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1. — GEÇEN JIITANAK ÖZETÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Birleşik 
Amerika Devletleri Hükümeti araslnjSa 27 Şu
bat 1946 tarihinde imzalanan Anlaşmaya JElk 
Anlaşmanın onanması hakkındaki kanun tasarı
sı ile, 

Millî Korunma Kanununun ,bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair olan kanun tasarısının 
Geçici birer komisyonda görüşülmeleri kabul 
•dildi. 

Büyük Millet Meclisi 1946 yılı Kasım vt 
Aralık: ayları'Jhesabı hakkında Meclis Hesapla
rım inceleme Komisyonu raporu okunarak bilgi 
edinildi. 

3 Şubat 1947 Pazartesi günü saat 15 t i topla
nılmak üzere .Birleşime son yerildi. 

Baskanvçîdli Kâtip Kâtip 
Bingöl Kocaeli Samsun 

F. F. Dü§ün*ü 8. Pek N. Ftrat 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklifler 
Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'm, 

panışjtay Kanununa ek Kanun teklifi (2/28) 
(Adalet, içişleri Ve Bütç« Komisyonlarına); 

BÎRÎNCI OTUEUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KATİPLER : Necmeddin Şajıir Sılan (Tunceli), Muhtar Ertan (3itüş) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

CEMİL SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Efen
dim, Üilılîî4 Korunma Kanununun gerek tedvinin
de ve gerekse tadilinde daima Ekonomi Komis
yonundan arkadaşlar bulunmuştur. 

Geçen celsede bir zühul eseri olarak Şkono-
mi Komisyonundan hiç kimsenin alınmasına ka
rar verilmemiştir. Eğer Heyeti Celileniz kabul 

ederse bu geçici Komisyona Ekonomi Komis
yonundan da azalar iştirak etsin. Bunu teklif 
ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu geçici Komisyona Ekono
mi Komisyonundan da beş kişinin iştirakini tek
lif ediyorlar. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu Komis
yona Ekonomi Komisyonundan da beş zat işti
rak edecektir. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. —- Sayın Üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/83) 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı milletvekillerine izin 

verilmesi Başkanlık Divanınca kararlaştırılmış
tır. 

Kamutayın onamasına sunulur. 
B. M. M. Başkanı 

K. Karabekir 

BAŞKAN — Şimdi ayrı ayrı okutarak oyu
nuza sunacağım. 

Balıkesir Milletvekili Hilmi Şeremetli, 10 
gün, hasta olduğu için; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çorum Milletvekili îsmet Eker, bir ay özür
lü olduğu için; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven, iki ay, 
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özürlü o|Sia«üriçin;1 

BAŞtÖN*-^ tfabuİ' e^^r^/^ imyenjer! . . 
Kîalbuİ ectfl^iştir. 

Hatâ^linnetyekıti A odutganî Türkmen, bir 
ây, hâSîa otâugu'için) 
_, ^ ^ ^ ^ K a l M eİenM.. ^mlyenİer!.. 

Kâmn eâflmîştır. 
I^'ze^MittİtveMi1 Hasan Câvîct Beİm,Life ay, 

Şgu içift; 
B A ^ & k ^ KÎabuf edenler!.. $mîyen1$L 

I^ab^İ ^«ânmişlır. 
Zöııgûîaak ;]Slifteîveİ:ilı Nuri Tarhân,* 15"gün, 

özürlü'omtlğ^u içirdi 
BAŞIİ& — Itâlmf e^enteri Etmıy^nîer:.. 

Tvabül edilmiştir". 

2. — Bu toplantı, yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan İzmir Milletvekili Lâtife Bekir Çeyrek-
başı'nın ödeneği hakkında Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/84) 

KamütajpaT 
Hasta olduğundan döfayıl)u'toplantı" yĵ ı 

içinde" kendisine ikCayjîan \ fâzla izin >eriEeri" 
izmir MilletveMli lya!ıfe Bekir ,Çfeyf ekDaşı¥ya 
ödeneğinin verilebilmesi îştüzuîrüii 19? nei 
maddesi'göreğînee Kamutayın" iznine bagîı'oî-

T&7 0 : 1 
dûgundan * keyJ5yet*"yuce tasyıpİ^erin?sünuîuv. 

\.>- t- .-U ,u **e**u -
B. M. Jt.JBaş|a|a 

l£. Karabefcir 
BAŞKAN — tezkere h'akkmda mütalâa var 

mı? 
Kamil edenler... Etmiyenler... KaVul edilmiş

tir. 

3. — Bu toplantı yuı içindi im aydan fazla 
isi alan Hakkâri" Milletvekili Belim Seven'in, 
ödeneği hakkında^BüUÜk Millet Meclisi Başkan
lığı tezkeresi (3/85) 

K&$ay£ 3 f V l \ l ğ 4 t 
özürlü olduğundan dolayı bu toplantı yılı 

i$Â^ r keB$Şinnir'*|lpL*' ay<û!|i feızİa* jziıi verilen 
Etâ|kkn MÖetyeSîi İŞeîM Heven^e Öo^e^Mîn ve-
rilebitmesî îçtizük^ühİÖt_ neı? madde&ı gfcre§İnce 

İ otluğundan keyfiyet yü-Kamü^yinizninel 
ee tesvibÎBrîne sunulur. 

BTSfsrBt mı 

BAgKAN — Tezkereyi tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etnüyenler... Kabul edil
miştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — litafihûtMffî beni üzüyoıwİakat düşüncelerimi söylemeği bir 

Komisyon raporunu okutuyo-
[U 

BAŞKAN 
rum. 

(Rapb* okundu) 
BA^Kkft — Rapor' mMânda mütalaa var 

miti" 
GrİV' VEÖ&f WcW0^ \(^rm^af^ 

Sayın arkadaşlarım, r bumubareK„ küraüaen ikin
ci Heladır ki^a«^e>Wİnz1W$ŞelçaDet etmd^e'n bir 
afSaaaşİn m£zf4tasmı &nl^mî| *oluyoruzr3enım 
içiri<j^£'üz^^^ 
ti bütün âüy^İânn üstuıide^ olâı^", İçîn^--^-*' lann ustunüe Öİ& 
lenmı ızn'at eimejı birborç%uajm? ( S ^ a n 
br avo selaförî) Bir İOTetviMlt arkadaş İçin,' tef-
raf edeyim, onun'tutaaagıaleynine söz söylemek 

,rr -r&SC!.* [1] 66sdyİUİ>aJsmayÜzıİûıaw^^ 

ArkadasJlar^Jlgrka^a l^T_feşğumJudur,41914 
de asker olması lâzmîjftelirdi.Fa^at okumakta . ol: 
duğn için teçü edümi^ye nihayet 1 9 | 4 ^ ^ ^ § k 
subaj oku}n$fj, çağırılm^ Ye^kajdjed^iştir^ 
numarası 2341 û\r. fundan son» arkadaşımız 
firar etmiştir. Okuduğunuz gala firarda kalmış
tır. Zaman ne z^İmndir. Bijyük harb bağlamış, 
memleket çocukları f iliştin, &ina/ Çanakkale, *K&f-
kas, cephelerinde çarpışıyorlar, Dizim arkadaş giz-
lenmıştır. 3 yıl firardan sonra tekrar müracaatı 
etmiş ~ 
bir* 
kaydetmişlerMjoaektjebe de gitmemişler.'Bura 
da gitmemiş, 15 yıl kaydı, meçbul telmıştır. 

Azız arkadaşlarım; memleket cocuJSİarı. Türk 
yavruları ana düv& u ^ ^ ^ yj^.eeL 
şryqjîar, Burban Aforkayâ ortad^ yoktu*. 
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tuğuna sığmıyor, istihbaratta veya ajansta kay
dı varsa da bu hususta bir vesika yoktur. 

Millî Savunma Bakanlığının Zat işlerinden 
kayıtlarını çıkarmışlardır. Bir nüshası da hepi
mizin gözü önünde duruyor. 

Büyük Harb memleketin felaketiyle neticele
niyor, memleket yer yer istilâ ediliyor, istiklâl, 
şeref, varlık hep büyük bir tehlike geçiriyor. 
Vatanın büyük evlâdı Mustafa Kemal Paşa vata
nı kurtarmak için ortaya atılıyor, Muzaffer, ih
tiyat, genç, çocuk, kadın ve yaşlılar Mustafa Ke
mal Paşa 'nın kaldırdığı bayrağı altına koşuyor
lar ve üç yıl çarpışıyoruz; Morkaya yine ortada 
yoktur (Soldan Sıhhi mazereti varmış sesleri gü
lüşmeler) . 

Sayın arkadaşlarım vatan çocukları, Türk ço
cukları inönü'nde, Sakarya'da, Dumlupmarda 
ve Afyon'da hürriyet misakmı kanlariyle imza 
ederken (Bravo sesleri, alkışlar). Morkaya orta
da yok. Bunu bir parti gayretiyle söylemiyorum, 
Bir memleket dâvası olarak söylüyorum, Benim 
Partimden bir arkadaşımız olsaydı, aynı duygu 
ile bağırıp, çağıracaktım. Bütün içimin ateşini 
dökecektim. 

Sayın arkadaşlarım, dostlar şehit biz gazi 
sözü gibi de değil, dostlar harbde biz evde. Bü
yük seçim günü gelmiştir, kendisi istanbul'da. 
Galiba bu vesikadan kimsenin haberi yok ki, bu 
arkadaşı Milletvekili seçmişlerdir. Ben bir as
ker sıfatiyle bunu kabul etmiyeceğim, vereceğim 
oy kırmızı bir kâğıttır (Bravo sesleri). 

Komisyonun vardığı karara hürmetim var
dır, Sizin kararınıza da hürmetim vardır. Fa
kat ihtiyar ve emekli bir asker sıfatiyle bu kür
süye geldikten sonra tekrar arzediyorum, gön
lüm bir türlü oturmağa razi olmadı. Huzuru
nuza geldim, kırmızı reyimle yerime dönüyorum. 

BAKSAN — Başka söz istiyen var mı? 
TUTANAKLARI İNCELEME Ko. SÖZCÜSÜ 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar; İstanbul Milletvekilliğine seçi
len Burhan Cahit Morkaya arkadaşımızın asker
lik durumunu belirten gerek Millî Savunma Ba
kanlığının ve gerekse Askerlik Şubesinin kayıt
larını raporumuza dercetmiş bulunuyoruz. Hâ
diselerde; düşüncelerimizin ve hislerimizin bizi 
sevkedeceği yolla kanun çerçevesi içinde müta
lâa etmek mecburiyetinde kaldığımız yol birbi
rinden tamamiyle ayrıdır. Bir arkadaş birinci 

l. 1947 O : 1 
! Cihan Harbi esnasında İhtiyat Zûbit Mektebine 

dâhil olduktan sonra firar etmiş olabilir. Ara
dan bir müddet geçtikten sonra tekrar iltihak 
edip silâhsız hizmete ayrılabilir. Fakat eldeki 
vesikalar da gösteriyor ki, firarda kaldığı müd
detten sonra silâhsız hizmete ayrılması arasında 
cezai mesuliyeti tereddüp ettirecek bir hali gö
rülmemiş olacak ki, kayıtlarda böyle bir işarete 
tesadüf etmiyoruz. (Soldan, gürültüler, olmaz 
sesleri). Ancak ihbarda firardan dolayı üç se
neye mahkûm olduğuna dair bir kayıt vardır. 
Fakat gerek Millî Savunmanın gerekse askerlik 
şubesinin kayıtlarında böyle bir şey yoktur. 
Ondan sonra vaziyeti meçhul kalmıştır. Cihan 
Harbi bitmiş İstiklâl Harbi başlamış ve o da bit
tikten sonra bütün bunların üstüne bir sünger 
çekilmesi düşünülmüş ve yüksek Meclisçe 358 
sayılı bir kanun neşredilmiş. Bu kanunun bi
rinci maddesinde 307 doğumludan bilmem şu 
doğumluya kadar olupta askerliğe iltihak etme
miş olanlar fiilî hizmetlerini yapmamış bulunan
lar, fiilî hizmete giripte sonradan şöyle olanla
rın askerlik kayıtlarının tamamiyle silinip ter
kin edilmesini âmir hüküm vardır. Bundan 
sonraki maddelerde şu doğumdan sonrasının 
askere nasıl alınacakları, gelmiyenler hakkında 
ne gibi cezai muameleler yapılacaktır, bu hu
susları tesbit eden hükümler vardır. Böyle 
olunca, kanun çerçevesi dâhilinde bütün neta-
yici ile beraber askerî durumunu temizlemiş olan 
bir arkadaşın hissi cepheden, hangi vaziyette 
olursa olsun Milletvekili seçimine mâni bir hal 
vardır, diye kabul etmeyi Komisyon imkân dâ
hilinde görmemiş ve bu itibarladır ki, seçim tu
tanağının tasvip ve tasdiki hususunu Yüce Ka
mutayın huzuruna getirmiş bulunmaktadır. 

Kanun çerçevesi içinde reylerimizi kullan
mak mecburiyetinde kaldığımız müddetçe bu ar
kadaşın seçim tutanağmı onaylamak mecburiye
tinde olduğumuzu tahmin ediyorum. (Gürültü
ler), (öyle şey yok sesleri). 

Âm ve şâmil konuşuyorum. Bendeniz Komis
yon namına arzediyorum. Yanlış anlaşıldı. 
Hazırlama Komisyonunun raporunu İnceleme 
Komisyonunuz bu zaviyeden tetkik etmiş ve iş-
de Milletvekilliğine mâni bir hal göremediğinden, 
okunan bu raporu huzurunuza arzetmiş bulun
maktadır. Biz bu neticeye vardığımız için İn
celeme Komisyonunun varmış olduğu neticede 

1 âmil olan vaziyeti izah etmiş bulunuyorum. Bu 
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itibarla seçim tutanağını muallel görmedik, Ka
mutayın yüce tasvibine bu şekilde arzetmiş bu
lunuyoruz. 

BAŞKAN — Başka mütalâa var mı? 
REFlK KORALTAN (içel) — Efendim; 

Tutanakları inceleme Komisyonunda bulunan 
bir arkadaşınız sıf atiyle, huzurunuza arzedil-
miş olan bu mazbataya imza ettiğim için, Ko
misyon sözcüsünün mütalâasını burada tekrar 
etmiyeeeğim. Zaten okunan ve tekrar tekrar 
mazbatada dikkati çekilen hâdisede olduğu gi
bi, heyeti umumiyenızce dinlenmiş ve ıttıla 
hâsıl olmuştur. Karar bittabi sizlerindir. An
cak'arkadaşlar, diğer bir vesile ile yine huzu
runuzda belirttiğini, Muhterem Heyetinizin 
Millî duygular üzerindeki gösterdiğiniz hassasi
yet, aynı zamanda millî varlığı koruyacak ve 
daima teminat altında tutacak, hepimizin dik
kat ve hassasiyetle üzerinde duracağımız bir 
Anayasa mevzuunun karşısında bulunduğumu
zu da beraberce mütalâa etmek mecburiyetin
deyiz. 

Komisyon Sözcüsü, burada bir arkadaşın 
hakkında şahsına karşı tevcih edilen ihbar üze
rine, gerek Hazırlama Komisyonu, , gerek in
celeme Komisyonu hassasiyetle üzerinde durmuş 
ve ne lazımsa her şekliyle incelemiş ve araştır
mıştır. Buna rağmen muhbirin ihbarı resmî 
kayıtların bulunmadığı neticesine vardığını da, 
mazbatada olduğu gibi, huzurunuzda tekrar 
arzetmiştim. Bu vesile ile bir başka memlekette 
cereyan eden hemen mümasil bir hâdiseden muh
terem heyetinizi haberdar etmekte fayda görü
rüm. O da, bildiğiniz gibi Fransız Komünist 
Lideri Torez, Fransa - Almanya arasında harb 
başladığı zaman Fransız cephesinden, kendisi 
mebus ve hem de ihtiyat zabiti bulunmasına 
rağmen, Alman cephesine kaçıyor. Aİmanlar, 
Torez'in komünist olduğunu nazarı dikkate ala
rak, o zaman ademi tecavüz paktı yaptıkları, 
Burslara teslim ediyorlar. Bir müddet sonra 
Torez, Alman - Rus harbi başladıktan sonra 
General Dögol'e teslim ediliyor. General DÖ-
gol'le beraber Fransız mukavemet cephesinde 
vazife gören Torez demokrasiler cephesinin za
ferini mütaakıp Fransaya dönüyor. Bir bu bir 
de bildiğiniz ve okuduğunuz gibi Münih An
laşmasını yapan Daladiye ikisi de Fransız âli 
menfaatine karşı hareket etmiş olmalarından 
dolayı Fransız Meclisinde şahıslarına karşı ye- , 

niden seçilmeleri dolayısiyle tariz ve hücum
lara mâruz kalıyorlar ve haklı olarak bu hal 
Fransız Millî Meclisinde mevzuubahis oluyor. 

EKREM ORAN (izmir) — Bu, kıyas maal-
fariktir. 

REFlK KORALTAN (Devamla) — iki ta
rafın yapmış olduğu tenkitler kayda müstenit 
ve reddi kaabil olmıyan bir hâdise olmak üzere 
tebeyyün ediyor. Arkadaşlar netice ne oluyor? 
Muhtelif partiler birbirilerine karşı bu Komü
nist Parti Liderini ve Daladye'yi şiddetli ten
kit ederken bir noktada birleşiyorlar. O da şu
dur: Diyorlar ki bunların suçları meydanda
dır, fakat Fransız zaferini mütaakıp af ilân 
edilmiştir.. Millet cephesini, milletin âli men
faati etrafında birleştirmek maksadiyle mazinin 
üzerine bir sünger çekilmiştir ve bu, Anayasa
nın teminatı altındadır. Anayasa sarihtir, af 
istihsal edildikten, bütün netayici hukukiyesine 
müessir olan umumi af ilân edildikten sonra 
sırf bu meseleden dolayı günahları meydanda 
olan kimselerin Meclisten çıkarılmasına imkân 
yoktur. Neden dolayı? Çünkü Fransız Mües-
sesan Meclisi tarafından yapılarak Millî Mecli
se devredilmiş bulunan Anayasa Fransa'nın bu
günkünü ve yarınnkini teminat altında tutan, 

Fransız istiklâlini, Fransız kanun zihniyetini firen-
liyen Anayasaya karşı belki burada karar almak 
imkânı yoktur. Bu itibarla Anayasa noktasın
dan bunlrın Meclisten çıkarılması gerekmiyor. 
Arkadaşlar, Türk büyük inkilâbınm en büyük 
eseri ve hepimizin onun münderacatına, ma
nen, maddeten mâna ve mefhumunu daima 
ayakta, daima teminat altında tutmağa mec
bur olduğumuz Anayasa karşısında Komisyon 
Sözcüsünün de söylediği gibi Burhan Cahit 
Morkaya'nın resmen mahkûmiyetini gösterir bir 
kayıt da bulunmadığına göre Anayasanın 12 nci 
maddesinin sarih hükmü karşısında bu arkadaş 
mazbatasının Komisyonun vardığı âdil karara 
ittibaen kabulünü arzediyorum. Takdir yüksek 
heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka mütalâa var mmı? 
SEDAD PEK (Kocaeli) — Sayın arkadaş

larım, bir mazbatanın kabul veya reddi her mem
lekette yalnız anayasa işi değil, biraz da, ken
di aralarına yeni bir arkadaş almak üzere maz
batayı tetkike mecbur olan Millet Meclislerinin 
hissî işidir. 

Refik Koraltan Yüksek Meclisinize bir misal 
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ârzetoeseydi; cebrî nöfsederek' bir misal de ben 
söylemek şıkkını' tercih ethiiyecektim. Keşke o 
misali söylemeseydi. Onun Torez dediği adam 
komünist olduğu için cepheden kâçmıştir: Çün
kü ozaman Fransa'nın harbettiği Almanlar ko-
müitSst Küs'larla dosttu. t çimime almağı müna
kaşa' ettiğimiz arkadaş cepheden kaçmaniış cephe 
gerisinde' dahi saklanmış bir adamdır. (Soldan 
güîüşnieler). Fransa 'da Töties hakkında şu den
miştir bu derimîştir. Ben daha demökfât bir mem-
1 eketten niisal alâeâfiiti. 

Amerika'da, dünyânın demokratlık hocası 
Amerika 'da bîr mebusun seçim' tutanağı mevzüu-
bâhsolürkerT birisi Şimalde, birisi Cenupta iki 
evli olduğu meydana çıkmıştır. Amerika Teş
kilâtı Esasiye Kanununda iki evli adam mebus 
olahîâz diye bir kayıt yoktur. Fakat Amerika 
Meclisi feverana gelmiş, Medeni Kanun kaide
leri hilâfına iki evli olan adamın aleyhinde rey 
vermiş ve o adam da mebus olamamıştır. (Sol
dan" bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Söz Kemal Turan-'indir. 

TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYO
NU BAŞKANI KEMAD TURAN (İsparta) — 
Kimlerin Milletvekili olamıyacağı üzerinde bir 
münakaşa açılsaydı şimdiye kadar söylenenler 
her halde çok faydalı1 olurdu. Fakat sizler na
mına, bu dönemin başmdanberi çalışan İnce
leme Komisyonunuz ve bunun kolları olan Hazır
lama Kouisyonları daima elimizde ine vcut kanun-
lara ve Büyük Meclise' artık yerleşmiş, gelenek 
halini almış-usullere riayeti kendisine vazife 
bilmiştir. Ve bunun dışında da bu ana yoldaki 
aydınlatıcı noktalar bulunmadığı zamanlarda dâ 
dünya hukukundaki mevcut yazılardan, yani 
hukuk edebiyatından istifade etmiştir. Binâen
aleyh komisyonlarınızın ilk hedefi biraz önce 
arzettiğim gibi elimizdeki kanunlardır. 

Bunun birisi, Anayasa, diğeri de Milletvekili 
Seçimi Kanunudur. Her iki kanun kimlerin Millet
vekili olamıyacağını gayet açık ve sarih olarak 
tâyin etmiştir. Ve bunda birinci şart, sayılan 
suçlarla hükümlü olmak, yani bir mahkemenin 
karar vermiş olması ve tutanak için bir neticeye 
varılırken böyle bir karâr bulunmasıdır. 

Şimdi ben uzun boylu, tutanağı konuşulan 
arkadaşınızm durumu üzerinde durmıyacagihı. 
Fakat genişçe belirtmek iatedikki, bu arkaîjaf 
hakkında her Jıangi Wr hüküm yoktur. îMrçok 

. im o : ı 
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kat herhangi bir hart) divanınca, ve mahkemece 
verilmiş bir hüküm yoktur. Şuhalde Anayasa'nın 
12 nci maötdeşînİn sârih'KÖjnüne gÖrebü arka
daş hükümlü değildir. Öükumlu olmadıkça 12 
nci maddeye uyâfâk" tütanâğini1 kâmil etnİek, 
hislerimiz ne olursa oİsûn, bizi bağlamakltaâır. 

i Bundan evvbî iki olay geçti, bunları da hatır
larsınız. Her ikisi hâkkirida da birer hüküm 
vardır. Bu arkadaşımızın vaziyeti aynı değil
dir, hâkkinââ :bfrhükuia yoktur. Hüküm olma
dıkça gerek Ahâyâsâ'nıri 12 nci maddesini ge
rek Büyük Mîllet 'Meclisi Seçim Kanununun mad-
dei mahsusâsini ihmal etmek yolu bulunmamıştır. 
Bu bakmadan hakkında bir hüküm bulunmadığı
na göre iç ve dış misalleri bir tarafa bırakarak 
12 nci maddenin sarih hükmü karşısında bulun
duğumuzu Komisyon namına bir defa daha ar-
zetmek' isterim. (Sağdan alkışlar). 

FAİK YILMA2T İPEK (Bursa) — Saym ar
kadaşlar ; Büyük Türk Milleti Balkan Harbin
den sonra Birinci Cihan Harbine, hepinizce ma
lûm oldiiguüz6re ; son kaynaklarını sarf ederek 
girdi. Her'nedense "talihi hârb icâbı niâglüp ol
duk. Fakat Istîkltl Hârbiüde geriiç, ihtiyar, 
kadm, erkek, hâttâ kâdniîârimız göğsündeki 
çoeüğunameme veî-erek sırtında mermi "tâşıyâ-
rak bu harbe katı$rken| Bttfhan Cahit Moı-
kâyâ evvelâ, Yede"ksubay Okuluna kaydını yap
tırıyor ve sonra firar ediyor. Benim kayd nu
maram 5 bin küsurdur, demek* k i benden 2 - 3 
bin numara aşağı imiş. Yani 'benden daha ev
vel Yedeksûbây Ofoulunâ kaydedildiği "hâlde izi
ni kaybediyor. Biz bütün miiletçe mücadele
den bir gün geri kalmadık, bu zâtı muhterem 
üçseiie gibi bir zaman kendisini saklamağa mu
vaffak : olmuş. Ondan'sonra gözünün biri has
talanıyor ve sonra bu1 hilesi de askerlikten kaç
mağa kâfi geînıiyor', bu defa da adî'Ali Caîiit 
falan "olmuş, az daha''gayret! etseymiş Canide 
Hanım adini alarak evçle oturmak1 zaruretinde 
olan kadınlar vaziyetine geçecekmiş. Arkadaş
lar memleket bir zafer kazandı, bunu hiç kim
se ümit etmiyordu, Tanrıya şükür. Kazandığı
mız bu zafer "dolay^siyİe Büyük Meclisiniz bir 
Af Kanunu' çıkarmış "fakat, o Af Kanunu çı
karmakla, bizim'''vicdanlarımız' bu gibi vatan 
hainlerini affetmemiştir. Binaenaleyh bu mem
leket için varını, yoğıîriü, çoluğüriu, çocuğunu 
feda "edeiı, benim gibi <joîak 'kalan' arkadaşları-
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nızı ve şüheda ruhlarını düşününüz. (Soldan 
bravo şeşleri.) Arkadaşlar, bizler bu gibilerle 
bir yerde ve Büyük Meclis içinde nasıl karşı 
karşıya çalışabiliriz? Rica ederim benim gibi 
memleket müdafaasında çolak kalan bir arka
daşınızla onun gi^i firar edip sonra serveti sa
man sahibi olan bir zat burada bu Meclis içinde 
nasıl arkadaşlık edecektir? Rica ederim arka
daşlar bıı işi vicdanınıza havale ediyorum. 

GI. VEHBİ KOCAGÜ^EY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlarım, mâruzâtımdan sonra ar
kadaşımız Refik Kjoraltan Anayasaya dayanarak 
bu arkadaşın tutanağının kabulünü teklif etti
ler ; fakat ben geçmiş tarihten b.ir sayfa okuya
cağım ve arkadaşımız Refik Koraltan'ı heye
cana getireceğini. 

1939 da Bursa'da Tümen Komutanı idim. 
Eylül'ün ikinci günü Millî Seferberlik ilân edil
miştir. Kendileri Bursa Valisi, ben Bursa'da 
Tümen Komutanıyım. O gün bana iadei ziya
rete geldiler. Tümen karargahının bahçesi kah
raman Bursalıların gençleriyle dolu. Büyük bir 
heyecan ve zevk içinde askere koşuyorlar. 
Kendileri geldiler ve bend,en sordular. Ben 
kendileri gelmeden evvel askerlik şube başka
nını çağırmış sormuştum: Hiç icabet etmiyen 
var mı? Demişlerdi ki birkaç tane tüccar ço
cuklarından İstanbul'dan henüz gelmemiş olan
lar var. Bunu valinin suali üzerine kendisine 
söyledim. Bundan kendileri müteessir oldular. 
Meydana çıkarak binlerce Bursa gencinin önün
de büyük bir şevk ve heyecanla bir nutuk irat 
ettiler. Dediler k i : Arkadaşlar, bugün sefer
berlik ilân edilmiştir. 3 - 5 genç halâ yoktur, 
nasıl oluyor? Seferberlik ilân edilir, bayrak 
kaldırılırda gençler bayrak altına gelmez olur 
mu? 

Jtefik Koraltan arkadaşımın o günkü sözle
rinin heyecanı altında olarak kendilerine o gün
kü sözlerini hatırlatıyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bir misal şpyliyeeegim; 
bir Türk çocuğu cephede benim bir erim cephe 
değiştirirken ortadan kaybgldu, dürbünöümü 
bulatnadım. İki gün ş,onra geldi, ağladı dö$i 
ki yicâenım kanıyor. Köye gittim m$m, babaiı 
beni sopa ile geri çevirdiler. Düşman gediyor, 
sancak gidiyor, şenin ^öyde ne işin yar demler. 
Elimi ayağımı öptü halbuki kendisini jurnal et
miştim, "idam edeceklerdi. Kendi ejimİeL tümen 
komutanına götürdüm bu lekeyi kendi kanunla 
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I sileceğim dedi. Ve hakikaten Sakarya Harbin

de (kanını, döktü ve kaniyle lekeyi sildi. 
Fakat bütün bu misaller Çanakkale'de bin

lerce Türk şehidinin, Türk yurdunun dört bu
cağında, dört sınırında binlerce Türk şehidi 
ruhlariyle hâlâ yaşarken, her avuç toprağında 
şehidlefimizin kanı kokarken Morkaya'yı nasıl 
affedelim? 

İki noktada dikkatinizi çekeceğim arkadaş
lar. Birincisi Sayın Millî Savunma Bakanlığın
dan soruyorum. Bu adam 51 yaşına gelinciye 
kadar hakkında niçin hiç takibat yapılmamıştır? 
Askerlik şubeleri niçin takip etmemiştir? 

İkincisi gerek Demokrat Partiden gerekse 
mensubiyetiyle şeref duyduğum Cumhuriyet 
Halk Partisinden rica ediyorum: önümüzdeki 
bazı açık milletvekillikleri için seçim yapılır
ken, namzet gösterirken arkadaşlarımızın asker
lik muamelelerinin tam olduklarına dikkat bu
yursunlar. Bir ticarethane bile bir memur alır
ken askerlik durumuna bakar, askerlik vesika
sına bakar. Biz milletvekilliğine seçtiğimiz ar
kadaşın vesikasına bakmadık. Bunda her iki 
partinin ve bütün memleket çocuklarının çok 
dikkatli bulunmalarını rica ederim. Çünkü dün
yada en büyük hizmet, kan hizmetidir. En bü
yük şeref, kan hizmetiyle kazanılır. Onun için 
buna çok dikkat edilmesini rica ediyorum arka-

j d aşlar. (Alkışlar). 
Dr. MAKBULE DİBLAN (Seyhan) — (Al-

I kışlar arasında kürsüye geldi, (Soldan) 
Arkadaşlar, Türk serhatları asker isterken, 

Türk vatanı müdafaa isterken müdafaadan kaç
mış, askerî vazifesini yapmamış olan bir insa-

[ nm bu Yüksek Mecliste yeri yoktur, kanaatım-
ca. 

Mahkûm olmuş veya olmamış, bunun bir kıy
meti yoktur. Onu Türk vicdanı mahkûm etmiş
tir. Türk İstiklâl Harbine iştirak etmemiş, 
Balkan Harbine iştirak etmemiş, Büyük Harbe 
iştirak etmemiş, askerî vazifeye çağrıldığı za
man firar etmiş olan bir inşanın bu kürsüden 
konuşmaya, oradan şöz söylemeğe hakkı yok
tur, arkadaşlar. (Alkışlar). 

Mfchk l̂m olmamış fakat umumi vicdan huzu
runda, bütün milletvekili arkadaşlar huzurun
da mahkûm olmuştur. İstiklâl Harbinin bütün 
icaplarının en zayif vatandaşı bile mücadeleye 
dayet ettiği bir zaııanda, herhangi bir yere bir 
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koltuğa sığınıp, harbden, Millî Mücadeleden 
kaçan bir insanın bu Yüksek Mecliste yeri yok
tur, arkadaşlar. (Alkışlar) Çok rica ederim ka
rarınızı Türk efkârı umumiyesi karşısında verir
ken çok dikkatli ve titiz olalım. Askerî vazife
sine gitmemiş olanların burada yeri olmadığını 
bütün dünyaya gösterelim (Bıravo sesleri al
kışlar). 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) —Ar
kadaşlar; ben yüksek huzurunuza, seçim mazba
tasının kabul veya reddi arzedilmiş olan Morka-
ya'nın şahsına matuf meseleye münhasır olan 
mâruzâtta bulunmak üzere gelmedim. Şüphe 
yokki hukuku esasiye ilmine, Anayasa'ya ve Bü
yük Meclisin bugüne kadar, buna mümasil va
kalarda gösterdiği tezahürlere, kanaatlara, içti
hatlara dayanması bakımından, sizlerden şu 
anda istenilen karara müessir olacak mâruzâtta 
bulunacağım. Fakat asıl kastım, asıl hedefim, 
ismi bahis olan Milletvekilinin, Milletvekilliği 
sıfatının kabul veya ademi kabulü hususunda 
mütalâa serdetmekten çok uzaktır. Zaten bu
nu, Büyük Meclisin kendi içtihatlariyle, hukuku 
esasiye kaideleriyle, Türk Milletinin dokunul
maz şeref ve haysiyetiyle halledilmiş ve hük-
molunmuş addeden bir insanım. 

Denildi ki; Türkiye'de bir seçim bölgesin
den çoğunluk reyini alarak Milletvekili seçil
miş ve onun için tutulan seçim mazbatası ile 
buraya gelmiş olan bir insanın Mebusluğunun 
ve Mebusluk mazbatasının kabul edilmemesi için 
Anayasa'nm 12 nci maddesinde yazılı suçlardan 
biri ile mahkûm olmaması şartmış. 

Eğer bu vatandaş, Milletvekili seçilmiş olan 
yurttaş, Anayasa'nın 12 nci maddesinde ya
zılı olan suçlardan birisi veya bir kaçı ile mah
kûm değilse, bunun Mebusluk mazbtasırim ka
bul edilmemesi için hiçbir sebep mevcut değil
dir ve Büyük Millet Meclisi, Anayasa'miı hük
mü sarihine uymuş olmak için bu mazbatayı 
kabul etmeğe mecburdur. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bravo. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 

Hayır arkadaşlar, böyle değil (Soldan, gülüş
meler). Arkadaşlar; Anayasa'nın 12 nci mad
desi, Büyük Millet Meclisini, kendi ahkâmı 
sarihası veya tadat ve tasrih ettiği efali mem-
nuadan birisini irtikâp etmemiş olanların meb
usluk sıfatını kabule icbar eden, muhtevası iti-
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bariyle, bir maddei kanuniye değildir. Bu Ana
yasa'nın tesisçileri arasında bulunan arkadaş
larımız burada mevcuttur, Refik Koraltan 
arkadaşımız bizzat onlardan birisidir. Bu mad
deyi kanuniyeyi tertip ve tesis edenler böyle 
hali kalblerinden geçirmemişlerdir. Mebus ola-
mıyacak insanların, belki, hangi efalle suçlu 
ve mücrim olmaları meselesi düşünülürken bun
lar, intihai, tahdidi mahiyette değildir. Aşağı 
yukarı temsili mahiyette yazılmış ve örnek ola
rak verilmiş şeylerdir. Eğer böyle olmasaydı da, 
bütün milletlerin parlamentoları, anayasaları
na girmiş olan bu kabil maddelerin hüküm ve 
sarahatinin kuru, dar çerçevesi içerisinde mec
bur bir vaziyette kalsalardı ozaman şu tasav
vur ve tahayyül karşısında verilecek hüküm 
ne olurdu? Anayasa'nm, icabettiği takdirde 
okunabilecek olan 12 nci maddesinde yazılı ef-
alden daha kötü, daha çok haysiyet ve şeref 
kırıcı ve hattâ şeref ve haysiyetle yanyana 
mütalâasının, Millet câmiasmca, caiz görülmi-
yeceği efal vardır ki, hakikatte, çok iğrenç 
oldukları halde, bu efali kanunlarımız cürüm 
saymamıştır. Kanunun ifadesinden birkaç ta
nesini size misal olarak söylemekten teeddüp 
ediyorum; hepiniz tasavvur edebilirsiniz. Bu 
kabil efal vardır arkadaşlar. Kanunun cürüm 
saymadığı böyle bir işle melûf olan bir vatan
daş, diğer vatandaşlar tarafından, böyle bir 
suç işlediği bilinmeden mebus seçilerek buraya 
gelse, onun mazbatasında bu efal, Anayasa'daki 
efal den biri değildir, binaenaleyh Milletvekil
liğine mâni bir cürüm değildir diyerek, şerefli, 
haysiyetli insanların yapabileceğini kabul et
mediğimiz efal ile melûf olan bir adamı Türk 
Milletinin temsilcisi diye aranızda tutacak mı
sınız? Türk Milleti size bu salâhiyeti verir mi? 
Hiçbir Meclis, Anayasaların bu kabil maddele-, 
rinin musarrah hükümleri içerisinde kendisini 
bağlamış değildir. Aynı mahiyette kararlar 
vardır ve bununla hiçbir hakikat tebellür et
memiş midir. Buna mümasil yurttaşların, Bü
yük Millet Meclisinde Türk Milletini temsil et
mek şeref ve salâhiyetini haiz olamıyacaklarına 
dair aldığınız kararlarla, şimdi yalnız 12 nci 
maddede musarrah olmıyan ahvaldendir diye böy
le bir karar alırsanız, bu tezadımutlakm içinden 
Türkiye Büyük Millet Meclisini hangi tarihî haki
kat kurtaracaktır? Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bir hataya düşmesini siyanet değil, 

— 92 — 
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vıkaya değil, içinde bulunan bir adam sıfatiyle, 
ihtiraz etmek, benim de en esaslı bir borcumdur. 
Hiçbirimiz ve Heyeti Umumiyemiz milletvekili 
olarak, kendimizi, şahsımızı değil, bir milleti 
temsil ediyoruz. Bizim ferden ve topluluk ha
linde düştüğümüz hata, Türk Milletinin hatası 
ve düşülecek hata Türk Milletinin düşeceği hata 
olur arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri). 

Arkadaşlar, bundan evvel burada hukuk bil
gini olan arkadaşalrımız aynı mahiyette, yani 
Anayasa'nın 12 nci maddesinde musarrah olmı
yan ef al ile melûf ve onun âmili bulunan insan
lar hakkındaki mazbatanın kabulü meselesi üze
rinde konuştular, açık açık ifade ettikleri suç, 
bir vakıadır, tekrardan ihtiraz ederim. Bütün 
milletin ve Heyeti Muhteremenizin de takdir 
buyuracağı gibi Meclisler hukuku esasiye bakı
mından da bu kabil ahkâmla mukayyet değil
dirler. Bunun için bir iki misal verdiler. Ben de 
bir misal arzedeceğim. 

Arkadaşlar; Fransa'da bir komünist lider ve
ya bir komünist, şu veya bu sebepten dolayı ana
yasalarında yazılı efalden biri ile melûf olmadığı 
için Fransa Meclisi Millisinde bulunmasında 
bir mahzur olmadığına dair ittihaz edilmiş bir 
karar bizim için burada makısünaleyh olamaz, 
bir misal olamaz. Çünkü aynı Mecliste Devletin 
kendisine verdiği bir madalyayı aç kalarak gü
müş altın pahasına tartıp satmış olan bir insa
nın, beratını satmış; yerine diğer birini teda
rik etmesi mümkün olmıyan bir şeyi satmış bir 
insanın bu fiilüharekti ihtiyar etmiş olmasın
dan dolayı Fransız Meclisi Millisinden kovul
duğu da bir hakikati milliye ve içtimaiyedir. 
Fransız Anayasa'sında böyle bir hüküm mü var
dı? Binaenaleyh ismi ve mazbatası mevzuubahis 
olan yurttaş için reylerinizi verirken bütün bu 
hakayikı tarihiyeyi de nazara almanızı rica ede
rim. Bu kararınızın, bilhassa maruzatımda 
belirtmeğe çalıştığım büyük, hudutsuz salâhi
yetiniz dolayısiyle, Anayasa'ya da muhafat teş
kil etmiyecektir. Çünkü Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, Anayasa hilâfına hareket etmek va
ziyetinde olan bir Meclis olmadığını bir defa 
daha huzurunuzda belirtmek için kürsüye gelmiş 
bulunuyorum. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, beni kürsüye bu mesele hakkında çıkar
maya mecbur eden saik benden evvel çıkan 

Seyhan Milletvekili Makbule Dıblan'm vaziye
tidir. 

Arkadaşlar; çok yanık bir kalb ve o zama
nın ıstıraplarını tamamiyle üzerinde taşıyan, o 
zamana göre, bu küçük kız Adana'dan çıka
rak, ailesinin milyonlarca lirasını terk ederek 
bütün düşman ve top mermileri altında dağla
ra doğru kaçtığım unutmadığını anladığımdan 
dolayı bende bu iş hakkında mütalâamı serdede-
ceğim. * 

Arkadaşla?, biz İstiklâl harbini yoklrk için
de yapmak üzere ortaya altıldığımız zaman bu 
arkadaş İstanbul'da, otomobillerde rahat ve 
huzurla bihuş olmuş ve kazanmış olduğumuz 
bu zafer onun bahşettiği affa dayanarak terte
miz ortaya çıkmış bulunuyor. Fakat o yüksek 
ve samimi olan af, bunu belki askerlikten fi
rardan dolayı affetmiş olabilir. Fakat biz Türk 
Milletini temsil ve istiklâlini kazanmış bir mil
letin vekilleri sıfatiyle, istiklâlimizi kurtarmak 
için, ortaya atıldığımız zaman, bize iltihak et-
miyerek bize, subay yokluğu anında kendi hiz
metiyle bizi müstefid etmiyen bu zat bu defa 
bizimle beraber milletvekili olmağa hak ka
zanmak istiyen arkadaşı hiçbir zaman aramıza 
almak istiyemezyiz. 

Türk Milletinin yegâne ve hakiki mümes
silleriyiz. Anayasa Kanununu ve on ikinci 
maddesini bizim gibi, bizden evvel gelen Mec
lisler yapmışlardır. Binaenaleyh o kanun mil
letvekili olmak veya olmamak için birçok şe
rait sadadidir. Bu sebepler haricine çıkmak 
bizim hakkımızdır. Çünkü o madde tahdidi de
ğil, tadadidir. 

Bir gün cephei harbde idim . Dışarda bir 
gürültü koptu, gece yarısı idi. Arkadaşımı 
gönderdim, dışarıdan bir kadınla bir erkeği 
içeri getirdi. Kadın erkeğin yakasına yapışmış 
çekiyor. Bu alçak benim kocamdır, bu na
mussuz benim namusumu muhafaza etmek mec
buriyetinde iken cepheden, düşman karşısın
dan kaçmıştır. Bende yakasına yapışarak bu
raya getirdim, dedi. Adamın elinde silâhı da 
vardı. Fakat tetkik ettik. İzinli imiş, vesika 
alamamış, onun için karısı eve sokmamış. 

Şimdi arkadaşlar, kadınlarının memleketi 
kurtarmak için kocalarını cepheden ayrılmala
rını hainlik telâkki ettiği bir memleket vekil
leri bu arkadaşı eğer Milletvekili olarak ka
bul edersek, bilmem milletimiz bize ne der? 
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Daha bizini inkiiâbımız tamamlanmamıştır, et
rafımız düşmanlarla sarılıdır, biz, Türk Mil
letine fena örnekler vermiyeceğiz, asker fira
rilerini buraya sokmıyacağız. (Soldan, bravo ses
leri ve alkışlar.) 

Dr. FAHRÎ ECEVtT (Kastamonu) — Arka
daşlar, ben burada kısaca teessürümü beyan 
için birkaç kelime kullanmakla iktifa edeceğim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde askerlik vazi
fesine icabet etmediği için ağır bir ceza gören, 
hattâ, bu konuşulma sırasında dahi Milletvekili 
olarak, mazbatası kabuledilse dahi, tarih bo
yunca kendisinin ve çocuğunun unutamıyacağı 
kadar ağır bir cezaya uğrıyan arkadaşım için 
onu müdafaa sadedinde kürsüye çıkan Refik 
Koraltan arkadaşımın konuşması sırasında kul
landığı ölçüyü reddetmekle beraber ona teessüf 
etmekle işe başlıyacağım. Arkadaşlarım mev-
zuubahis olan adam üç sene Umumi Harbe işti
rak etmemiş olsa dahi Millî Mücadele dâvasını, 
arkadaşımın kesik kollariyle işhat ettiği gibi 
bağrını bir müdafaa silâhı gibi vatana karşı yö
nelmiş tehditlere siper etmemiş olsa dahi Bur
han Gahit arkadaşımızı Torezle mukayese etme
sinde elim bir hata vardır. Torez Fransızlara 
en dar zamanında hizmetten kaçmış tipik bir 
kusurlu misaldir. Vatanın bağlı olduğu ideolo
ji hesabına ve ona sığınarak feda etmiş bir 
adamdır ve sonradan millî mukavemeti destek
lemek için değil, komünistlerin hesabına, Al
manların aleyhine çalışmak ieabettiği zaman va
tanına dönmüş adamın hikayecidir. En İptali 
Burhan Cahit Morkaya'yı dahi Fransız kanun
larına göre masum sayılsa bile Torez'le muka
yese etmek ağır bir hatadır. Ve belki arkada
şım, Burhan Cahit Morkaya'nm temiz Türk 
vicdanı önünde mebus seçilmesini istemez gibi, 
Burhan Cahit Morkaya aleyhinde hazırlamış ol
duğu tezini Torez'le karşılaştırarak maalesef 
Fransa 'da teşekkül etmiş olan şu veya bu tari
hi zaruretin doğurduğu Meclislere bu Meclisi 
de benzetmek suretiyle konuştu. Ben Türk Mec
lisini Fransız Meclisine benzetmekten ve en ka
bahatli Burhan Cahit Morkaya'yi dahi Torez'e 
benzetmekten ve Büyük Millet Meclisini böy
le bir hataya düşmekten tahzir ederim. (Soldan 
bravo sesleri.) Ve arkadaşımızı da böyle konuş
maktan tahzir ederim. (Kâfi, kâfi sesleri.) 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Değerli arkadaş
larım ; Büyük Milletin mukadedratma hâkim 
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olan Büyük Meclisin içerisinde, en mühim dâva
lar halledileceği zaman, her Türkün ilk vazifesi 
olan vazifeyi ifa etmemiş bir insanın bulunması 
ve bir dâvanın hallinde el kaldıracak mevkide 
oturması âcizano kanaatımca yerinde değildir. 

Muhterem Milletvekilleri; geçirdiğimiz safa
hatı tarihiyeyi hepimiz içten ve iyi biliyoruz. 
Osmanlı saltanatının nasıl yıkıldığını biliyoruz. 
Sina çöllerinde, Kafkas buzları arasında hangi 
evlâtlarımızı feda ettiğimizi biliyoruz. O vatan
daşlarımızdan, o evlâtlarımızdan, hastanelere ya
ralı olarak giripte bir müddet tedavi olduktan 
sonra üç defa harbe girenleri de yine biliyoruz. 
Bu arada bir Türk vazifei mukaddeseyi ifa
dan kaçıyor. Zamanlar geçiyor, bütün bu hâdi
seler nisyan perdesi altında kalıyor. Günün bi
rinde ülküye gönül bağlamış yüksek duygulu 
vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bütün bunlar
dan malûmatsız olarak bir Türk vatandaşını 
Milletvekili seçiyorlar. Acaba bilselerdi seçer
ler mi idi? (Soldan, hâşâ sesleri). Fakat bütün 
varlığı ile Türk olan yüzbinlerce Türk hemşe-
rilerinden üçü beşi biranda ufak bir tereddütle 
cepheden köylerine kadar gitmişlerdi, onları kı
nalı saçlı anaları niye geldin diye geri çevirdi
ler. ve onlar da geldiler. General bunlardan 
bir tanesini anlattı. 

Halbuki bu arkadaş 15 defa yoklamaya git
miyor. Yoklama harbe gitmek demek değildir. 
Sayın arkadaşlarım, yoklama, bir askerlik şu
besine gidip ben buradayım demekten ibarettir. 
Bunu dahi ifa etmiyor. Yarın bu milletin 
mukadderatında, varlığında veya yokluğunda, 
hakikî ölüm ve dirim dâvasında karar alacağı
mız zaman bu ruhta, bu yaradılışta bir Millet
vekilinin tek elinin ekseriyetiyle millet ya o ta
rafa, ya bu tarafa karar alacaktır. Yüksek He
yetiniz buna müsaade etmez, knaatmı taşıyo
rum. Milletimizin en büyük dayanağı ordusu
dur, kendi varlığıdır. Milletle ordu birbirinden 
ayrılmaz bir hal almıştır. Harblerin ne şekilde 
yürütüldüğünü hepimiz gördük ve bir kere daha 
öğrenmiş bulunuyoruz, içimizden birtekimizin 
dahi ayrılmaması iktiza eden bir dâvadır, bu 
ordu. Türk milletinin yalnız erkekleri değil, 
analarımız da orduda ve cephede vazife aldılar. 
Nerede kaldı ki, erkekler ordudaki vazifesinden 
kaçsın. Arkadaşlar, ordudaki vazifesinden ka
çan bir erkeğin bu çatı altında yeri olmadığı 
kanaatmdyım. 
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Burada bu kürsüden her Milletvekili ayrı ay

rı bu mukaddes millete, bu aziz vatana, bu aziz 
yurda yemin ettik, bağlandık. Senin inandığın 
mukaddes dâvalara ihanet etmiyeceğiz dedik. 
Anayasanın o maddesi bizim bu millî, vicdani 
duygumuzu tahdit eder mahiyette olmadığı ka-
naatındyım. (Alkışlar). 

EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlarım; benden evvel kürsüyü iş
gal etmiş olan arkadaşların hiç birisinin tek lâ
fını söylemiyeceğim. Yalnız bazı bir şeyler ha
tırlatacağım. 

Eğer denizin kapıları çalındığı zaman, bura
dan ileriye gidilemez, Türk girenleri geri döndü
rür, denildiği zaman o havali ve çevresi kaynaş
mıştır. 

Heyeti nâsıha denilen bir heyet İstanbul'dan ge-
neralleriyle beraber oraya geldiler, bizim o hava
liye geldiler. Bu arkadaş ta onların içinde idi, 
gazeteci idi. Döndüğü zaman Balıkesir'i tez
yif etti. Bendeniz Çelikkalem imzasiyle kendisine 
muhtelif cevaplar verdim. 

Muhterem arkadaşlar, talih beni Ankara ile 
inebolu arasında, Kastamonu ile Çankırı, Ankara 
arasında beş altı defa getirdi, götürdü. Bu arada 
1 4 - 1 6 yaşındaki çocuklar, Kuleli 'li çocuklar ya
lınayak karlar üzerinde, biz bu memleketi kur
taracağız diye, ellerindeki çomaklarla karlar üze
rine yazarak, göz yaşları döke döke ka*ç defa gel
diler, geçtiler. Onlar bugün ya şehit, yahut gazi 
olmuşlardır. Büyük işler başmdalar. İnebolu'dan 
Ankara'ya kadar uzanan yollar âdeta şu asfalt 
caddelerimiz gibi kalabalıktı, kağnılarla cephane 
taşıyan kadınlar gördüm, cephaneleri ıslanmasın 
diye yağan yağmurlara karşı kendi örtündükleri 
yorganı örtüyorlardı. Hattâ çocuk dünyaya geti
rene! ri bile gördüm. Cephaneleri çocuklarından 
ziyade koruyorlardı. Bunlar, bugün, ya ölüdür, 
ya sağ. ölü olanların ruhu muazzep olur, yaşıyan-
lar fevkalade üzülür. Acaba bu Heyeti Nâsıha ile 
beraber bizim taraflara gelen bu arkadaş neden 
bu tarafa doğru geçmedi, neden millî mücadelede 
çalışmağa gelmedi. 

Aziz arkadaşlarım, yine bir gün gemilerimiz 
İnebolu'ya dağlar kadar cephane yığmıştı, Kılkış 
geliyordu. Bütün millet çıktı bütün cephane 
bir saat içinde kayboldu. Bunu yapan İnebolulu-
lar kadın, erkek ve çocukları .Sonra düşman gemi
leri geldi üç tane top attı, bir tek kişinin burnu 
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bile kanamadı. Tek mermi ateş almadı. Cepha
nelerin hepsi de İnebolu'dan sır oldu. Bu manza
ra karşısında duyulan heyecanı biran tahayyülü 
isterim. Yalnız şunu arzetmek isterim ki siz ar
kadaşlarımın vereceği karar ne olursa olsun, müs-
bet ve menfi olabilir. Herkesin vereceği rey 
kendisine aittir. Yalnız gençliğe öyle bir misal 
verelim ki; reyimizi öyle kullanalım ki yarınki 
gençlik böyle bunun gibi bir hataya düşmesin. 

BAŞKAN —' Söz istiyen arkadaş kalmadı, 
önergeleri arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şerefli bir vazifeden, askerlikten kaçan bir 

vatandaşın milletin en şerefli ve en yüksek var
lığı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde üye 
olarak bulunması millî vicdanı incitir. Bu sebeple 
Burhan Cahit Morkaya hakkında Tutanakları 
tnceleme Komisyonu raporunun reddini dilerim. 

Erzurum Milletvekili 
Gl. Vehbi Kocagüney 

Yüksek Başkanlığa 
Mazbatanın açık oya konulmasını teklif ede

riz. 
Yozgad Sivas Çorum 

A. Sungur N. Ergin N. Atalay 
Niğde İsparta Denizli 

1. R. Soyer K. Aydar C. Çalgüner 
Çankırı Çankırı Balıkesir 

Dr. A. Arkan Z. Soydemir E. Çeliköz 
Kocaeli Balıkesir Trabzon 
C. Aksu A. Ağabeyoğlu H. Orhon 
Yozgad Çankırı Konya 

Dr. K. Berksoy R. Dolunay H. Ulusan 
Seyhan Seyhan 

A. R. Yüregir M. Dıblan 
Bir imza okunamadı 

BAŞKAN — Efendim, bu son takrir muci
bince mazbatayı açık oya koymam lâzımdır. 
İlk okunan önerge raporunun reddini istemek
tedir. Ancak oyları kullanırken raporun reddi
ni istiyen önergeyi kabul eenler beyaz, redde
denler kırmızı oy vereceklerdir. (Anlaşılma
dı, sesleri, gürültüler). 

Tekrar arzedeceğim; önerge raporun aley
hindedir. Raporun reddini mutazamnıındır ve 
böyle olduğu için evvelâ onu reye koyacağım. 
önergenin kabulü seçim tutanağının reddi de
mek olduğuna göre önergeyi kabul edenler beyaz, 
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reddedenler kırmızı oy verecektir. 

Şimdi isimleri okuyoruz. Başkanlık kürsü
sünün solundan girilip oylar atıldıktan sonra 
sağından çıkılacaktır. 

(Marn; serim bölgesinden isimler okuımuya 
başlandı). 

önergeye oy vermiyen var mı? Oy toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Ekseriyeti kaybettik, yoklama yapacağım. 
(Herkes dışarıda sesleri). 
Gelsinler efendim. 
(Denizli seçim çevresinden yoklama yapıl-

mıya başlandı). 
BASAN — Yoklama esnasında gelen arka

daşlar varsa lütfen işaret ettirsinler. 
Ekseriyetimiz vardır. Gündemimize devam 

ediyoruz. 

2. — İstanbul Milletvekilliğine seçilen Senihi 
Yürüten'in, seçim tutanağı hakkında Tutanakla
rı İnceleme Komisyonu raporu (5/48) [1] 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Açık reyin 
neticesini lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Başkanlık isterse açık oyları cel
senin sonunda tebliğ eder. 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Senihi Yü
rüten 'in seçim tutanağı hakkında Tutanakları İn
celeme Komisyonunun raporunu okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekilliğine seçilen Senihi Yü
rüten'in seçim tutanağı hakkında tutanakları 
İnceleme Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
Dr. AZİZ UEAS (Mardin) — Arkadaşlar; 

Tutanakları İnceleme Komisyonunun bize getir
diği esbabı mucibe şudur : Hazırlama Komisyo
nu raporunda işaret edilen aftan istifade kaydı
nın hangi fiile ve "hâdiseye matuf olduğuna ye
niden tetkika lüzum görülmüş ve Millî Savunma 
Bakanlığının 20 . I . 1947 tarih ve 47/406 sayı
lı yazısında askerlik şubesi kayıtlarında daha 
fazla bilgi bulunmadığı cevabı verilmiştir. Bu 
kadar zayıf bir esbabı mucibe ile tutanağın ka
bulü bizden istenmektedir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) —Yahu kökümü
zü mü keseceksiniz? (Gülüşmeler). 

Dr. AZİZ URAS (Devamla) — Sazak bu çe
şit adamları getirmeyin! Ben reyimi kullanır-

[1] 65 sayılı basmayazı tutanağın sonunâa-
dır. 

ken, şoförlük gayet şerefli bir meslektir amma, 
hırsızlık edip, hırsızlığı taayyün etmiş veya et
memiş bir arkadaş hakkında ben müspet rey 
kullanamam. Bence bu arkadaşın bu ağır töh
metle, levsiyle aramızda bulunması kendisi için 
bir küçüklük olur. Ya bu arkadaş tevsii tahki
kat talebinde bulunmalıdır veyahut ta Komis
yon geri almalıdır. Bu kadar zayıf bir esbabı 
mucibe ile bu raporun, doğrusu bir rey mevzuu 
olabileceğini tahmin etmiyorum. 

Rey ve tensip sizindir. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Sayın 

Milletvekilleri; İnceleme Komisyonunun raporu
nu dinlediniz. 33 yaşında Lutfi Sars isminde bir 
müfteri 34 sene evvel, yani anasının karnında 
iken Birinci Dünya harbinde benim mahkûm ol
duğumu bildiriyor, ve benim milleti temsile yet
kili olamıyacağımı bir dilekçe ile başkanlığa ha
ber veriyor. 

Bu dilekçe Başkanlıkça Tutanakları İnceleme 
Komisyonuna havale ediliyor. Evrak üzerinde 
6 aydan beri Adalet Bakanlığı, Millî Savunma 
Bakanlığı polisçe ve bazı valilerden yapılan tah
kikattan sonra 12 nci maddeye aykırılığı bulun
madığından mazbatanın tasdiki . hakkındaki uzun 
rapor Meclise sunulmuştur. Komisyonun bu uzun 
tedkikatma ve zahmetine teşekkür ederim. Fa
kat raporda af kanunundan istifade etmiştir ya
zısını şerefimle alâkalı gördüğüm için yüksek 
heyetinizi tenvir etmeme müsaadelerinizi rica ede
ceğim. 

Beş numaralı Hazırlama Komisyonu, raporunu 
İnceleme Komisyonuna sunarken her nedense hak
kımda bütün gelen yazıları bildirmemiştir. Meselâ 
Adliye Bakanlığından, askerlik şubemden, Şehre
mini Şubemden, Fatih Şubesinden ve bulundu
ğum tabur komutanlığından gelen yazılardan İn
celeme Komsiyonunu haberdar etmemiştir. Fakat 
af kanununundan istifade etmiştir yazısını maale
sef; mal bulmuş mağribi gibi hemen İnceleme 
Komsiyonuna sürüvermiştir. (Gülüşmeler, mağ
ribi değil mı gribi sesleri) Af edersiniz bir kelime 
yanlışlığı yaptım, olabilir, fakat daha evvel şo
förlükten gelmiş olduğumu ifade ettim, bir daha 
geldiğimizde öğrenir de gelirim, kelimenin mas
tarını bilmiyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim gürültü yapmayı
nız, hatibin sözünü kesmeyiniz. Devam edin. 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Meselâ 
hakkımda Adliye Başkanlığı ne diyor? 3 , IX , 
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1946 ve 53 sayılı tezkerede istanbul Milletvekili 
Senihi Yürüten hakkında Cezaevinden, Emni
yet Tetkik Bürosundan, İstanbul Savcılığından 
suçluluktan bir hükümlülüğü kaydına rastlan
madı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığının karşı
lığından, iş'arından anlaşılmıştır, saygı ile 
arzederim. 

Şimdi bir sivilin sabık halini anlamak için 
bittabiî adlî makamlara başvurmak lâzımdır. 
Binaenaleyh Adliye Bakanlığından alman şu ra
pora nazaran alnınım açık bulunduğunu zanne
diyorum. 

Yine Cemil Cahit Paşa Hz. bulunduğum 
tabur kumandanını bizzat çağırarak yaptığı tet-
kikattan sonra tabur kumandanının hakkımda 
yazdığı yazıyı okuyorum. Affedersiniz arkadaş
lar.. Daha arkadaşınız olduğum da belli değil 
ya. (Rica ederiz sesleri, devam devam sesleri). 

Senihi Yürüten'in, Büyük Harpteki vazifesi: 
Otomobil eski erkânını topladım, vaziyetini ince
ledim. Kendisi, taburda talim muallimi olarak 
bulunuyordu, otomobil çarptırma, otomobil de
virme gibi suçlardan birkaç defa disiplin ceza-
lariyle cezalandırılmıştır. «Tabiî bir öğretmen 
otomobile de çarpar, duvarı da devirir» «Diğer 
hususatta hiç bir suçuna ve tecziyesine tesadüf 
edilmemiştir» Tesadüf edilmemiştir diyen Oto
mobil Tabur Kumandanıdır. 

Şimdi gelelim askerî hayatıma: Şubeden so
ruluyor, bakalım Fatih Şubesi ne diyor? «Tet
kiki emir buyurulan Mehmet Tevfikoğlu ve 
310 doğumlu Senihi evvelce Hırkai Şerif As
kerlik Şubesi ve halen de Şehremini Askerlik 
Şubesine ait bir erdir. Her ne kadar Şubemiz 
312 doğumluları ihtiyat servisinde 23/4 sırasın
da kayıtlı ise de Şubemizce bir ilgisi olmadığı 
için, herhalde, bir yanlışlık veya bilgisizlik 
neticesi kaybedilmiş olduğu kuvvetle tahmin 
edilmiş ve yakın bir tarihte defterin rastgele 
bir yerine yeni yazı ile bir yazı yazılmış ve 
aynı zamanda çizilmek suretiyle iptal edilmiş. 
Ve aynı zamanda 3. 10. 47/5 ihtiyat numarası 
konulmuş olduğundan şubemizle bir ilgisi olma
dığını bildiririm. 

Bu şube benim şubem değildir. Bizim 5 ler Ko
misyonu aynı zamanda künyemi gönderiyor. Kün
yemde diyor ki, kolordusu sıfır. Bendeniz gö
nüllü bir er olarak Balkan Muharebesine iştirak 
etmiştim tabiî kolordum sıfır. Burada diyor ki, 
Mehmet Tevfikoğlu Senihi birinci yoklama, 
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ikinci yoklama diyor. Üzerinde diyor k i : Af 
Kanunundan istifade etmiştir. Yani, ne girmiş
tir, ne çıkmıştır, askerliğini yapmıştır ve Af 
Kanunundan istifade etmiştir. «Af Kanunun
dan istifade etmiştir» ibaresinden maksat bu
dur. Yani askerliğimi yapmamış değilim, övün
mek gibi olmasın amma kahramanca yapmı-
şımdır. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Burhan Cahit Morkaya'ya anlat. 

SENÎHÎ YÜRÜYEN (Devamla) — Sonra si
zinle konuşurum. (Gülüşmeler). 

Bundan Fatih şubesi erlerinden olmadığım 
anlaşılıyor. Gelelim Şehremini Şubesine: 

10 Aralık falan tarihli künye: Künye puslası 
Senihi Yürüten'in künyesi şubemiz kayıtları
na göre şudur: «Hiçbir aykırılığı yoktur. Yal
nız terhis tarihinin şube kayıtlarında bulunma
dığı» Zannediyorum ki. bu üç tane lehine olan 
evrakı unutmuşlar ve «Af Kanunundan istifade 
etmiştir» ibaresine dayanarak aleyhime bir' ne
tice çıkarmağa kalkmışlardır. 

Gelelim meselei mephusün anhaya; (Gülüş
meler) Babam Devri Hamid'de faziletli rütbe
sine erişmiş hâkim, şair, Tevfik yani sizden Beh
çet Bey. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
İftihar ederim. 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — İster in
tihar edin ister entari giyin. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR — İftihar ede
rim dedim. 

SENİHİ YÜRÜTEN — Affedersiniz. 
Babam Priştin'e Kasabası kadısı iken ben 

İstanbul'da leyli bir mektepte tahsilde idim. 
Babanım vefatı üzerine tahsilime devam edeme
dim. Küçük yaşımdan itibaren devlete millete, 
memlekete hizmet ateşiyle kavruluyordum. Se
ne 1913, Balkan muharebesi başlamış düşman 
Çekmece üzerinden Hadımköyü üstüne yürü
mektedir. O zaman askerî teşkilâtta iki zırhh 
otomobil var ve memlekette hiç otomobil yok. 
Gümrüklerimizde ecnebî şirketlere ait birkaç 
otomobil gelmiş, bunlardan birisini aldım ve Bal
kan muharebesine gönüllü gittim. Ve bir mis
ketle şuramdan yaralandım. (Bravo sesleri) A-
cele yok. Sonunda şoför Senihi'nin daha nelerini 
göreceksiniz. 

Birinci Dünya Harbi başlıyor, Şarka bir 
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ordu hazırlanıyor kumandanlığına o vakit Har
biye Müsteşarı Mahmut Kâmil Paşa tâyin edi
liyor, Erkânı Harbiye Reisliğine Harekâtı Har
biye Şube Müdürü Ali İhsan Bey, ki o makamı 
sonra Sayın Reisicumhurumuz îsmet İnönü'ye 
teslim etti, kendisini Erzurum'a götürdüm. 
Başdoktoru Tevfik Salim Beydi. O vakitki 
genç subayları yani bugünün generalleri olan 
birçok kimseler vardı. 

O vakit memlekette askerî otomobil bölüğü 
değil takımı bile yoktu. Ben Harekâtı Harbiye 
Şubesine müracaat ettim. Aldığım emirle ecne
bi ve resmî otomobilleri topluyorum, gönüllü 
er olarak girdiğim bu vazifede Harbiye Neza
retinde ilk çadırda askerî garajı kurmağa nail 
olan bir erim. (Kâfi, kâfi sesleri.) Kâfi mi? (De
vanı sesleri.) 

BAŞKAN — Hatibi serbest bırakın, sözüne 
devam etsin. 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — (Aziz 
Samih tlter 'e hitaben) Sizi de tanıdım, burada 
tanıdım, temas edeceğim. 

Bu garajdan teslim aldığım otomobille Ali 
İhsan Bey ve Mahmut Kâmil Paşalar emrinde 
Erzurum'a ilk otomobili götüren bir erim. Bir 
müddet sonra Erkânı Harbiye Reisi olan Ali İh
san Bey fırka kumandanı tâyin edilmişti. Van 
Vilâyetinin Ahlat Kazasının Tatvan Köyüne 
ııasbolunmııştu. Fakat Muş ve Hınıs'tan oto
mobil geçmesine imkân yoktu. Beni Erzurum'
da bırakmak mecburiyetinde kalan kumandanı
ma yalvarıp bir piyade veya süvari eri olarak 
harbe girmemi istiyordum. Nihayet fırka ka
rargâhında süvari eri olmak şerefine nail oldum. 
Bu vazifemi de şecaatle ifa ettiğimi kumanda
nımdan aldığım vesaikle ispat ediyorum. Bu
yurunuz. Kılmç yarası kafanıdadır. Evrakım 
buradadır. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Erzurum sukut ediyor. Kumandan Mahmut 
Kâmil Paşa muhakeme edilmek üzere İstanbul'a 
çağırılıyor. Eski genaraller zannederim ki ; 
bunu bilirler. Ben de otomobille kumandanı 
İstanbul'a götürmek üzere fırkamdan celbedi-
liyorum. İstanbul'a geldiğim zaman otomobil 
bölüğü kurulmuş, buraya şoför muallimi va
zifesi ile tavzif edildim. 

Birinci Dünya Harbinin sonuna kadar bura
da yetiştirdiğim şoförler ve makinistler Yıldı
rım Ordularında öyi ? büy'ik başarılar elde et 
misler4 ki, bunları hatırlıyan Merhum Bü-
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| yük Atatürk birgün Mecidiye Köyü'ndeki evi

mi şereflendirmek bahtiyarlığını bana vermiş
tir. (Bravo sesleri, alkışlar.) Bu muallimli
ğim esnasındaki hizmetlerimi takdir eden aske
rî erkânlarımız ile müttefik Devletlerin büyük
lerinden bizzat Kıratlardan Kayzer Vilhelm'-
den, Hitler'den değil, (Gülüşmeler). Avusturya 
ve Macaristan İmparatoru Fransuva Jozef'ten 
aldığım madalyalar vardır. Bu madalyaların 
ikisi çalınmıştır, fakat mahfazaları buradadır, 
vesaiki mevcuttur. Ve Türkiye madalyaları ile 
taltif edilerı Senihi Başçavuşluğa terfi ettiril
miştir. 

Bunların evrakı müsbiteleri vardır ve fotoğ
raflarla tesbit edilmiştir. Bunlar bölük ve ta
bur kumandanları tarafından tasdik ettirilmiştir. 
Tevfik Salim Paşa ile beraber Erzurum'a gittim. 
Daha sonra da arzedeceğiın veçhile evraklarım 
noterden müsaddaktır. 

Hazırlama Komisyonunun yazdığı bir yazı 
ile, bizim bu şekilde Erzurum'a gidişimizi kö
tü bir şekilde vasıflandn-an Bursa Valisi 11a-
şim Işcan namında birisi vardır ki, ben vazife 
ile Erzurum'a gitmemişim de suihalim dolayı-
siyle gitmişim. Hakkında Meclis huzurunda 
şikâyetçiyim. O da başka. Eğer Meclis bu hak
kımı ararsa memnun olurum. 

Mütareke oluyor. Maalesef İstanbul Şehri iş
gal ediliyor. İstiklâl Mücadelesi başlıyor. Millî 

I Mücadele teşkilâtı faaliyette. Benim de hizmeti 
vataniye yapmam zamanı geldiğini anlıyorum. 
Anadolu'ya birçok şoförleri, makinistleri sev-
kediyorum. Millî Mücadele teşkilâtı ile muka
vele yaparak Sivil İnebolu Otomobil Kol Ku
mandanlığını deruhte ediyorum. Otomobilleri ile 
birçok arkadaşları koluma aldım. Millî Mü
cadeledeki vazifei vataniyemi de bu suretle ifa 
ediyorum. Millî Mücadele Teşkilâtı mukavelesi 
buyurunuz, yanımdadır. (Bravo sesleri). 

İstiklâl savaşı bitti. Normal hayat başladı. 
Ben de meslekimde meslektaşlarımla beraber 
ilerlemeği düşünerek cemiyet, kooperatif, mem
lekete turist celbetme işlerine atılıyorum. Bu ara
da Balkanlarda emsali olmıyan, şimdiki Tak
simde İnönü Meydanında 300 otomobili alacak 
bir garaja sahip oldum. Maalesef bu garaj 
İnönü Meydanı yapılması münasebetiyle yıktırıl
dı, fakat kimseden bir kuruşluk dâva açmadım, 
yarım milyon kaybettim, arkadaşlar. Ben bugün 
o İnönü bulvarını görmekle şeref duyarım, ar-
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kadılar; (Alkışlar). (Kâfi kâfi sesleri sürekli al
kışlar). Erkânı Harbiyenin takdirine mazhar ol
duğum gibi manevra madalyalariyle taltif edi
liyorum. 

(Heyeti Umumiyeye birkaç madalya gös
terdi). (Bravo sesleri). 

Mühim birşey söyliyeyim; son İkinci Dünya 
harbi başladığı zaman 40 otomobilim vardı, fakat 
Ordumuzun sıhhiye teşkilâtı eksikti, bugün 
maalesef burada göremiyorum, Asım ve Fahrettin 
Paşalara müracaat edip otomobillerimden bir kıs
mını hasta nakliye otomobili haline ifrağ edip 
Orduya vermiş bulunuyorum arkadaşlar. (Bravo 
sesleri), istanbul'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan İs
tanbul'a seyyah nakli işinde Türklerin nasıl ça-
lıştığını-ecnebilere şöyle tanıttım arkadaşlar. (He
yeti Umumiyeye bir vesika gösterdi). 

Şu maruzatımla hizmet vazifesini ifa etmiş, 
mazisi temiz bir adam olduğuma kanaat getir-
• deseniz mazbatamın, hiçbir suihali yoktur diye 
tasdik edilmesini, eğer kanaat getirmediyseniz, 
mazbatamın tasdik edilmemesini rica ederim. 
Alnı açık, kafası yaralı, kıçı yaralı göksü yaralı 
temiz ve hiçbir af kanunundan istifadeye tenez
zül etmiyen bir arkadaşınızım. (Bravo sesleri al
kışlar). Karar Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Rapor hakkında başla söz isti-
yen var mi? 

GENERAL VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzu
rum) — Arkadaşlar; 'Senini Yürüten-arkadaşı
mız için sebebi ittiham olarak diyorlar ki, şoför
dür, benzin çalmıştır. Arkadaşlar benzini om-
mâh kime satacaktır. O vakit bunu bilen az ve 
paralı bir madde «cteğiîdi. 

Huzurunuzda askerî vazifelerini saydıktan 
sonra ben bu arkadaşı bağrıma basıyorum. 
(Bravo sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bapo-
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ru oya araediyörum. Kâbel edenler... Eföniyen-
ler... Ka4M edöiaiştir. Raporun köbtüü zmınında 
tutanağnı kabulü de vardır, tutanak da kabul 
edilmiştir. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Hakkım
da verdiğiniz karara çok teşekkür ederim. Yal
nız fırsatı ganimet bilerek iki söz söylemek isti-
yorıim. 

Aranıza koyu bir Demokrat Milletvekili ola
rak girmiş bulunuyorum. (Soldan, koyunun mâ
nası nedk sesleri). Ben Halk Partisinin İstanbul 
Şehir Meclisi Âzalığmı yaptım. Adım Halk Par
tisinin Belediye Meclisi 1946 listesine yazıldı, 
silindi. Ben Halk Partisinden İstanbul'daki 
Alâetiüı T4rfdoğlu idaresi yüz&öâ^ı. çekildim. 
(Affiışte). Ve nihayet Demokratlar tarafından 
şoförler direksiyonundan, yağlı ttfteaîtdan çıka
rılıp Şuraya-gönderildim. (Alkışla*). Artık İn
şallah şu Parti, bu Parti kalkar da çok samimî 
oluruz.-' (Aİftışlar). 

Hepinize hürmet ederek, Tettermizi sıkarak 
memleket işterinÖe yararlı olmağa çalışmak ka-
rariyle kürsüden ayrılıyorum. (Alkişlar). 

BAŞKAN — Açık oy sonucunu sunuyorum. 
İstanbul Milletvekilliğine seçilen Burhan Ca

hit Mörkaya'nın seçim tutanağı hakkındaki Tu
tanakları İnceleme Komisyonu raporunun reddi
ne dair Erzurum "Milletvekili Gl. Vehbi feoca-
güneyln önergesine (290) oy verilmiştir. Mua
mele tamamdır. "(*2Ö7), kabul, (79) ret, (4) çe-
kinser vardır. Şuhalde Komisyon raporunun 
reddine dair olan Önerge çoğunlukla kabul edil
miştir. 

! Gündemde görüşülecek başka madde yoktur, 
Çarşamba günü saat; 15 te topkttârfiak üzere 
oturamu kapıyorum. 

Kapanca saati : 17,25 
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İstanbul Milletvekilliğine seçilen Burhan Cahit Morkaya'nın seçim tutanağı hakkındaki Tutanak

ları inceleme Komisyonu raporunun reddine dair önergeye verilen oyların sonucu 
(önerge kabul edilmiştir) 

Üye sayın : 465 
Oyverenler : 290 

Kabul edenler 207 
Oya katümıyanlar l 66 

Reddedenler : 79 
Çekinserler 4 

Açık Milletvekillikleri : g 

[Kabul edenler] 
AGBI 

Müştak Aktan 
AMASYA 

Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

ANKABA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebnıre Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
Avni Refik Bekman 
Rasit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe övmen 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
61. Refet Alpman 
Emin Arkayın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BAUKEStB 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpraar 
Fuat Bilal 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikfo 
Süreyya örgeevren 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Arif Özdemir 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Anal 
Zehra Buduna, 
Fahri Bük 
Ayî« Duru 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
61. Zeki Soydemİr 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUH 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa CanteHn 
Suheyp Karafakmglu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal Öncel 

EDİRNE 
M. Edip Ağaoğullan 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Dr. I. Tali öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Kemalettin Kamu 
61. Vehbi Kocagüney 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Akaoy 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabunca 
Fikret Yüzatlı 
Dr.Öalip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANB 
Şevket Erdoğan 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 

İSPARTA 
Kâzrm Aydar 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Gl. Kâzım Karabekir 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Aziz Samih llter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hamdi Çelen 
Hilmi Çoruk 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid Özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KTFKT.ARFJrt 
ZühtüAkın 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Ali Dikmen 
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Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Dr. Aziz Perkttn 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Meımduh Ispartalıgil 

MALATYA 
A. UITÎ Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Hidran Nafiz Edgüer 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayirit 

Kî'iin Soysal 
llasaıı Reşit Tankul 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
01. Seyfi Düzgören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğhı 

NİĞDE 
Rifat Gürıoy 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin ülusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata» 
Dr. Sadi Konuk 

Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SlîRD 
Sabri Çeliktug 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevded Kerim Inceda-
y 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Gl. Fikri Tirke* 
lımail Mehmed Ufcur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayrk öztrak 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 

TRABZON 
Sırrı Day 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoglu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arrag 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGÂD 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
tsmail Ergener 
Emin Erlşirgil 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Reddi fimler] 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veriroğln 

ANKARA 
İbrahim Rauf Ayaalı 
Arif Çubukçu 

ANTALYA 
N ıı man Aksoy 

BALIKESİR 
Esat Altan 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Ahmet. Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Biujrül 
Behçet Gökçem 
tha&n Karaaioglu 
Ali Rıza Kırserer 

ÇANKIRI 
Ahmet ihsan Zeyneloğhj 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Hulûai Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
M. Nedim Gündüaalp 
Dr. Bahattin öfütmen 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Ha-san Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZÎANTEB 
Gl. Aşir Atlı 

GİRESUN 
Kâzım Okay 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
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Fuad Köprülü 1 
Ahmet Kemal Silivrili 
Senihi Yürüten 

ÎZMtB 
Sait Odyak | 

KABS 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Ql. Abdullah Alptoğan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut | 

AYDIN 
Neşet Kor 

-

AFYON KABAHISAB 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halici Bayrak (İ. Ü.) 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitofclu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay (î.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Muammer Eriş 
İsmet înönü (Cumhur
başkanı). 
Mümtaz Öknıen (Ba
kan) 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen (1.) 

AYDIN 
Mitat Aydm 
Emin Bilgen (I.) 

BALIKESİR 
Osman Niyazi Burcu 
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KIRŞEHİR 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 

KONYA 
Hulki Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 1 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Güraoy 
İhsan Şerif özgen 
Ömer özdek 
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MARAŞ 

Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asrm Gürsu 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Ferit, Eeer 
Vehbi Sandal 

ORDU 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

BİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 

[Çehinserler] 
ÇANAKKALE 

Nurettin Ünen 

[Oya katıl 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli (1.) 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Eaendal 

BOLÜ 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

i BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgttç 
Ahmed Münir Erhan 
Muhittin Baha Para 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakofchı 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl 
ismet Eker (1.) 
I iaşene İlga* 

1 Necdet Yfiear 

İSTANBUL 1 
Maresşal Fevzi Çakmak 

mty anlar] 
DENİZLİ 

Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmet Ay kaç (T.) 
Feyzi Kalfagil (1.) 
Osman Ocak 
thsan Hâmit Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mehmet Öktem (1.) 

ELAZIĞ 
Fuad Afcrak 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgftl 
Mesut Çankaya 
Raif Dine (t.) 
Cevat Duraunoglu 
Münir Hüsrev Göle 

1 Şükrü Koçak (Bakan) 
ESKİŞEHİR 

İsmail Hakkı Çevik 
j Kemal Zeyt.inoğlu 

Fuad Sirmen 
SEYHAN 

Kasını Gülek 
Cavid Oral 
Ali Münif Yağma 

SİNOB 
Suphi Batar 
Enver Kok 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadenis 

ÜBPA 
Atalay Akan 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dündar 

GAZUNTEB 
Cemil Sald Barla* 
Dr. Muzaffer CanboUt 

GİRESUN 
Münir Akkaya (1.) 
Celâl Esad Arseven (1.) 
Ahmed Ulus 

OÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(I.) 
Şükrü Sökmensüer 
(Bakan) 
Edip Tör 
Tahsin Türiİn 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah.Çilli (I.) 
Gl. Eyüp Durukan 
A bdülgani Türkmen (1.) 
Suphi BekirUluç (1.) 
Ilasiiıı Yıu'dman (I.) 

İÇEL 
HaydaT Aslan 
Saim Ergenaken 
Dr. Atiı Koksal (I.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 
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ÎSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adrvar 
Celâl Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Recep Peker (Başba
kan) 
H. Suphi Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçm 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrek-
başı(î.) 
Sedat Dikmen 
Atıf tnan (Bakan) 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran ö n 
Hasan İ l i Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalm 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Dr. Fahri Eeevlt 
Ziya Orbay (t.) 

B : 39 3.2 
KIRKLARELİ 

Korgl. Kemal Doğan 
d.) 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abaaıyanıkj 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürge 
İbrahim Süreyya Yi
ğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi İrmak (Bakan) 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Stla>y- , 
(Başkan V.) -• 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asım Gündük (î.) 
Adnan Menderes 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Cafer Özelçi (î.) 
Abdülkadir Tasangil 
Tevfik Temelli (I.) 
Mahmud Nedim Zabeı 
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MANİSA 

Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar öasey 
Feyzullah* Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Abdürrezzak Satana 

-(î.) 
MUĞLA 

Dr. Mitat Sakaroğlu 
MUŞ 

Hal id Onaran (î.) 
ORDU 

Mehmat Furtnn 
Yusuf Ziya Ortae 
Hamdi Şarlan (î.) 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahekı Bekir Balta (Ba
kan) 
Hâs.aıı Cavid Belûl (1.) 

SAMSUN 
Cernü Dilsel (I.) 
Hüsnü Çakır 

SEYHAN 
Kasım Ener (î.) 
Hilmi Uran 

8ÜRD 
Eten tsavt Beniae 

SİVAS 
Mitat Şiiİtrü Bleda (1.) 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker (I. Ü.) 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziva Ersin Cezaroğlu 
(î.) 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Galip Pekel 
NanmPoroy 
Refik Ahmet SeVengü 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Hasan Saka (Bakan) 

UJtFA 
Esat Tekeli 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
Ahmet Gürel 
AK Rıaa İneealecadarağtv 
(î.) 
Naim Krouıer 

[Açık Milletvekillikleri I 
Balıkesir 
İstanbul 
Kastamonu 
Tekirdağ 

1 
6 
1 
1 

5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Sarıgöl Tütün nıüstahsıUarının, Hükümetin 
aldığı tedbirler sayesinde tütünlerini değer fi

yatlarla sattıklarından dolayı sevinçlerini bil
di fen telgrafa Başkanlıkça cevap verilmiştir. 
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S. Sayısı: 65 
istanbul Milletvekilliğine seçilen Senihi Yürütenin se
çim tutanağı hakkında Tutanakları İnceleme Komisyo

nu raporu (5/48) 

Hazırlama Komisyonu raporu 

Tutanakları inceleme Komisyonu Başkanlığına 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Senihi Yü
rüten hakkında Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına sunulup Tutanakları inceleme 
Komisyonunca Hazırlama Komisyonumuza ha
vale buyurulan 4 . VIII. 1946 tarih ve Lûtfi 
Sars imzalı telgrafta Senihi Yürüten'in Birinci 
Dünya Harbinde Alman'ların yanında şoförlük 
yaparken benzin hırsızlığından mahkûmiyet ve 
sabıkalı olduğu bildirilerek Büyük Millet Mec
lisinde Türk Milletini temsile yetkisi olmadığı 
ileri sürülmektedir. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesin
de : 
Millî Savunma Bakanlığından verilen malû

matta, isnat olunan suça dair bir kayıt bulun
mamakta ise de, Fatih Askerlik Şubesinden çı
karılan kayıtta «Af Kanunundan istifade et
miş» ibaresi yazılı olduğu görülmüştür. Kayıt 
suretinde başka hiçbir sarahat olmadığından, 
ne gibi bir fiilden mahkûm olduğu ve affın 
hangi mahkûmiyete matuf olduğu anlaşılama
mış, ve başkaca 'tamamlayıcı malûmat da ve
rilmemiş olduğundan gereği yapılmak üzere 

işbu rapor takdim kılınmıştı. 
Tutanakları inceleme Komisyonunca raporu

muzun incelenmesi sonunda, ne gibi bir fiilden 
mahkûm olduğu ve affın hangi mahkûmiyete 
matuf bulunduğunun tetkiki lüzumlu görüle
rek tekrar Komisyonumuza iadesi kararlaştı
rıldı. 

Yeniden yapılan inceleme neticesinde Millî 
Savunma Bakanlığının 20 .1.1947 tarih ve 
47/406 sayılı yazısında askerlik şubesi, kayıtla
rında daha fazla bilgi bulunamadığı bildirilmiş 
olmakla ve bu kayıtlara göre de Anayasa'nın 
12 nci maddesindeki fiillerden biriyle hükümlü 
olmadığı anlaşılmakla tutanağının kabulünün 
lâzımgeldiğinin inceleme Komisyon Başakanlı-
ğına arzına çoğunlukla karar verildi. 
Tutanakları inceleme Komisyonu
nun 5 numaralı Hazırlama Komis

yonu Başkanı Kâtip 
Denizli Bitlis 

Abidin Ege Muhtar Ertan 
Mardin 

A. Satana 
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Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanaktan İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/48 
Karar No. 72 

29.1.190 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Senihi Yü
rüten hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına 4 . V I I I . 1946 tarih ve Lûtfi Sars imzasiyle 
sunulan telgrafta Senihi Yürüten 'in Birinci Dün
ya Harbinde Alman'ların yanında şoförlük yap
tığı sırada benzin hırsızlığından mahkûmiyet ve 
sabıkalı bulunduğu ve bu itibarla Türk Milletini 
temsil yetkisi olmadığı ileri sürülmekle mezkûr 
telgraf Komisyonumuza havale edilmekle ad çek
me ile incelenmek üzere 5 numaralı Komisyona 
tevdi edilmişti. 

JVlezkûr Komisyonca yapılan incelemede : 
Millî Savunma Bakanlığından verilen malû

matlara isnat olunan suça dair bir kayıt bu
lunmadığı Fatih Askerlik Şubesinden çıkarılan 
kayıtta Af Kanunundan istifade etmiş ibaresi 
yazılı görülmüş ise de hangi fiilden mahkûm 
olduğu ve affın hangi fiile matuf bulunduğuna 
dair bir şerhe rastlanmadığı bildirilmiş ve ye
niden yapılan araştırmada daha fazla bilgi 
edinilememiş olduğundan tutanağın onanmasına 
oy çokluğuyla- karara verilmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve mü
zakere sonunda : 

Hazırlama Komisyonu raporunda işaret edi
len «Aftan istifade» kaydının hangi fiile ve 
hâdiseye matuf olduğunu yeniden tetkikına lü
zum görülmüş ve Millî Savunma Bakanlığının 

20 .1.1947 tarih ve 47/406 sayılı yazısında as
kerlik şubesi kayıtlarında daha fazla bilgi bu
lunmadığı cevabı verilmiştir. 

Bu itibarla Senihi Yürüten'e isnat edilen 
mahkûmiyet hakkında bir kayda rastlanama-
mış ve Anayasa'nın 12 nci maddesinde tadat 
olunan fiillerden biriyle hükümlülüğü tahak
kuk etmemiş olduğundan seçim tutanağmm 
onanması hususunun Kamutayın yüksek tasvibi
ne sunulmasına oy çokluğu ile karar verildi. 

Tutanakları İnceleme Komisyonu 
Başkanı 
İsparta 

K. Turan 
Kâtip 
Urfa Afyon K. 

E. Tekeli H. Dinçer 
Ankara 

R. Börekçi 

Sözcü 
Kırşehir 

S. Kurutluoglu 

Bitlis 
M. Ertan 
Gazianteb 

A. Atlı 
Kastamonu 

A. Alptoğan 

Edirne 
M. Gündüzalp 

İçel 
R. Koraltan 

Kırşehir 
İV. Erdem 

Rize 
Dr. F. Kurtuluş 

Ankara 
A. Çubukçu 

Antalya 
M. Korkut 

Gazianteb 
Dr. M. Canbolat 

İstanbul 
A. K. Silivnli 

Mardin 
A. Satana 

»G<* 
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S. Sayısı:66 
İstanbul Milletvekilliğine seçilen Burhan Cahit Morka-
ya'nın seçim tutanağı hakkında Tutanakları İnceleme 

Komisyonu raporu (5 48) 

Hazırlama Komisyonu raporu 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

22 . I . 1947 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Burhan 
Cahit Morkaya hakkında Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Başkanlığına sunulup Tutanakları İn
celeme Komisyonunca Hazırlama Komisyonu
muza havale buyurulan: 

2 . VIII . 194G tarih ve Mazhar Erkan imzalı 
dilekçede; Burhan Cahit Morkaya'nın geçen 
Büyük Harbde yedeksubayken ordudan izin
siz ayrılmış olmasından dolayı üç sene hapse 
mahkûm olduğu bildirilmekte, üç sene mahkû
miyetin milletvekilliği sıfatiyle imtizaç edemi-
yeceği cihetle seçim tutanağının tasdik edilme
mesi istenilmektedir. 

4 . VIII . 1946 tarih ve Lütfü Sars imzalı 
telgrafta; Burhan Cahit Morkaya'nın yedek-
subay bulunduğu birinci Dünya Harbinde vazi
fesini izinsiz terkettiğinden üç seneye mahkûm. 
olduğu, bu durumu ile milleti temsile yetkisi 
olmadığı bildirilmektedir. 

Burhan Cahit Morkaya'nm Komisyonumuza 
tevdi ettiği tarihsiz ve imzasız bir kâğıtta; şah
sı hakkında yapılan isnadı resmî kanaldan ya
lanlamak için bağlı olduğu İstanbul, Aksaray 
Askerlik Şubesinden kayit istediğini, henüz ce
vap alamadığı için hatırında kalan eşkâl ve 
tafsilât ile izah edeceğini, Birinci Dünya Harbi 
başında Harbiye Mektebine sevkedildiğini, ta
limgahın yedinci bölüğünde dört beş ay talim 
gördüğü sırada romatizma neticesi Bahriye Mer
kez Hastanesine yatırıldığını, bilâhara Erenköy 
talimgahına iade edildiğini, burada sağ gözünde 
hâsıl olan arıza üzerine Gülhane Hastanesine 
sevkedildiğini, buradan silâhsız, sabit hizmette 
vazii'e göreceğine dair rapor verildiğini, Tak
simdeki İhtiyat Levazım Mektebine sevkolun-
duğunu, mektebe geç iltihak ettiğinden Mer

kez Komutanlığınca Harbiye Nezaretindeki Ef
rat Harb Divanına yollandığını ve burada be
raat ettiğini ve tekrar mektebe iade edildiği 
halde mektep idaresince idari bir ceza olarak 
âdi hizmete ayrıldığını, Enver Paşa tarafından 
İstanbul hususi istihbarat servisinde çalışmasına 
muvafakat edildiğini, o sırada geçirdiği sinir 
arızaları yüzünden Gümüşsüyü Hastanesinde 
yapılan muayenede dokuz ay tedavi ve tebdil-
hava raporu verildiğini bu vesika ve rapora is
tinaden Millî Ajansta vazife gördüğünü, bütün 
bu rapor suretleri ve vesikalar 19o2 yılında evin
de çıkan yangında yandığını, 1918 de gazeteci
liğe döndüğünü Karagöz Gazetesi başmuharriri 
bulunduğu sırada gazeteyi Ankara'da çıkarma
sı için vâki davete teknik sebeplerden dolayı 
icabet edemediğini; Atatürk 'ün İstanbul 'da Hü
kümet organı bir gazete çıkması emri üzerine 
Milliyet Gazetesinin umum müdürlüğünü alarak 
bu gazeteyi tesis ettiğini, hakkında yapılan is
nat doğru olsaydı harbin son iki yılında Millî 
Ajansta ve sonraları Milliyet Gazetesinde vazife 
alamaması lâzımgeleceğini, farzımuhal isnat 
olunan suç hakikat da olsa zaferi mütaakıp neş
redilen umumi af kendisini suçlu mevkiinden 
çıkardığını bildirmektedir. 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı
na sunduğu 18 Ekim 1946 tarihli yazısında ise 
Aksaray Askerlik şubesinde kaydının buluna
madığını, Anadolu Ajansından da Millî Ajans
ta çalıştığına dair bir kayit bulunmadığını bil
dirmektedir. 

Filhakika, Burhan Cahit Morkaya'nın Aksa
ray Askerlik Şubesine verdiği 25 . IX . 1946 ta
rihli istida altındaki şube başkanlığının derke
narı ile, Anadolu Ajansının 3 . X . 1946 tarih 



- â -
ve 516 sayılı yazısında kendisine ait kayıtların 
bulunmadığı bildirilmektedir. 

Ayrıca hakkında iddia olunan halin tevsiki 
İçin Tutunakları İnceleme Komisyonunca vâki 
müracaata Millî Savunma Bakanlığından veri
len cevapta, Burhan Cahit Morkaya hakkında 
istenilen bilginin verilebilmesi ve dosyanın bu
lunabilmesi için yedeksubay kayıt tıumarasiy-
le sınıfının bildirilmesi lâzımgeleceği bildiril
mektedir. 

Komisyonumuz, askerlik vaziyetini ve ça
lıştığını ileri sürdüğü istihbarat ve Millî Ajans
taki hizmetlerini tevsik edemiyen Burhan Ca
hit Morkaya hakkında yapılan isnadın tahkik 
ve tetkikma imkân görememiş ve neticeyi 
21 . XI . 1946 tarihli raporu ile Yüksek Baş
kanlığınıza arzetmiştir. 

Tutanakları İnceleme Komisyonunca rapo
rumuzun incelenmesi sonunda tahkikat kâfi gö-
rülmiyerek, derinleştirilmesi için, dosyanın 
Komisyonumuza iadesi kararlaştırıldı. 

Yeniden yapılan araştırma üzerine, Burhan 
Cahit Morkaya 'nın gerek Millî Savunma Ba
kanlığında ve gerekse Fatih Askerlik Şubesin
deki kayıtlarından çıkarılan askerlik durumu 
Bakanlığın 18 . VII . 1946 tarih ve 168 997 sa
yılı yazısiyle bildirilmiştir. 

Bu yazıda: 
[«1. — Dersadet 1397 doğumlu Fahrettinoğ-

İu Ali Bürhanettin, 30 Mayıs 1330 tarihinde 
İstanbul İhtiyat Zabitleri Talimgahına 2341 nu
mara ile kayit edilmiş, bir müddet sonra firar 
edip üç sene gaybubetten sonra 31 Mayıs 1333 
tarihinde tekrar talimgaha iltihak ederek kaydı 
tecdit edilmiş ise de; 23 Ağustos 1333 tarihinde 
sol gözündeki arızadan dolayı aldığı raporla si
lâhsız hizmete ayrıldığı Bakanlıkta mevcut ta
limgah defterindeki adı hizasına yazılan meş
ruhattan anlaşılmış ve bundan sonraki asker
lik durumu Bakanlıkça meçhul kalmıştır. 

Bu meşruhat aynen şöyledir: 
«Firari mumaileyh 31 Mayıs 1333 tarihinde 

iltihak etmekle kaydı tecdit edilmiştir. 23 
Ağustos tarihinde sol gözünde Dumuruasabi ba-
sari müteferrik mevcuttur. Rüyet pek ziyade 
mütenezzildir. Sağ salimdir. Kabiliyeti bede
niye nizamnamesinin B - 24 ahkâmınca silâh
sız hidematta istihdamı Sertababetin 5/3445 
numaralı ve 2 . VIII . 1333 tarihli raporu üze

rine şerhtir. 27 . VIIT . 1333». 
2. — Aldığı raporla silâhsız hizmete ayrılan 

adı geçenin o zamanki mevzuata göre levazım 
mektebine kaydedilmesi icabederken her ne se
bepten ise bu mektebe de kaydedilmmiş olduğu 
yine o zamanki levazım mektebine ait defter
lerin incelenmesinden anlaşılmıştır. 

3. — Bu suretle Burhan Cahit Morkaya ne 
İhtiyat Zabitleri Talimgahını ve ne de Levazım 
Mektebini ikmal etmemiş olduğundan yedeksu
bay veya askerî memur olamamış ve bu yüz
den de kendisine askerî muamelelerinin kon
masına mahsus şahsi dosya da açılamamıştır. 
Bundan ötürü adı geçenin İhtiyat Zabitleri Ta
limgahından ayrıldıktan sonra Levazım Mekte
bine gitmemesinden dolayı ne gibi bir muame
leye tâbi tutulduğu, bir ceza görüp göremediği 
malûm değildir». 

Bakanlığın aynı yazısına ek olarak gelen 
Fatih Askerlik Şubesindeki künye kaydına da: 

«Ömer Fahrettinoğlu Ali Bürhanetttin, bilâ-
hara Cahit ismini almış. 

1307 doğumlu. İstanbul Aksaray Şubesinde.. 
{Alacamescit mahallesi). 

1307 ihtiyat defterinin yedinci sayıfasının 
üçüncü sırasındaki kayda göre: 

Hizmeti tamme yoklama sütununda: 
ilk senesinde yoklamasını yaptırmış. 
İkinci sene yoklamasında kaydı yok. 
Üçüncü sene yoklamasında meçhul kaydı kon

muş. 
Dördüncü ilâ. 12 ııci seneye kadar hiçbir 

kaydı yok. 
12 ııci senesinde yine meçhul kaydı var. 
15 nci seneye kadar yine bir kayıt yok. 
15 nci senede yine meçhul kaydı var. 
1307 doğumlu olduğuna göre 1327 senesin

de asker olması lâzımgelir. Fakat fiilî hizmet 
yaptığına dair hiçbir kayıt yoktur.» denilmek
tedir. 

Şu malûmata nazaran : 
Burhan Cahit Morkaya talimgah defterinde, 

talimgaha kaydını takip eden 30 . V . 1330 ta
rihinden 3 1 . V . 1333 tarihine kadar üç sene fi
rari olarak kayıtlıdır. Ve firarilikten dolayı 
kendisinin bir cezaya çarptırılıp çarptırılmadı-
ğı da anlaşılamamıştır. 

Silâhsıza ayrılan Morkaya 'nın o zamanki mev
zuata göre Levazım Mektebine gitmesi icabe-

k( S. Sayısı : 66) 
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derken, bu mektebe de kayıt edilmemiş ve asker- rildi 
lik durumu meçhul kalmıştır. 

Burhan Cahit Morkaya'nın, yukarıda arzo-
lunan durumuna rağmen, Anayasa 'nm 12 nci 
maddesinde tasrih edilen Milletvekilliğine mâni 
hallerle hükümlü olmadığı neticesine varıldığın
dan tutanağının kabulü lâzımgeldiğini İnce
leme Komisyonuna arzına çoğunlukla karar ve-

Tutanakları İnceleme Komisyonu
nun 5 numaralı Hazırlama Ko

misyonu Başkanı Kâtip 
Denizli Bitlis-

Abidin Ege Muhtar Ertan 
Mardin 

A. Satana 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanaktan İnceleme Komisyonu 

Esas No. 5/48 
Karar No. 73 
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Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Burhan 
Cahit Morkaya'nın seçim tutanağının iptali için 
2 . VIII . 1946 tarih ve Mazhar Erkan imzalı 
ve 4 . VIII . 1946 tarih ve Lûtfi Sars imzalı 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına su
nulan dilekçeler Komisyonumuza havale edil
mekle mezkûr şikâyetlerin incelenmesi ad çek
me ile Beş numaralı Komisyona tevdi edilmişti. 

Mezkûr Komisyonca yapılan incelemede : 
2 . VIII . 1946 tarih ve Mazhar Erkan imza

lı dilekçede Burhan Cahit Morkaya'nın geçen 
Büyük Harbte yedeksubay iken ordudan izinsiz 
ayrılmış olmasından dolayı üç sene hapse mah
kûm olduğu bildirilmekte, üç sene mahkûmiye
tin Milletvekilliği sıfatiyle imtizaç edemiyeceği 
cihetle tutanağının tasdik edilmemesi istenil
mektedir. 

4 . VIII . 1946 tarih ve Lûtfi Sars imzalı 
telgrafta; Burhan Cahit Morkaya'nın yedeksu
bay bulunduğu Birinci Dünya Harbinde vazife
sini izinsiz terkettiğiııden üç seneye mahkûm ol
duğu, bu durumu ile milleti temsile yetkisi ol
madığı bildirilmektedir. 

Burhan Cahit Morkaya'nın Komisyonumuza 
tevdi ettiği tarihsiz ve imzasız bir kâğıtta; şahsı 
hakkında yapılan isnadı resmî kanaldan yalan
lamak için bağlı olduğu İstanbul, Aksaray As
kerlik Şubesinden kayıt istendiğini henüz ce
vap alamadığı için hatırında kalan eşkâl ve taf
silât ile izah edeceğini, birinci dünya harbi ba
şında Harbiye mektebine sevkedildiğini, talim
gahın 7 nci bölüğünde dört beş ay talim gördü

ğü sırada romatizma neticesi Bahriye Merkez 
Hastanesine yatırıldığını, bilâhara Erenköy ta
limgahına iade edildiğini, burada sağ gözünde 
hâsıl olan arıza üzerine Gülhane Hastanesine 
sevkedildiğini, buradan silâhsız sabit hizmette va
zife göreceğine dair rapor verildiğini, Taksim'-
deki İhtiyat Levazım Mektebine sevkolunduğunu 
mektebe geç iltihak ettiğinden Merkez Komutan
lığınca Harbiye Nezaretindeki efrat Harb Diva
nına yollandığını ve burada beraat ettiğini ve 
tekrar mektebe iade edildiği halde mektep ida
resince idari bir ceza olarak âdi hizmete ayrıldı
ğını, Enver Paşa tarafından İstanbul Hususi 
istihbarat Servisinde çalışmasına muvafakat edil
diğini, o sırada geçirdiği sinir arızaları yüzün
den Gümüşsüyü Hastanesinde yapılan muayenede 
dokuz ay tedavi ve tebdilhava raporu verildiğini 
ve bu vesika ve rapora istinaden Millî Ajansta 
vazife gördüğünü, bütün bu rapor suretleri ve 
vesikalar 1932 yılında evinde çıkan yangında 
yandığını, 1918 de gazeteciliğe döndüğünü Kara
göz Gazetesi başmuhariri bulunduğu sırada ga
zeteyi Ankara'da çıkarması için vâki davete tek
nik sebeplerden dolayı icabet edemediğini; Ata
türk 'ün istanbul'da Hükümet organı bir gazete 
çıkması emri üzerine Milliyet Gazetesinin Umum 
Müdürlüğünü alarak bu gazeteyi tesis ettiğini, 
hakkında yapılan isnat doğru olsaydı harbin son 
iki yılında Millî Ajans'ta ve sonraları Milliyet 
gazetesinde vazife alamaması lâzımgeleceğini, iar-
zımahal isnat olunan suç hakikat de olsa zaferi 
mütaakıp neşredilen umumi af kendisini suçlu 
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mevkiinden çıkardığını bildirmektedir. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanlı

ğına sunduğu 18 Ekim 1946 tarihli yazısında 
ise Aksaray Askerlik Şubesinde kaydının bulun
madığını, Anadolu Ajansından da Millî Ajans'-
ta çalıştığına dair bir kayıt bulunamadığını bil
dirmektedir. 

Filhakika, Burhan Cahit Morkaya'nm Aksa
ray Askerlik Şubesine verdiği 25 . IX . 1946 ta
rihli istida altındaki şube başkanlığının derke
narı ile Anadolu Ajansının 3 . X . 1946 tarih ve 
516 sayılı yazısında kendisine ait kayıtların bu
lunamadığı bildirilmektedir. 

Ayrıca hakkında iddia olunan halin tevsiki 
için Tutanakları İnceleme Komisyonunca vâki 
müracaata Millî Savunma Bakanlığından veri
len cevapta, Burhan Cahit Morkaya hakkında 
istenilen bilginin verilebilmesi ve dosyanın bu
lunabilmesi çin yedeksubay kayıt numarasiyle 
smıı'mm bildirilmesi lâzımgeleeeği bildirilmek
tedir. 

Komisyonumuz, askerlik vaziyetini ve çalış
tığını iieri sürdüğü istihbarat ve Millî Ajans-
uı.vi hizmetlerini tevsik edemiyen Burhan Ca-
int Morkaya hakkında yapılan isnadın tahkik 
ve tetkikma imkân görmemiş ve neticeyi 
2 1 . X I . 1946 tarihli raporu ile Yüksek Başkan
lığınıza arzetmiştir. 

Tutanakları İnceleme Komisyonunca rapo
rumuzun incelenmesi »onunda tahkikat kâfi 
görülmiyerek, derinleştirilmesi için, dosyanın 
Komisyonumuza iadesi kararlaştırıldı. 

Yeniden yapılan araştırma üzerine, Burhan 
Cahit Morkaya'nm gerek Millî Savunma Ba
kanlığında ve gerekse Fatih Askerlik Şubesin
deki kayıtlarından çıkarılan askerlik durumu 
Bakanlığın 18 . VI I . 1946 tarih ve 168 997 sa
yılı yazısiyle bildirilmiştir. 

Bu yazıda : 
« 1. —• Dersaadet 1307 doğumlu Fahrettin-

oğlu Ali Burhanettin, 30 Mayıs 1330 tarihinde 
İstanbul İhtiyat Zabitleri Talimgahına 2341 nu
mara ile -kayıt edilmiş bir müddet sonra firar 
edip üç sene gaybubetten sonra 31 Mayıs 1333 
tarihinde tekrar talimgaha iltihak ederek kay
dı tecdit edilmiş ise de; 23 Ağustos 1333 tari
hinde sol gözündeki arızadan dolayı aldığı ra
porla silâhsız hizmete ayrıldığı Bakanlıkta mev
cut talimgah defterindeki adı hizasına yazılan 
meşruhattan anlaşılmış ve bundan sonraki as-

4 -
kerlik durumu Bakanlıkça meçhul kalmıştır. 

Bu meşruhat aynen şöyledir : 
«Firari mumaileyh 31 Mayıs 1333 tarihinde 

iltihak etmekle kaydı tecdit edilmiştir. 23 
Ağı stos tarihin/'e sol göründe dumuruasabi ba-
sari müterafik mevcuttur. Rüyet pek ziyade 
mütenezzildir. Sağ, salimdir. Kabiliyeti bede
niye nizamnamesinin B - 24 ahkâmınca silâh
sız hidematta istihdamı Sertababetin 5/3445 nu
maralı ve 2 . V111.1333 tarihli raporu üzerine 
şerhtir. 27 . V I I I . 1333». 

2. — Aldığı raporla silâhsız hizmete ayrı
lan adı geçenin ozamanki mevzuata göre Le
vazım Mektebine kaydedilmesi icabederken her 
ne sebepten ise bu mektebe de kaydedilmemiş 
olduğu yin ozamanki Levazım Mektebine ait 
defterlerin incelenmesinden anlaşılmıştır. 

3. — Bu suretle Burhan Cahit Morkaya ne 
ihtiyat Zabitleri Talimgahını ve ne de Levazım 
Mektebini ikmal etmemiş olduğundan yedeksu
bay veya askerî memur olamamış ve bu yüzden 
de kendisine askerî muamelelerinin konmasına 
mahsus şahsi dosya da açılamamıştır. Bundan 
ötürü adı geçenin İhtiyat Zabitleri Talimgahın
dan ayrıldıktan sonra Levazım Mektebine git
memesinden dolayı ne gibi bir muameleye tâbi 
tutulduğu, bir ceza görüp göremediği malûm 
değildir.» 

Bakanlığın ayrı yazısına ek olarak gelen Fa
tih Askerlik Şubesindeki künye kaydına da: 

«Ömer Fahrettinoğlu Ali Burhanettin, bilâ-
hara Cahit ismini almış. 

1307 doğumlu. İstanbul Aksaray Şubesinde. 
(Alacamescit mahallesi). 

1307 defterinin yedinci sayfasının üçüncü 
sırasındaki kayda göre: 

Hizmeti tamme yoklama sütununda: 
İlk senesinde yoklamasını yaptırmış. 
İkinci sene yoklamasında kaydı yok. 
Üçüncü sene yoklamasında meçhul kaydı 

konmuş. 
Dörüncü ilâ; 12 nei seneye kadar hiçbir kay

dı yok. 
12 nci senesinde yine meçhul kaydı var. 
1.5 nei seneye kadar yine bir kayıt yok. 
15 nci senede yine kaydı var. 
1307 doğumlu olduğuna göre 1327 senesinde 

asker olması lâzımgelir. Fakat fiilî hizmet yap
tığına dair hiçbir kayıt yoktur.» denilmektedir. 
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Şu malûmata nazaran: 
Burhan Cahit Morkaya talimgah defterinde, 

talimgaha kaydını takip eden 30 . V . 1330 tari
hinden 31 . V . 1333 tarihine kadar üç sene 
firari olarak kayıtlıdır ve firarilikten dolayı 
kendisinin bir cezaya çarptırılıp çarptınlmadığı 
da anlaşılmamıştır. 

Silâhsıza ayrılan Morkaya'nm o zamanki 
mevzuata göre Levazım Mektebine gitmesi ica-
bederken, bu mektebe de kayit edilmemiş ve 
askerlik durumu meçhul kalmıştır. 

Burhan Cahit Morkaya'nm, yukarıda arzo-
lunan, durumuna rağmen, Anayasanın 12 nci 
maddesinde tasrih edilen Milletvekilliğine mâ
ni hallerle hükümlü olmadığı neticesine varıldı
ğından tutanağının kabulü lâzımgeldiği netice
sine varılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme müzakere 
sonunda: 

Hazırlama Komisyonu Raporunda tafsilen 
izah edildiği üzere Millî Savunma Bakanlığı
nın 18 . XII . 1946 tarih ve 168/997 sayılı ya
zısında : 

« 1 . — Dersaadet 1307 doğumlu Fahrettin-
oğlu Ali Bürhanettin, 30 Mayıs 1330 tarihinde 
İstanbul İhtiyat Zabitleri Talimgahına 2341 nu
mara ile kaydedilmiş bir müddet sonra firar 
edip üç sene gaybubetten sonra 31 Mayıs 1333 
tarihinde tekrar talimgaha iltihak ederek kaydı 
tecdit edilmiş ise de; 23 Ağustos 1333 tarihinde 
sol gözündeki arızadan dolayı aldığı raporla 
silâhsız hizmete ayrıldığı Bakanlıkta mevcut 
talimgah defterindeki adı hizasına yazılan meş
ruhattan anlaşılmış ve bundan sonraki askerlik 
durumu Bakanlıkça meçhul kalmış olduğu bil
dirilmektedir. 

Bu meşruhat aynen şöyledir: 
«Firari mumailyeh 31 Mayıs 1333 tarihinde 

iltihak etmekle kaydı tecdit edilmiştir. 23 Ağus
tos tarihinde sol gözünde dumuruasabi basari 
müterafik mevcuttur. Rüyet pek ziyade mü-
tenezzildir. Sağ, salimdir. Kabiliyeti bedeni
ye nizamnamesinin B - 24 ahkâmınca silâhsız 
hidematta istihdamı sertababetin 5/3455 numa
ralı ve 3 . VITI . 1333 tarihli raporu üzerine 
şerhtir. 27 . VIII . 1333». 

2. — Aldığı raporla silâhsız hizmete ayrılan 
adı geçenin o zamanki mevzuata göre Levazım 

Mektebine kaydedilmesi icabederken her ne se
bepten ise bu mektebe de kaydedilmemiş olduğu 
yine o zamanki Levazım Mektebine ait defter
lerin incelemesinden anlaşılmıştır. 

3. —• Bu suretle Burhan Cahit Morkaya ne 
İhtiyat Zabitleri Talimgahım ve ne de Levazım 
Mektebini ikmal etmemiş olduğundan yedeksu-
ba: /eya askerî memur olamamış ve bu yüz
den de kendisine askerî muamelerinin konma
sına mahsus şahsi dosya da açılmamıştır. Bun
dan ötürü adıgecenin ihtiyat zabitleri talimga
hından ayrıldıktan sonra levazım mektebine 
gitmemesinden dolayı ne gibi bir muameleye tâbi 
tutulduğu, bir ceza görüp görmediği malûm 
değildir.» 

Bakanlığın aynı yazısına ek olarak gelen 
Fatih Askerlik Şubesindeki künye kaydına da: 

«Ömer Fahrettinoğlu Ali Bürhanettin, bilâ-
hara Cahit ismini almış.» 

1307 doğumlu. İstanbul Aksaray şubesinde. 
(Alacamescit mahallesi.). 

1307 ihtiyat defterinin yedinci sayıfasmın 
üçüncü sırasındaki kayda göre: 

Hizmeti tamme yoklama sütununda* 
İlk senesinde yoklamasını yaptırmış. 
İkinci sene yoklar ia^mda kaydı yok. 
üçüncü sene yoklamasında meçhul kaydı 

konmuş. 
Dördüncü ilâ. 12 nci seneye kadar hiçbir 

kaydı yok. 
12 nci senesinde yine meçhul kaydı var. 
15 nci seneye kadar yine bir kayıt yok. 
15 nci senede yine meçhul kaydı var. 
1307 doğumlu olduğuna göre 1327 senesin

de asker olması lâzım gelir. Fakat fiili hizmet 
yaptığına dair hiçbir kayit bulunmadığı bildi
rilmektedir. Buna nazaran Burhan Cahit Mor
kaya'nm talimgah defterinde talimgah kaydı
nı takip eden 30 . V . 1330 tarihinden 31 . V . 
1333 tarihine kadar üç sene firari olarak ka
yıtlı olduğu anlaşılmakta ise de bu vaziyetten 
dolayı bir cezaya duçar olup olmadığı hakkında 
bir işaret mevcut değildir. Silâhsıza ayrılan 
Burhan Cahit Morkaya'nm o zamanki mevzu
ata göre Levazım Mektebine gitmesi icabettiği 
halde bu mektebe kayıt edilmemiş ve şu suret
le askerlik durumu meçhul kalmış bulunmakta
dır. 
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Burhan Cahit Morkaya bu hususa dair mü

dafaasında îhtiyat Levazım Mektebine geç ilti
hak ettiğinden Harbiye Nezaretindeki Efrat Di
vanı Harbine sevkedilmiş ise de oraca beraet 
ettirilerek mektebe iade edilmiş fakat idarece 
bir ceza olarak âdi hizmete tefrik edilüiğiui bil
dirmiş ve îstiklıl Savaşından sonra neşredilen 
umumi af den istuado ettiğinden bu haller va
rit olsa bile suçluluğun merfu bulunduğuna 
ilâve etmiştir. 

Bu itibarla Burhan Cahit Morkaya 'nm se
çim tutanağının iptalini mucip bir hal mevcut 
bulunmamış olduğundan tutanağının onanması 
hususunun Kamutayın Yüksek tasvibine sunul

masına oy çokluğu ile karar verildi. 
Tutanakları în. 
Komis. Başkanı 

İsparta 
7ı. Turan S 
Afyon K. 
/ / . Dinçer 

Bitlis 
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îçel 
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