 
ifadeye şahsan kaani olmamışımdır. Ne yapa
yım ki, kanun bu hususta o vakit bir başka 
merci tâyin etmediği için ilerisine gidemedim. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, benim ho
calık hayatımda, benim hâkimlik hayatımda 
ve benim avukatlık hayatımda temas ettiğim 
vatandaşlar pek çoktur. Bu temas ettiğim kim
seler arasında arkadaşlık ettiğim, beraber hâ
kimlik ettiğim kimselerr de vardır. Bu Mec
liste de onlardan vardır, talebelerimden olan
lar da vardır, belki haklarını müdafaa ettiğim 
kimseler de bu Mecliste bulunmaktadır; hiçbir 
kimse Münip Berkan'a Nazım Poroy'un yaptı
ğı isnadı yapmamıştır. Bu isnadı şiddet ve 
nefretle kendilerine reddederim. (Sağdan bra
vo sesleri, alkışlar.) 

NAZIM POROY(Tokad) — Reis Beyefen
di; ilâmda: (Kazançlarını ketmettikleri Avu
katlık Kanunu mucibince...) diye yazılmakta
dır. «Ketmettikleri» şeklinde elimdeki ilâmda 
vardır. Oradan okudum. 

FUAD HULÛSÎ DEMÎRELLÎ (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, seçim mazbatası bahis 
mevzu olan arkadaşımız Abdurrahman Münip 
kendisini telâkatla müdafaa etti. Onun için 
vergi meselesi hakkında burada bir söz söyle
meğe lüzum olmadığı kanaatındayım ve yine 
bunun için bu mevzua girmek istemiyorum. 
Her içtihat muhteremdir. Şüphesiz. Fakat ka
nun sarih bir hüküm koymuşsa o hükme karşı 
hareket doğru olmaz. Hususiyle o kanun Ana
yasa ise. 

Sayın arkadaşlar, Anayasaya hepimiz bağ
lıyız. Çünkü o Cumhuriyetin eseridir, Millî 
Hâkimiyetin temelidir. Bu kanunun 103 ncü 
maddesi en mühim, en esaslı bir düsturdur. 
Çünkü Anayasanın dayanakları zikredilirken 
ifade edilmiştir. Anayasanın hiçbir maddesi 
hiçbir sebep ve bahane ile savsanamaz ve iş
lerlikten alıkonamaz. Hiçbir kanun Anayasa
ya aykırı olamaz. 

Şimdi rica ederim muhterem arkadaşlar, 
Seçim Kanununun 10 ncu maddesi Anayasanın 
12 nci maddesinin tekrarından ibarettir. Ona 
bir şey ilâve edebilir mi idik? Bugün dahi Ana-
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yasa tadil edilmeden, Anayasanın 12 nci mad
desi usulü dairesinde tadil edilmeden Seçim 
Kanununa mesalâ askerî disiplin, meslekî di
siplin cezaları da milletvekilliğine mânidir diye 
bir şey ilâve edebilir miyiz? 103 ncü madde 
bundan bizi açık olarak menediyor. Anayasa
ya karşı bir içtihat hürriyeti vardır, biz iste
diğimiz kararı, seçim bahsinde de olsa, veri
riz diyemeyiz. Diyemediğimiz için komisyonun 
netice itibariyle verdiği kararı ben kendi he
sabıma kabul etmeyi bu madde hükmünee za
ruri görüyorum. Yine takdir arkadaşlarımındır. 

BAŞKAN — Emin Sazak. 
EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Akadaşlar, biz 

bu Mecliste sille, tokat kavga ettik. Fakat bu
güne kadar böyle mahalle kahvesinden aşağı, 
kötü konuşulduğunu görmedim. (Gürültüler, red-
sesleri, sözünü geri al sesleri). 

BAŞKAN — Sözünüzü tashih ediniz, rücu ede
bilirsiniz. 

EMÎN SAZAK (Devamla) — Konuşanı di
yorum. Bence bir şey yok. Konuşanı tasvip mi 
ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sual sormayın, söyleyin. 
EMÎN SAZAK (Devamla) — Esasen anla

şıldı, tuttuğunuz yol. Kahir bir ekseriyetle her ne 
pahasına mal olursa olsun... 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Demogoji yapıyorsunuz, kürsüden. Tahtakılıç ar
kadaşınız ne söyledi? Onun düsturunu kabul etse
niz.. 

EMİN SEZAK (Devamla) — Arkadaşlar, 
memleket de şahittir, ben diyorum ki, böyle bir 
arkadaş, daha burada mebus mudur, membus-
dur. Velevki mebus da olmasın, şimdiye kadar 
bu derece kötü kelimeler kullanıldığına hakikaten 
şahit olmadım. Siz şahit oldunuz mu; Münasip ise 
ve bundan sonra böyle bir usul ittihaz edilecek
se deyeceğim yok. Ben gördüğüm şeyi söylüyo
rum. 

Arkadaşlar kanuni kısımlarını anlattılar, ben
deniz orada değilim, yalnız bildiğim bir şey 
var; vergi muamelesinde ceza vermiyerek mua
mele yapan insanlar pek azdır. Kimisi unutur, 
kimisi bilmez, kimisi bilir yapamaz. Burada kaç 
kişi varsa vergi veren bunu tetkik edin, eğer 
içinde mâliyeye cezasız vergi veren varsa aferini 
(Soldan gürültüler). Ben de vergi veririm, ha
zan vaktinde almamışız derlerdi, verirdim. Son-
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.ra bu işin itirazı var, temyizi var, fakat neticede 
Devlet alır bunu. Bunu bu kadar vasıflandırıpda 
bir arkadaşa karşı böyle yürümek, buna ben bir 
mâna veremiyeeeğim amma efkârı umumiye 
mânasını verecektir, muhakkak şahsi bir husu
met eseridir... Bütün baro heyeti cürüm yoktur di
yor bir arkadaş, bunu ta oradan başlıyarak husu
metini devam ettiriyor. Ne bileyim?. Bu husu
metin bu kadar uzaması iyi bir şey değildir. Bi
zim dinî terbiyemiz de buna müsait değildir, 
Kavga edersin, üç günde barışılır derler, Öte-
denberi ananemiz budur. Hakikaten iyi, rahat 
yaşamak için tutulacak yol budur. 

Arkadaşlar, milletin arzusiyle çıkan muha
lif partiyi şöyle, böyle diyerek ve dolambaçlı 
yollardan giderek ortadan kaldırmak istiyorsa
nız biz muhalefet istemiyoruz memleketi tek 
parti ile idare edeceğiz demeniz daha doğ
ru olur. Bu yol hakikaten memleket he
sabına zararlı bir yoldur. Ve Halk Partisi 
nin müdafileri de, yardımcıları da, Nazım Poroy 
gibi olursa, arzu etmediğiniz ve bizim de etme
diğimiz şekli çabuk bulursunuz. 

ATIF ESENBEL (Malatya) — Hangisi, söy
le, tehdit maksadiyle mi söylüyorsunuz? 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) — Çı
kar baklayı ağzından... 

EMİN SAZAK (Devamla) — Reis Bey; bin 
türlü küfür oldu. biz dinledik. Sözümü kesme
sinler. 

Arkadaşlar, biz dosdoğru konuşuyoruz. Biz 
bu memlekette bu işin yeni birşey olduğunu ve 
memleketin selâmeti... (İşitmiyoruz, mikrofona 
yaklaş sesleri). 

İki partili çalışmanın hepimiz için yeni bir
şey olduğunu, bunu telif edinciye kadar hayli-sı
kıntılar çekeceğimizi biliyoruz. Ben bütün 
Demokrat arkadaşlara bakıyorum, siz her kaba
hati bizde buluyorsunuz. Biz Demokratlarda bir 
an için, memleketin menfaatini, hissiyatını- feda 
edecek arkadaş görmedim. 

Biz tekrar seçim münakaşalarına dönmek is
temiyoruz. Olmuş geçmiş. Böyle bir şeye başlıya-
caksak yeniden başlıyalım. Siz burada ne ka
dar tekzip ederseniz ediniz hâdiselerin seyrini 
millet biliyor. Burada millet huzurunda, bu mil
let işini sonuna kadar götüreceğiz, memleketin 
yüksek menfaati mevzuubahis olduğu vakit elbir
liği yapacağız, diyoruz. Arkadaşlar; sizlerin eli
nizdedir, isterseniz Demokrat Partinin ilgasına 
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karar verebilirsiniz, bütün mebuslar için bir çare 
bulursunuz. Biz de böyle' bir vesika ile değil, 
bin vesika ile âmme vicdanına müracaat ettire
biliriz. Fakat biz bunu memleketin hayrına ola
cağına kani değiliz. Biz, şuurlu insanlarız, sizi de 
şuura davet ederim. (Sağdan bravo sesleri al
kışlar) . 

MUHTAR' ERTAN (Bitlis) — Efendim, ben
deniz evvelâ Hazırlama Komisyonunda muhale
fette kalmışken rapor tabedilirken, bir matbaa 
hatası olarak, imzam tasvip edenler arasında 
gösterilmiştir, bunu tashih etmek isterim. 

Bir arkadaşımız yapılan ihbarların mahiyeti 
tetkik edilmeden evvel imza ve hüviyetin tesbit 
edilip ondan sonra bunların tetkik edileceğine 
karar verilmişti, bazı arkadaşlar için işin bu ci
hetine bakılmadan, yani imza ve adres cihetine 
bakılmadan doğrudan doğruya esasın tetkikine 
geçildi gibi bir mütalâada bulundular. Bu hâ
dise üzerine yapılmış olan ihbarda adres sarih 
ve zaten yapılan isnat da mevcuttur. Hakikat 
olarak mevcuttur. Binaenaleyh bu işi yokmuş 
gibi kabul edipte; adresinde, imzasında'sarahat 
yoktur, mazbatasını bu kadar mufassal yazmı-
yalım demiye imkân yoktur. 

Bunu arzettikten sonra yine Tahtakılıç arka
daşımız, burada öyle bir hava yaratılmak iste
niyor ki ağır bir suçtan mahkûm olmuşta, bu 
suretle Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 nci 
maddesine sokulmak isteniyor dediler. Böyle bir 
şey yoktur. İhbarda Ağırceza mahkemesinde 
mahkûm olduğundan Millet Meclisinde buluna
maz iddiası mevcuttur. 

Hâdise doğrudan doğruya, evvelce Nazım Po
roy arkadaşımız tarafından mufassalan izah edil
diği gibi, bir vergi kaçakçılığı mevzuudur. 

Efendim, dediler ki, Darülfünunda Uzun- se
neler profesörlük etmiş, bu memlekete bu ka
dar talebe yetiştirmiş, şöyle yapmış, böyle yap
mış bir arkadaşın iyi taraflarından bahsedilmiş 
yor da doğrudan doğruya, vergi kaçakçılığı yaptı 
diye aleyhinde bir isnat ortaya atılıyor. Bilmi
yorum, insan düşünüyor, acaba bu kadar sene 
profesörlük yapmış bir adamı vergi kaçakçılığı 
yaptı diye teşhir etmek mi daha iyidir? Hiç ol
mazsa orasını bırakalım. 

İnceleme Komisyonunda beyanname verip 
vermemek meselesini mevzuubahis edilirken mü* 
daîaa edenler bunu bir içtihat konusu yaptılar. 
Dediler ki, beyanname verip verjmemek hususu 
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swMı değildir, her mükellef Maliye ile karşılıklı 
anlaşmazlığa gidebilir, neticede alâkadar merci
lerce ya vergisi artırılır veya aynen kalır. 

Vergi tarhedilir veyahut affedilir. Burada 
bu mevzuu belki beyanname verip vermete mev-
zuubahis olabilir, o da* pek hafif olarak, çün
kü kazancı arttığı zaman kanunen beyanname 
vevşteğe-davet edilmiştir. Bir sulhname muci-
büteer iki taraf arasında yapılan bir anlaşma 
netiee&iude bu iki arkadaş* biri Abdurrahman 
Münip, diğerinin ismi hatırımda kalmadı (46) 
bin liraya yakın bir ücreti vekâlet aldıkları 
halde ve bir vekâlet ücreti takdir edildiği hal
de tisin? «sil sirkin tarafı - kendilerinin ücreti ve
kâlet: almadık iddiasıdır. Yani vergiden ka
çırmak için ücreti vekâlet almadık di
yarlar. Burada ketim gayet sarihtir. 
Diğer tarftan yani karşı taraftan eski 
bir alacak tahsil ettik diyorlar. Koca bir 
profesör, bu. memleketin okuttuğu bir adam, 
kendilinin ilmü irfanından bahsedilen bir insan 
kalkar da ücreti vekâleti vergiden kaçırmak 
i$a benim eski bir alacağimdır derse onun ah-
lâM-durumu, hakkında tereddüt etmemeğe im-
kâtttvafc nadir? 

Kendilerine de müdafaalarını yaparken bu üc
reti Vekâleti aldıklarını beyan ediyorlar. Hal
buki alâkalı mercilere verdikleri cevaplar gayet 
sarihtir. Arzettiğim gibi eski bir alacaktır di
ye. Suat Abit hanından aldıkları ücreti vekâ
leti inkâr etmişlerdir. ' Şakir ve Cemil yani ha
sım tarafın vekilleri olmadıklarından bunlardan 
vekâlet ücreti olarak bir meblâğ istifası mev-
zuubââıis olmadığından bahsetmişlerdir. Bu, dos
yada; mevcut sarih ifadeleridir. Dosyalarda 
mevcut olan bu sarih ifadeleri karşısında hâlâ 
vergi kaçakçılığı yapmadığı ve ahlâk kaideleri 
haricine çıkmadığı iddiası nasıl kabul edilebilir. 
O dosyada böyle ifade veren adam, kürsüye ge
liyor ve ücreti vekâlet aldım diyor amma 
vergi formalitelerinin uzunluğu dolayısiyle ver
giyi vermedim diyor. Biz sukomisyonda, ar
zettiğim sebepler dolayısiyle bu işin her ne ka
dar sarih olarak Seçim Kanununun ilgili madde
sine, girmiyorsa da işin mahiyet ve karakteri ba
kımından ve Devlete karşı yapılacak bir vazife 
bakımından ehemiyetli kabul ederek bu iş hak
kındaki kararı inceleme Komisyonuna bırak-
madîk, doğrudan ? doğruya Meclisi Âlinin tak
dirine arzetmeyi kararlaştırdık. Zannederim 
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bu işde yalnız kanun çerçevesi içinde kalmak, 
bizim geniş hükümranlık hakkımız ve salâhiye
timiz karşısında pek dar bir görüş olur, bütün, 
hakkımızı kullanarak bu işe Meclisi Âlinin red 
kararı vermesini temenni ve rica edeceğim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Arkadaşlar; Zeki Rıza Sporel gibi Abdur
rahman Münip Berkan meselesi de vicdanları
mızda ve şuurlarımızda birkaç aydanberi yaşa
yan bir endişedir. Ahmet Tahtakılıç arkadaşı
mız, ondan sonra konuşan Emin Sazak arka
daşımız bu meselenin C. H. P. çoğunluğunca bir 
parti meselesi haline getirildiğini ve parti gay* 
reti, parti endişeleri ile bu işin müzakere edil
diğini ifade ettiler. Bunun bir parti. gayreti 
ile ve endişesi ile müzakere edilmediğini ve 
bu işte bir parti meselesi mevzuubahis olmadı
ğını fiilen ispat etmek için ben Abdurrahman 
Münip hakkında vâki şikâyetin seçim tutana
ğının reddini mucip bir h.al olmadığını ifade ede
ceğim. 

Ortadan, bir ses — Bravo. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam

la) — Çok rica ederim bravonuzu sözlerimin 
sonuna bırakınız. 

iktidarım nispetinde bunu müdafaaya' çalı
şacağım. Ondan evvel şunu ifade etmek iste
rim ki, C. H. P. si milletin kendi kendisini idare 
edeceğine kani olmuş bu mesuliyeti üzerine ala
rak memlekette Türk tarihinin şimdiye kadar 
göstermediği tek dereceli seçimi ve muhtelif 
partiler rejimini tatbik ettirmiştir. Mesuliyet 
mevkiinde bulunan bir partinin şimdiye kadar 
böyle bir tecrübe ile mücehhez olmıyan bir 
millet içinde bazı hâdiselerin çıkabilmesi ih
timalini bile göze alarak bu millete, bu re
jimin tatbikında önderlik etmesi, bahşetmesi 
demiyorum, elbette takdirle karşılanması lâ
zımdır. Yalnız bir noktada böyle veya huku
ki bir mesele mevzuubahs olurken, muhalif par
ti arkadaşlarımızın ikide bir, kalkıp da, bu 
milletin hürriyeti ve istiklâli üzerinde, Hükü
met kurmak istiyen gaasıp bir zümre gibi 
Halk Partisini göstermelerini, itham etme
lerini doğru bulmamaktayım. 

BAŞKAN —- Rapora dair konuşunuz. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Masiş*) 

—Arkadaşlar da rapora dair konuştular* .aymı 
şeyleri söylediler onun için ben de temas ettim» 
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Şimdi Abdurrahman Münip arkadaşın tuta- ı 

nağına gelirsek; burada hakikaten bir huku- I 
ki ihtilâf olduğunu düşünmemek kabil değildir, j 
Bir kimsenin Maliye Bakanlığının fikri hilâfına 
bir fikre zahip olması birçok hallerde varittir. | 
Hâdisede şöyle bir hususiyet te vardır. Maliye 
Bakanlığının esbabı mucibesini, meselâ Devlet i 
Şûrası kabul etmiyor. Maliye Bakanlığı Ab- j 
durrahman Münip Beyin yazıhanesine bir oda ilâ
vesini vaziyeti ticariyesinde bir tahavvül olarak 
kabul ediyor. Devlet Şûrası bu tezi kabul etmi
yor. 1928 senesindeki kazancı ile 1927 sene
sindeki kazancı arasında büyük bir tahavvül ol
muştur. Maliyenin noktai nazarı budur. Hal
buki Devlet Şûrası bunu kabul etmiyor. Şûrayı J 
Devlet, bir oda ilâvesi noktasından vaziyeti ti
cariyesinde bir tahavvül olmıyacağmda gayet 
tabiî olarak Abdurrahman Münip ile hemfikir olu
yor. Hâdise baroya intikal etmiştir. Serbest 
meslek erbabından mürekkep olan baro bun- ı 
da vahim ve elim bir mesele görmemiştir. Ve 
görmediği için Abdurrahman Münip hakkında 
bir aylık avukatlıktan menini mucip olacak bir 
ceza vermeği de fazla görmüştür. Baronun bir 
aylık inzibatî ceza vermesi hususunda ifrat-
kâr gördüğü bir hareketten sonra biz onun 
Milletvekilliği tutanağını reddetmek suretiyle 
daha müfrit bir harekette bulunmuş olacağız, 
zannediyorum. Filhakika şu noktada birkere 
mutabık kalmalıyız; Teşkilâtı Esasiyenin 12 
nci maddesi tahdidi mahiyette değildir. Teşki
lâtı Esasiyenin 12 nci maddesi bizi o gibi hal
lerin vukuu takdirinde bir kimsenin milletve
killiği mazbatasını tasdik etmemeğe icbar eder. 
Fakat evvelden tesbit edilmemiş, evvelden gö- j 
rülmemiş hallerde bir kimsenin büyük derecede 
redaeti ahlâkiyesini gösterecek bir hal görürse 
veyahut vatanperverliği, milletseverliği aşar 
şekilde ortaya koyarsa 12 nci maddenin derpiş 
etmediği hallerde dahi bir karar verebilir. Bu
nun hakkında muhtelif Avrupa Parlâmento
larında emsal de vardır. Binaenaleyh bunun 
haricinde şayet Cumhuriyet Halk Partisi çok
luğu benim fikrime iştirak etmeyipte mazba
taya rey verecek olursa gayrikanuni bir hare- j 
kette bulunmuş olmakla itham edilemez. Belki 
kendileri bizim düşündüğümüzün haricinde bir 
düşünceye varabilirler. Nitekim Demokrat Par- ı 
tili arkadaşlar herhangi bir kanuna muhalif rey ; 
verdikleri zaman kendilerini biz kanunun hari- ;. 
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cine çıkmış olmakla ve mutlaka ekseriyet Par
tisi üzerinde tahakküm yapmak emelini takibet-
miş olmakla itham etmiyoruz. 

Arkadaşlar; Abdurrahman Münip arkadaşı
mız burada biraz gönüllerinizi ve kalblerinizi 
kıracak gibi hareket etmiştir. Büyük Millet 
Meclisi Azalarına lâyık olmıyan unfle ve şid
detle hürmetsizlikle konuştuğu vâki olmuştur. 
Fakat Cumhuriyet Halk Partisi ana Partidir; 
Cumhuriyet Halk Partisi bu memlekette ilk 
defa... (Soldan mevzua, mevzua sesleri). Cüm
lemin neticesi sözümün mevzula alâkadar oldu
ğunu göstereektir. Cumhuriyet Halk Partisi... 
Beni tekrar ettiriyorsunuz; bu Parti memleket
te demokrasinin ve tesamuhun esaslı temelle
rini atmak mesuliyetini üzerine alan ve bunu 
bihakkın göstermiş olan bir Partidir. Bu Parti
nin mensupları sıfatiyle icabederse Abdurrah
man Münip'e tesamuh te göstererek, fakat ha
reketini Büyük Millet Meclisi Âzalığmdan çık
masını icabedecek şekilde de telâkki etmiyerek 
mazbatasının kabulünü teklif ediyorum. 

AHMET TAHTAKJLIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın Muhtar arkadaşımız 
benim Abdurrahman Münip arkadaşımız hak
kındaki şikâyetin incelenmeden Millet Meclisi
ne getirilmesini istediğimden bahsettiler. Hâdi
se öyle değildir. Şahsiyattan ne kadar kaçın
dığıma misal olarak arzedeyim. Maalesef mec
bur ettiler, Kemal Satır hakkında iki ihbar 
vardır. Evvelâ kendisinin tutanağı Meclise ge
tirilirken komisyon mazbatasında tafsilli şekil
de yazılı idi. İhbar ve şikâyet edilen mesele 
milletvekilliğine mâni olmadığından komisyon 
mazbatayı değiştirmiştir. Ben de dedim ki Ab
durrahman Münip hakkındaki mazbatanın da 
Milletvekilliğine mâni bir hal olmadığı ifadesiy
le ve burada huzurunuzu işgal edecek, işi şah
siyata dökecek bir takım münakaşalara imkân 
vermiyecek şekilde gelmesinin ittihaz edilen 
usule uygun olduğundan bu suretle ricada bu
lunmuştum. Bunu tebarüz ettirmek istedim. 

ÖMER TAŞÇIOĞLU (Kayseri) — Bu onun
la kabili kıyas mıdır! 

Al I MET TAHTAKJLIÇ (Devamla) — İkin
cisi arkadaşlar, Yunus Muammer arkadaşımız 
da İtenim adımı yanlış bir yerde zikretti. Ben 
parti münakaşalarının bu meselelere karışma
masını temenni ettim. Ve bunun için hâdisele
re temas ettim. Zannedersem bu ifademde bir 
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sarahat vardı*;, jki.partinin selâmetle çalışması, 
benim tasavvur ettiğim şekilde, bir zihniyet 
karşılaşması şeklinde, isimsiz, ve resimsiz bir 
Devlet politikasına erişmeğe çalışmayı temin 
için parti lâfının her vesile ile ortaya atılmama
sını temenni ettim. Halbuki bunun aksi olu
yor. Bunu rica ettim ve ediyorum, 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Emin Sazak'a tavsiye edin onu. 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul). — Arkadaş
lar, bu gibi meseleler mevzubahis olurken doğ
rudan doğruya akim, mantığın ve kanuni 
esasların gözönünde tutulması icabeder. Onun 
için hissiyata kapılarak ileri, geri lâkırdılar 
söyliyen bazı arkadaşların hislerini zapteJemi-
yerek yaptık]«Mrı gibi çok lüzumsuz, şahsi ta- j 
arruzlara girişmeleri elbette Meclis hayatında, 
demokrasinin inkişafı hayatında hoş görülecek 
bir hâdise değildir. Zannediyorum ki, itidali 
demle, soğuk kanlılıkla müzakereleri takip 
edenler, hangi partiye mensup olurlarsa ol
sunlar, bu çeşit hissiyata müstenit, akıldan 
mantıktan uzaklaşan ve sadece hissiyata isti
nat eden münakaşaları bu Meclise münasip gör
mezler ve bu tarz münakaşalar memleket ef
kârı umumiyesi üzerinde elbette iyi tesir bırak
maz. Onun için bazı arkadaşlarımızın deminki 
müzakerelerde fazla coşarak, taşarak ve 
hâdiseleri bir tarafa bırakarak, daha ziyade 
hislerinin mantığı ile ulu orta söylemelerini ben 
deniz doğru bulmuyorum ve hiçbir zaman, 
hangi parti mensubu olursa olsun, hiçbir arka
daşın bu tarzdı hareketini asla doğru bulmı-
yacağım. 

Mesele basittir; bunun hukuki icapları, iki 
muhalif cepheden de ayrı ay.1-*! izah edildi. Bir 
taraftan aleyhtar olan arkadaşımız Nazmı 
Poroy, Abdurrahman . Münip arkadaşımızın 
yaptığı hareketi neuzübillah dünyanın en büyük 
fenalığı tarzında tasvir ve izah etti; buna 
mukabil, diğer bazı arkadaşlar bunun hukuki 
mahiyetini büsbütün başka bir tarzda belirttiler. 
Zaten komisyon mazbatası da, hâdiseleri hikâye 
etmekle beraber, vardığı netice itibariyle, bun
da milletvekili olmağa mâni bir hal bulunma
dığını fakat neticeyi de tabiatiyle hakem olan 
heyeti umumiyeye getirdiğini ifade etmek
tedir. Ben şimdi, sadece bir iki noktayı heyeti 
muhteremenin gözüönüne koymak isterim. 
Ortada mevzuubahis bir iddia var: Nazım Po-
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roy arkadaşımız bunu âzami bir nispette büyü
terek dünyanın en büyük bir cinayeti şeklinde 
gösterdi. Halbuki bu işde, bütün bir baro inzi
bat heyeti tâyini muameleye mahal görmemiş
lerdir. Eğer bu dünyanın en büyük bir cina
yeti olsaydı, bir baro inzibat heyetinin ekseri
yeti azîmesi, tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar vermezdi. Bendeniz bunu başka tür
lü kabul edemiyorum. Yani, baro inzibat 
heyetinin, Nazım Poroy arkadaşımız da galiba 
taassup halinde bulunan hissi ahlâkiden mah
rum bulunduğunu tasavvur edemiyorum. 

NAZIM POROY (Tokad) — Hakkınızdır. 
FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Sonra bu 

işi tetkik eden, son merci olarak tetkik eden 
ağır ceza mahkemesi de, meseleyi tetkik ettik 
ten sonra nihayet şu cezayı veriyo1*: bir ay 
icrayı vekâletten men. Tabiatiyle her ceza ir
tikâp edilen cürüm ile mütenasip olan Ağır 
Ceza Mahkemesi bu kararı verirken elbette 
isnat edilen cürmün mahiyetini ve derecesini 
tartarak bu cezayı vermiştir; Bu karar ise, 
nihayet, bir ay vekâletten men şeklinde tecelli 
etmiştir. 

Şimdi insafınıza arzediyorum: Geçenlerde 
bir arkadaşımızın tutanağı buradan geçti, is
mini ve yerini söylemeğe hacet yok, bu zat Mil
lî Korunma Mahkemesi tarafından, karaborsa
cılık yaptığından dolayı altı ay ceza giymişti. 
Fakat Komisyon bu cezayı milletvekili olmağa 
mâni addetmem iş, 12 nci maddenin sarahatine 
göre, bunun milletvekili olmağa mâni sayma
mıştı. Eğer demagoji yapmak istese idik, ka
raborsacılıktan ve karaborsacılığın mahiyetin
den tutturarak, Nazım Poroy'un yaptığı şekil
de, bir tenkide girişmiş olsaydık, neler söyle
mezdik!.. bir ay icrayı vekâletten mahrumiyeti 
icabettiren bir cürüm milletvekili olmağa mâni 
oluyor da 6 ay hapis cezası verilmiş olan.. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Ha
pis değil. 

FUAD KÖPRÜLÜ (istanbul) — Para cezası 
olsun. Para cezası her halde ötekinden daha ha
fif değildir. Komisyon bu hükmü nasıl onu giy
miş olan zatın milletvekili olmasına mâni ad-
detmemişse ve biz de nasıl Komisyonun tamamen 
kanuni olan bu hareketini tasvip etmişsek, aynı 
mahiyette değil şüphesiz ondan çok daha hafif 
olan bir ceza yemiş olan, yani bir ay vekâletten 
menedilmiş olan bir arkadaşımızın milletvekili ol-
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rnamaşını kabul edebiliriz? Böyle bir şey, zan
nediyorum ki, akla ve insafa sığmaz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir,. 
BAŞKAN — Başka söz alan yoktur. Müza

kere bitmiştir. Bu hususta bir takm var ar-
zedeceğim: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayıstylc, Istan* 

bul Milletvekilliğine seçilmiş olan Abdurrahman 
Münip Berkan hakkındaki Komisyon raporunun 
reddini talep ve teklif ederim. 

6 Aralık 1946 
Tokad Milletvekili 

Nazım. Poropy 
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Yani seçim tutanağının reddini hjavi olan öner
geyi kabul edenler işaret buyursun... Kabul'et-
miyenler ... 

Tereddüt oldu. Yani önergeyi kabul eden
ler, seçim tutanağının reddini havi olan önerge
yi kabul edenler lütfen ayağa kalksın... Etmiyen-
ier ayağa kalksın .... 

Affedersiniz, açık oya arzetmek mecburiye
tinde kaldım. 

Ad çektik, Malatya seçim bölgesinden oyları 
toplıyacağız. 

Tekrar edeyim : Önergeyi kabul edenler, 
yani seçim tutanağının reddini ihtiva eeu Na
zım Poroy'un takririni kabul edenler beyaz, 
reddedenler kırmızı, çekinserler yeşil oylarını 
kullanacaklardır. 

FAHRİ KARAKAYA (Blâziğ) — Kırmızı 
oyları olmıyanlar ne olacaktır? 

CAVlD ORAL (Seyhan) — Yanımızda kır
mızı oy puslası yoktur ne yapalım? 

BAŞKN — Ne yapalım ne demek? idare te
min etmiştir. Yanınızda yoksa başkasından 
alır, isminizi yazar, kullanırsınız. 

(Oylar toplandı). 
BAŞKAN —• Oyunu kullanmıyan var mı? Oy

larını kullanmıyan arkadaşlar varsa lütfen oy
larını kullansınlar ... 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Efendim, oy neticesini arzediyorum; oya 

arzettiğim önergeye 246 zat oy vermiştir. Mu
amele tamamdır. 124 oy bu önergeyi kabul et
miş, 109 reddetmiştir. 18 oy da çekinserdir. Şu 
hale göre, rapor ve seçim tutanağının reddini 
havi olan önerge kabul edilmiştir, Muamelesi 
Başkanlıkça yapılacaktır. 

Vakit geçmiştir, müzakereye devam edemi-
yeceğiz. Pazartesi günü saat 15 de toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanmn saati : 21 

BAŞKAN — Ekseriyet olup olmadığı hakkın
da Başkanlık Divanı tereddüt etti. Yoklama 
yapacağım. (Soldan var, var sesleri). 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN —• Eskeriyet var. önergeyi tek

rar okutuyorum. 
(Tokad Milletvekili Nazım Poroy'un öner

gesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önerge raporun ve seçim tuta

nağının reddini mutazammradır. 
TUTANAKLAR İNCELEME Ko. BAŞKANI 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, Komis
yon bu devre başmdanberi tutanaklarda cari 
olan kaideye uyarak raporlarını hazırlamıştır. 
Şüphesiz karar Heyeti Umunıiyenindir. Ko
misyonunuz âdeta teknik bir hazırlama ile gitti
ği yola sâdık kalarak işi tetkik etmiş ve etra-
fiyle huzurunuza arzetmiştir. 

Bütün konuşmaları takip ettik. Bunda Ko
misyonun raporunun eksikliği veyahut açıklığı, 
kapalılığı üzerinde hiç bir münakaşa olmamış
tır; Bu bakımdan komisyon işi tamamen takdi
rinize arzetmekle kalıyor. 

BAŞKAN — önergeyi oya arzediyorum. 
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İstanbul Milletvekilliğine seçilen Abdurrftfcnjan Miinip Berkan'ın seçim tutanağı hakkındaki incele 
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oyların sonucu 
; ,(Önerge kabul edilmiştir.) 

AMASYA 
Ahmet JSynm' 
Zeki /Tannan 
Esad Uras 

. ANKAEA 
Naki Cevat Akkeıımatt 
Hilmi Atlıpğlu 
Avni Eefik «Bakman 
Raşit-Böçekçi 
Arif Çubukçu 
Cevdet Gölet 

AOTAİYA 
Niyazi Aksu 
JRasih Kaplan 

AYDIN 
Gl. Ref et Alpman 

BAM&ESÎR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Biurcu 
Hacim .Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevketi Esendai 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun PHkri,Düşünsel 

BlTLÎS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni tfygen 
ihsanı i ^ ı n 

U ye sayısı : 465 
Oy verenler : 246 

Kabul edenler : ,124 
Qya katılmıyanlar : 2 1 1 

Reddedenler : 10 Q 
Çekinserler : ] 3 

Açık Milletvekillikleri : 8 

IKabul edenler] 
BULDUR 

Dr. M. ŞerifJÇorkut 
BURSA 

Zehra Budunç 
Fahri Bük 
AzizfDuru 
Mustafa Fehmi Oerçeker 
Cemil öz 

ÇANKIRI 
Dr, Akif Arkan 
Gl. Zeki Spydemir 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

EDÎRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
2îya Ağca 

ERZURUM 

GAZİANTEB 
Bekir haleli 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
Ahmet Ulus 

GtJMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

İSPARTA 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Gl. Kâzım Karabekir 
Orgl. C. Cahit Toydemir 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih tlter 
Dv. Esad Oktay 

KASf&MONU 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eeevit 

KAYSERİ 
Reşs'd özsoy 

Salim Altuğ ; Faik Seler 
Cevat P«rwa»öğlu 
Münir- Hüsrev; Oöle 
Kemalettin gKamu 
Gl. Vehbi Kç^agüney 

Ömer Taşçroğlu 
Hayruîlah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Boğan 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Memet Sadık Eti 

Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Tevfik Temelli 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Hal'.d Onaran 

NÎĞDE 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Pemir 
Amiral H. 0ökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Ömer Karataş 
MuiaEöprülü 

SEYHAN 
Dr. Makhaıle Djhlan 

~ 1$ 



Ahmet Remzi Yüregir 

StîRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Eıza Esen 
Lûtf i Yavuz 

SİYAS 
Şemsettin Günaltay 
Muttalip öker 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İhsan Ezgü 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 

AYDIN 
Neşet Akkor 

BALIKESİR 
Esat Altan 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
thsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 

DENÎZLÎ 
Reşad;Ayıdıfllı- T ; 
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Gl. Fikri Tirkeş 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
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Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Temel Göksel 
Zekiye Molaoğlu 
Haindi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Silen 

[Reddedenler] 
DİYARBAKIR 

İhsan H. Tiğrel 
EDİRNE 

Fethi Erinçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Gl. Aşir Atlı 

GİRESUN 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan ' 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Gihad. Baban 

Celâl Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Senihi Yürüten 

KARS 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
tsmRİl Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KONYA 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündaı 
Şevki Ergun 
Rasim Erel 
Hulki Karagülle 

KÜTAHYA 
Ömer özdek 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılmç 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Şefik Tugay 

MANÎSA 
Yunus M. Atakant 
tsmnil Ertem 
Yaşar özey 

Mahmut Tan 
URFA 

Razi Soyer 

YOZGAD 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 

Hilmi Öztarhan 
MARAŞ 

Dr. Kâmil İdil 
MARDİN 

Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ulusoy 

RtZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 

SÎNOB 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Kâmil Kitapçı 
Abidin Yurdakul 

TRABZON 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Muammer Yarrmbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin " 
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[Cekinserlerj 
ANKARA 

Emin Halim Ergun 

ÇANKIRI 
Ahmet thsan Zeyneloğlu 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Naim Haziım Onat 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Orgl, Asım Gündüz 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal' 
Kâmil Coşkunoğlu 

MARDİN 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 

RİZE 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

VAN 
Rüştü Oktar 

[Oya hatıhnıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Ahmet Veziroğlu 

AĞRI 
Halid Beyrak (1. Ü.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Muammer Eriş 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (Bakan) 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Mustafa Korkut (1.) 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Emin Arkayın (ö.) 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin TiritoğTu 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 

BOLÜ 
Lûtfi Gören (ö.) 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl, Fahrettin Altay 

Ahmet Ali Çınar 
BURSA 

Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Ahmet Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazîpek 

ÇANKIRI 
Rifat Dolunay 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz (ö.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemıil Çalgüner 
Abidin Ege 
Dr. Behçte Uz (Bakan) 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli (ö.) 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil (1.) 
Osman Ocak (1.) 
Şeref Uluğ 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 

Behçet Kemal Çağlar 
(Ö.) 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç (ö.) 
Nafiz Dumlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven (ö.) 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Fikret Yüzath 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer (Ba
kan) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (ö.) 
Gl. Eyüp Durukan 
Abdülgani Türkmen 
(Ö.) 
Suphi Bedir Uluç (ö.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Dr. Aziz Koksal (1.) 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var (ö.) 
Abdürrahman M. Berkan 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Recep Peker (Başbakan) 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 

İZMİR 
Benal N. Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra (ö.) 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
(t.) 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran (1.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Methmet Bahadır 
Şerafettin Karacan (ö.) 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran (ö.) 

Hüsamettin Tugaç 
KASTAMONU 

Muzef f er Akalın 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Hilmi Çoruk 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Gl, -Salih Avgın 
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Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay (î.) 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdeni* tö.) 

KOCAELİ 
Ahmet Faik «AbasıyaiHk 
ismail Rüştü Aksal 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim ; 
ibrahim Süreyya: Yiğit 
(t) 

UKÖNYA 
T>: Sülusî 'Alâtaş 
MM'Şakir^A'ltan 
(11; M ' Fuad Cebesoy 
Fattn'Gökmen 
Dr. Sadi Irmak '(Sakan) 
Dr.-^Aziz Türkün 
Tevfik Fikret Sılay 
(Başkan vekili) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Amet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Günsoy 
Memduh îspartalıgil 

Adnan Menderes 
MALATYA 

A. Ulvi Beydağl (I.) 
Abdülkadir Taşangü 
Mahmut Nedim Zapçı 

MANİSA 
Ridvan Nafiz ' iEdgüer 
(ö.) 
ŞevkEt < Raşit. Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyzullah Uslu 

MAKAS 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıbğlu 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal (ö.) 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuî Ziya Ortaç 
Hum di Şarlan 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta (Ba
kan) 
Hasan Cavid' Belûl 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörükeı* 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SÜRD 
E tem izzet Benice 

SÎNOB 
Lûtfi Jsksoy 
Cevdet Kerimi îneedayı 
(Bakan) 
Enver. Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk (ö.) 

SİVAS 
Mitat Şükrü; [Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
ismail Mehmet Uğur 
(t) 
Şakir Uma (ö.) 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Fayık öztrak 
TOKAD 

Recai Güreli 
Halid Nazmi llKjapaiı 
(Bakan) 
Galip Pfikel 

TRABZON 
Faik Ahmed) Barutçu 
Sırrı Bay (ö.) 
Daniş Eyiboğlu 
Hasan Saka (Bakan) 
Ali Sanalioğlu 

r i URFA 
Vasfi Gerger; :(il.) 

YAN 
ibrahim Arvas (I.) 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ali Rıza îneealemdaroğlu 
SabriJSûçer 
Naiıri Karomer 
Orhan Seyü'Oorhon 
Nuri:T«rhan 

[Açık Milletvekillikleri] 
< Balıkesir 
Eskişehir 
istanbul 
Kastamonu 
Tekirdağ 

1 
1 

• 4 
1 
1 
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S. Sayısı: 5 
Çanakkale Milletvekilliğine eeçilen Nurettin Ünen'in 
seçim tutanağı hakkında Tutanakları İnceleme Ko

misyonu raporu (5/45) 

Hasırlama Komisyonu raporu 

Tutanakları inceleme Komisyonu Başkanlığına 

Çanakkale Milletvekilliğine seçilen Nurettin 
Ünen hakkında Çanakkaleden İzzet Aykaç imza
siyle gelen bir şikâyet telgrafında Nurettin Ü-
nen'in Bayramiç Ortaokul Müdürlüğünden istifa 
etmeden intihap edildiği bildirilmiştir. Keyfiyet 
Millî Eğitim Bakanlığından ve vilâyetten sorul
muş, filhakika mektep müdürlüğünden istifa et
mediği anlaşılmış ise de; Seçim Kanununun 11 
nci maddesine göre öğretmenlerin intihaptan 
evvel istifa etme kaydından müstesna tutulduk

larına göre asli vazifesi öğretmenlik olup mü
dürlük vazifesi ek bir görev olan Nurettin Ü-
neri'in mazbatasının kabulü arzolunur. 

Bir Numaralı Hazırlama 
Komisyonu Başkanı 

Gazianteb 
A. Atlı 

Sözcü ve kâtip 
Gazianteb 

Dr. M. Canbolat 

İstanbul 
Dr. A. Adtvar 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. MKM. 
Tutanaktan İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/45 
Karar No. 61 

Çanakkale Milletvekilliğine seçilen Nurettin 
Ünen'in Bayramiç Orta Okul Müdürlüğünden 
kanuni süre içinde istifa etmeksizin intihap 
edildiğinden Seçim Kanununa göre hakkında se
çim yapılmamış addedilerek tutanağının iptali 
cihetine gidilmesi Çanakkale'den İzzet Aykaç 
imzasiyle çekilen telgrafla ihbar edilmesi üze
rine iş Komisyonumuza havale edilmiş ve ad
çekme ile meselenin incelenmesi 1 numaralı Ha
zırlama Komisyonuna tevdi olunmuştu. 

Mezkûr Komisyonca yapılan inceleme ve so
ruşturmada Nurettin Ünen'in filhakika mektep 
müdürlüğünden istifa etmediği anlaşılmış ise de 
Millî Eğitim teşkilâtına göre asli vazifenin öğ
retmenlik olduğu ve müdürlüğün ârizi olduğu 
bu itibarla Seçim Kanununun 11 nci maddesine 
göre öğretmenlerin intihaptan evvel istifa mec-

2$ . XI . 1946 

buriyetinde bulunmadıkları anlaşıldığından tu-
tutanağınm iptali cihetine gidilemiyeceği kara
rma varılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonunda 
Hazırlama Komisyonunun vardığı karar ve neti
ce mevzuat itibariyle yerinde görülmüş oldu
ğundan Çanakkale Milletvekilliğine seçilen Nu
rettin Ünen'in tutanağının kabulü hususunun 
Kamutayın Yüksek tasvibine arzına oybirliğiy
le karar verildi. 

Başkan 
İsparta 

Sözcü Kâtip 
Kırşehir Urfa 

Kemal Turan S. Kurutluoğlu M. E. Tekeli 
Ankara 

R. Börekçi 
Bitlis 

M. Ertan 

Ankara Ankara 
A. Çubukçu F. öymen 
Denizli Gaziantep 

Be§ad Aydınlı Dr. M. Canbolat 



Gazianteb Giresun İçel 
A. Atlı A, IJlls 11. Koralim 
İstanbul İstanbul Kastamonu 

A. M. Berkan A. K. Silivrili Alptoğan 

Konya Kütahya Mardin 
»Sy. Ergun Dr. î. Gür soy A. Şataana 

Niğde Bize 
İbrahim R. Soy er Dr. F. Kurtuu§ 

( S. Sayısı : 5 ) 



S. Sayısı: 6 
Edirne Milletvekilliğine seçilen Dr. Bahattin Öğütmen 
ve Mehmet Öktem'in seçim tutanakları hakkında Tu

tanakları İnceleme Komisyonu raporları (5/46) 

Edirne Milletvekilliğine seçilen Dr. Bahattin Öğütmen'in seçim tutanağı hakkında Hazırla
ma Komisyonu raporu 

13 .XI . 1946 

Tutanakları İnceleme Komis yonu Yüksek Başkanlığına 

Edirne, Muradiye mahallesi A. Salih Tezer 
imzasiyle Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulup komisyonumuza verilen dilekçede: 

Edirne'de Demokrat Parti Başkanı iken bu 
seçimde Edirne Milletvekilliğine . seçilen Dr. 
Bahattin öğütmen'in; 

işlediği bir suçtan dolayı İstanbul mahkeme
sinde mahkûm edilmiş ve başka bir suçunu da 
para vermek suretiyle kapatmış bulunduğu ile
ri sürülerek şikâyet ve itirazda bulunulmuştur. 

Komisyonumuzca mahkûmiyet keyfiyetinin 
İstanbul Cumhuriyet savcılığından sorulması 
hakkında Yüksek Başkanlığınıza sunulan 
17 . VIII . 1946 tarihli yazımız üzerine ilk önce 
dilekçe sahibinin hüviyetinin tesbiti uygun 
görülerek Edirne valiliğinden yapılan soruya. 
karşı gelen ve komisyonumuza havale edilen 
22 . VIII . 1946 tarihli tel yazısında, (Mura
diye mahallesinde Salih Tezer) arlında bir kim
se olmadığı bildirilmiştir. 

Durumu inceleyen komisyonumuz, hüviyet 

gizlenerek müstear bir ad ile yapılmış olan bu 
iddiaları itibara alınacak bir değer ve ciddi
yette görmemekle beraber vâki mahkûmiyet id
diasının terhibi cezayi müstelzim bir suç oldu
ğunun açıklanmış bulunması ve kapatıldığı ileri 
sürülen suçun da zaten mahkûmiyetle netice
lenmemiş olması sebebiyle Anayasa ve Seçim 
kanunlarının hükümleri muvacehesinde adı ge
çen doktor Mehmet Bahattin'in seçimine engel 
teşkil edecek bir mahiyette bulmamış ve dok
tor Mehmet Bahattin'e ait seçim tutanağının 
kabulü uygun olacağı oybirliğiyle kararlaştı
rılmıştır. 

Keyfiyet Yüksek Komisyonun takdirine ar-
zolunur. 

4 No. Hazırlama 
Komisyonu Başkanı 
M. N. Gündüzalp 

Üye 
N. Erdem 

Üye 
A. K. Süivrüi 

Üye 
Z. R. Sporel 

Edirne Milletvekilliğine seçilen Dr. Bahattin öğütmen'in seçim tutanağı hakkında 
İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanaktan İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/46 
Karar No. 59 

29 .XI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Edirne Milletvekilliğine seçilen Dr. Bahat
tin öğütmen'in işlediği bir suçtan dolayı İstan

bul Mahkemesince mahkûm olduğu ve başka bir 
suçunu da para vermek suretiyle kapattığı 
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Edirne'nin Muradiye Mahallesinden A. Salih 
Tezer imzalı dilekçe ile ihbar edilmesi üzerine 
iş Komisyonumuza havale edilmiş ve adçek
me ile meselenin incelenmesi 4 numaralı Hazır
lama Komisyonuna tevdi olunmuştur. 

Mezkûr Komisyonca yapılan incelemede 
Edirne'de Muradiye Mahallesinde Salih Tezer 
adında bir kimsenin bulumadığı ve hüviyet giz-
liyerek müstear bir nam ile yapılmış olan bu 
iddiaları nazarı itibar e almağa mahal olmadığı 
gibi kapatıldığı ileri sürülen suçun e*sasen bir 
mahkûmiyetle neticelenmediği de dilekçe mün-
derecatmdan anlaşılmış olduğundan işin daha 
ziyade tamik ve tahkikma lüzum görülmiyerek 
seçim tutanağının kabulü kararına varılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede mah
kûmiyet iddiasının senesi dahi malûm olmadığı 
ve bu arada Adalet Bakanlığı ile yapılan te
maslarda bu suretle vâki olduğu iddia olunan 
mahkûmiyetlerin kaydının bulunmasına da im
kân olmadığı neticesine varıldığından TTazırla-

Babaeski Hükümet caddesinde Hasan Yörük 
imzasiyle Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulup Komisyonumuza verilen dilekçede: 

Demokrat Parti adına aday gösterilip Edirne 
Milletvekilliğine seçilen (Mehmet öktem) in se
kiz on sene önce Babaeski Belediye Başkanı iken 
suiistimalden dolayı altı buçuk ay mahkûm edil
miş ve hapis yatmış olduğu ileri sürülerek seçi
mine itiraz olunmuştur. 

Yüksek Başkanlığınızın sorusu üzerine Kırk
lareli'den gelen ve Komisyonumuza verilen dos
yasına ekli tel yazıda Babaeski'de, Hükümet 
caddesinde Hasan Yörük adında bir kimse bu
lunmadığı anlaşılmıştır. 

Durumu inceliyen Komisyonumuz, hüviyet 
gizlenerek yapıldığı anlaşılan bu iddiayı itibara 

ma Komisyonunun yukarıda arzedilen kararı 
uygun görüldüğünden Edirne Milletvekilliğine 
seçilen Dr. Bahattin öğütmen'in seçim tutana
ğının kabulü hususunun Kamutay'm yüksek 
tasvibine arzına oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İsparta Kırşehir Ur fa 

Kemal Turan S. Kurutluoğlu 
Afyon K. Ankara Ankara 

Hasan Dinçer R. Börekçi A. Çubukçu 
Ankara Bitlis Denizli 

F. Öymen .1/. Ertan R. Aydınlı 
Gazianteb Gazianteb Giresun 

Dr.M.Canbolat A. Atlı A. Ulus 
içel istanbul istanbul 

R. Koraltan A.M.Berkan A. K. Süivnli 
Kastamonu Konya Kütahya 

A. Alptoğan S. Ergun Dr. t. Gür soy 
Mardin Niğde Rize 

A. Satana t. R. Soy er Dr. F. Kurtuluş 

alınacak bir değer ve ciddiyette görmemekle be
raber ileri sürülmüş olan suçun ve mahkûmiye
tin de esasında Anayasanın ve Seçim Kanunu
nun hükümleri karşısında milletvekilliği seçimi
ne engel teşkil edecek bir mahiyet taşımadığı ka-
naatma varmış ve vâki şikâyetin itibara alınım- ' 
yarak milletvekili seçilen (Mehmet Öktem) e ait 
seçim tutanağının kabulü oy birliğiyle kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile Yüksek Komisyonun tas
dikine arzederiz. 

4 numaralı Hazırlama Komisyonu Başkanı 
M. Gündüzalp 

Üye Üye 
N. Erdem A. Süivrili 

Edirne Milletvekilliğine seçilen Mehmet Öktem'in, seçim tutanağı hakkında Hazırlama Ko 
misyonu raporu 

Tutanakları inceleme Komis yonn Yüksek Başkanlığına 

( S. Sayısı : 6 ) 
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Edirne Milletvekilliğine seçilen Mehmet Öktem'in seçim tutanağı hakkında İncele

me Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları inceleme Komisyonu 

Esas No. 5/40 
Karar No. 60 

29 . XI. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Edirne Milletvekilliğine seçilen Mehmet Ök
tem'in sekiz on.sene evvel Babaeski Belediye 
Başkanı bulunduğu sırada suiistimalden dolayı 
altı buçuk ay mahkûm edilmiş ve hapis cezasının 
da ini'az edilmiş olduğundan bahsile seçimine iti
raz edilmesi üzerine iş Komisyonumuza havale 
edilmiş ve ad çekme ile meselenin incelenmesi 4 
numaralı Hazırlama Komisyonuna tevdi olun
muştu. 

Mezkûr Komisyonca yapılan inceleme vevso-
ruşturmalarda Babaeski'de Hükümet caddesinde 
ihbar sahibi olarak dilekçede adı yazılı olan Ha
san Yürük isminde bir şahsın bulunmadığı tes-
bit olunduğu gibi dilekçede vukuu iddia edilen 
suç ve mahkûmiyetin gerek Seçim Kanununun ve 
gerekse Anayasanın milletvekilli seçilmeğe mâni 
addettiği mahkûmiyetler nevinden bulunmamış 
olması dolayısiyle işin daha ziyade tamik ve tah
kike lüzum görülmiyerek seçim tutanağının ka
bulü lâzımgeldiği kararına varılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonunda 

da Hazırlama Komisyonunun yukarıda arzolu-
nan kararı yerinde görüldüğünden Edirne Mil
letvekilliğine seçilen Mehmet öktem'in seçim tu
tanağının kabulü hususunun Kamutayın Yüksek 
tasvibine arzına oy çokluğuyla karar verildi. 

Başkan 
İsparta 

K. Turan 
Afyon K. 

H. Dincer 
Ankara 

F. öymen 
Gazianteb 

Dr. M. Canbolat 
İçel 

R. Komitan 
Kastamonu 
A. Alptoğan 

Mardin 
A. Satana 

Sözcü 
Kırşehir 

Kurutluoğlu 
Ankara 

R. Börekçi 
Bitlis 

M. Ertan 
Gazianteb 

A. Atlı 
istanbul 

A. M. Berkan 
Konya 
Ş. Ergun 

Niğd*e 
/ . R. Soyer 

Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 
Ankara 

A. Çubukçu 
Denizli 

7?. Aydınlı 
Giresun 
A. Ulus 

istanbul 
A. K. Silivrili 

Kütahya 
Dr. İ. Gürsoy 

Rize 
Dr. F. Kurtuluş 

( S. Sayısı: 6 ) 





S. Sayısı: 7 
Seyhan Milletvekilliğine seçilen Dr. Kemal Satırın se
çim tutanağı hakknda Tutanakları inceleme Komisyo 

nu raporu (5/50) 

Hazırlama Komisyonu raporu 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Seyhan Milletvekili Kemal Satır hakkında 
şikâyet ve itirazı havi olup komisyonumuza ha
vale edilen 5 . V I I I . 1946 tarihli dilekçe okundu. 

Dilekçenin altındaki imza okunamadığı gi
bi muvazzah ve açık bir adres de gösterilmemiş 
ve imza üzerinde mücadele tabibi diye yazıl
mış olup nerenin hangi mücadelesinde olduğu 
da sarahaten bildirilmemiş ve esasen isnad edi
len fiilin de kanunen Milletvekilliğine mâni 
hallerden olmamasına nazaran yapılacak bir 
muamele görülmediğinden Seyhan Milletvekil

liğine seçilen Kemal Satır ' in mazbatasının tas
diki lüzumu Û un Yüksek Komisyonumuza tekli
fine oy birliğiyle karar verilmiştir. 

2 numaralı Hazırlama 
Komisyonu Başkanı 

Urfa 
M. E. Tekeli 

Ankara 
F. öymen 

Sözcü 
Konya 

Ş. Ergun 

İstanbul 
A. Münip Berkan 

Bulunmadı 

Tutanakları İnceleme Komisyonu 

T. B. M. M. 
T. în. Komisyonu 
Esas No. 5/50 

Karar No. 62 
Yüksek Başkanlığa 

22 .XI . 1946 

Seyhan Milletvekilliğine seçilen Dr. Kemal 
Satır 'm Milletvekilliğine mâni halleri bulundu
ğundan bahsile vâki şikâyet üzerine bu hususa 
mütedair dilekçe, Komisyonumuza havale edil
miş ve ad çekme ile iki numaralı komisyona 
tevdi olunmuş. 

Mezkûr Hazırlama Komisyonunca yapılan 
incelemede dilekçe altındaki imzanın okuna
madığı gibi muvazzah ve açık bir adres te gös
terilmemiş ve imza üzerinde mücadele tabibi 
diye yazılmış ise de nerenin ve hangi mücade
lenin tabibi olduğu da açıklanmamış ve esasen 
iddia olunan hususlar katileşmiş bir mahkûmi
yete mütaallik bulunmamış olduğundan tuta

nağın tasdiki kararma varılmıştır. 
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonun

da : Hazırlama Komisyonunun yukarıya der-
colunan kararı şikâyet ve müstenidatma gö
re yerinde görülmüş olduğundan Seyhan Mil
letvekilliğine seçilen Kemal Satır 'm tutanağı-
ğının kabul edilmesi hususunun Kamutayın 
yüksek tasvibine arzına oybirliğiyle karar ve
rildi. 

İsparta Kırşehir Urfa 
.Başkan Sözcü • Kâtip 

Kemal Turan S. Kurutluoğlu M. E. Tekeli 
Ankar Ankara Ankara 

F. öymen R. Börekçi A. Çubukçu 



— t 
Bitlisr Gazianteb Gazianteb 

M. Ertan Dr. M. Canbolat A. Ath 
Giresun İçel istanbul 
A. Ulus R. Koraltan A. K. Silivrüi 

istanbul Kastamonu Konya 
A. M. Berkan Alptoğan Ş. Ergun 
Mardin Niğde Rize 

A. Satana İbrahim R. Soy er Dr. F. Kurtuluş 

\>m<i 

( S. Sayısı : 7 ) 



S. Sayısı: 17 
İstanbul Milletvekilliğine seçilen Abdurahman Münip 
Berkan'ın seçim tutanağı hakkında tutanaklar! İncele

me Ksmisyonu raporu (5/48) 

Hazırlama Komisyonu raporu 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

İstanbul Milletvekilliğine seçilmiş olan Ab-
durrahman Münip Berkan hakkında Büyük Mil
let Meclisi Yüksek Başkanlığına sunulup Tuta
nakları İnceleme Komisyonunca Hazırlama Ko
misyonumuza havale buyurulan 5 . VIII . 1946 
tarih ve K. Bozkır imzalı telgrafta Abdurrah-
man Münip Berkan'ın kazanç vergisini ketmet-
meden suçlu olarak İstanbul Ağır Ceza Mahke
mesince mahkûm edildiği ve kazanç vergisini 
ketmeylemek suretiyle suç işliyen bu zatın İs
tanbul vilâyetini temsilen Milletvekili olamıya-
cağı bildirilmekte, mazbatasının tasdik edilme
mesi istenmektedir. 

[ A) Bu işe mütaallik Maliye Bakanlığın
dan celbolunan 1 . II . 1946 tarih ve 
23386/86/10338 sayılı yazıda: 

Temettü Vergisi kanununu ilga eden 755 
sayılı Kazanç Vergisi kanununun muaddel 3 n-
cü maddesinin 3 ncü fıkrasında zikri geçen 
avukatlar, kazançlarını beyaname ile bildirme
ğe mecbur tutuldukları halde, kanunun muad
del 7 nci maddesine dayanarak 1926, 1927, 1928 
malî yılları zarfında ticari vaziyetlerinde bir 
gûna tebeddül vuku bulmadığı iddiasiyle 341 
yılı temettü vergilerinin üç mislini tediye etmek 
cihetine gitmek istiyen Abdurrahman Münip 
ve Hamit Nazmi'nin, 

1. — Yazıhanelerine ilâve ettikleri odadan 
dolayı kazanç vaziyetlerinde bir artış olmasına 
rağmen 1927 yılma ait kazanç vergisi beyan
namesi vermemiş ve bu suretle, kazancını ket-
metmiş olduğu, kanun hükmüne göre vergi 
dairesince resen takdir olunan senevi beş bin 
lira safi kazanç üzerinden cezalı olarak salman 
600 lira vergiye vâki itirazlarında kendilerinin 
erbabı ticaretten ad edilemiyeceklerini ve esasen 
yazıhanelerine bir oda ilâvesinin vaziyetlerini 

tebdil mahiyetinde bulmadığını iddia etmişler
se de itirazları ilgili mercilerce reddedilerek 
tarholunan verginin katileşiği; 

2. — Ragıp Paşa gelini Suat Abit vekili 
sıfatiyle Zonguldak kömür maden ocakların
dan dolayı Ragıp Paşa zade Şakir ve Cemal 
aleyhlerine ikame etmiş oldukları dâvada, As
liye 3 ncü Hukuk mahkemesinin 340/629 sayılı 
dosyasında mevcut sulhname gereğince Ab
durrahman Münip ve Hamit Nazım dâva edi
lenlerle müekkillerini uzlaştırarak 3 . X . 1927 
tarihinde herbirinin yirmi üçer bin liradan 46 
bin lira vekâlet ücreti aldıkları tesbit edilmesi 
üzerine bir misli zamla 10393 lira 48 kuruş 
vergi tarhedildiği, bu vergiye karşı itirazla
rında : 

a) 3 . X . 1927 tarihinde Şakir ve Cemal 
Beylerle Suat Abit hanımdan vekâlet ücreti 
namiyle bir para almadıklarını, Türk kömür 
madenleri şirketi zimmetindeki matluplarını 
istifa ettiklerini; 

b) Şakir ve Cemal'in vekilleri olmadık
larından bunlardan vekâlet ücreti olarak bir 
meblâğ istifasının bahis mevzuu olamıyacağı-
nı, bu meblâğın 1926 da tahakkuk etmiş eski 
alacaklarının tediyesinden ibaret olduğunu; 

c) Suat Abit Hanımdan da 1926 da ta
hakkuk etmiş alacaklarını istifa ettiklerini bil
direrek bu hususlar kabul edilmese bile tarhe-
dilen verginin % 20 tenzili lâzımgeleceği iddi
asında bulunmuşlardır. 

İtirazları itiraz ve temyiz komisyonlarınca 
red ve vergi tasdik olunduğu; 

3. — Mefsuh müskirat şirketinden vekâlet 
ücreti olarak on bin lira aldıkları halde ket-
meylediklerinden cezalı olarak üç bin lira ver
gi tarhedildiği; 
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Abdürrahman Münip ve Hâmit Nazmi'nin 

Tenıyiij Komisyonu kararının bozulması talebiyle 
açtıkları idari dâva ise Devlet Şûrası Birinci De-
avi dairesinin 25 . VII . 1932 tarihli ve 
30/1409/1868 sayılı karariyle ve müddeinin ya
zıhanesine bir oda daha ilâvesi vaziyeti tücca-
riyesinde tebeddülat mânasını müfit olmasa da 
kendisinin 1928 senesi kazancı bir sene evvelki 
kazancına nispetle fevkalâde mütafavit bir 
miktar arzeylemesine göre kazanç vaziyetinde-
ki tebeddül aşikâr ve bu itibarla hakkında, va
ziyeti' tüccariy elerinde tebeddül olmıy anlar 
için mevzu Kazanç Kanununun 71 nci maddesi 
hükmü gayrikabili tatbik olduğundan bahisle 
reddolunduğu; 

Bildirilmektedir. 
B) Adalet Bakanlığının 16.IX.1946 tarih ve 

152/99 sayılı yazısına ek olarak gönderilen İs
tanbul Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 
14 . VI . 1930 tarih ve 930/37 sayılı kararda : 

Abdürrahman Münip ve Hamit Nazmi'nin Ha
zineden vergi ketmeylediklerine dair aleyhlerinde 
istanbul asliye Mahkemesince sâdir olan karar 
üzerine istanbul Baro Meclisince bu halin Avu
katlık Kanunu noktai nazarında inzibati ceza-
yi mucip olup olmıyacağı tezekkür edilerek ne
ticede mumaileyh hakkında tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verilmesi üzerine bu 
karara İstanbul Müddeiumumiliğince itiraz olun
muş ve hâdise istanbul Ağır Ceza Mahkeme
since itirazen rüyet edilerek mükelleflerin Ka
zanç Vergisi Kanununun muaddel 71 nci mad
desinin tatbiki talebi itiraz Komisyonunca red
dedilmesi üzerine ... (diğer mektum kalan Suad 
Abit Hanım ve Müskirat Şirketinden ahzeyle-
miş olduğu ücreti vekâletleri ihbar ile bunlara 
ait kazanç vergisini verip veremiyecekleri hu
susiyeti yine turuku kanuniye) müracaatla 
ve prensipleri dairesinde müdafaa etmek kaabil 
ve ancak bu tarzı hareketi hüsnüniyet icabın
dan olduğu halde bu ciheti ihtiyar etmiyerek 
defterdarlığın tahkikatı neticesine kadar ketim 
ve cezai mahiyette bulunan mezkûr 71 nci 
maddeye istinaden ruhu kanundan tegafül 
ederek beyanname vermemek suretiyle hakikî 
kazançlarına ait vergi miktarlarından çok az 

olan 1341 senesi tahakkukunun üç mislini te
diye edebileceklerini beyan suretiyle her va
tandaşın kazanciyle mütenasip olarak vermeğe 
mecbur olduğu kazanç vergisinden kendileri
ni tahlise kıyam eylemeleri hüsnüniyete mak-
run görülmemiş ve kazançlarını ketmeyledik-
leri, bu itibarla mütezahir bulunmuş olan mu-
maileyhimamn hareketleri Avukatlık Kanunu 
mucibince miicazat intibahiyeyi mucip görül
müş ve kendilerinin derecei fiilleriyle meslekî 
vekâletteki mevkilerine nazaran hareketlerine 
tevafuk eden mezkûr kanunun 5 nci maddesi 
ahkâmı sarihası mantukunca mumaileyhima 
Abdürrahman Münip ve Hamit Nazmi birer 
ay müddetle avukatlıktan menlerine Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 302 ve 303 ncü 
maddeleri ahkâmına tevfikan müttefikan ve 
katiyen karar verildi) denilmektedir. 

Komisyonumuz evrak üzerinde yaptığı in
celeme neticesinde, Abdürrahman Münip Ber-
kan'm, Ağır ceza mahkemesi kararında da taf-
silâtiyle tebarüz ettirildiği gibi, hüsnüniyetle 
kabili telif olamıyacak bir şekilde kazancını 
ketmettiği için vergi cezasından başka meslek 
inzibatının istilzam ettiği bir ceza ile de mah
kûm olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu cezalar 4918 sayılı Seçim Kanununun 
10 nen maddesinde yazılı cezalar arasında bu
lunmamakla beraber, vergi mükellefiyetinin 
kanun dairesinde eda edilmemesinden dolayı, 
meslek inzibatî ve vergi cezası şeklinde de 
olsa bir cezaya mâruz kalan bir kimsenin, mil
letin mukadderatına millet namına hâkim olan 
Büyük Millet Meclisinde milletvekili olarak 
milleti temsil etmesinin doğru olup olmıyaca-
ğınııı, Yüksek Meclisçe takdiri lâzımgeleceği 
mütalâasına varılmıştır.] 

Gereğinin yapılması zımnında raporumuz 
Komisyon Başkanlığına sunulur. 

Tutanakları inceleme Komisyonunun 
5 numaralı Hazırlama Komisyonu Başkanı 

Denizli 
Abidin Eğe 

Kâtip 
Bitlis Giresun 

M. Ertan A. Ulus 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları inceleme Komisyona %9 • Xî • 1946 

Esas No. 5/48 
Karar No. 64 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekilliğine seçilmiş olan Ab-
durrahman Münip Berkan hakkında Büyük Mil
let Meclisi Yüksek Başkanlığına sunulan 5.VIII. 
1946 tarihli ve K. Bozkır imzalı telgrafla Ab-
durrahman Münip Berkan'm kazanç vergisini 
ketmetmekten suçlu olarak istanbul Ağır Ceza 
Mahkemesince mahkûm edildiği bu itibarla İs
tanbul Vilâyetini temsilen Milletvekili olamı-
yacağı ihbar ve şikâyet edilmesi üzerine bu tel
graf Komisyonumuza havale edilmiş ve ad çek
me ile meselenin incelenmesi 5 numaralı Hazır
lama Komisyonuna tevdi olunmuştu. 

Mezkûr Komisyonca yapılan inceleme sonun
da :, 

A) Bu işe mütaallik Maliye Bakanlığından 
celbolunan 1 . I I . 1946 tarih ve 23386/86/10338 
sayılı yazıda : 

Temettü Vergisi Kanununu ilga eden 755 sa
yılı Kazanç Vergisi Kanununun muaddel 3 ncü 
maddesinin 3 ncü fıkrasında zikri geçen avukat
lar, kazançlarını beyanname ile bildirmeğe mec-

N bur tutuldukları halde, kanunun muaddel 7 
nci maddesine dayanarak 1926, 1927, 1928 ma
lî yılları zarfında ticari vaziyetlerinde bir gûna 
tebeddül vukubulmadığı iddiasiyle 1341 yılı te
mettü vergilerinin üç mislini tediye etmek ci
hetine gitmek istiyen Abdurrahman Münip ve 
Hamit Nâzım'm, 

1. Yazıhanelerine ilâve ettikleri odadan do
layı kazanç vaziyetlerinde bir artış olmasına rağ
men 1927 yılma ait kazanç vergisi beyannamesi 
vermemiş ve bu suretle, kazancını ketmetmiş ol
duğu, kanun hükmüne göre vergi dairesince re
sen takdir olunan senevi beş bin lira safi kazanç 
üzerinden cezalı olarak salman 600 lira vergiye 
vâki itirazlarında, kendilerinin erbabı ticaretten 
addedilemiyeceklerini ve esasen yazıhanelerine 
bir oda ilâvesinin vaziyetlerini tebdil mahiyetin
de bulunmadığını iddia etmişlerse de itirazları 
ilgili mercilerce reddedilerek tarholunan verginin 
katileştiği, 

2. Ragıp Paşa gelini Suat Abit vekili sıfa-
tiyle Zonguldak Kömür maden ocaklarından do
layı Ragrp Paşazade Şakir ve Cemal aleyhlerine 
ikame etmiş oldukları dâvada, Asliye 3 ncü Hu
kuk Mahkemesinin 340/629 sayılı dosyasında 
mevcut sulhname,gereğince Abdurmhman Münip 
ve Hamit Nâzım dâva edilenlerle m ü l k i l e r i n i 
uzlaştırarak 3 . X . 1927 tarihinde her birinin 
yirmi üçer bin liradan 46 bin lira vekâlet ücreti 
aldıkları tespit edilmesi üzerine bir misli zamla 
10 393 lira 48 kuruş vergi tarhedildiği, bu ver
giye karşı itirazlarında : 

a) 3 . X . 1927 tarihinde Şakir ve Cemal Bey
lerle Suat Abit Hanımdan vekâlet ücreti namiy-
le bir para almadıklarını, Türk Kömür Maden
leri Şirketi zimmetindeki matluplarını istifa et
tiklerini; 

b) Şakir ve Cemal'in vekilleri olmadıkların
dan bunlardan vekâlet ücreti olarak bir meblâğ 
istifasının bahis mevzuu plamıyacağşıı, bu meb
lâğın 1926 da tahakkuk etmiş eski alacaklarının 
tediyesinden ibaret olduğunu; 

c) Suat Abit Hanımdan da 1926 da tahak
kuk etmiş alacaklarını istifa ettiklerini bildire
rek bu hususlar kabul edilmese bile tarhedi-
len verginin % 20 tenzili lâzımgeleceği iddiasın
da bulunmuşlardır. 

İtirazları ttiraz ye Temyiz Komisyonlarınca 
ret ve vergi tasdik olunduğu, 

3. Mefsuh Müskirat Şirketinden vekâlet üc
reti olarak onbin lira aldıkları halde ketmeyle-
diklerinden cezalı olarak üç bin lira vergi tarhe
dildiği ; 

Abdurrahman Münip ve Hamit Nâzmı 'in 
Temyiz Komisyonu kararının bozulması talebiyle 
açtıkları idari dâva ise Devlet Şûrası Birinci 
Deavi Dairesinin 25 . VII . 1932 tarihli ve 
30/1409/1868 sayılı karariyle ve müddeinin ya-
zihanesine bir oda daha ilâvesi vaziyeti tüccariye-
sinde tebeddülat mânasını müfit olmasa da kendi
sinin 1928 senesi kazancı bir sene evvelki kazan-
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çına nispetle fevkalâde mütefavit bir miktar 
arzeylemesine göre kazanç vaziyetindeki tebed
dül aşikâr ve bu itibarla hakkında, vaziyeti 
tüccariyelerinde tebeddül olmıyanlar için mev
zu Kazanç Kanununun 71 nci maddesi hükmü 
gayrikabilj tatbik olduğundan bahisle reddo-
lunduğu; 

Bildirilmektedir. 
B) Adalet Bakanlığının 16 . IX . 1946 ta

rih ve 152/99 sayılı yazısına ek olarak gönde
rilen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinden veri
len 14 . VI. 1930 tarih ve 930/37 sayılı kararda: 

Abdurrahman Münip ve Hamit Nazım Hazi
neden vergi ketmeylediklerine dair aleyhlerin
de İstanbul Asliye Mahkemesince sadır olan 
karar üzerine İstanbul Baro Meclisince bu halin 
Avukatlık kanunu noktai nazarından inzibatî 
cezayi muuip olup olmıyacağı tezekkür edilerek 
neticede mumaileyh hakkında tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verilmesi üzerine bu 
karara İstanbul Müddeiumumiliğince itiraz 
olunmuş ve hâdise İstanbul Ağır Ceza Mahke
mesince itirazen rüyet edilerek mükelleflerin 
Kazanç Vergisi Kanununun muaddel 71 nci 
maddesinin tatbiki talebi itiraz komisyonunca 
reddedilmesi üzerine (diğer mektum kalan Su
at Âbit Hanım ve Müskirat şirketinden ahzeyle-
miş olduğu ücreti vekâletleri ihbar ile bunlara ait 
kazanç vergisini verip veremiyecekleri hususiyeti 
yine turuku kanuniye) ye müracaatla ve pren
sipleri dairesinde muhafaza etmek kaabil ve an
cak bu tarzı hareketi hüsnüniyet icabından ol
duğu halde bu ciheti ihtiyar etmiyerek defter
darlığın tahkikatı neticesine kadar ketm ve ce
zayi mahiyette bulunan mezkûr 71 nci madde
ye istinaden ruhu kanundan tegafül ederek 
beyanname vermemek suretiyle hakikî kazanç
larına ait vergi miktarlarından çok az olan 1341 
senesi tahakkukunun üç mislini tediye edebile
ceklerini beyan suretiyle her vatandaşın kazan-
ciyle mütenasip olarak vermeğe mecbur olduğu 
kazanç vergisinden kendilerini tahsile kıyam ey
lemeleri hüsniyete makrun görülmemiş ve ka 
zançlarını ketmeyledikleri Avukatlık Kanunu 
mucibince mücazat intiyahiyeyi mucip görülmüş 
ve kendilerinin dereeei fiilleriyle meslek vekâlet
teki mevkilerine nazaran hareketlerine tevafuk 
eden mezkûr kanunun beşinci maddesi ahkâmı 
sarih ası mantukunca mumaileyhim a Abdurrah

man Münip ve Hamit Nazım birer ay müddetle 
avukatlıktan menlerine ceza muhakemeleri usulü 
kanununun 202 ve 303 ncü maddeleri ahkâmına 
tevfikan müttefikan ve katiyyen karar verildi) 
denilmektedir. 

Komisyoumuz evrak üzerinde yaptığı incele
me neticesinde, Abdurrahman Münip Berkanın, 
Ağır ceza mahkemesi kararında da tafsilâtiyle 
tebarüz ettirildiği gibi, hüsnüniyetle kabili teklif 
olmıyacak bir şekilde kazancını ketmettiği bir 
ceza ile de mahkûm olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu cezalar 4918 sayılı seçim kanununun 10 
ncu maddesinde yazılı cezalar arasında bulunma
makla beraber, vergi mükellefiyetinin kanun da
iresinde eda edilmemesinden dolayı, meslek inzi

batî ve vergi cezası şeklinde de olsa bir cezaya mâ
ruz kalan bir kimsenin, Milletin mukadderatına 
millet namına hâkim olan Büyük Millet Meclisin
de Milletvekili olarak Milleti temsil etmesinin 
doğru olup olmıyacağınm, Yüksek Meclisçe tak
diri lâzımgeleceği mütalâasına varılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede: Ab
durrahman Münip Berkanın Ragıp paşa gelini 
Suat Âbit vekili sıfatiyle ve diğer arkadaşı 
Hamit Nazım ile birlikte Zonguldak kömür ma
den ocaklarından dolayı Ragıp Paşazade 
Şakir ve Cemal aleyhlerinin ikâme etmiş 
oldukları dâvada İstanbul Asliye 3 ncü 
Hukuk Mahkemesinin 340/629 sayılı dosya
sında mevcut sulhname gereğince her biri
nin 23 çer bin liradan 46 bin lira ücreti vekâlet 
aldıkları halde bunun eski bir alacak olarak 
gösterilmesi ve bu sebeple de cezalı olarak 10 393 
lira 48 kuruş vergi tarholunduğu mefsuh 
müskirat şirketinden de vekâlet ücreti olarak 
10 bin lira aldıkları halde bunu da ketmeyle-
diklerinden cezalı olarak 3 bin lira vergi tahak
kuk ettirildiği anlaşılması üzerine baroca hak
larında yapılan takibat sonunda bu hallerin 
inzibatî cezayi mucip olmıyacağı neticesine va
rılmış ise de itirazen tetkik mercii sıfatiyle İs
tanbul Ağır ceza mahkemesince bu haller hüs
nüniyete makrun görülmiyerek mülga avukat
lık kanunu hükümlerine tevfikan birer ay müd
detle avukatlıktan menlerine karar verilmiş ol
duğu anlaşılmış bu karar meslek kanunu ba
kımından inzibatî bir mahiyet arzeylemiş ve 
Milletvekili seçilmesine mani olacak hallerden 
bulunmamış olduğundan İstanbul Milletvekılli-
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ğine seçilen Abdurrahman Müııip Berkanm tu
tanağının kabulü hususunun Kamutayın Yük
sek tasvibine arzma oy birliğiyle karar veril
miştir. 

Başkan 
İsparta 

K. Turan 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Ankara 
F. Gökmen 

Sözcü 
Kırşehir 

S. Kurutluoğlu 

Ankara 
R. Börekçi 

Bitlis 
M. Ertan 

Kâtip 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Ankara 
A. Çubukçu 

Denizli 
R. Aydınlı 

(îazianteb (îazianteb 
Dr. M. Canbolat A. Atlı 

İçel İstanbul 
7ı'. Komitan A. K. Silivrili 

Konya Kütahya 
S. Ergun Dr. t. Gür soy 

Niğde 
Reddi lâzımgeleceği mü- Dr, 

talâasmdayım 
/. R. Soy er 

Giresun 
Seçim tutanağı
nın reddine ta

raftarım 
A. Ulus 

Kastamonu 
Alptoğan 
Mardin 

A. Satana 
Rize 

F. Kurtuluş 
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S. Sayısı: 19 
İstanbul Milletvekilliğine seçilen Zeki Rıza Sporel'in 
seçim tutanağı hakkında Tutanakları İnceleme Komis

yonu raporu (5/48) 

Hazırlama Komisyonu raporu 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

21 . XI . 1946 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Zeki Rıza 
Sporel hakkında Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına sunulup Tutanakları inceleme 
Komisyonunca Hazırlama Komisyonumuza ha
vale buyurulan : 

1. — 1 . VIII . 1946 tarih ve emekli Yüzbaşı 
Zülfikar Akdal imzalı dilekçede Zeki Hıza 
Sporel'in Millî Mücadelenin başında Baytar su
bayı olarak istanbul'da bulunurken vatan mü
dafaasına iştirak etmesi için Anadolu'ya gelme
si kendisine tebliğ edildiği, bu emri alan Zeki 
Rıza Sporel'in vazifesi başına koşacağı yerde 
aksine olarak Millî kuvvetleri arkadan vurmak 
üzere Damat Ferid'in teşkil ettiği Kuvayı İnzi-
batiyeye iltihak ettiği, bu yüzden har]) diva
nınca nispeti askeriyesinin katedilmesine karar 
verildiği, bir vatandaş için askerlik şerefinden 
mahrum edilmenin cezaların en büyüğü addo
lunması lâzımgeleceği ihbar edilmektedir. 

2. _ 2 . VIII . 1946 tarih ve Mazhar Erkan 
imzalı dilekçede Zeki Rıza Sporel'in Baytar 
mülâzimievveli iken istiklâl mücadelesi zama
nındaki kabahatlerinden dolayı 25 . IX . 1335 
tarihli kanunun ikinci maddesi mucibince nis
peti askeriyesinin katedilmiş olduğu bildirilmek
te, nispeti askeriye katma mütaallik muamele 
Milletvekilliği sıfatiyle imtizaç edemiyeceği ci-
hetiyle seçim mazbatasının tasdik edilmemesi 
istenmektedir. 

3. —• 4 . VIII . 1946 tarih ve Lûtfi Sarı imzalı 
telgrafta Zeki Rıza Sporel'in kurtuluş hareke
timizin Önderi olan Kuvayi Milliye aleyhinde 
muvazzaf baytar subayı olduğu halde çalıştı
ğından Heyeti Mahsusa karariyle ordudan tar-
tedildiği, Zeki Rıza Sporel'in bu durumu itiba
riyle Milletin en büyük Meclisinde Türk milleti
ni temsil yetkisi olmadığı bildirilmektedir. 

[Millî Savunma Bakanlığından bu hususa ait 

celbolunan 23 . IX . 1946 tarih ve 164381 sayılı 
yazı ile ek 21 . VII . 1340 tarih ve 665 aded işa
retli Bursa Heyeti Mahsusasmca ittihaz olunan 
kararda, (1338 senesi Nisanında Millî Orduya il
tihak için resmen vâki olan davete mazereti sıh
hiyesine binaen icabet edemediğini iddia et
mekte ise de iddiasının sahih olmadığına ve bi
naenaleyh, vâki özürler serdiyle davete icabet 
etmediğine kanaat hâsıl olmakla 25.IX.1339 
tarihli kanunun ikinci maddesine tevfikan nispe
ti askeriyesinin katma müttefikan karar veril
di) denilmektedir. 

Komisyonumuz huzurunda müdafaası alı
nan ve şifahen dinlenen Zeki Rıza Sporel bu 
resmî davete icabet etmediğini ve sebep olarak 
rahatsız olan hemşiresini bırakacak bir kimse 
bulunmadığını, millî hareketin neticesinin taay
yün etmesi için bir müddet daha beklemeği 
muvafık bulduğunu beyan etmiştir. 

Komisyonumuz yaptığı inceleme neticesinde, 
kamu hizmetlerinin en önemli ve şereflisi olan 
askerlikten nispeti kesilmiş olan bir zatın, hak
kında verilen Heyeti Mahsusa kararında kamu 
hizmetlerinden yasaklandığına dair bir sarahat 
olmamasının Milletvekilliğine seçilebilmek im
kânını bahşedip edemiyeceği takdirini Tutanak
ları inceleme Komisyonuna bırakmıştır.] 

Gereğinin yapılması hakkında işbu rapor 
takdim olunmuştur. 

Tutanakları inceleme Komisyonunun 
5 numaralı Hazırlama Komisyonu 

Başkan Namına 
Kâtip 
Bitlis 

Muhtar Ertan 
Kâtip 
Bitlis 

M. Ertan 
Giresun 
A. Ulus 

Niğde 
1. B. Soyer 

http://25.IX.1339
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Tutanakları inceleme Komisyonu 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/48 
Karar No. 66 

2 . XII. 1946 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Zeki Rıza 
Sporel hakkında 1 . V I I I . 1946 tarih ve emekli 
Yüzbaşı Zülfükar Akdal imzalı dilekçe ile Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına vâki müracaatta 
Zeki Rıza Sporel'in Millî Mücadelenin başında 
Baytar subayı olarak İstanbul'da bulunurken va
tan müdafaasına iştirak etmesi için Anadolu-
ya gelmesi kendisine tebliğ edildiği bu emri 
alan Zeki Rıza Sporel'in vazifesi başına koşacağı 
yerde aksine olarak Millî kuvvetleri arkadan vur
mak üzere Damat Ferid'in teşkil ettiği kuvvei 
inzibatiyeye iltihak ettiği bu yüzden harp di
vanınca nispeti askeriyesinin katedilmesine ka
rar verildiği bir vatandaş için askerlik şerefin
den mahrum edilmenin cezaların en büyüğü ol
ması lâzımgeleceğinden ve 2 . V I I I . 1946 tarih 
ve Mazhar Erkan imzalı dilekçe ile Zeki Rıza 
Sporel'in Baytar mülâzimi evveli iken İstiklâl 
mücadelesi zamanındaki kabahatlerinden dolayı 
25 . IX . 1335 tarihli kanunun ikinci maddesi mu
cibince nispeti askeriyesinin katedilmiş olduğu ve 
bu muamelenin Milletvekilliği ile imtizaç edemi-
yeceği ve 4 . VIII . 1946 tarih ve Lııtfi Sarı im
zalı telgrafla da Zeki Rıza Sporel'in kurtuluş 
hareketimizin önderi olan kuvayı milliye aley
hine - muvazzaf Baytar subayı olduğu halde - ça
lıştığından heyeti mahsusa karariyle ordudan tar-
dedildiği ve Rıza Sporel'in bu durumu itibariyle 
Milletin Büyük Meclisinde Türk Milletini temsi
le yetkisi olmadığından bahsile şikâyet ve ihbar
da bulunulması üzerine bu telgraf ve dilekçeler 
Komisyonumuza havale edilmiş ve incelenmek 
üzere ad çekme ile evrak ve teferruatı 5 numaralı 
Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Mezkûr Komisyonca yapılan incelemede Millî 
Savunma Bakanlığından bu hususa ait celbolu-
nan 23 . IX . 1946 tarih ve 164381 sayılı yazı ile 
ek 2 1 . V I I . 1940 tarih ve 665 aded işaretli Bursa 
Heyeti mahsusasmca ittihaz olunan kararda 
(1338 senesi Nisanında Millî Orduya iltihak için 
resmen vâki olan davete mazereti sıhhiyesine bi
naen icabet etmediğini iddia etmekte ise de iddia

sının sahih olmadığına ve binaenaleyh vâki özür
ler serdiyle davete icabet etmediğine kanaat hâ
sıl olmakla 25 . IX . 1339 tarihli kanunun ikinci 
maddesine tevfikan nispeti askeriyesinin katma 
müttefikan karar verildi) denilmektedir. 

Hazırlama Komisyonu huzurunda müdafaası 
alman ve şifahen dinlenen Zeki Rıza Sporel bu 
resmî davete icabet etmediğini ve sebep olarak 
rahatsız olan hemşiresini bırakacak bir kimse 
bulunmadığını, Millî Hareketin neticesinin taay
yün etmesi için bir müddet daha beklemeği mu
vafık bulunduğunu beyan eylemiştir. 

Hazırlama Komisyonu yaptığı inceleme neti
cesinde, Kamu hizmetlerinin en önemli ve şe
reflisi olan askerlikten nispeti kesilmiş olan bir 
zatın, hakkında verilen heyeti mahsusa kararında 
kamu hizmetlerinden yasaklandığına dair bir sa
rahat olmamasının Milletvekilliğine seçilebilmek 
imkânını bahşedip edemiyeceği takdirini Tuta
nakları inceleme Komisyonuna bırakmış ve müş-
bet bir sonuca varamamıştır. 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler netice
sine gelince : 

Bursa Heyeti Mahsusasınm yukarıda yazılı 
kararında olduğu üzere Zeki Rıza Sporel'in 1338 
senesinin Nisan ayında Millî Orduya iltihak için 
resmen davet edildiği halde gitmemiş mazereti 
sıhhiyesine binaen icabet etmediği yolundaki id
diası da Heyetçe sahih görülmemiş ve 25 . IX . 
1339 tarih ve 347 sayılı kanunun ikinci madde
siyle askerlik nispeti kesilmiştir. 

24 Mayıs 1928 tarih ve 1289 sayılı İ l i Karar 
Heyeti Hakkındaki Kanunun Zeki Rıza Sporel 
durumunda olanlara bir itiraz hakkı verdiği hal
de kendisi hakkındaki heyeti mahsusa kararının 
tetkiki yolunda bir itirazda bulunmamıştır. Da
ha sonra çıkan 2589 sayılı kanun bu gibilerin 
Daıııştaya başvurabilmeleri imkânını sağladığı 
halde Zeki Rıza Sporel bu yola da gitmemiştir, 
Muayyen aralıkla çıkan iki kanun; heyeti mah* 
susal arca yerilen kararların bir. daha tetkik 
edilmesi imkânını verdiği halde Zeki Rıza Spo* 
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rel 'în bu yola gitmemesi, hakkında verilen «nis
peti askeriyenin kesilmesi» kararı ile ne derece
ye kadar alâkalandığını böyle bir ceza ile ve 
hükümlü kalmağı nasıl karşıladığını gösterir. 

Zeki Rıza Sporel'in 1938 yılında çıkan Af 
Kanunundan istifade edeceği Komisyonumuz 
üyelerinin bir kısmı tarafından ileri sürülmüş
tü. Bu konudaki incelemeler sebebiyle karar an
cak iki günü bulan konuşmalardan sonra verile
bilmiştir. 

Komisyonumuz çoğunluğunda tebellür eden 
kanaat şudur: 

16 . VII . 1938 tarihinde neşrolunan 3527 sa
yılı Af Kanununun 3 ncü maddesinde (25 Ey
lül 1339 tarih ve 347 ve 26 Mayıs 1926 tarih ve 
854 sayılı Kanunlara göre teşekkül etmiş olan 
heyeti mahsusalarca haklarında bir daha Devlet 
hizmetlerinde istihdam edilmemelerine karar ve-
len eşhasın ve 24 Mayıs 1928 tarih ve 1289 sayılı 
Kanunla Âli Karar Heyeti ve 26 Teşrinievvel 1933 
tarih ve 2330 sayılı Kanunun 12 nci maddesi mu
cibince Devlet Şûrası Mülkiye Dairesi tarafların
dan tetkik ve tasdik edilenler de dâhil olmak üze
re verilmiş olan kararlar refedilmiştir. 

Ancak bu suretle haklarındaki kararlar ref-
edilmiş olanlar bu kanunun meriyetinden iti
baren iki sene müddetle maaşlı memur olarak 
istihdam edilmezler. ) demek suretiyle 25 Ey
lül 1339 tarih ve 347 sayılı ve 26 Mayıs 1926 
tarih ve 857 sayılı Kanunlarla teşekkül etmiş 
Heyeti Mahsusalarca haklarında bir daha Dev
let hizmetinde istihdam edilmemelerine karar 
verilen eşhas hakkındaki hükümler kaldırılmış
tır. Maddenin sarahati bütün tereddütleri gi
derecek kadar açık olup bu af sadece (Devlet 
hizmetinde istihdam edilmemek) kısmına mak-
sur ve münhasırdır. 

Kanunun 4 ncü maddesi şöyledir: 
(Birinci ve ikinci maddeler hükmünden 

istifade edenler hakkında Hâkimler ve Memu
rin Kanunlariyle, bunlara müzeyyel kanunla
ra vesair hususi kanunlara göre yapılmış ve 
yapılacak olan bütün inzibatî muamelelere ve 
askerlikten tart ve ihraç cezalarına ve askerî 
nispetlerinin kesilmesi kararlarına affın ve re-
fi hükmünün şümulü yoktur.) Bu maddede de 
görülüyor ki birinci ve üçüncü madde hük* 
münden istifade edenlerden 347 ve 854 sayılı 
kanunlara göre kurulan heyeti mahsusalarca 
Devlet hizmetinde istihdam edilmemek kararı-

na mahkûm olanların - ki bunların içinde si
vil memurlar da vardır - duçar oldukları inzi
bati cezalar kaldırılmıyor ve askerlikten tart 
ve ihraç cezaları ve askerî nispetlerinin kesil
mesi kararları affa girmiyor, bu sarahaten ifa
de olunmaktadır. 

347 sayılı Kanunla kurulan Heyeti Mahsusa-
lar bu kanuna göre hem Devlet hizmetinde 
kullanılmamak cezasını vermeğe ve hem de ay
rıca nispeti askeriyenin kesilmesine karar itti
haz eylemeğe salahiyetlidir. 1938 tarihinde çıkan 
kanun bunlardan sadece Devlet hizmetinde istih
dam edilmemek kararlarını affa tâbi tutmuş
tur. Nispeti askeriyenin kesilmesi bundan is
tisna edilmiştir. Bunda tereddüt ve şüpheye 
yer yoktur. Bunu iyice açıklamak üzere 347 
sayılı kanunun ikinci maddesinin aşağıya ay
nen alınması faydalı görülmüştür. 

(Millî orduya resmen davet edlirken icabet 
etmemiş olan ordu mensubininin dahi nispeti as
keriyeleri katolunur.) 

Yukarıda işaret olunduğu veçhile Zeki Rıza 
Sporel Heyeti Mahsusftca verilen nispeti askeri
yenin katı cezasına, sonradan neşrolunan kanun
larla bahşedilen itiraz hakkını kullanmamıştır. 
1938 yılında çıkan Af kanunundan da istifade 
edememektedir. Böylece kendisi orduda zabit 
gedikli zabit olarak kullanılamaz ve bunların 
rütbelerini de taşıyamaz. Bu hal ise kısmi de ol
sa kamu hizmetlerinden bir memnuiyettir. 

Ceza Kanununun 20 nci maddesi kamu hiz
metlerinden memnuiyeti ve bu cezadan dolayı 
ne gibi hak ve salâhiyetlerden istifade edilemi-
yeceğini sırasiyle saymaktadır. Bu maddenin 
ikinci fıkrasında bir rütbenin taşınmaması da 
gösterilmiş bulunuyor. Yine bu maddenin son 
fıkrasiyle de hidematı âmmeden memnuiyet ce
zasının bu hizmetlerden bazılarına hasredildiği 
ahvali kanunun tâyin edeceği hükmünü kabul 
eylemiştir. 

Nispeti askeriyenin katı cezası rütbe taşımağı 
meneden bir ceza olması dolayısiyle Ceza Kanü* 
nunun kamu hizmetlerinden yasaklığa ait 20 
nci maddesine dâhil ve kısmi de olsa kamu hiz* 
metlerinden yasaklılık olarak tecelli eder ve bil 
hal hukuk müessesesi içinde ancak bu isimle va
sıflandırılır. 

Anayasamızın 12 nci maddesindeki kamu hiẑ » 
metlerinden yasaklılığın Milletvekilliğine seçil* 
meğe mâni olduğu kabul edilmiştir, Zeki Rıza 
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örorel ise Mücadelei Milliyede hizmeti vataniye-
sini ifaya resmen davet edildiği ve kendisi de 
muvazzaf baytar subayı olduğu halde bu davete 
icabet etmemiş ve bu sebeple 347 sayılı Kanun 
gereğince nispeti askeriyesinin katma karar ve
rilmiştir. 

Zeki Rıza Sporel'in bu hükümlülüğü Af Ka
nununun şümulünden dışarıda kalmış olduğundan 
kendisi kamu hizmetlerinin bir kısmından yasak
lıdır. Kendisinin bu durumu ise milletvekili se
çilmeğe mâni görüldüğünden tutanağının kabul 
edilmemesi hususunun Kamutayın Yüksek tasvi
bine sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İsparta Kırşehir Ur fa 

Kemal Turan S. Kurutluoglu M. E. Tekeli 

Afyon K. Ankara Ankara 
Muhalifim 
H. Dinçer A. Çubukçu F. Öymen 

Ankara Bitlis Gazianteb 
R. Börekçi M. Ertan Dr. M. Canbolat 

Gazianteb Giresun içel 
A. Attı A. Ulus Muhalifim 

R. Koraltan 
İstanbul Kastamonu Kırşehir 

Muhalifim Alpdoğan N. Erdem 
A. M. Berkan 

Konya Kütahya Mardin 
S. Ergun Muhalifim A. Satana 

Dr. A. î. Gür soy w '•:. 
Niğde Rize 

/. R. Soy er Dr. F. Kurtuluş 
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S. Sayısı: 20 
Eskişehir Milletvekilliğine seçilen Yavuz Abadan'ın se 
çim tutanağı hakkında Tutanakları İnceleme Komisyo 

nu raporu (5/47) 

Hazırlama Komisyonu raporu 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

9 . IX . 1946 

Eskişehir Milletvekilliğine seçildiği, Eski
şehir î l Seçim Kurulunca tesbit edilerek tuta
nağı Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönde
rilen, Yavuz Abadan'ın, seçim tutanağına 
karşı itiraz ve şikâyeti havi ve Kemal Zey-
tinoğlu imzalı 30 Temmuz 1946 tarihli ve De
mokrat Parti Eskişehir Müteşebbis Heyeti Baş
kanı mühür ve imzalı 30 Temmuz 1946 tarihli 
ve Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik 
imzalı ve 5 Ağustos 1946 tarihli istidalar Tu
tanakları inceleme Komisyonunca,, usulüne 
uyularak 5 numaralı Hazırlama Komisyonuna, 
havale edilmiş ve dosya içinde bulunan kâğıt
lar incelenmekle beraber, hakkında şikâyet 
olunan Yavuz Abadan da Komisyonumuzda din
lenmiştir. 

Yapılan inceleme ve görüşmeler sonuçları 
şu suretle arzolunur: 

1. — 21 Temmuz 1946 tarihinde yapılan 
Milletvekili seçiminde, Eskişehir ilinde oy ka
zananların adları ve kazandıkları oy miktar
larını gösteren ve 4918 sayılı kanunun 29 ncu 
maddesine göre il seçim kurulunca tanzim edi
len tutanakta, Kemal Zeytinoğlu'nun (45047) 
oy ve Yavuz Abadan'ın (33650) oy kazandık
ları belli edilmiştir. Bu tutanağa göre, ençok 
oy alanların sıralanmasında Kemal Zeytinoğlu 
sırada 4 ncü ve Yavuz Abadan 7 nci olmaktadır. 

İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ya
pılan soruya karşı Eskişehir'de Askerî Mmta-
ka Komutanlığından gelen 24 Temmuz 1946 ta
rih ve 22450 sayılı yazıda adı geçen Yüksek 
Mühendis Kemal Zeytinoğlu'nun 90 lira asli 
maaşlı sivil memur olduğu, kendisinin askerî 
memur sayılamıyacağı ve görevinden 19 . VI . 
1946 tarihinde dilekçe ile istifasını vererek bu 

kâğıdın Millî Savunma Bakanlığına sunulmuş 
oldıfğu ve görevinden ayrılmaklığmı istediği 
19 . VII . 1946 tarihli dilekçesi örneğinin gön
derildiği yazılıdır. 

2. — Eskişehir İl Seçim Kurulu, bu olay 
karşısında ve 4918 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 11 nci maddesi hükmüne dayana
rak, Kemal Zeytinoğlu'nun seçimini yapılma
mış saymış ve Milletvekili seçecek olan Eskişehir 
ilinde oy çokluğu sırasiyle 7 nci sırada oy ka
zanmış olan Yavuz Abadan'ın Milletvekili se
çildiğini tesbit ederek Yavuz Abadan adına bir 
tutanak tanzim etmiş ve bu da usulen Meclis 
Başkanlığına yollanmıştır. 

3. — Kemal Zeytinoğlu imzalı dilekçede; 
A) Seçimde oyları tesbit ve belirtmekten 

başka bir yetkisi olmıyan seçim kurulunun böy
le bir muamele yapmağa yetkisi olmadığı, bu
nu teyit edecek şekilde, Büyük Millet Meclisi
nin 633 sayılı kararı bulunduğu, 

B) Seçim Kurulunun böyle bir yetkisi bu
lunsa bile, kanuna göre, böyle bir halde se
çimin yapılmamış sayılacağı ve bu suretle ye
niden seçim yapılması lâzımgeleceği; 

C) Kendisi askerî memur olduğu cihetle, 
kararın 4918 sayılı kanunun 11 nci maddesi 
hükmüne de aykırı olduğu, yazılıdır. 

Diğer iki dilekçede yukarıda yazılı hususlar 
tekrar edilmekle beraber, Eskişehir Milletve
kili ismail Hakkı Çevik imzalı dilekçede 4918 
sayılı kanunun 33 ncü maddesine uygun olarak 
Kemal Zeytinoğlu'nun Milletvekilliği adaylığı 
için seçim kuruluna müracaat edilerek kurulca 
da seçimine mâni hiçbir hali bulunmadığı neti
cesine varıldığı yazılıdır. 

4. — Komisyonumuzda dinlenen Yavuz Aba-
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dan 4918 sayılı kanunun 10 ncu maddesinde 
yazılı şahsi ehliyetsizliklerden ayrı olarak 11 
nci maddede belirli yerlerde belirli şartlar da
iresinde memurluk sıfatını haiz kimselerin bazı 
kanuni şekillere riayet edilmemesi halinde Mil
letvekili seçilemiyeceklerinin yazılmasından 
sonra onuncu maddede bulunmıyan (Aksi tak
dirde bu seçimler yapılmamış sayılır) hükmü
nün hadisede seçim kurulunca haklı olarak tat
bik edilmiş bulunduğu, Büyük Millet Meclisi
nin 633 sayılı kararı, taallûk ettiği hadiseye mün
hasır olup diğer hâdiselerde tatbiki zaruretini 
istilzam eden bir hüküm bulunduğunu ve bu 
kararın Meclisçe ittihaz edildiği gün mcr'i olan 
Seçim Kanunu ile halen yürürlükte bulunan 
kanun hükmünün ibare ve kelimeleri arasında 
fark bulunduğunu ve seçim kurulunca yapılan 
muamelenin doğru olduğunu beyan etmiştir. 

5. — İşi inceleyen Komisyon şu kanaata var
mıştır : 

4918 sayılı Seçim Kanununun 29 ncu mad
desi, il seçim kurullarının yetkisini, 

I - İlce seçim kurulları tutanaklarına göre, 
seçimde oy alanların adları ile kazandıkalrı oy
larını bir tutanakla belli etme; 

I I - Bunlardan en çok oy alanların Milletve^ 
kili seçildiklerini diğer bir tutanakla tesbit etmek, 
şeklinde göstermiştir. 

B) Kanunun 11 nci maddesi sonunda (Aksi 
takdirde bu seçimler yapılmamış sayılır) fıkrası, 
hâdisenin tadil olacağı hükmü beyan ve ifadeden 
ibaret olup, bu hükmün hâdisede tatbiki husu
sunda karar vermek yetkisini seçim kuruluna 
vermek gibi bir mahiyeti haiz değildir. 

C) Milletvekilliğine seçilenler hakkında, ge

rek seçimin kanun yolunda cereyanı gerek seçi
len seçilme ehliyeti hakkında yapılacak itiraz
lar hakkında karar vermek yetkisi, Büyük Millet 
Meclisine aittir. Seçime ehliyetinin kanunun 11 
nci maddesi hükmüne göre mevcut olup olmadığı 
hakkında karar vermek yetkisine, Büyük Millet 
Meclisinin yetkisi dışında, seçim kurullarının mâ
lik olduğu hakkında ne kanuni ne hukuki bir esas 
kabul edilemez. 

D) Bunlara binaen aldığı, oy çokluğu ve Es
kişehir İlinde seçilecek Milletvekili sayısı bakı
mından dördüncü sırada gelen ve bu hale göre, 
hakkında seçim tutanağı tanzim edilmesi gere
ken Kemal Zeytinoğlu'nun tutanağının tanzimi 
ile Büyük Millet Meclisine gönderilmesi ve hak
kında vâki itirazın, gerekli incelemeler yapılmış 
ve İçtüzüğün 18 nci maddesi gereğince hakkı 
olan savunması, yapıldığı takdirde, dinlenerek 
bu sonuca varılması ve tutanağının reddolunma-
sı halinde 4918 sayılı kanunun 11 nci maddesi 
hükmüne göre, seçimin yapılmamış sayılarak ye
nilenmesi icabedeceği). 

Yavuz Abadan'm secim tutanağının reddiyle, 
oyolda muamele yapılmasının gerekenlere bildi
rilmesi yolunda karar ittihazı uygun olacağı mü
talâası ile işbu rapor Tutanakları İnceleme Ko
misyonu Başkanlığına sunulur. 
Tutanakları İnceleme Ko
misyonunun 5 numaralı 
Hazırlama Komisyonu 

Başkanı Kâtip 
Denizli Bitlis 

Ahi fi in E f/c M. Ertan 
Oiresun Mardin Niğde 
A. Ulus A. Satana î. Refik Soy er 
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Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T: B. M. M. 
Tutanakları İn. Komisyonu 

Esas No. 5/47 
Karar No. 67 

3 . XII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Milletvekilliğine seçilen Yavuz 
Abadan'in seçim tutanağına 30 Temmuz 1946 
tarihli ve Kemal Zeytinoğlu imzalı dilekçe ile 
Eskişehir Demokrat Parti Başkanı mühür ve 
imzasını taşıyan keza 30 Temmuz 1946 tarihli 
ve Eskişehir Milletvekili îsmail Hakkı Çevik 
imzalı 5 Ağustos 1946 tarihli dilekçelerle itiraz 
edilmiş ve evrak komisyonumuza havale edil
miş olmakla işin incelenmesi ad çekme ile 5 nu
maralı Hazırlama Komisyonuna tevdi olun
muştu. 

Mezkûr komisyonca yapılan incelemede: 
1. — 21 Temmuz 1946 tarihinde yapılan 

Milletekili seçiminde, Eskişehir ilinde oy kaza
nanların adları ve kazandıkları oy miktarlarını 
gösteren ve 4918 sayılı Kanunun 29 ncu madde
sine yöre il seçim kurulunca tanzim edilen tuta
nakta, Kemal Zeytinoğlu'nun (45047) oy ve 
Yavuz Abadan'm (33650) oy kazandıkları 
belli edilmiştir. Bu tutanağa göre, en çok oy 
alanların sıralanmasında Kemal Zeytinoğlu sıra
da dördüncü ve Yavuz Abadan yedinci olmak
tadır. 

t i Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ya
pılan soruya karşı Eskişehir'de Askerî mmtaka 
Komutanlığından gelen 24 Temmuz 1946 tarih 
ve 22450 sayılı yazıda adı geçen Yüksek Mühen
dis Kemal Zeytinoğlu'nun 90 lira asli maaşlı 
sivil memur olduğu, kendisinin askerî memur sa-
yılamıyacağı ve görevinden 19 . VI . 1946 tari
hinde dilekçe ile istifasını vererek bu kâğıdın 
Millî Savunma Bakanlığına sunulmuş olduğu ve 
görevinden ayrılmaklığmı istediği 19 . VI . 1946 
tarihli dilekçesi Örneğinin gönderildiği yazı
lıdır. 

2. — Eskişehir t i Seçim Kurulu, bu olay 
karşısında, ve 4918 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 11 nci maddesi hükmüne dayanarak 
Kemal Zeytinoğlu'nun seçimini yapılmamış 
saymış ve Milletvekili seçecek olan Eskişehir 
ilinde oy çokluğu sırasiyle 7 nci sırada oy ka
zanmış olan Yavuz Abadan'm Milletvekili seçil

diğini tesbit ederek Yavuz Abadan adına bir 
tutanak tanzim etmiş ve bu da usulen Meclis 
Başkanlığına yollanmıştı. 

3. —• Kemal Zeytinoğlu imzalı dilekçede; 
A) Seçimde oyları tesbit ve belirtmekten 

başka bir yetkisi olmıyan Sejâ^Kanummun böy
le bir muamele yapmağa yer^B|olmadığı; bunu 
teyit edecek şekilde, Büyük Millet Meclisinin 
633 sayılı kararı bulunduğu; 

B) Seçim Kurulunun böyle bir yetkisi bu
lunsa bile, kanuna göre, böyle bir halde seçi
min yapılmamış sayılacağı ve bu suretle yeni
den seçim yapılması lâzımgeleceği; 

C) Kendisi Askerî memur olduğu cihetle, 
kararın 4918 sayılı kanunun 11 nci maddesi 
hükmüne de aykırı olduğu, yazılıdır. 

Diğer iki dilekçede yukarıda yazılı husus
lar tekrar edilmekle beraber, Eskişehir Millet
vekili ismail Hakkı Çevik imzalı dilekçede 
4918'sayılı kanunun 33 ncü maddesine uygun 
olarak Kemal Zeytinoğlu'nun Milletvekilliği 
adaylığı için seçim kuruluna müracaat ederek 
kurulca da seçimine mâni hiçbir hali bulunmadığı 
neticesine varıldığı yazılıdır. 

4. — Komisyonumuzda dinlenen Yavuz 
Abadan 4918 sayılı kanunun 10 ncu maddesinde 
yazılı şahsi ehliyetsizliklerden ayrı olarak 11 nci 
maddede belirli yerlerde belirli şartlar daire
sinde memurluk sıfatını haiz kimselerin bazı ka
nuni şekillere riayet edilmemesi halinde Mil
letvekili seçilemiyeceklerinin yazılmasından 
sonra 10 ncu maddede bulunmıyan (Aksi takdir
de bu seçimler yapılmamış sayılır) hükmünün 
hâdisede seçim kurulunca haklı olarak tatbik 
edilmiş bulunduğu, Büyük Millet Meclisinin 63& 
sayılı kararı, taallûk ettiği hâdiseye münhasır 
olup diğer hâdiselerde tatbiki zaruretini istilzam 
eden bir hüküm bulunduğunu ve bu kararın Mec-
liçe ittihaz edildiği gün mer'i olan Seçim Kanu
nu ile halen yürürlükte bulunan hükmünün ibare 
ve kelimeleri arasında fark bulunduğunu ve seçim 
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kurulunca yapılan muamelenin doğru olduğu
nu beyan etmiştir. 

5. — İşi inceliyen Komisyon şu kanaata var
mıştır : 

4918 sayılı Seçim Kanununun 29 ncu maddesi, 
il seçim kurullarının yetkisini; 

I - tice seçim kurulları tutanaklarına göre, 
seçimde oy alanların adları ile kazandıkları oy
larını bir tutanakla belli etme; 

II - Bunlardanken çok oy alanların milletve
kili seçildiklerini diğer bir tutanakla tesbit et
mek, şeklinde göstermiştir. 

B) Kanunun 11 nci maddesi sonunda (aksi 
takdirde bu secimler yapılmamış sayılır) fıkrası, 
hâdisenin tadiMKcağı hükm.ü beyan ve ifadeden 
ibaret olup, bu hükmün hâdisede tatbiki husu
sunda karar vermek yetkisini seçim kuruluna 
vermek gibi bir mahiyeti haiz değildir. 

C) Milletvekilliğine seçilenler hakkında, ge
rek seçimin kanun yolunda cereyanı gerek seçilen 
seçilme ehliyeti hakkında yapılacak itirazlar hak
kında karar vermek yetkisi, Büyük Millet Mec
lisine aittir. Seçilme ehliyetinin kanunun 11 nci 
maddesi hükmüne göre mevcut olup olmadığı 
hakkında karar vermek yetkisine, Büyük Millet 
Meclisinin yetkisi dışında, seçim kurullarının 
malik olduğu hakkında ne kanuni, ne hukuki bir 
esas kabul edilemez. 

D) Bunlara binaen aldığı, oy çokluğu ve 
Eskişehir İlinde seçilecek Milletvekili sayısı ba
kımından dördüncü sırada gelen ve bu hale göre, 
hakkında seçim tutanağı tanzim edilmesi gere
ken Kemal Zeytinoğlu'nun tutanağının tanzimi 
ile Büyük Millet Meclisine gönderilmesi ve hak
kında vâki itirazın, gerekli incelemeler yapılmış 
ve içtüzüğün 18 nci maddesi gereğince hakkı olan 

"savunması, yapıldığı takdirde, dinlenerek bu so
nuca varılması ve tutanağının reddolunması ha
linde 4918 sayılı kanunun 11 nci maddesi hük
müne göre, seçimin yapılmamış sayılarak yeni
lenmesi icabedeceği kararma varılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve konuş
ma sonunda: 5 numaralı Hazırlama Komisyonu
nun vardığı netice Seçim Kanununun ruh ve 
maksadına uygun görülmüş ve bu hakkın seçim 
komisyonlarına tanınmasına imkân olmadığı bu
nun sadece Büyük Millet Meclisine ait olduğu 
muhakkak bulunmuş olduğu sonucuna varılmış 
olmakla Yavuz Abadan'm seçim tutanağının red
dine ve Kemal Zeytinoğlu hakkında tanzim edi
lecek tutanağın celbine ve hakkında vâki itiraza 
karşı içtüzüğün 18 nci maddesi gereğince hakkı 
olan savunmasını yapmağa, dilediği takdirde bu 
cihet de nazara alındıktan sonra hakkında bir ka
rara varılması icabettiğine oy birliğiyle karar ve
rilmiş olmakla bu husus Kamutayın yüksek tas
vibine arzolunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İsparta Kırşehir Urfa 

Kemal Turan S. Kurutluoğlu M. E. Tekeli 
Afyon K. Ankara Ankara 

H. Dinçer A. Çubukçu R. Börekçi 
Ankara Bitlis Gaziantv^ 

F. Öymen M. Ertan Dr. M. Canbulat 
Gazianteb Giresun İçel 

A. Atlı A. Ulus R. Koraliar. 
istanbul Kastamonu Konya 

A. M. Berkan Alptoğan Ş. Ergun 
Kütahya Mardin Niğde 

Dr. A. 1. Gürsoy A. Satana 1. R. Soyer 
Rize 

Dr. F. Kurtuluş 

«' 
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