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ÖNSÖZ
Türk Parlamento Tarihimiz, Osmanlı İmparatorluğu 'nun son dönemine kadar
uzanır. Birinci Meşrutiyet'in

1876 yılında ilan edilmesiyle birlikte,

(Kanunu Esasi) kabulü, Türk milletini Parlamenter sistemle

Anayasanın

tanıştırdı.

Kabul edilen Anayasaya göre Osmanlı Meclisi, bir kanadını halkın seçtiği Meclis-i
Mebusan, diğer kanadını Mebusan üyelerinin üçte birini geçmemek üzere Padişahın
atadığı Meclis-i Ayan 'dan oluşmaktaydı. Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan 'dan
oluşan Meclisin ortak adı ise Meclis-i Umumi idi.
Bu Meclis, yirmi dokuz seçim çevresinden seçilen Milletvekillerinin

ve devlet

erkanının katılımıyla Dolmabahçe Sarayında yapılan bir törenle, 19 Mart 1877
tarihinde ikinci Abdülhamit tarafından açıldı. Birinci Meşrutiyet Döneminde iki
devre görev yaptıktan sonra, yine ikinci Abdülhamit tarafından Osmanlı - Rus
Savaşı bahane gösterilerek
İkinci Meşrutiyet

kapatıldı.

Döneminde

ise Meclis,

1908 yılında

açıldı ve

İtilaf

devletlerinin istanbul 'u resmen işgal etmesi sonucunda, dört devre görev yaptıktan
sonra kapatıldı.
Osmanlı Meclisi 'nin dördüncü devresinde

Meclis-i Mebusan 'ı

oluşturan

üyelerin 112 'si, 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Büyük Millet Meclisi 'nde de hazır
bulundular. Kurtuluş Savaşında bir nefer gibi çalışarak ve Büyük Millet Meclisi 'nin
oluşumunda

çeşitli

kademelerde

görev yaparak,

Türkiye

Cumhuriyeti'nin

kurulmasına

giden yolda büyük hizmetler yaptılar. Yurdun dört bir

tarafından

seçilerek gelen milletvekilleriyle beraber, bu gün de iftiharla milletine hizmet eden
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin temellerini attılar.
Bir tarafta sarığına sardığı beyaz örtüyü Milli Mücadele boyunca

çıkarmayan

Lazistan (Rize) Mebusu Mustafa Necati Bey (Memişoğlu), bir tarafta saçını ve
sakalını büyük zafere kadar kesmeyen ve elbise değiştirmeyen
Nüzhet Bey (Saraçoğlu) gibi Milletvekillerinin
altın harflerle

yazıldı.

Ergani

Mebusu

bulunduğu Birinci Meclis, Türk

Parlamento

tarihine

Eğer günümüzde

Hâkimiyetini

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne seçtiği üyelerle

halk,

Milli

sürdürebiliyorsa,

işte bu Birinci Meclis 'in attığı temeller sonucunda oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1961 - 1980 yılları arasında yine

Osmanlı

Meclisi 'nde olduğu gibi iki Meclisli hale dönüştürüldü. Bu yıllar arasında Millet
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Meclisi ve Cumhuriyet

Senatosu ile görevini sürdürdü.

Cumhuriyet Senatosu kapatıldı ve yine Parlamentomuz

1981 yılından

sonra

tek Meclisli hale geldi.

Günümüzde de Türkiye Büyük Millet Meclisi tek Meclisli olarak görevine devam
etmektedir.
Türk Parlamento Tarihini ve bu Mecliste görev yapan Milletvekillerini
onların özgeçmişlerini günümüze kadar taşıyan ve yine "Türk Parlamento

anlatan,
Tarihi"

ismini taşıyan çalışma, günümüze kadar sürdü.
Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu tarafından hazırlanan ve hizmetimize
sunulan bu çalışma, Türk Parlamento
Parlamento

Tarihine ışık tutacak ve gelecek

Tarihini tanıtacak bir kaynak olarak ileride yapılacak

nesillere

Parlamento

çalışmalarına yol gösterecektir.
Ben, bu vesile ile, Türk Parlamento Tarihi inceleme ve araştırma çalışmalarını
başlatan, 18. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı I. Kaya Erdem 'e ve bu
çalışmaları teşvik ederek günümüze kadar sürdürülmesini sağlayan bütün Sayın
Meclis Başkanlarına teşekkür etmeyi bir vazife bilirim.
Bu çalışmaların sürdürülmesinde çabaları olan görevlileri ve Türk Parlamento
Tarihi Araştırma Grubu çalışanlarını

kutlarım.

Ayrıca Parlamento Tarihi çalışmalarının günümüze kadar getirilmesi isteğiyle,
bu çalışmaları sürdürenlere başarılar dilerim.

Koksal TOPTAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
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S

UNUŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet irâdesinin yönettiği meclistir. 'Hâkimiyet
kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin kararlarında temel dayanak olmuştur. Cumhuriyetimiz de, millî ege
menlik ilkesinin tabiî sonucudur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türk milletinin kolektif şuurunda çok ayrı
ve özel bir yeri vardır. Yakın dönem Türk siyasî hayatında ve kültüründe, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, Türk'ün Kurtuluş Savaşı, Türk inkılâbı, millî egemenlik
ilkesi ve Cumhuriyetle özdeşleşmiştir.
*
Cumhuriyet döneminin, bilindiği gibi en eski partisi Cumhuriyet Halk
Partisi'dir. Bu partinin kuruluşu, ilkeleri ve partideki gelişmeler, Atatürk'le, Millî
Mücadele ve Cumhuriyet tarihimizle doğrudan bağlantılıdır. Cumhuriyet rejimi
ile CHP bir noktaya kadar özdeştir.
Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet döneminin ilk siyasî partisidir. 19231950 arasında aralıksız iktidarda kalmış ve 1946'ya kadar tek parti yönetimi
ülkeyi idare etmiştir.
Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde modernleşmeyi hedef alan Türk
siyasî eliti, genelde birlik içinde hareket etmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi
saflarında toplanmıştır.
Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde, vefatından bir gün sonra toplanan
Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhurbaşkanlığına İsmet İnönü'yü seçmiştir.
Atatürk'ün vefatı ile boşalan parti genel başkanlığına tüzük gereğince seçim
yapmak için, 26 Aralık 1938 tarihinde Ankara'da CHP Birinci Olağanüstü
Kurultayı toplanmıştır. Bu kurultayda CHP Tüzüğünde yapılan
değişikliklerle,
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına 'Değişmez Başkan' sıfatıyla İsmet
İnönü getirilmiştir.
Atatürk 'ün ölümünden hemen sonra başlayan ve çok partili sisteme geçilme
sine kadar geçen bu dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 'ye 'Millî Şef denilmiş ve bu döneme de genellikle
'Millî Şef Dönemi' adı verilmiştir. İsmet İnönü'nün 'Cumhurbaşkanı' ve 'Millî
Şef olmasından kısa bir süre sonra 11. Dünya Savaşı başlamıştır. Türkiye bu
savaşa girmemeyi başarmış olmakla birlikte, 11. Dünya Savaşı yıllarındaki
ekonomik ve toplumsal sıkıntılar, dönemin unutulmayan mirası olarak kalmıştır.
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//. Dünya Savaşı 'ndan sonra pek çok totaliter sistemlerin yıkılması ve
demokrasinin gündeme gelmesi, bütün bu değişiklikleri gören Türk halkının
siyasî haklarını talep etmeye başlaması üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi, halkın
bu isteklerini yerine getirmek mecburiyetinde kalmıştır.
II. Dünya Savaşı yılları, dış siyasî olay ve etkilerin en yoğun olduğu yıllar
olarak ayrı bir dönem özelliği göstermektedir. Bu dönem, geçmiş yılların
birikimiyle kaçınılmaz sonuçlar doğuracak, ülkemizde çok partili
hayata
geçilmesini sağlayacaktır.
Şüphesiz, Türkiye 'de çok partili hayata geçişimizde iç ve dış tesirlerin büyük
rolü olmuştur. Gerek iç bünyedeki ekonomik, sosyal ve siyasî; gerekse dış politik
gelişmelerin tesir ve baskısıyla çok partili hayata geçmede toplumun tercih ve
kararının önceliği tartışılmaz.
Türk parlamento tarihinde her dönemin kendine has bir görünümü ve hususiyeti
vardır. Bu dönem, tek partili otoriter bir yönetimin hâkim olduğu bir devredir.

*
Türkiye 'nin tek partili bir yönetimden çok partili bir siyasî rejime geçişi,
yakın dönem siyaset tarihimizin şüphesiz en önemli siyasî reformlarındandır.
Ünlü tarihçi ve yakın doğu uzmanı Prof. Dr. Bernard Lewis 'in bu konudaki
tespit ve değerlendirmesi dikkat çekicidir:
"Atatürk sonrası Türkiye'nin demokratik gelişiminde belki en önemli tek
olgu, 1950 Mayısında muhalefetin iktidara karşı ezici bir zaferiyle sonuçlanan
gerçekten serbest ve dürüst bir seçimin yapılmasıdır. "
1

Tarihçi, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, 1950'li yıllar ve Demokrat Parti'nin ikti
dar olmasını ve 1954-1957'li yılları değerlendirirken, şu tespiti yapar:
"Demokrat Parti 'nin demokrasi hayatındaki yeri, merkez ağırlıklı siyasal bir
düzenden, toplum ağırlıklı siyasal sürece geçişin en önemli kilometre taşı olarak
anılmaktadır. Demokrat Parti'nin siyasal serüveni, halkçılığı seçkinci, hattâ
jakoben diyebilir miyiz, bir tarihsel proje olmaktan çıkarıp, kitlelerin istek, özlem
ve desteklerine yönelik ve halkın siyasal katılımından kaynaklanan popülist bir
ideolojiye dönüştürme şeklinde özetlenebilir... Fakat, bu ... popülizm, 1957'den
sonra ekonomik krizle beraber, 'otoriter bir popülarizme' doğru tırmanmıştır.
Başka bir deyişle, Türkiye'yi Millî Şefin vesayetinden 'Yeter artık, söz mil
letindir!.. ' diyerek kurtaran DP, giderek 'millî irâdeyi tek başına ve doğrudan
temsil ettiğine inanmaya başlamıştır. Sonuçta, siyaset bilimi terminolojisiyle,
Demokrat Parti yoğunlaşan muhalefet ve siyasal bunalım içinde son çâre olarak
1 Bernard Lewis: "Demokrasinin

Gelişi" Modem

Türkiye'nin Doğuşu. Ankara, 1970, 302. s.
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anayasal hak ve özgürlükleri sınırlamaya; muhalefet, basın, üniversiteler ve
bürokrasi üzerinde, popüler destekten aldığı güçle baskıyı artırmaya başlayınca,
popülist demokrasi, 'plebisiter bir otoriterliğe' dönüşmüştür. "
2

Demokrat Parti 'nin iktidara gelişinin sebeplerini,
açıklar:

Cem Eroğul şu şekilde

DP'nin doğuşuna yol açan en önemli sebep, CHP'ye duyulan muhalefetin çok
yaygın ve köklü bir duruma dönüşmesidir. Yazara göre bu muhalefet, başlıca iki
kaynaktan besleniyordu: (a) Egemen sınıfların artan iktidar arzusu, (b) Halkın
yaygın bıkkınlığı.*
Konuyla ilgili olarak, Doç. Dr. Cemil Koçak'ın tespit ve değerlendirmesi
bundan farklı değildir:

de

Koçak 'a göre, ülkeyi savaşa sokmama konusunda büyük yetenek gösteren
CHP yönetimi, 1945 yılında geniş halk yığınları ile ticaret ve tarım sermayesi
açısından çoktan gözden düşmüştür.
4

14 Mayıs 1950 seçim sonuçlarını 'Beyaz İhtilâl' olarak değerlendirenler de
bulunmaktadır. Buna göre, 14 Mayıs ihtilâli ile Türk milleti, kendisine 'hukuken'
tanınmış olan 'egemenlik hakkını', bu hakkı kendisinden fiilen gasp etmiş olan
lardan geri almasıdır.
5

6

DP hareketini 'kitlelerin isyanı' olarak niteleyenler de olmuştur.

Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara gelmesi, tek parti döneminde ülkeyi
yöneten kentli elitin iktidardan düşmesi sonucunu doğurdu;
dolayısıyla
bürokrasinin toplum üzerindeki gücü ve baskısı azalmaya başladı. Bu dönemde
bürokrasi ikinci plâna itildi; siyaset ve siyasetçiler ön plâna çıktı. Toplum siyasete
ağırlığını koydu.
1

Akademisyen Erdinç Yazıcı, bu dönemin demokratikleşme
olarak şu tespitte bulunur:

hayatı ile ilgili

"1950-1960 arasında geçen yıllar, Türkiye'de altyapı çalışmalarının ve
sanayileşme bakımından en köklü atılımların gerçekleştirildiği bir zaman periyo
du olarak hemen belirginleşmektedir. Bu periyot, diğer taraftan Türkiye 'de çok
partili döneme geçiş ve demokratikleşme yönündeki gelişmeleri de içermektedir.

2 Mim Kemal Öke-Erol Mütercimler: Yalnızlıktan Saygınlığa; Demokrat Partinin Dış Politikası.
Ankara, 2000, 280-281.ss.
3 Cem Eroğul: Demokrat Parti Tarihi ve İdeoloji. 4. bs. Ankara, 2003, 46. s.
4 Cemil Koçak: Türkiye'de Millî Şef Dönemi (1938-1945). Ankara, 1986, 379. s.
5 Turgut Omay: Beyaz İhtilâl. Ankara, 1950, 15. s.
6 H. Bayram Kaçmazoğlu: Demokrat Parti Dönemi Toplumsal Tartışmaları. İstanbul,
1983,
143-150. ss.
7 Bilâl Eryılmaz: "Bürokrasi ve İktidar". Yeni Türkiye, 3, 14, Mart-Nisan 1997, 1360-1361. ss.
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DP dönemi (1950-1960), sanayileşme çabaları ve asker-sivil bürokratlara
karşı geleneksel yapıların kısmî bir inisiyatife sahip olabilmeleri bakımından
Türk sosyo-kültürel sisteminde çok hızlı bir dönüşüm sürecini başlatmıştır. "
8

Akademisyen Ömer Çaha, 1950'li yılların Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir
dönemin başlangıcı olduğunu ifade ederek, cumhuriyet ve demokrasi konusunda
şu tespit ve değerlendirmeyi yapar:
"1950 yılına geldiğimizde Türk Cumhuriyeti için yeni bir dönem başlamak
taydı. Gerçekte modern dünyada cumhuriyete yüklenen 'tahakkümsüzlük, özgür
lük, anayasal hükümet, halka dayalı yönetim' gibi ilkeler ilk defa bu tarihten
itibaren yürürlüğe girerek cumhuriyet gerçek manâda halka dayanmaya başla
maktaydı. Bundan önceki dönemde ne yönetim, ne de hukukun topluma dayan
ması gibi bir durum söz konusu değildi. CHP Türkiye'de herşeydi. Yasama,
yürütme ve yargıyı elinde bulundurmanın yanı sıra, devletin elindeki ekonomik
kaynakların tümüne de mutlak anlamda hükmetmekteydi. Demokrat Parti'nin
yönetime gelmesiyle birlikte cumhuriyet demokratik bir yöne doğru çevrilerek
Türk cumhuriyeti için yeni bir milât başlamış oldu. "
9

G. U. öğretim üyelerinden Doç. Dr. Vedat Bilgin ise, Türkiye 'deki demokrasi
ve toplumsal değişim konusunda şu tespit ve değerlendirmede bulunur:
"Türkiye 1950'ye doğru giderken âdeta siyasal manzara, değişme dinamizmi
olmayan geri bir köylü toplumunun üzerine kurulu memurlar hegemonyasını yan
sıtmaktadır... 1950'li yıllarda süren dış konjonktürün getirdiği siyasî değişme...
toplumsal, entelektüel kaynak ve dayanaklardan yoksun olsa da göreli bir siyasî
farklılaşmanın, bir anlamda demokrasinin 'd'si diye adlandırdığımız olayın bile
ne kadar etkili olduğunu göstermiştir. Türkiye 'nin bu on yılda başardıkları belki
büyüklük ölçüleriyle çok fazla bir keyfiyet ifade etmeyebilirler, fakat çok önemli
bir nitelik değişimini ifade etmektedirler. Türkiye, toplumun devletten farklı bir
varoluşa sahip olduğunu, devletle arasında bir siyasî mesafe bulunduğunu öğren
miştir. "
10

Araştırmacı-Yazar

Tevfık Çavdar, DP'nin iktidara gelmesini şöyle yorumlar:

"1950-1960 dönemi, toplumbilimci Prof Mübeccel Kıray'ın
anlatımıyla,
'Anadolu 'nun bin yıllık durağan yaşamından uyandığı, devinmeye başladığı
zaman aralığıdır."
11

8

Erdinç Yazıcı: "Türk Sosyo-Kültürel Yapısında Gözlenen Değişmeler: Karmaşık Bir Dönüşüm
Hikâyesi". Yeni Türkiye, 4, 23-24 (III), Eylül-Aralık 1998, 1843-1844. ss.
9 Ömer Çaha: "Cumhuriyet ve Demokrasi". Yeni Türkiye, 4, 23-24 (III), Eylül-Aralık, 1998,
1078. s.
10 Vedat Bilgin: "75 Yıl Sonra Bir Değişim Programı İhtiyacı". Yeni Türkiye, 4, 23-24 (III),
Eylül-Aralık 1998, 1818-1819. ss.
11 Tevfık Çavdar: Türkiye'nin Demokrasi Tarihi, 1950-1995. Ankara, 1996, 55. s.
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Bir başka akademisyen, Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi ile ilgili olarak,
şu tespit ve değerlendirmeyi yapar:
"Demokrat Parti'nin ortaya çıkışı, bürokrasi-halk ve siyasal iktidar ilişki
lerinde önemli farklılaşmalara yol açmıştır. Geçmişte, halktan kopuk, âdeta
ondan tecrit edilmiş bir ortamda yaşayan seçkinler, artık halkın ayağına gitmeye
başlamışlardır.
Aslında Demokrat Parti, siyasî ve iktisadî görüşler bakımından, CHP'den çok
farklı şeyler getirmekten çok, 'halktan gelen bir kuvvet yaratarak hükümeti ve
idareyi denetim altına almayı' vadederek iktidara gelmiştir. "
12

Prof. Velidedeoğlu, DP 'nin iktidara gelişini şu tespit ve yorumla

açıklar:

"DP iktidarı, bir yandan CHP iktidarının özellikle ekonomi alanındaki
statükoculuk ve durgunluk politikasına karşı, halk yığınlarına dönük bir kalkınma
sloganı, öbür yandan da, evvelce aydınlara uygulanmış olan hürriyetsizlik ve
baskıya karşı bir tepki görünümü ile ortaya çıktı. "
13

Akademisyen Suavi Tuncay, Demokrat Parti dönemine ait
şu şekilde ifade eder:

değerlendirmesini

"1950-1960 dönemine damgasını vuran Demokrat Parti 'nin gerek ekonomik,
gerekse siyaset anlayışı, parti içi demokrasi olgusu açısından oldukça önem taşı
maktadır.
Demokrasinin gelişmesi, refah düzeyinin artırılması ve genel oy prensibinin
uygulanmasıyla geniş kitlelerin benimsediği bir rejim olma sonucunu doğurduğu
dikkate alındığında, Demokrat Parti 'nin ekonomik ve siyasî anlayışının Türkiye
demokrasisi açısından önemli bir yeri vardır. "
14

Prof Dr. Turan Güneş, DP 'nin iktidara gelmesini, şu tespit ve yorumu ile
değerlendirir:
"Türkiye çok partili hayata girerken, CHP'nin halkla bağlantısı çoktan
kesilmiş bulunuyordu. Sonuç olarak, çok partili yaşama girmeye karar verdiğimiz
dönemde Türkiye 'nin siyasal ve sosyal yapısı şöyle görünüyordu:
İktisaden geri kalmış bir ülke, var olan tek siyasal partinin,
devrimlerini
başarmak için örgütlendirdiği kesimler yaşlanmış ve toplumu çerçeveleyemez bir
duruma gelmiş; partinin halkla ilişkisi oldukça kesilmiş ve halkın gözünde bir
çeşit 'devlet aristokrasisi' izlenimini bırakır duruma gelmiştir. "
15

12

Veysel Bozkurt: "Cumhuriyet Döneminde Bürokrasi-Siyasal
Elit Halk İlişkileri".
Yeni
Türkiye, 4, 23-24 (V), Eylül-Aralık 1998, 35 74-35 75. ss.
13 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu: Türkiye'de Üç Devir. I.C.: Eleştiriler-Uyarûar. İstanbul, 1972, 149. s.
14 Suavi Tuncay: "Türkiye'de Parti İçi Demokrasinin Gelişimi ve Bu Gelişimi
Engelleyen
Faktörler". Yeni Türkiye, 4, 23-24 (II), Eylül-Aralık 1998, 984. s.
15 Turan Güneş: "CHP Halktan Nasıl Uzaklaştı". Türk Demokrasisinin Analizi, haz.: Hurşit
Güneş. Ankara, 1996, 76-80. ss.
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Bu dönem ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelere

göre:

"14 Mayıs 1950, Türk demokrasi tarihinde bir 'dönüm
noktası'dır...
Demokrat Parti 408 milletvekili ile ezici bir çoğunlukla Meclis 'e girecekti. Bu
onlarca, 'Millî irâdenin zaferiydi'. Ak devrimdi".
16

2 Mayıs 1954 seçimlerinde, Demokrat Parti 1950'den çok daha büyük ve
ezici bir çoğunlukla iktidara gelmiştir.
Tevfık Çavdar, "1954 yenilgisi partide [CHP'de] tam bir çöküntü ve dağıl
ma yaratmıştı",
der.
17

Şevket Süreyya Aydemir, DP iktidarının 1954-1957 devresini şöyle değer
lendirir:
"1954-1957 arası DP iktidarının, hem zaferinin zirvesini, hem yenilgisinin
başlangıcını verir. Yâni bu devrede Menderes ve arkadaşlarının kader diyagramı,
hem son mertebesine yükselmişti, hem de inmeye başlamıştı. Öyle sanıyorum ki
bu iktidarın çok sert bir şekilde ve pek çok hayal kırıklıkları ile göz yaşlarına mal
olan tasfiyesi, bütün sebep ve unsurlarını bu devrede örmeye başladı. Ve iktidar
bunu hiç de değerlendiremedi. Gene öyle sanıyorum ki Menderes ve arkadaşları,
kendilerini asıl 1954 seçimlerinin Millet Meclisi çatısı altına getirdiği % 93
çoğunlukla DP mebuslarının baş döndürücü kalabalığı ve alkışları karşısında
kaybettiler. Ve bunun mânâsını, hiç de gereği gibi değerlendirmediler. "
18

Demokrat Parti'nin 1950-1960 iktidar dönemi ile ilgili bir başka
lendirmede, şu hususların altı çizilmiştir:

değer

"1950-1960 döneminde, DP iktidarına yöneltilen eleştirilere baktığımızda,
bu eleştiriler, halkın çıkarlarına ve temel politikalarına yönelik değildir.
Eleştirilerin içeriği, bir anlamda, devleti yöneten ve iktidar nimetlerinden pay
alan grupların iktidar mücadelesidir. DP iktidarını eleştirenlerin
kimliklerine
baktığımızda, bunların önemli bir kısmı eski prestijlerini yitiren ve tekrar eski
prestijlerini kazanma, iktidara ortak olma mücadelesi veren bürokrat ve seçkinci
aydınlardan oluşmaktadır. Hattâ bu aydınların eleştirileriyle birlikte, önerdikleri
yeni sistemin unsurlarına baktığımızda, kendi ayrıcalıklarını
hukukîleştirmek
istedikleri
görülmektedir."
*
19

16
17
18
19

Mim Kemal Öke-Erol Mütercimler: a.g.e., 34. s.
Tevfık Çavdar: a.g.e., 49. s.
Şevket Süreyya Aydemir: İkinci Adam, III. c, (1950-1964). İstanbul, 1983, 155. s.
H. Bayram Kaçmazoğlu: a.g.e., 167. s.
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1957 seçimlerinden sonra muhalefet kuvvetlendi ve muhalefet partileri arasın
da iktidara karşı bir cephe birliği kuruldu. Bu durum, Demokrat Parti yönetici
lerini siyasî ve iktisadî alanda baskı tedbirlerine zorladı, iktidar ve muhalefet
arasındaki anlaşmazlığın ağırlık merkezini siyasî rejim konuları teşkil ediyor, git
tikçe ağırlaşan iktisadî sıkıntılar muhalefete halkın desteğini
kazandırıyordu.
Basın da büyük kesimiyle muhalefet safında yer aldı. Bunun başlıca sebebi Basın
Kanununda yapılan değişiklikti ve ispat hakkı tartışmaları devam etmekteydi.
Siyasî havanın giderek ağırlaşması karşısında hükümet basın ve muhalefet hakkın
da soruşturma yapmak üzere bir Meclis Tahkikat Komisyonu kurmaya karar verdi
ve 18 Nisan 1960 günü Meclis 'ten bu konuda bir karar çıkarttı. Komisyonun görev
ve yetkilerine ait 27 Nisan 1960 tarihli ve 7468 sayılı Kanunun görüşülmesi
sırasında muhalefet bunu anayasa dışına kayan bir teşebbüs olarak niteledi, basın
bu görüşü geniş ölçüde destekledi. Kanunun çıkması neticesi, tepki sokağa intikal
etti ve önce İstanbul Üniversitesi'nde (28 Nisan 1960), arkasından Ankara Üniver
sitesi 'nde (29 Nisan 1960) geniş öğrenci gösterileri ve protestolar oldu. Bu şekilde
iktidar ve muhalefet münasebetlerinde meydana gelen olaylar, yer yer tekrarlanan
gösterilerle 27 Mayıs 1960'a kadar devam etti. Bu tarihte Türk Silâhlı
Kuvvetlerinin müdahalesi ile Demokrat Parti iktidarı sona erdirildi. Bu hareket
'Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir ikti
dara karşı milletin direnme hakkını kullanması' olarak belirtildi.
*
Bu çalışmanın hedefi, 14 Mayıs 1954 - 1 Kasım 1957 tarihleri arasındaki
'X. Dönem Türk Parlamento Tarihi 'ni noksansız olarak ele alıp, değerlendirmektir.
Bu hedef doğrultusunda çalışma sürdürülürken, konuyu, bu dönem Türk
siyaset ve toplum hayatına damgasını vurmuş olan iktidardaki Demokrat Parti ve
ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi 'nin etkinlikleri çerçevesinde bir yak
laşımla değerlendirmek ve bunun ilk elden belge ve kaynaklarını ortaya koymak
kaçınılmaz olmuştur. Aksi takdirde, çalışma noksan kalmış olurdu.
Bu çalışma ile, T.B.M.M. 'nin X. Dönemi, bu dönem Meclis çalışmaları, Türk
parlamento hayatı ve bu dönem Türk siyaseti, hükümet icraatları geniş bir
çerçevede ve birbirini tamamlar şekilde ilgililerin dikkat ve yararlanmasına
sunulmaktadır.
Türk parlamento tarihi ile ilgili yayınlar, parlamenterlerimizin,
konu ile
yakından ilgilenenlerin ve Türk aydınının, siyaset tarihimiz ve kültürümüz
konusundaki temel başvuru kaynaklarıdır.
X. Dönem T.B.M.M. çalışmalarını ve Türk siyasî hayatını çeşitli yönleriyle dün
den bugüne aktaran ve özellikle birinci el kaynaklara dayandırılarak yapılan bu
çalışma, araştırmacılara ve gelecek kuşaklara bu hususiyeti ile rehber olacaktır.
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Şüphesiz bu çalışma, bu dönem üzerinde dikkat çekici yeni araştırmaların
yapılmasına da yol açacak, Türk siyaset hayatına ve demokrasi tarihimize ışık
tutacaktır.
Türk parlamento tarihimizle ilgili çalışmalar ve yayınlar, T.B.M.M. 'yi daha
yakından tanıtacak, demokratikleşmeyi hızlandıracak, parlamento
gelenekleri
mizin ve kültürümüzün kökleşmesini sağlayacaktır.
Ortaya konan çalışmanın noksansız olduğunu söylemek şüphesiz mümkün
değildir. Bununla birlikte, muhtemel eksikliklerine rağmen, bu dönem T.B.M.M.
çalışmaları ve Türk siyasî hayatı konusunda
kaynak eser olma özelliğini
taşıdığını da rahatlıkla ifade edebiliriz.
*
Bu dört ciltlik eser, 6 Haziran 2005 tarihinde tamamlanmıştı. Ancak basımı
2009 yılına kalmıştır. Çalışmamıza destek veren T.B.M.M. eski Başkanı Sayın
Bülent Arınç'a ve çalışmamızı önsözleriyle değerlendirmiş olan T.B.M.M.
Başkanı Sayın Koksal Toptan 'a teşekkürlerimizi sunmayı, yerine getirilmesi
gereken zevkli bir görev bilmekteyiz.
Türk parlamento
tarihi üzerindeki çalışmalarımızı
başından
itibaren
destekleyen T.B.M.M. eski Genel Sekreteri Sayın Rauf Bozkurt ve T.B.M.M. Genel
Sekreteri Ali Osman Koca 'ya teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz.
Diğer taraftan, hazırlanan metinleri bilgisayar ortamında yazan ve fotokopi
çekimlerini yapan Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu personelinden Sayın
Şerife Bardakçıoğlu, Ünzile Arıcı ve Satı Yaşar'a ve görevli Nurettin Yurtlu'ya,
T.B.M.M. Kütüphanesinden yararlanmamıza imkân sağlayan Kütüphane eski
Müdürü Sayın İsmet Bay dur'a ve kütüphane personeline, T.B.M.M. Kültür, Sanat
ve Yayın Kurulu eski Müdür Yardımcısı Ercan Durdular ve Genel Koordinatör
Yardımcısı Sayın Erbay Kücet'e kitabın en mükemmel şekilde basılması için
gayret gösteren başta Basımevi Müdürü Sayın Hakkı Anıl Kandaz olmak üzere,
T.B.M.M. Basımevi çalışanlarının tamamına teşekkürlerimizi sunarız.
Eserin, Sayın Parlamenterlerimiz başta olmak üzere, parlamento tarihimiz
üzerinde çalışacaklara ve ilgililere yararlı olması samimî dileğimizdir.
11 Mayıs 2009, Ankara
İsmet BİN ARK
Araştırmacı - Yazar
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KİTAP HAKKINDA AÇIKLAMA
Kitabın hazırlanışında şu yol takip edilmiştir:
1. Çalışma ağırlıklı olarak birinci el kaynaklara dayandırılmıştır. Araş
tırmada takip edilen bu özellik, çalışmanın sübjektif değil, objektif ol
masına imkân hazırlamıştır.
VII. dönem Türk parlamento tarihi hakkında ilk elden doğru bilgi
edinmek isteyecek ilgililer için, ifade edildiği üzere, birinci el kaynaklara,
belgelere doğrudan yönlendirme yapılmıştır.
2. Birinci el kaynaklara dayandırılarak verilen bilgiler, tarihî olaylar;
ciddî araştırmalarla ve akademik çalışmalarla desteklenmiştir. Dolayısıyla,
çalışmada ortaya konan tespit, değerlendirme ve sonuç, birinci ve ikinci el
malzeme ile temellendirilmiş olmaktadır.
VII. dönem Türk parlamento tarihi ile ilgilenenler, kitapta yer alan
bilgilerin doğruluğunu bu kaynaklar ışığında görmek, doğru tespit, değer
lendirme ve yorum yapma imkânına sahip olacaklardır.
3. Belge ağırlıklı metinde, belgelere müdahale edilmemiş ve herhangi
bir kısaltma yoluna gidilmemiştir. Dolayısıyla, çalışma geniş kapsamlı,
çok ayrıntılı bir araştırma metnidir.
4. Çalışma, dipnotlarında ve bibliyografyada görüleceği üzere, TBMM
Zabıt Ceridesi, TBMM Kavanin Mecmuası, TBMM Yıllığı gibi birinci el
kaynaklara dayandırılarak yapılmıştır.
CHP'nin tüzük, program ve kurultay zabıtları ile, bu dönem ve olaylar
la ilgili her türdeki araştırma ve akademik çalışmadan yararlanılmıştır.
Yararlanılan kaynaklar, kitabın sonunda müstakil bir bölümde, bibliyograf
ya başlığı altında topluca gösterilmiştir.
5. Kitabın başında, 'Önsöz', 'Sunuş', 'Kitap Hakkında Açıklama',
'Kısaltmalar' ve 'İçindekiler' kısmı yer almıştır.
6. Kitap XII bölümden meydana gelmiştir:
I. Bölümde;
- 28 Şubat 1943 - 5 Ağustos 1946: VII. Dönem Türkiye'deki ve Dün
yadaki Olayların Kronolojisi,
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II. Bölümde;
- 1943 Genel Seçimi ve Seçim Sonuçları, 1946 Erken Seçimi ve
Seçim Sonuçları,
III. Bölümde;
- VII. Dönem Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı, Meclis Reisi, Riyaset
Divânı, Reisicumhur ve Encümen Seçimleri,
IV. Bölümde;
- Reisicumhur İsmet İnönü'nün Büyük Millet Meclisi'ni Açış Konuş
maları,
V. Bölümde;
- VII. Dönemde Kurulan II. Şükrü Saraçoğlu Hükümeti, Hükümet Prog
ramı, Programın Mecliste Okunması, Müzakereler ve Güven Oylaması,
VI. Bölümde;
- Cumhuriyet Halk Partisi Altıncı Büyük Kurultayı ve Cumhuriyet
Halk Partisi Olağanüstü Büyük Kurultayı,
VII. Bölümde;
- II. Şükrü Saraçoğlu Hükümetinin İç ve Dış Politikası,
VIII. Bölümde;
- I. Şükrü Saraçoğlu Hükümetinin Ekonomi Politikalan ve Bütçe
Kanunları,
IX. Bölümde;
- 28 Şubat 1943 - 5 Ağustos 1946 Tarihleri Arasında Türkiye'nin
Eğitim, Kültür, Fikir ve Toplum Hayatı ve Bu Dönemde Türkiye'nin Gün
deminde Yer Alan Önemli Olaylar,
X. Bölümde;
- Büyük Millet Meclisi'nin VII. Dönem Yasama ve Denetleme Faaliyetleri,
XI. Bölümde;
- Büyük Millet Meclisi'nin VII. Dönemdeki İdarî Yapısı, Büyük Millet
Meclisi Memurlarının Teşkilâtı Hakkında Kanun, Personel ve Kadro
Durumu, Bu Dönemdeki Meclis Bütçeleri,
XII. Bölümde;
- "Bibliyografya",
yer almaktadır.
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7- Yararlanılan kaynaklardan yapılan iktibaslar "
" içinde verilmiş,
sayfanın altında iktibas yapılan kaynaklara dip not şeklinde atıfta bulunul
muştur.
8- İktibaslarda, alınmayan kısımlar (
) noktalama ile belirtilmiş; ay
rıca, iktibas edilen metnin devamının olduğu da, noktalama işaretiyle ifade
edilmiştir.
9- Aynen yapılan iktibaslarda, çok bariz dizgi yanlışlıklan dışında, dil, üs
lûp ve imlâ yönünden metin üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmadığı ve
müdahalede bulunulmadığı gibi; hükümet programlannın Mecliste okunması
ve Meclis müzakereleri sırasındaki tasvip veya yerme ifadeleri de olduğu gibi
alınmıştır.
İktibas edilen metinlerde dilde hiçbir şekilde sadeleştirme yoluna gidil
memiştir.
İktibasların hiçbir değişikliğe uğratılmadan aslî muhtevası içinde
yorumsuz verilmesi, ilmî olduğu kadar; Türk parlamento tarihinin kaynak
lara bağlı kalarak doğru yazılmasını ve doğru değerlendirilmesini mümkün
kılacaktır.
Zira, başvurulan birinci el kaynaklardan yapılan iktibaslar, Türk par
lamento, siyaset, idare, kültür ve yakın dönem tarihimizin dünden bugüne
ve yarınlara kalacak otantik belgeleridir.
10- Metinde yer alan terim, deyim, ad ve unvanlar, kanun ve yönet
melik adları, alındıkları kaynaktaki şekliyle aynen verilmiştir.
Alındığı kaynağa bağlı kalınarak metinde ismi geçen mebuslardan
bâzılarının, nüfus kayıtları dışında isim kullandıkları ve isimlerin de
metinlerde bu şekliyle yer aldığı tespit edilmiştir. Bu sebeple, isimlerin
doğru şekilleri için "T.B.M.M. İsim Defterleri" ile "Nüfus Kayıtlarında"
geçen doğru şekilleri için, bu çalışmanın mebusların özgeçmişlerini ihtiva
eden cildine bakılmalıdır.
11- Yararlanılan ve iktibas edilen kaynaklar dışından temin edilen
tamamlayıcı bilgiler, metinde [...] parantez içinde gösterilmiştir.
12- Kitapta kullanılan kısaltmalar, kısaltmalar listesinde gösterilmiştir.
13- Çalışmada, bölüm, ana ve alt başlıklar altında verilen muhtevaya
ait bilgiler, içindekiler tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
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KISALTMALAR
a.g.e.

adı geçen eser

a.g.m.

adı geçen makale

a.g.y.

adı geçen yer

a.y.

aynı yer

A.Ü.

Ankara Üniversitesi

bkz.

bakınız

bs.

basım, baskı

Bid.Mah.

Bidayet Mahkemesi

B.M.

Birleşmiş Milletler

Bşk.

Başkan

Bşk.V.

Başkanvekili

C.

cild

C.H.P.

Cumhuriyet Halk Partisi

çev.

çeviren

deri.

derleyen

Doç.Dr.

Doçent Doktor

düzen.

düzenleyen

ed.

editör

En.

encümen

fask.

fasikül

F.

fevkalâde

G.Ü.

Gazi Üniversitesi

Gl.

General

genişi.

genişletilmiş

haz.

hazırlayan, hazırlayanlar

i İv.

ilaveli

İ.Ü.

İstanbul Üniversitesi

ks.

kısım
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krl.

: kurul

MMK.

: Millî Korunma Kanunu

neşr.~ neşr.ed. : neşreden
No.~ Nu.

: numara

ol.~ olğ.

: olağanüstü

Org.

: Orgeneral

Pş.

: Paşa

Prof.Dr.

: Profesör Doktor

sâdel.

: sâdeleştirilen, sâdeleştirenler

s.

: sayfa

ss.

: sayfalar arası

S.B.F.

: Siyasal Bilgiler Fakültesi

SSCB

: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

t.y.

: tarih yok

terc.ed.

: tercüme eden

topl.

: toplayan

T.B.M.M.

: Türkiye Büyük Millet Meclisi

T.C.

: Türkiye Cumhuriyeti

Üniv.

: üniversite

VVK.

: Varlık Vergisi Kanunu

vd.

: ve diğerleri; ve devamı

yay.krl.

: yayın kurulu

yay.

: yayınlayan

y.y.

: yayın yeri yok

yay.haz.

: yayma hazırlayan

y.

: yaprak

yaz.

: yazan
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(28 Ş U B A T 1943 - 5 A Ğ U S T O S 1946)
TÜRKİYE'DEKİ VE DÜNYADAKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ

1

Bu kronolojik tarih, ülkemizin bu dönemindeki gelişme serüvenini, yurt ve
dünya olaylarını büyüteç altına almanın yanı sıra, Türk toplumunun siyasî,
ekonomik ve kültürel bakımlardan yaşadığı olayları, yapılan çalışmaları da tespit
edip topluca gözler önüne sermektedir.
Kronoloji, yakın geçmişe ait bu dönemin, yurt ve dünya olayları bakımından
bir başvuru kaynağı hüviyetindedir. Bir başka ifade ile, bu dönemin bir panoramasıdır.
TÜRKİYE'DEKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ
- 1943 (Mart)
8 Mart

İsmet İnönü, VII. dönem TBMM'ni açtı ve yeniden cumhurbaşkanı
seçildi. Şükrü Saraçoğlu hükümeti kurmakla yeniden görevlen
dirildi.

17 Mart

Başbakan Saraçoğlu yeni hükümet programını TBMM'de okudu:
"Mâmur bir Türk vatanı, mes'ud bir Türk milleti, kuvvetli bir Türk
devleti, işte bizim hedefimiz."
(Nisan)

1 Nisan

1942'de fiyatların 1938'e göre % 373 arttığı açıklandı.

3 Nisan

Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret anlaşması imzalandı.

19 Nisan

Türkiye ile Almanya arasında 60 milyon liralık yeni bir ticaret an
laşması imzalandı.

29 Nisan

Refah vapuru dâvası Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.
(Mayıs)

2 Mayıs

Zonguldak -Kozlu tren hattı törenle açıldı.

4 Mayıs

Başbakanlık şeker satışlarını durdurdu; ellerinde şeker bulunanlar
beyanname verecekler.
: Paris'te tutuklanan Ekrem König Türkiye'ye gönderildi.

7 Mayıs

: Eski başbakanlardan Ali Fethi Okyar İstanbul'da öldü.

1 Cumhuriyetin 75 Yılı, 1923-1953. Cilt. 1. yay.: Yapı Kredi Bankası, istanbul, 1999, 254: 298.
ss.; Türkiye'nin 77 Yılı, 1923-2000. yay.: Tempo Dergisi. İstanbul, 2000, 92-100. ss.; Ayın
Tarihi. No: 111-153. Şubat 1943-Ağustos 1946.
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14 Mayıs

: Devletler Hukuku Enstitüsü'nün açılışında konuşan Dışişleri
Bakanı Numan Menemencioğlu," Devletler hukukunun sığındığı
değil, hükümran olduğu bir yurdu herkese ilân ediyorum: Tür
kiye! " dedi.

17 Mayıs

: İnönü New York Başpiskoposu Spellman'ı kabul etti.

19 Mayıs

: Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.

20 Mayıs

: Kibrit tekeli, Gümrük ve Tekel Bakanlığı'na geçti.
: Recep Peker'in istifası üzerine İçişleri Bakanlığına Seyhan Millet
vekili Hilmi Uran atandı.

27 Mayıs

: Tifüs salgını sebebiyle İstanbul'da yüzlerce kişi topluca hamama
gönderildi.
(Haziran)

1 Haziran

: İstanbul Radyosu saat 19.15'ten itibaren radyo müdürü Vedat
Nedim Tör gözetiminde bir aylık deneme yayınına başladı.

5 Haziran

: Sivas Çimento Fabrikası açıldı.

7 Haziran

: Tifüsle mücadele doğrultusunda İstanbul'da bâzı sinemalar kapatıl
dı ve eskicilerin satış yapması yasaklandı.

8 Haziran

: İnönü, Ankara'da CHP 6. Kurultayı'nı açtı: "Cihan Harbinin türlü
dalgası ortasında Türk milletinin itibarı ve kuvveti şerefle yüksel
miştir."

20 Haziran : Adapazarı ve Geyve'de deprem oldu ve yangın çıktı. Depremin et
kileri İstanbul'da görüldü, Çemberlitaş hasar gördü.
28 Haziran : Diyarbakır-Batman demiryolu hattı açıldı.
: Yahya Kemâl Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat danışmanı oldu.
30 Haziran : Seyhan Barajı açıldı.
(Temmuz)
3 Temmuz

: Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel İstanbul'da Fen ve
Edebiyat Fakültelerinin temelini attı.

6 Temmuz

: TBMM'deki 'Türkçülük' tartışmasında Dışişleri Bakanı Numan
Menemencioğlu, " Bizim Türkçülüğümüz bu vatan sınırları içine
girmiş olan Türklere ait ve münhasırdır" dedi.

7 Temmuz

: İstanbul'da Tünel'de kaza; vagonun kayışı koptu, kazada
öldü, yirmi kişi yaralandı.

bir kişi

10 Temmuz : Akdeniz'de yabancı bir denizaltı 150 tonluk Şişman adlı motoru
batırdı.
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15 Temmuz : Yeni Basın ve Yayın Teşkilâtı Kanunu Meclis'te kabul edildi.
17 Temmuz :

İstanbul Valisi Dr. Lütfı Kırdar bozuk ekmekler ve yolsuzluklar
konusunda halktan yardım istedi.

19 Temmuz : Varlık Vergisi tahsilatının 19 milyon lirayı geçtiği açıklandı.
20 Temmuz : Meslekî ve teknik okullar açılması hakkındaki kanunun kabul edil
mesi üzerine, Ankara Erkek Sanat Enstitüsü'nün temeli atıldı.
21 Temmuz : Dört yüz yeni tifüs vakası görüldü.
24 Temmuz : İngiltere'den satın alınan iki mayın gemisi İskenderun Limanına
geldi.
(Ağustos)
10 Ağustos : Prof. Cemil Bilsel'in emekliye ayrılması üzerine İstanbul Üniver
sitesi rektörlüğüne tıp profesörü General Tevfık Sağlam atandı.
14 Ağustos : Ekrem König dört yıl hapse mahkûm oldu.
20 Ağustos : İzmir Fuarı, Ticaret Bakanı Celâl Sait Siren tarafından açıldı.
31 Ağustos : Galatasaray Lisesi'nin kuruluşunun 75. yıldönümü kutlandı.
(Eylül)
5 Eylül

: Millî Eğitim müfettişleri Özel Yüce Ülkü Lisesi'ni kapattı.

10 Eylül

: İstanbul kapalıçarşı'da çıkan yangında 200'den fazla dükkân yandı.

14 Eylül

: 350 kişilik sivil ve asker İtalyan kafilesi Türkiye'ye iltica etti.
Millî savunma giderleri için 100 milyon lira ödenek ayrıldı.
İstanbul'da Tünel seferleri yeniden başladı.

17 Eylül
18 Eylül
21 Eylül

: Büyük Doğu dergisi yayına başladı.
İstanbul'da Yıldız Bahçesi (Parkı) halka açıldı.
: 1942 mahsulü pamuklara hükümet el koydu.
İnönü Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü yayımlandı.
(Ekim)

16 Ekim

: Tanin gazetesinde çıkan bâzı yazılardan dolayı emekli general Ali
İhsan Sabis'in açtığı hakaret dâvasına başlandı.

18 Ekim

: Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kâzım Akses Berlin'de başarılı bir kon
ser verdi.

26 Ekim

: Bu yıl üniversitelere başvuruların fazla olduğu, hiçbir öğrencinin
açıkta kalmaması için önlem alındığı açıklandı.
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(Kasım)
1 Kasım

TBMM'nin açılış toplantısında konuşan Başbakan Saraçoğlu,
"Dünya harbinin sıçrattığı zorluklar, darlıklar ve hattâ tehlikeler
gün geçtikçe artmaktadır" dedi.

8 Kasım

Şeker fiyatları indirildi: Toz şeker 180, kesme şeker 200 kuruşa
satılacak.

13 Kasım

Hikâye ve roman yazarı Kütahya Milletvekili Sadri Ertem öldü.

19 Kasım

3. Tarih Kongresi İnönü'nün konuşmasıyla açıldı.

20 Kasım

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu.

22 Kasım

İstanbul Kumkapı'daki karne yolsuzluğundan sonra araştırma
genişletildi ve her dağıtımda 5 bin karne çalındığı ortaya çıktı.

27 Kasım

Orta Karadeniz bölgesinde deprem: Amasya, Çorum, Tokat, Ordu
ve Kastamonu çevrelerinde 4016 kişi öldü, 23.785 ev yıkıldı, Havza-Ladik demiryolu hattı tahrip oldu.
(Aralık)

2 Aralık

Varlık Vergisi'ni ödemediği için çalışma yükümlülüğü altında
bulunanların serbest bırakılmasına karar verildi.

7 Aralık

İnönü Kahirc'de Roosevelt ve Churchill ile görüştü.
Kahire'deki görüşmelere katılan Dışişleri Bakanı Menemencioğlu,
"Kahire müzakerelerinde Halk Partisi'nin direktifleri esasında kal
dık " dedi.

8 Aralık

12 Aralık

14. Tasarruf Haftası'nı açan Başbakan Saraçoğlu, "Bütçe faz
lalığımızın yüzde 75'i ordumuza verilmiştir. Kahraman ordumuz
dan bundan sonra da hiçbir şey esirgenmeyecektir" dedi.
DÜNYADAKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ
- 1943 (Ocak)

14 Ocak

Churchill, Roosevelt ve De Gaulle Casablanca Konferansı'nda bir
araya geldi.

18 Ocak

Sovyetler 16 ay süren Leningrad kuşatmasını yardılar.

31 Ocak

Almanlar Stalingrad'da yenildi, Mareşal Von Paulus teslim oldu.
(Şubat)

9 Şubat

Japonlar Salomon Adalarından çekildi.
(Mayıs)

15 Mayıs

Stalin Müttefiklere bir jest yaparak Komintern'i feshetti.
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(Haziran)
4 Haziran

: Cezayir'de Özgür Fransa Kuvvetlerinin başına General Giraud
atandı.

5 Haziran

: Arjantin'de askerî cunta hükümeti Cumhurbaşkanı Arturo Rovvson
tarafından kuruldu.

7 Haziran

: İtalyan askerleri Arnavutluk'tan çekilmeye başladı.
(Temmuz)

10 Temmuz : Müttefik kuvvetler Sicilya'ya çıkarma yaptı.
13 Temmuz : Kursk'ta yapılan tank savaşında Sovyetler Almanları bozguna uğ
rattı.
19 Temmuz : Müttefikler Roma'ya hava saldırısında bulundu, 1400 kişi öldü.
23 Temmuz : Müttefikler Palermo'yu ele geçirdi.
25 Temmuz : Mussolini görevinden alındı ve tutuklandı.
28 Temmuz : İtalya'da Faşist Parti feshedildi.
(Ağustos)
17 Ağustos : Müttefikler Sicilya yı ele geçirdi.
24 Ağustos : Çjuebec'te savaş stratejilerinin tartışıldığı toplantı sona erdi, toplan
tıya Churchil, Roosevelt ve Mackenzie King katıldı.
30 Ağustos ; Müttefikler Napoli'ye girdi.
(Eylül)
8 Eylül

: İtalya ile Müttefikler arasında ateşkes imzalandı.

9 Eylül

: Müttefikler Salerno'ya girdi.

10 Eylül

: Alman askerleri Roma'yı işgal etti.

12 Eylül

: Almanlar Mussolini'yi tutuklu bulunduğu hapishaneden kaçırdı.

25 Eylül

: Sovyetler Smolenski'yi aldı.
(Ekim)

17 Ekim

: Sovyetler Dinyeper Nehrini geçti.
(Kasım)

6 Kasım

: Sovyetler Kiev'i aldı.

25 Kasım

: Churchill, Roosevelt ve Çan Kay-şek Kahire'de bir araya gelerek,
Japonya teslim olana kadar savaşa devam etme kararı aldılar.
(Aralık)

1 Aralık

: Churchill, Roosevelt ve S talin Tahran'da bir toplantı yaptı.
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TÜRKİYE'DEKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ
- 1944 (Ocak)
4 Ocak

: Kızılay Yunanistan'a 30.000 ton yiyecek göndermeye karar verdi.
: Çorap imalâtı hakkı Sümerbank'a verildi.

10 Ocak

: Nuri Demirağ'ın fabrikasında üretilen yolcu uçağının uçuş tec
rübeleri Yeşilköy'de yapıldı.

12 Ocak

: Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak yaş haddinden
emekliye ayrıldı.
: Genelkurmay Başkanlığına Kâzım Orbay getirildi.

13 Ocak

: 'Refah faciası' dâvasında Amiral Mehmet Ali Ülgen ve bütün
sanıklar beraat etti.
: Genelkurmay İkinci Başkanlığına Orgeneral Salih Omurtak atandı.

17 Ocak

: Saraçhanebaşı'ndaki Hayriye Lisesi binası tamamen yandı.

18 Ocak

: Trakya vapuru Bandırma açıklarında battı, 23 kişi öldü.
(Şubat)

1 Şubat

: Gerede, Bolu ve Çankırı'daki depremlerde 4611 kişi öldü.

4 Şubat

: Barzilay ve Benjamin vapur şirketlerinin üç gemisine Varlık Ver
gisi

17 Şubat

borcu sebebiyle elkondu.

: Menderes ve Gediz nehirleri taştı.
: İstanbul'da çıkan Türkische Post gazetesi İngiliz aleyhtarı
karikatür yüzünden 10 Nisan'a kadar kapatıldı.

23 Şubat

: Hayriye Lisesi yolsuzluk sebebiyle kapatıldı.

25 Şubat

: Edebiyat Fakültesi'nde Alman Filolojisi ve İslâm Sanatı Tarihi kür
süleri açıldı.

26 Şubat

: Hükümet, aile sahibi olan memurlara onar lira ikramiye veril
mesini kabul etti.

29 Şubat

: Yeni yıl bütçesi 547.573.725 lira olarak açıklandı.
(Mart)

1 Mart

: Yurt dışındaki Türk öğrencilere ilişkin kararname çıktı.

3 Mart

: Londra'da Türk doktorların şerefine Kraliyet Cerrahi Koleji'nde
verilen öğle yemeğine Churchill de katıldı.

4 Mart

: Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha müessesesinde hazırlanan tifüs
aşıları eczanelere dağıtıldı.
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: New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde Türk ve İslâm Sanat
Eserleri Sergisi açıldı.
6 Mart

: Pazarcık ve çevresi Maraş'a katıldı.

9 Mart

: Londra Büyükelçisi Rauf Orbay istifa etti.

10 Mart

: Ali İhsan Sabis - Rıza Çavdarlı dâvası sonuçlandı: Çavdarlı emek
li General Sabis aleyhine yayımda bulunmak suçundan 1 yıl hap
se, 200 lira para cezasına mahkûm oldu.

15 Mart

: Ticareti tanzim ve ihtikârla mücadele kararnamesi yürürlüğe girdi.

16 Mart

: Millî Müdafaa tahvilleri satışa çıkarıldı.

17 Mart

: Varlık Vergisi'nin tasfiyesine ilişkin kanun yürürlüğe girdi.

21 Mart

: CHP Meclis Grubu Başbakan Saraçoğlu'na güvenoyu verdi.

22 Mart

: Temyiz Mahkemesinin bozma kararından sonra yapılan yeni
duruşmada Ali İhsan Sabis 1 yıl hapse mahkûm oldu, Ahmet Emin
Yalman beraat etti.

23 Mart

: Ruşen Eşref Ünaydın Londa Büyükelçiliğine atandı.

25 Mart

: Heykeltraş Zühtü Müritoğlu ve Hadi Bara tarafından anıt kıs
mı, Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından

kaidesi yapılan

Beşik

taş'taki Barbaros Anıtı Cumhurbaşkanı İnönü'nün de katıldığı bir
törenle açıldı.
26 Mart

: Kalkavanzâdelere ait bir deniz motoru 300 ton çimento yükü ile İs
kenderun açıklarında batırıldı.

28 Mart

: Mısır Kralı Faruk deprem felâketzedelerine 1000 Mısır Lirası yar
dımda bulundu.

29 Mart

: Almanya'dan 5 adet junkers tipi yolcu uçağı satın alındı.

30 Mart

: Ceyhan Nehrinin taşması sonucu 3000 hektarlık arazi su altında
kaldı.
: Krom adlı yük gemisi Marmaris açıklarında torpillenerek batırıldı.

31 Mart

: TBMM 65 milyon liralık Millî Savunma ödeneğini kabul etti.
(Nisan)
: Ankara Devlet Konservatuvarı öğretmenlerinden Sabahattin Âli,

11 Nisan

Nihal Atsız ve İsmail Hami Danişment görevlerinden uzaklaştırıl
dılar.
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14 Nisan

: İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye nota vererek,
Almanya'ya krom ihracının durdurulmasını istedi.
: Stokçulukla Mücadele Kararnamesi yürürlüğe girdi.

20 Nisan

: Türkiye Almanya'ya krom ihracını durdurdu.

22 Nisan

: Türk radyoculuğunun kurucusu Sedat Nuri Paris'te öldü.

24 Nisan

: Tokyo Büyükelçiliğine Konya Milletvekili Muzaffer Göker atandı.

26 Nisan

: Sabahattin Ali - Nihal Atsız dâvası başladı.

27 Nisan

: Ankara'da Sabahattin Ali'ye karşı öğrenci gösterileri yapıldı.
(Mayıs)

4 Mayıs

: İstanbul'da nüfus başına 2 kilo un verilmesi kararlaştırıldı.

5 Mayıs

: İstanbul'da pasif koruma denemesi yapıldı.
: İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlayarak, İstiklâl Marşı söylen
se bile polisin izinsiz göstericileri dağıtmakla görevli olduğunu bil
dirdi.

9 Mayıs

: Sabahattin Ali - Nihal Atsız dâvası sonuçlandı. Atsız 4 ay hapis
cezası aldı.

10 Mayıs

: Büyük Doğu dergisi kapatıldı.

12 Mayıs

: TBMM, üzerinde "Hâkimiyet Milletindir" yazısı olan yeni altın
ların basılmasına karar verdi.

18 Mayıs

: Turancılarla ilgili resmî bir bildiri yayımlandı. Nihal Atsız, Remzi
Oğuz Arık, Zeki Velidi Togan ve Dr. Hasan Ferid Cansever gibi
Türkçülerin evlerinde arama yapıldı.

19 Mayıs

: İnönü, 19 Mayıs nutkunda Turancılık faaliyetleri üzerinde durdu:
"Türk milliyetçisiyiz, fakat memleketimizde ırkçılık prensibinin
düşmanıyız."

24 Mayıs

: Emekli General Ali İhsan Sabis, "Türk Gençliği" ve "Türk Subay
ları" adına gönderdiği imzasız mektuplar sebebiyle tutuklandı.

25 Mayıs

: Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstan
bul'dan Ankara'ya uçtu.
(Haziran)

15 Haziran : Dışişleri Bakanı Menemencioğlu istifa etti; bu görevi Başbakan
Saraçoğlu üstlendi.
: Alman Kassel gemisinin Boğazlardan geçişine izin verilmedi.
23 Haziran : Türkiye-Amerika arasında karşılıklı radyo yayın servisi açıldı.
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(Temmuz)
3 Temmuz

: Emekli General Ali İhsan Sabis, Kâzım Özalp, Ali Fethi Okyar ve
Cemal Paşa'ya hakaretten mahkûm oldu.

4 Temmuz

: Şirketi Hayriye'ye Ulaştırma Bakanlığı'nca el kondu.

12 Temmuz : Rakı üretimi Tekel idaresine geçti.
: Yüksek Mühendis Okulu'nun Teknik Üniversite olarak yeniden
teşkilâtlanmasına ait kanun TBMM'de kabul edildi.
23 Temmuz : Karadeniz'deki Türk gemi seferleri durduruldu.
(Ağustos)
2 Ağustos

: TBMM oybirliğiyle Almanya ile siyasî ve iktisadî münasebetleri
kesme kararı aldı.

5 Ağustos

: Yahudi mültecileri taşıyan Mefkure motoru İğneada yakınlarında
kimliği belirsiz bir denizaltı tarafından batırıldı, 312 mülteci
boğuldu.

7 Ağustos

: 39 il merkezinde geceleri karartma başladı.
: Düşman kuvvetlerin ülkeye indirilmesine karşı Müdafaa Mükel
lefiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikle 16-60 yaş arasındaki er
keklerle, 20-45 yaş arasındaki

kadınlara hizmet mükellefiyeti

getirildi.
: Seferberlik halinde bütün ulaştırma vasıtalarına el konmasına ait

kanun çıktı.
Hazır ilaç satışları durduruldu.
Gece 23.00'ten sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.
9 Ağustos

: İstanbul'da saldırı ihtimaline karşı alarm denemesi yapıldı.

12 Ağustos : Tan gazetesi kapatıldı.
21 Ağustos : Halife Abdülmecit Paris'te öldü.
(Eylül)
2 Eylül

: Türkiye'deki Alman dışişleri memurları gözaltına alındı.

7 Eylül

: Turancılar dâvası İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi'nde başladı.

9 Eylül

: Yapı Kredi Bankası faaliyete geçti.

11 Eylül

: Türkiye Mihver devletlerinden gelebilecek mültecilere karşı sınır
larını kapattı.
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: Hasan Saka Dışişleri, Nuru 11 ah Esat Sümer Maliye Bakanlığına
atandı.
: Radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesine ait kanun çıktı.
: Ekmek istihkakı arttı: Büyük ve küçüklerin istihkakı 375 gr., ağır
işçilerinki 750 gr olarak tespit edildi.
: Vatan ve Tasvir-i Efkâr gazeteleri, Bulgaristan konusundaki yayın
ları sebebiyle kapatıldı.
(Ekim)
: Başbakan Saraçoğlu Anıtkabir'in temelini attı.
: Maliye Bakanlığı vatandaşların şikâyet ve başvurularını incelemek
üzere bir büro kurdu.
: Ankara'da Memur Evleri'nin, Uşak'ta Pilot Okulu'nun temel atma
törenleri ile Ankara Ziraat Fakültesi'ndeki İnönü Anıtı'nın açılışı
yapıldı.
(Kasım)
: Unlu gıda maddeleri imâli yasağı kaldırıldı.
: Işıkları

karartma

tedbirleri

kaldırıldı;

İstanbul

Belediyesi

8 Kasım'dan itibaren ışıkların yakılabileceğini duyurdu.
: İstanbul'da ulaşım araçlarına getirilen sınırlama kaldırıldı.
: Bebek-İstinye yolu törenle açıldı.
: Washington Büyükelçisi Münir Ertügün öldü.
: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi,
Hasan Âli Yücel tarafından açıldı.

Millî Eğitim

Bakanı

(Aralık)
: TBMM 6 ildeki sıkıyönetimin 6 ay daha uzatılmasına karar verdi.
: Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü çık
tı.
: Türkiye'deki Alman bankaları ve sigorta şirketleri kapatıldı.
: Saraçoğlu, 15. Tasarruf Haftası'nı açtı.
: İstanbul'da son 15 günde 31 tifüs vakası görüldü.
: Birinci Türk Kooperatifçilik Kongresi, Dil ve Tarih- Coğrafya
Fakültesi'nde açıldı.
: Anayasa dilinin ve ay adlarının Türkçeleştirilmesine ait yasa
tasarıları hazırlandı.

TBMM KUTUPHANESI

DÜNYADAKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ
- 1944 (Ocak)
4 Ocak

: Sovyet askerleri savaş öncesi Polonya sınırını geçti.

11 Ocak

: İtalya'da Mussolini'nin damadı Kont Ciano da aralarında olmak
üzere, 5 kişi vatana ihanetten kurşuna dizildi.

16 Ocak
19 Ocak

: General Eisenhower Müttefik Kuvvetler Komutanlığı görevine
getirildi.
: Sovyetler Leningrad'da Alman kuşatma hattını yardı.

22 Ocak

: İngiliz ve Amerikan kuvvetleri İtalya'da Anzio'ya çıkartma yaptı.
(Mart)

18 Mart

: Almanlar Macaristan'ı işgale başladı.

2 Nisan

: Sovyetler Romanya sınırını geçti.

9 Mayıs

(Mayıs)
: Sovyetler Sivastopol'ü ele geçirerek bütün Kırım'ı kontrol altına
aldı.

(Nisan)

(Haziran)
4 Haziran

: Müttefik kuvvetler Roma'yı ele geçirdi.

6 Haziran

: Müttefikler Normandiya'ya çıkarma yaptı.
(Temmuz)

22 Temmuz : 31 Haziran'da New Hampshire'da başlayan Bretton Woods
Ekonomik Konferansı sona erdi.
(Ağustos)
23 Ağustos : Marsilya ve Grenoble Müttefiklerin eline geçti.
25 Ağustos : Fransız II. Zırhlı Tümeni Paris'e girdi, Paris'teki Alman askerleri
Müttefikler tarafından teslim alındı.
(Eylül)
4 Eylül

: Müttefikler Brüksel ile Anvers'i ele geçirdi.

11 Eylül

: Amerikan 1. Ordusu Müttefiklere Alman topraklarına girişte ön
cülük etti.

19 Eylül

: Finlandiya Sovyetler ile ateşkes anlaşması imzaladı.

25 Eylül

: İngilizler Arnhem'e çıkarma yaptı.
(Ekim)

9 Ekim

: İngiltere, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği savaş sonrası barış plânı
için "Birleşmiş Milletler" adı altında bir teşkilât kurulacağını
duyurdular.
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14 Ekim

: Mareşal Rommel Hitler'in baskısı sonucu intihar etti.
: İngilizler Atina'ya girdi.

20 Ekim

: Kızıl Ordu Belgrad'ı ele geçirdi.

23 Ekim

: Müttefikler De Gaulle'ün geçici hükümetini tanıdı.
(Kasım)

5 Kasım

: Sovyet tankları Budapeşte'ye girdi.

7 Kasım

: ABD'de Franklin Roosevelt yeniden başkan seçildi.

10 Kasım

: Müttefikler Arnavutluk'ta Enver Hoca'nın liderliğindeki hükümeti
tanıdı.

23 Kasım

: Fransız askerleri Strasbourg'a girdi.
(Aralık)

10 Aralık

: Fransız - Sovyet Yardım Antlaşması Moskova'da imzalandı.
TÜRKİYE'DEKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ
- 1945 (Ocak)

3 Ocak

: Türkiye Japonya ile her türlü münasebetini kesti.

8 Ocak

: Büyük İskenderun Limanı Hizmete açıldı.

10 Ocak

: Anayasa dilinde yeni Türkçe kelimelerin kullanılması kabul edildi.

14 Ocak

: Ekmek istihkakı kişi başına 450 grama çıkarıldı.

15 Ocak

: Müttefik gemilerinin Boğazlar'dan geçişine izin verildi.

16 Ocak

: Sağlık Bakanı Hulusi Alataş istifa etti, yerine Dr. Sadi Konuk atandı.

19 Ocak

: Deutsche Bank ve Deutsche Orient
durarak tasfiye hazırlıklarına başladı.

20 Ocak

: İngiltere'de eğitimini tamamlayan 50 Türk öğrenciye pilotluk

Bank faaliyetlerini dur

brövesi takıldı.
: İşadamı Nuri Demirağ ticareti terk etti.
24 Ocak

: 35 milyon liralık Millî Savunma Tahvilleri'nin tamamı satıldı.
(Şubat)

1 Şubat

: İstanbul Belediye Müzesi, Gazanferağa Medresesi'nde törenle açıl
dı.

3 Şubat

: DDT üretimine başlandı.
: 24 sanıklı ırkçılık dâvasına başlandı.
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5 Şubat

: Sıtma Kongresi Ankara'da toplandı.

8 Şubat

: Türkiye'nin 1/200.000 ölçekli ilk kabartma haritası yapıldı.

23 Şubat

: Türkiye, Almanya ve Japonya'ya savaş ilân etti.

24 Şubat

: Türkiye-İsviçre Dostluk derneği kuruldu.

27 Şubat

: İktisat Bakanlığı, dokuma fabrikalarında 10 milyon liralık sah
tekârlık ortaya çıkardı.

28 Şubat

: BM Beyannamesi Türkiye tarafından imzalandı.
(Mart)

6 Mart

: Türkiye San Fransisco Konferansı'na resmen davet edildi.

8 Mart

: Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Baydur
ABD'ye hareket etti.

13 Mart

: İstanbul milletvekili, sosyolog Ali Kâmi Akyüz Ankara'da öldü.
: İstanbul'un 5 yıllık imar plânı kabul edildi.

20 Mart

: Çukurova'daki depremde 29 kişi öldü, 328 ev yıkıldı.
: İstanbul'da 'paçavra hastalığı' (İspanyol nezlesi) salgını arttı.

23 Mart

: İstanbul'daki ilkokullar grip salgını sebebiyle 12 gün tatil edildi.

27 Mart

: İstanbul'daki sinema ve tiyatrolar grip salgını yüzünden 10 gün
tatil edildi.

30 Mart

: Tasvir -i Efkâr yeniden çıkmaya başladı.

31 Mart

: ABD'den 500 şişe penisilin geldi.
(Nisan)

4 Nisan

: Döviz rezervleri 57 milyon lirayı buldu.

6 Nisan

: Hasan Saka başkanlığındaki Türk heyeti BM Konferansına katıl
mak üzere ABD'ye gitti.
: Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.

9 Nisan
11 Nisan

: Bakanlık adlarının ve Meclis iç tüzüğünün Türkçeleştirilmesine
karar verildi.

15 Nisan

: Ticaret Bakanlığı zeytinyağının karneyle verilmesini kararlaştırdı.

20 Nisan

: Türkiye'de bulunan Alman diplomatları ve yurttaşları vapurla İs
tanbul'dan ayrıldı.

28 Nisan

: Zeytinyağı dağıtımının İstanbul Ticaret Odası tarafından yapıla
cağı açıklandı.
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(Mayıs)
1 Mayıs

: Dışişleri Bakanı Hasan Saka ABD Dışişleri Bakanı Stettinius'la
San Francisco'da görüştü.

8 Mayıs

: II. Dünya Savaşı'nın bitmesi üzerine yapılan 'Birleşmiş Millet
ler Şenliği'ne Türkiye de katıldı.
: Savaşın bitmesiyle piyasalar hareketlendi; gıda ve altın fiyatları
düştü.

14 Mayıs

: Olağanüstü sıtma savaşı fiilen başladı.

18 Mayıs

: Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun ilk sekiz maddesi kabul edil
di.

19 Mayıs

: İnönü 19 Mayıs nutkunda 'memleketin siyaset ve fikir hayatında
demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir' dedi.

21 Mayıs

: Meclis'te bütçe görüşmeleri başladı; Maliye Bakanı, yeni bütçede
gelirin 537 milyon, giderin 603 milyon lira olduğunu açıkladı.

29 Mayıs

: Hükümet 7'ye karşı 359 oyla güvenoyu aldı.
: Etibank'ta 2 milyon liralık nakliye yolsuzluğu ortaya çıkarıldı.

30 Mayıs

: Memduh Şevket Esendal'ın istifasıyla boşalan CHP genel sekreter
liğine vekâleten Nafı Atıf Kansu getirildi.

31 Mayıs

: Ticaret Bakanı Celâl Sait Siren istifa etti, yerine Trabzon Millet
vekili Raif Karadeniz getirildi.
(Haziran)

1 Haziran

: Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Meclis'i karıştırdı ve oturum tatil
edildi.

2 Haziran

: 180 yıldır süren 'Galata rıhtımı üzerindeki binaların sahiplerinin
tâyini' dâvası sonuçlandı.

7 Haziran

: Çalışma Bakanlığı kuruldu; ilk bakan Konya
Prof. Sadi Irmak oldu.

Milletvekili

: Rıdvan Nafiz Ergüer, Kasım Gülek, Ahmcd Kudsi Tecer, Cum
huriyet Halk Partisi Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiler.
11 Haziran : Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Meclis'ten çıktı. 11 Haziran'ı
takip edecek ilk Pazar günü 'Toprak Bayramı' olarak kutlanacak.
12 Haziran : CHP İzmir Milletvekili Celâl Bayar, Matbuat Kanununda yeni
düzenlemeler içeren bir önergeyi TBMM'ye sundu.
17 Haziran : Toprak Bayramı büyük törenlerle kutlandı.
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: Altı ilde yapılan ara seçimlerde İstanbul'dan Muhittin Üstündağ,
Burdur'dan Mehmet Sanlı, Sivas'tan Fikri Tirkeş, Zonguldak'tan
Ali Rıza Alemdaroğlu, Çorum'dan Edip Alpsar, Kocaeli'den Nihat
Erim milletvekili oldular.
18 Haziran : Muğla Milletvekili Sadullah Öney öldü.
20 Haziran : Ankara'da bir Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırıldı.
22 Haziran : Ankara, İstanbul ve İzmir'de tek tip ekmek çıkarılmasına karar
verildi.
: İş Kazası ve İşçi Sigortalan Kanunu Meclis'ten geçti.
: Denizli Milletvekili Yusuf Başkaya öldü.
(Temmuz)
7 Temmuz

: Fabrikatör Nuri Demirağ, Millî Kalkınma Partisi adıyla bir parti
kurmak için resmen bavurdu.

9 Temmuz

: Bütün ormanlar devlete geçti.

18 Temmuz : Ticaret Bakanlığı'na bağlı bir Komisyon 'hayatı ucuzlatmak için'
bir rapor hazırladı.
: Millî Kalkınma Partisi'nin kurulmasına izin verildi.
22 Temmuz : İstanbul'da Halimpaşa ve Baltacı Çiftliği Korusu ile Yahudi Çift
liği tamamen yandı.
23 Temmuz : Muğla ve Edremit'te orman yangını çıktı.
25 Temmuz : İstanbul, Ankara ve İzmir Ticaret Odaları hayatı ucuzlatma
konusundaki raporu Ticaret Bakanlığı'na gönderdi.
29 Temmuz : Ereğli Limam'nın temeli atıldı.
30 Temmuz : Trakya'da Almanlar adına casusluk yapan 15 kişi ölüm cezasına
mahkûm edildi; mahkûmlar arasında Hürriyet ve İtilaf Partisi ileri
gelenlerinden ve Yüzellilikler'den Mustafa Neyyir de bulunuyor.
31 Temmuz : 'Sosyal Demokrat' ve 'Günizm' adlı iki parti kurmak isteyenlerin
başvurusu reddedildi.
(Ağustos)
7 Ağustos

: Nüfus sayımı için evlere numara verilmesi kararlaştırıldı.

15 Ağustos : TBMM Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı kabul etti.
17 Ağustos : Şeker fiyatı 30 kuruş indirildi.
19 Ağustos : Aşiyan'daki 'Edebiyat-ı Cedide Müzesi' Millî Eğitim Bakanı Hasan
Âli Yücel'in konuşmasıyla açıldı.
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23 Ağustos

Hükümet sinema filmlerine el koydu.

26 Ağustos

Vefa Spor Kulübü binası ve stadı Hasan Âli Yücel tarafından açıl
dı.

27 Ağustos

CHP, ülkede bir rejim bunalımı olduğunu ileri süren görüşleri red
detti.
Bafra Kereste Fabrikası yandı.

30 Ağustos

Haydarpaşa üstgeçit köprüsü açıldı.

31 Ağustos

CHP'li Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu, Vatan'daki 'Münevver İstib
dat' başlıklı yazısında, CHP iktidarını aydınların diktatörlüğü
olarak niteledi.
(Eylül)

Eylül

Ulaştırma Bakanı Ali Fuat Cebesoy, Uzunköprü -Karaağaç demir
yolunun Yunanlılara devredildiğini açıkladı.
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'na Korgeneral Asım Tınaztepe
atandı.

4 Eylül

Yalova'da büyük bir orman yangını çıktı.
İstanbul'da dağıtılacak 50 bin ampulden 5 bini fabrikalara verdi.

5 Eylül

Bakanlar Kurulu, Millî Kalkınma Partisi'nin kurulmasına izin ver
di.
Türk-İngiliz Sanayi Sergisi Taksim Belediye Gazinosu'nda açıldı.

6 Eylül

Memurlar Kooperatifı'nde yolsuzluk; 32 bin şeker karnesinin kay
bolduğu ortaya çıktı.

7 Eylül

Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi'nin kuruluşu için resmî başvuru yapıl
dı.

10 Eylül

Yapı ve Kredi Bankası birinci yılını kutladı. Bir yılda 8 milyonluk
mevduat sağlandı.

13 Eylül

Tarım Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Toprak Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Salih Korur atandı.

18 Eylül

Bükreş Radyosu Türk hükümetinin Merkez Bankası'ndaki 16 mil
yon liralık Alman kıymetlerine el koyduğu haberini verdi.

21 Eylül

Aydın Milletvekili Adnan Menderes ile Kars Milletvekili Fuad
Köprülü CHP'den ihraç edildi.

22 Eylül

Kocaeli Milletvekili, emekli General Mürsel Bakü ile İstanbul
Milletvekili Galip Bahtiyar öldü.
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: Üsküdar Mithat Paşa Enstitüsü yandı.
: İzmir Milletvekili Celâl Bayar milletvekilliğinden istifa etti.
: Pamuklu mensucat fiyatlarında yüzde 15 indirim yapıldı.
(Ekim)
: Erzurum treni ile Sivas treni Erzincan İliç'te çarpıştı, 40 kişi öldü,
32 kişi yaralandı.
: Ankara Radyosu'nda Mustafa Çağlar ve Sadi Hoşses'ten sonra
diğer alaturka saz ve ses sanatçıları da toplu olarak istifa ettiler.
: Türkiye ABD'ye Boğazların geleceği ile ilgili nota verdi.
: New York - Kalküta hattının açılmasıyla Amerikan Pan -Am şir
ketinin ilk uçağı İstanbul'a geldi.
: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi açıldı.
: Tüm yurtta nüfus sayımı yapıldı.
: Toprak Mahsulleri Vergisi olarak alman zeytin vergisi yağ olarak
alınacak.
: Irkçılık-Turancılık dâvasında İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi'nce
verilen mahkûmiyet kararlarının Askerî Temyiz tarafından bozul
ması üzerine sanıklar tahliye edildi.
: İstanbul ili nüfusu 1.071.686 kişi olarak açıklandı.
: Genel nüfus sayımı sonucu, Türkiye nüfusunun 18.871.203 olduğu
açıklandı.
: Millî Kalkınma Partisi Beşiktaş'taki genel merkez binasında tören
le faaliyete geçti.
: Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel Uluslararası Eğitim Kon
feransına katılmak üzere Londra'ya gitti.
: Nafı Atıf Kansu CHP Genel Sekreteri oldu.
(Kasım)
: İnönü, TBMM'yi açış nutkunda çok partili sisteminin gereğini vur
guladı: 'Bizim tek eksiğimiz, hükümet partisinin karşısında bir par
ti bulunmamasıdır'.
: Sağlık Bakanlığı, ülkede başgöstercn tifo salgını sebebiyle, sağlık
birimlerini ve halkı uyardı.
: Stokçulara, vurgunculara ve devlet malı çalanlara sarı nüfus kâğıdı
verilmesi istendi.
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11 Kasım

: Harbiye'deki İstanbul Radyoevi binasının temel atma töreni yapıl
dı.

18 Kasım

: Haliç'teki Taşkızak Tersanesi'nde inşa edilen ve tamamen yerli
yapım olan 'yüzen havuz' denize indirildi.

20 Kasım

: Hüseyin Avni Ulaş Millî Kalkınma Partisi'nden istifa etti.

27 Kasım

: İçel Milletvekili Refik Koraltan CHP'den ihraç edildi.
: CHP Aydın İl Başkanı Ethem Menderes partiden çıkarıldı.

28 Kasım

: Resmî araçlara kadın ve çocukların binmesi yasaklandı.
: Dârülaceze'nin 50. kuruluş yıldönümü kutlandı.

30 Kasım

: Celâl Bayar ve arkadaşları 'Görüşler' dergisinin yazı kurulunda ol
madıklarını açıkladılar.
(Aralık)

3 Aralık

: Celâl Bayar CHP'den ayrıldı.

4 Aralık

: İnönü Çankaya'da yemeğe davet ettiği Bayar'la yeni parti
konusunu görüştü.
: İstanbul'da komünizm karşıtı gösteri yapan üniversite öğrencileri
'Tan', 'La Turquie', 'Yeni Dünya' matbaalarını, 'Berrak' ve 'ABC
kitapevlerini tahrip ettiler.

5 Aralık

: Mekki Hikmet Gelenbeg İstanbul milletvekili oldu.

7 Aralık

: TBMM İstanbul'da sıkıyönetimin 6 ay uzatılmasını kararlaştırdı.

9 Aralık

: Tütün rekoltesi 8 bin ton fazla oldu.

11 Aralık

: Sabun ve zeytinyağı satışları üzerindeki sınırlama kaldırıldı.

15 Aralık

: SSCB 4 Aralık'taki öğrenci mitingi için bir nota verdi.

16 Aralık

: Van'daki depremde bütün binalar hasar gördü.

17 Aralık

: 1946 bütçesi 990.572.884 lira olarak açıklandı.

18 Aralık

: Başbakan Saraçoğlu ile Manisa Milletvekili Hikmet Bayur arasın
da seçimlerle ilgili tartışmalar oldu.

20 Aralık

: İstanbul Basın Birliği başkanlığına Sedat Simavi getirildi.

22 Aralık

: 'Tan' ve 'Yeni Sabah' gazeteleri, hükümet ve Meclis'i küçük
düşürücü yayından dolayı dâva edildiler.

27 Aralık

: 'Vakit' gazetesi yazarı Hakkı Süha Gezgin, Basın Haysiyet
Divânı'na verildi.
: 1946 yılı bütçesi, Köprülü, Koraltan, Menderes, Tunca dışında
kalan 376 oyla TBMM'de kabul edildi.
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31 Aralık

: Tekel Bakanı Suat Hayri Ürgüplü ile Tekel Genel Müdürü Hürrem
Seren, eski Tekel Başmüdürü Fikri Faik Güngören'e tazminat öde
meye mahkûm oldular.
DÜNYADAKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ
- 1945 (Ocak)

9 Ocak

: ABD, Manila'ya 107 mil uzaklıktaki Luzon Adasına asker çıkardı.

17 Ocak

: Sovyet ve Polonya birlikleri Varşova'ya girdi.

27 Ocak

: Auschv/itz toplama kampı Sovyetler tarafından ele geçirildi; 5 bin
tutuklunun bulunduğu ve çoğunun hastalık ve açlıktan ölmek üzere
olduğu bildirildi.
(Şubat)

11 Şubat

: Churchill, Roosevelt ve Stalin'in bir araya geldiği Yalta Konferan
sı sona erdi.

14 Şubat

: Dresden şehri İngiliz ve Amerikan hava kuvvetlerince gece ve
gündüz boyunca bombalandı; değişik kaynaklar ölü sayısının
60 bin ile 130 bin arasında olabileceğini belirtti.
(Mart)

25 Mart

: Müttefikler Ren Nehrini geçtiler.
(Nisan)

12 Nisan

: ABD Başkanı Roosevelt öldü, yerine Harry S. Truman geçti.

25 Nisan

: 46 ülkeden gelen delegeler Milletler Cemiyeti'nin yerini alacak
olan 'Birleşmiş Milletler'i kurmak üzere San Fransisco'da bir araya
geldi.

28 Nisan

: Mussolini Milano'da kurşuna dizilerek öldürüldü.

29 Nisan

: Sovyet birlikleri Berlin'e girdi.

30 Nisan

: Hitler intihar etti.
(Haziran)

26 Haziran : 50 ülkeden gelen delegeler Birleşmiş Milletler'in kurulması için
Dünya Güvenlik Bildirgesi'ni imzaladılar.
(Temmuz)
26 Temmuz : İngiltere'de Churchill seçimleri kaybetti; İngiltere tarihinde ilk
defa İşçi Partisi ezici bir çoğunlukla iktidara geldi; Clement Attlee
başbakan oldu.
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(Ağustos)
6 Ağustos

: İlk atom bombası Hiroşima'ya atıldı, 80 bine yakın insan öldü.

9 Ağustos

: Nagasaki'ye atom bombası atıldı, 40 bin kişi öldü.

14 Ağustos : Japon İmparatoru Hirohito kayıtsız şartsız teslim olduğunu açık
ladı.
(Ekim)
15 Ekim

: Geçici Fransız hükümetinin başbakanı Pierre Laval kurşuna dizil
di.

17 Ekim

: Juan Peron Arjantin başkanı oldu.

24 Ekim

: Eski Norveç başbakanı olan Abraham Quisling kurşuna dizildi.

12 Kasım

(Kasım)
: Yugoslavya'da yapılan genel seçimleri Mareşal Tito'nun önder
liğindeki Ulusal Cephe kazandı.

16 Kasım

: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı (UNESCO)
kuruldu.

18 Kasım

: Bulgaristan'da Komünist Yurtsever Cephesi seçimleri kazandı.

20 Kas.m

: Alman savaş suçlularının yargılanmasına Nürnberg'de başlandı.

21 Kasım

: Paris'te De Gaulle yeni hükümeti açıkladı.

29 Kasım

: Yugoslavya'da federal cumhuriyet ilân edildi.
TÜRKİYE'DEKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ
-1946(Ocak)

1 Ocak

: İşçi Sigortaları Kanunu yürürlüğe girdi.

2 Ocak

: 'Tan' ve 'Yeni Sabah' gazeteleri hakkında açılan dâvaya başlandı.

6 Ocak

: Basın Merkez İdare Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Cahit Yalçın
getirildi.

7 Ocak

: Demokrat Parti resmen kuruldu.

8 Ocak

: Celâl Bayar DP Başkanı oldu.

15 Ocak

: Akaryakıt fiyatları yüzde 35 oranında indirildi.

16 Ocak

: TBMM İş ve İşçi Bulma Kurumu Kanunu'nu kabul etti.

22 Ocak

: Hikmet Bayur CHP'den çıkarıldı.
: Ampul satışı serbest bırakıldı.

22
TBMM KUTUPHANESI

23 Ocak

: 'Tan' ve 'Yeni Sabah' gazeteleri dâvasında Zekeriya Sertel,
Cemaleddin Saraçoğlu, Halil Lütfı Dördüncü ve Sami Karayel
3,5'ar ay hapse mahkûm oldular.
: Toprak Mahsulleri Vergisi kaldırıldı.

24 Ocak

: CHP Sanat Ödülü'nü '35 Yaş' şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı kazandı.

25 Ocak

: Belediye et fiyatlarını serbest bıraktı.
(Şubat)

6 Şubat

: Lokantacılar Derneği haftada iki kere et pişirilmesini teklif etti.

13 Şubat

: Gümrük ve Tekel Bakanı Suat Hayri Ürgüplü istifa etti.

14 Şubat

: DP İstanbul İl Örgütü Kenan Öner'in başkanlığında kuruldu.

15 Şubat

: Otomobil ithaline izin verildi.

16 Şubat

: Üniversitelerin özerkliği için kanun tasarısı hazırlandı.

19 Şubat

: Gümrük ve Tekel Bakanlığı'na Kastamonu Milletvekili Tahsin
Coşkun getirildi.

20 Şubat

: Kadıköy Metropoliti Maksimos Fener Patriği seçildi.
(Mart)

9 Mart

: Sosyal Demokrat Parti resmen faaliyete geçti.

15 Mart

: Eskişehir Milletvekili Emin Sazak CHP'den DP'ye geçti.
: Tekel Genel Müdürü Hürrem Seren yolsuzluk iddiaları yüzünden
istifa etti.

23 Mart

: Zekeriya ve Sabiha Sertel, Cami Baykut ve Halil Lütfı Dördüncü
çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

29 Mart

: Sosyal Demokrat Parti yurtdışı bağlantıları sebebiyle kapatıldı.
(Nisan)

2 Nisan

: Türkiye İngiltere'den beş savaş gemisi aldı.

5 Nisan

: Adalet Bakanı Ali Rıza Türel istifa etti, yerine Mümtaz Ökmen
atandı.

6 Nisan

: İnönü "Amerikan savaş gemileri bize ne kadar yakın olursa o kadar
iyi olur" dedi.

15 Nisan

: Necip Fâzıl Kısakürek ve Nejad Muhsinoğlu, Sümerbank'a hakaret
ettikleri gerekçesiyle 3,5'ar ay hapis, 115'er lira para cezası aldılar.

24 Nisan

: Şâir Yahya Kemal Beyatlı İstanbul'dan milletvekili seçildi.

27 Nisan

: 1941'de Berlin'de bastırılan 100 liralıklar tedavülden kaldırıldı.

29 Nisan

: Yeni Belediye Seçimi Kanunu kabul edildi.
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(Mayıs)
I Mayıs

: Seçim hazırlıkları başladı. Seçmen kütükleri yenilenecek.

7 Mayıs

: New York'taki American Flagpole Equipment Şirketi tarafından
Anıtkabir için hediye edilen bayrak direği geldi.

8 Mayıs

: DP belediye seçimlerine katılmayacağını açıkladı.

10 Mayıs

: İnönü, CHP 2. Olağanüstü
hedefimizdir" dedi.

II Mayıs

: "Milli Ş e f unvanı CHP tüzüğünden çıkarıldı.

13 Mayıs

: DP başkanı Celâl Bayar "Acele seçim yapmakla partimiz yıp
ratılıyor" dedi.

14 Mayıs

: 'Tan' ve 'Yeni Sabah' gazeteleri dâvasında Yargıtay kararı bozdu;
hükümlüler serbest bırakıldı.

Kurultayı'nda,

"Serbest

seçim

: Türkiye Sosyalist Partisi İstanbul'da kuruldu.
20 Mayıs

: DP, Yozgat Valisi Sadri Aka'yı dâva etti.

22 Mayıs

: 'Ankara Cinayeti' dâvası Meclis'te görüşüldü.
: Ahmet Emin Yalman'ın Peyami Safa aleyhine açtığı hakaret dâvası
beraatle sonuçlandı.

26 Mayıs

: Belediye seçimleri olaylı geçti; Millî Kalkınma Partisi seçimlerden
çekildi.

27 Mayıs

: Millî Kalkınma Partisi seçimlerin iptalini istedi.

29 Mayıs

: İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun temeli atıldı.

31 Mayıs

: Varto'daki depremde 833 kişi öldü, 349 kişi yaralandı ve 1991 ev
yıkıldı.
(Haziran)

5 Haziran

: TBMM "Sınıf esasına dayalı dernek ve parti" kurulmasına izin
verdi.
: Milletvekili seçimlerinin tek dereceli olarak yapılmasını öngören
yeni Seçim Kanunu kabul edildi.

10 Haziran : TBMM, 21 Temmuz'da erken seçim kararı aldı.
12 Haziran : Üniversitelere özerklik tanıyan kanun kabul edildi.
: İstanbul Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
16 Haziran : DP genel seçime katılma kararı aldı.
19 Haziran : Türkiye Sosyalist Ekmekçi ve Köylü Partisi kuruldu.
24
TBMM KUTUPHANESI

21 Haziran

Rize çay fabrikasının temeli atıldı.

24 Haziran

Sıddık Sami Onar İstanbul Üniversitesi, Tevfık Taylan da Teknik
Üniversite rektörü oldu.

25 Haziran

Prof. Cemil Bilsel ve arkadaşları Birleşmiş Milletler Türk Derneği'ni kurdular.
Fevzi Çakmak DP listesinden bağımsız aday oldu.

26 Haziran

(Temmuz)

1 Temmuz

Seçmen listeleri asıldı.

3 Temmuz

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı propaganda kurallarını açıkladı.

8 Temmuz

DP, üzerinde "Yeter Söz Milletindir" yazılı afişler bastırdı.

9 Temmuz

Ankara Valisi Nevzat Tandoğan "Ankara Cinayeti" dâvasına adı
karıştığı için intihar etti.

10 Temmuz

Çatalağzı Elektrik Santrali'nin temeli atıldı.

13 Temmuz

Celâl Bayar "Türk milleti CHP'nin karşısındadır" dedi.

18 Temmuz

CHP 152 milletvekilini tekrar aday göstermedi.

19 Temmuz

Sosyal Demokrat Parti seçimlere katılmayacağım açıkladı.
Celâl Bayar'ın nutkunun radyodan verilmesi uygun görülmedi.

21 Temmuz

Genel seçimler yapıldı.

23 Temmuz

MKP, genel başkan Nuri Demirağ'ı ihraç etti.

24 Temmuz

Seçim sonuçları açıklandı: 63 ilde CHP'den 396, DP'den 65 ve
bağımsızlardan 7 aday seçildi.

25 Temmuz

Sıkıyönetim seçim hakkındaki yayınları sebebiyle 'Yeni Sabah' ve
'Gerçek' gazetelerini süresiz kapattı.

30 Temmuz

Kâzım Orbay genelkurmay başkanlığından istifa etti ve yerine
Salih Omurtak atandı.
Nuri Demirağ'ın MKP'den ihracını İçişleri Bakanlığı onayladı.
(Ağustos)

2 Ağustos

İngiltere'de basılan Türk paralan 145 sandıkla Türkiye'ye getirildi.

3 Ağustos

DP'nin Ankara Mitingi büyük ilgi topladı.

4 Ağustos

İzmir'de Toprak Mahsulleri Ofısi'nin Alsancak silosu yandı.

5 Ağustos

İnönü 388 oyla yeniden cumhurbaşkanı oldu; DP'nin adayı Fevzi
Çakmak 50 oy alabildi. Kâzım Karabekir 379 oyla TBMM Baş
kanı seçildi. DP'nin adayı Y. Kemal Tengirşek ise 58 oyda kaldı.
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DÜNYADAKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ
- 1946 (Ocak)
11 Ocak

: Arnavutluk'ta Kral Zogo tahttan indirildi, halk cumhuriyeti ilân
edildi.

20 Ocak

: Fransa'da De Gaulle politikadan çekildiğini açıklayarak istifa etti.

30 Ocak

: Macaristan'da cumhuriyet ilân edildi.
(Mart)

2 Mart

: Kuzey Vietnam'da Ho Şi Minh cumhurbaşkanı seçildi.
(Mayıs)

4 Mayıs

: Roma'da Kral III. Emmanuele tahtan çekildi.
(Haziran)

18 Haziran : Filistin'de Yahudi teröristlerin iki İngiliz'i öldürmesi ve üçünü de
kaçırması üzerine sokağa çıkma yasağı ilân edildi.
24 Haziran : Hindistan'da Kongre Partisi İngilizlerin "bağımsızlık" plânını red
detti.
27 Haziran : Dört büyük müttefik, Oniki Ada'nın Yunanistan'a verilmesini
kararlaştırdı.
(Temmuz)
22 Temmuz : Yahudi teröristler Kudüs'te İngiliz Filistin Ordusu'nun karargâhı
olan Kral David Oteli'ni bombaladılar, şehirde sokağa çıkma
yasağı ilân edildi.
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II. BÖLÜM

1943 GENEL SEÇİMİ VE
SEÇİM SONUÇLARI,
1946 ERKEN SEÇİMİ VE
SEÇİM SONUÇLARI

1943 G E N E L S E Ç İ M İ V E S E Ç İ M S O N U Ç L A R I
1943 Genel Seçimleri, VII. Dönem TBMM'ni oluşturmak maksadıyla yapıl
mıştır. CHP Parti Divânı'nın teklifi; 12 Ocak 1943 tarihli CHP Meclis Grubu'nda
kabul edilerek TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilmiştir. Bu kararı
takiben, TBMM Genel Kurulu'nda seçimin yenilenmesine karar verilmiş ve
TBMM Genel Kurulu'nda seçimin yenilenmesine dâir kanun 301 oy ile ve ittifak
la kabul edilmiştir.
2

Reis Refet Canıtez, açık oylamanın neticesini şu sözlerle açıklamıştır:
"Büyük Millet Meclisi intihabının tecdidi hakkındaki takrire 301 zat rey ver
miştir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun 25 inci maddesi mucibinde bu kararın
mürettep adedin ekseriyeti mutlakasiyle verilmesi lâzımgelir. Mürettep adet 429
olduğuna göre ekseriyeti mutlaka 215 tir. 301 zat reye iştirak etmiş olduğuna göre
muamele tamamdır. Binaenaleyh yüksek Meclis 301 reyle ve reye iştirak eden ar
kadaşların ittifakıyla intihabatın tecdidine karar vermiştir. (Allah kolaylık versin,
Allah muvaffak etsin sesleri).
3

1943 Genel Seçimleri, 14 Aralık 1942 tarihinde yürürlüğe giren, 4320 No.lu
"Mebus Seçimi Kanunu"na göre yapılmıştır.
4

Bu kanun çerçevesinde, ikinci seçmen olacakları belirlemek amacı ile seçim
15 Şubat günü başlamış ve 20 Şubat günü tamamlanmıştır. 28 Şubat 1943 Pazar
günü ise genel seçim yapılmıştır.
15 - 20 Şubat tarihleri arasında seçmenler oylarını kullanarak ikinci seçmen
leri belirlemişlerdir. Resmî açıklamalara göre, bu ilk safhada seçimlere katılma
oranı % 80 gibi yüksek düzeyde gerçekleşmiştir.
1943 Genel Seçimlerinde, "seçilecek mebus sayısından daha fazla mebus
adayı tespit edilmiş ve ikinci müntehiplere bu adaylar arasında bir tercih yapma
imkânı getirilmiştir. Nitekim, "Yeni Meclis" adlı makalesinde H. Cahit Yalçın:
"Bu seneki Meclis ve onu tevlit eden umumî intihaba çok dikkate değer bir yeni
lik arz ediyor. Bu intihabattaki yenilik bir çok intihap dairelerinde ikinci mün
tehiplere bir tercih yapmak salâhiyeti verilmesindendir." diyerek "bu uy
gulamanın genel seçimler için bir yenilik olduğunu belirtmiştir."
5

2 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: VI, İçtimâ: 4, Cilt: 30, Yirmi sekizinci inikat, 14.1.1943,
220.s.

216.s;

3 a.g.e., 220.s.
4 Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 17.XII. 1942, Sayı: 5258; 46 -55.ss.
5 Osman Akandere: Millî Şef Dönemi; Çok-Partili Hayata Geçişte Rol Oynayan İç ve Dış Tesir
ler 1938 - 1945. İstanbul, 1998, 121.s., Hüseyin Cahit Yalçın: "Yeni Meclis". Yeni Sabah
Gazetesi, 11 Mart 1943.
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Ahmet Ekin Yalman ise, seçim sistemi ve seçim kanunu hakkında şunları yaz
mıştır:
"67 sene evvelki intihap kanununa dayanan bu intihap tarzını nazarî bakım
dan hiçbirimiz beğenmiyoruz. Her Türk vatandaşının diğer bir vatandaşa reyini
kullanmak vekâletini verecek yerde doğrudan doğruya kullanması ve beğendiği
namzetlere gizli ve serbest olarak bizzat rey vermesi demokrasi ruhuna elbette
daha uygun görünür."
6

4320 numaralı "Mebus Seçimi Kanunu", sistem açısından fazla bir değişiklik
getirmemiştir. "Bu Kanun 54. maddesi ile İntihâb-ı Meb'usan kanunu ile zeyl ve
tâdillerini ihtiva eden 320, 385, 1079, 1760, 2598 ve 2631 sayılı kanunları yürür
lükten kaldırmıştır. Bununla Osmanlı Devrinden kalma ve birçok tâdiller geçiren
ve ilâveler yapılan seçim kanunu kaldırılıyor, yerine bir kanun yerleştiriliyordu.
Hemen söyliyelim ki, yeni seçim kanunu sistem bakımından bir yenilik getir
miş değildi...Yalnız derli - toplu bir hukukî vesika olmak bakımından kayda
değer. Seçim işlerini dağınık bir takım hususî kanunlardan kurtarmış, tek bir
kanuna bağlamıştır." Bu seçimler CHP'nin tek parti olarak katıldığı son seçimler
olmuştur. Aynı zamanda 1943 seçimi tek partili döneminde son seçimidir.
7

İsmet İnönü, 23 Şubat'ta VII. Dönem TBMM seçimi ile ilgili olarak bir
beyanname yayınlayarak, CHP mebus adaylarını ilân etmiştir. İnönü, yaptığı
açıklamada şunları ifade etmiştir:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni namzetlerini size sunarken, düşünüyoruz
ki, yeni Meclis'te, memlekette muvâzeneyi ve zamanın öğretebileceği isabeti
koruyacak tecrübelilerle, memleketin gelecek idaresinde mesuliyet alacak istidat
lı gençler beraber çalışsınlar...Şüphe yoktur ki, en zor iş, mesuliyet mevkiinde
bulunanların omuzlarındadır...
Cumhuriyet Halk Partisi'nin köyden Meclis Gruplarına kadar bütün teş
kilâtının esas vazifesi, icra mevkiinde olan vatandaşlara yardım etmektir.
Bu esâsı, partimiz hiçbir çalışmasında gözden ayırmayacaktır.
Küçük, büyük her millet içinde murakabe esastır.
Küçük veya büyük olan her vazifenin sahibi, bulunduğu yerde ancak itimatla
durabilir.
6

Cemil Koçak: Türkiye'de Millî Şef Dönemi (1938 - 1945); Dönemin İç ve Dış Politikası Üze
rine Bir Araştırma. Ankara, 1986, 332. s.; Ahmet Emin Yalman: "Murakabe
Mekanizmamız".
Vatan Gazetesi, 28 Şubat 1943.

7 Servet Armağan: "Türkiye'de Parlamento Seçimleri". İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası,
Cilt: XXXIII, Sayı: 3-4 den ayrı basım. İstanbul, 1968, 32. s.; Ayrıca bkz.: Seçim, Seçim
Sistemleri ve Türkiye'deki Uygulamalar, yay.: TBMM Kütüphane ve
Dokümantasyon
Müdürlüğü. Ankara, 1982, 89. s.
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Bu iki esas şart temin olunduktan sonra, resmî vazife sahibine yalnız yardım
etmek, her tenkidin, her münâkaşanın başlıca ve tek hedefi olacaktır...
Birçok yerlerde namzetler mebus sayısından fazladır.
Aralarında bugün mebus olanlar ve olmayanlar bulunan bu namzetler için,
küçük hislerden kendinizi koruyarak ve büyük bir vazifenin zevkini ve ağırlığını
ruhumuzda duyarak, reylerinizi kullanacaksınız. Bu temiz reylerle meydana
getireceğimiz Meclis, memleket için kuvvet ve muvaffakiyetin en büyük kaynağı
olacaktır."
8

İsmet İnönü tarafından açıklanan CHP mebus aday listesinde, bâzı illerde
mebus adayı sayısının seçilecek mebus sayısından daha fazla, bâzılarında ise bu
sayının eşit olduğu görülür.
Bu defa aday listesinde birçok yeni isme yer verilmiştir. Yukarıda da ifade
edildiği gibi, birçok seçim bölgesinde seçilecek milletvekili sayısının üzerinde
aday gösterilerek ikinci seçmenlere tercih yapma imkânı getirilmiştir. Aday lis
tesinin, "parti içinde bir denge sağlama amacı taşıdığı..." ifade olunabilir.
9

Aday listesi açıklandıktan sonra, aday sayısı seçilecek milletvekili sayısından
çok illerde, adaylar tek parti yönetiminde ilk defa olmak üzere, propaganda
yaparak, ikinci seçmenlerin oylarını almaya çalıştılar.
İkinci seçmenler 28 Şubat 1943 günü oylarını kullanarak, VII. dönemde
görev yapacak olan 455 milletvekilini seçtiler. Seçilenlerin yaklaşık üçte biri ilk
defa seçilen milletvekillerinden oluşuyordu. Bu yeni milletvekillerinin çoğu
ileride hem parti içinde, hem de Meclis'te oldukça etkili olacaklar ve kurulacak
hükümetlerde görev alacaklardı. Buna karşılık, aralarında Rauf Orbay, Yunus
Nadi Abalıoğlu, Hikmet Bayur, Yusuf Kemal Tengirşenk gibi önemli isimlerin de
bulunduğu birçok parlamenter aday gösterilmedikleri için bu defa meclis dışında
kalmışlardır.
10

1943 Genel Seçimlerini değerlendiren Nadir Nadi, CHP Değişmez Genel
Başkanının mutlak seçilmesini istediği kimselerin, seçim bölgelerinde mebus
aday sayısı ile o ilin çıkaracağı mebus sayısının eşit miktarda tutulduğunu ve böy
lece Değişmez Genel Başkanın desteklediği kişilerin meclise girdiklerini belirt
mekte ve "Değişmez Genel Başkanın umursamadığı kimselerin bulunduğu aday
8 Millî Şefin Söylev, Demeç ve Mesajları, deri.: Kadri Kemal Kop. istanbul, 1945, 150 - 151.
ss.; Cemil Koçak: a.g.e., 290. s.
9 Cemil Koçak: a.g.e., 290. s.
10 Cumhuriyetin

75 Yılı, 1923 - 1953. Cilt: 1, 2. bs. yay.: Yapı Kredi Kültür Sanat

Yayıncılık.

İstanbul, 1999, 256.S.
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listelerinin milletvekili sayısından kabarık tutulduğunu, yapılan seçimler sonun
da Değişmez Genel Başkanın hoşlanmadığı kişilerin meclise giremediklerini""
söylemektedir.
"1939 - 1943 yılları arasında zaman zaman çeşitli sebeplerle boşalan mebus
luklar için 'ara seçimler' yapılmıştır. Bu ara seçimlerden 1945 Haziran'ına kadar
yapılanlarında, boş olan mebusluk sayısı kadar aday gösterilmiş ve CHP'nin
geleneğinde bir değişiklik olmamıştır.
17 Haziran 1945'te yapılan ara seçimlerde ilk defa CHP aday göstermemiş ve
ikinci müntehiplerin, istedikleri adaylara oy verebilecekleri açıklanmıştır. Bu
durum basında ve kamu oyunda geniş bir ilgi uyandırmıştır. Uygulamanın, CHP
tarafından daha serbest bir seçime doğru atılan ilk adım olduğunu söyleyenler
olduğu gibi, bu denemede, daha ileri demokratik şekiller için bir başlangıç bulu
nabileceğini ileri sürenler de bulunmuştur. Buna karşı bâzıları da uygulamanın
bir tecrübe olarak dahi bir kıymet ifade etmediğini.... dile getirmişlerdir.
12

13

Aynı şekilde, 2 Aralık 1945'te yapılan ara seçimlerde, CHP seçim bölgelerin
de aday göstermemiş ve CHP Başkan vekilliğinden yapılan açıklamada, ikinci
seçmenlerin kendi partilerinden olan adaylara oy vermek zorunda olmadıkları
belirtilmiştir.
14

Ancak, partili ikinci müntehiplere el altından da yine CHP'li adaylara oy
verilmesi isteği iletilmiş, hattâ verilen gizli emri dinlemeyen ikinci seçmenlerin
partiden atılacaklarına dâir haberler ve söylentiler çıkmıştır.
15

Görüldüğü gibi Türkiye'de 1946 yılına kadar yapılan seçimler, çağdaş anlam
da düşünülecek olursa; genel, serbest, gizli ve demokratik bir nitelik taşımamış ve
bu yıllar arasında yapılan seçimlerde 'Millî İrade' vesayet altına konulmuştur.
Bu seçimlerde, seçimden ziyâde 'seçme' olmuş ve hem seçene hem de seçilene
kısıtlamalar konmuştur."
16

17

11 Nadir Nadi: Perde Aralığından.

3. bs. İstanbul, 1979, 181 - 182. ss.; Osman Akandere:

a.g.e.,

12 Necmettin Sadak: "Halk Partisi'nin İşlediği Büyük Günah, Yahut Oynadığı Oyun".
Gazetesi, 11 Haziran 1945.

Akşam

122.S.

13 Ercüment Ekrem Talu: "Sandık Başında". Son Posta Gazetesi, 17 Haziran
Felek: "Seçim Meselesi". Cumhuriyet Gazetesi, 11 Haziran 1945.

1945;

Burhan

14 Ulus Gazetesi, 25 Kasım 1945.
15 Ulus Gazetesi, 2 Aralık 1945.
16 Nermin Abadan:
1966, 71. s.

1965 Seçimlerinin

Tahlili, yay.: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi.

17 Osman Akandere: a.g.e., 121 - 122.ss.
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Ankara,

Cumhuriyet döneminin, üyeleri sâdece tek bir partinin mebuslarından oluşan
ve iki dereceli seçimle işbaşına gelen bu son meclis görevini 1946 yılının
5 Ağustos'una kadar sürdürmüştür.
"... 6. dönem ile 7. dönem mebus sayıları karşılaştırıldığında, mebus sayısının
470'den 492'ye çıkartıldığını ve 22 yeni üyeliğin eklendiğini görmekteyiz.
Yapılan seçimler sonucunda TBMM'de büyük bir değişikliğin olmadığını
6. dönemde mecliste bulunan mebuslardan 358'nin 7. dönem TBMM'de de yer al
dıklarını görüyoruz. Burada da toplam mebus sayısının yaklaşık yüzde 27'si
değişmiş; yâni yaklaşık dört mebustan biri yenilenmiştir.
Bu duruma bakarak söylenilecek şu kanaat hiç te yanlış olmayacaktır.
TBMM'de uzun yıllar aynı kişiler mebusluk yapmışlar, bir yerde meclisin 'gedik
lileri' olmuşlardır. Cumhuriyet'ten bu yana pek çok tanınmış sivil ve asker elit ve
parti ileri gelenleri sırtlarını partiye dayamışlar ve partinin temin ettiği mebusluk
sandalyesiyle geçinmişlerdir. Ahmet Emin Yalman, 'Meclisin Manzarası' adlı
makalesinde 'Meclis bir geçim yeri değildir. Memlekete hizmetleri dolayısıyla
kayrılması icap eden kıymetli ve yaşlı insanlar varsa bunlara memleketin borcunu
ödemek üzere münasip çâreler düşünülsün, fakat mebusluk her halde bir kayırma
vasıtası, göze giren memurların hususî bir terfi mertebesi halinden çıksın' diyerek
bu gerçeği dile getirmiştir."
18

İncelediğimiz 6. ve 7. dönem TBMM'leri, mebus adaylarının tespiti ve seçim
sırasında uygulanan esaslar nedeniyle 'seçilmiş üyelerden' oluşmuş bir meclis
yapısından ziyâde 'tâyin edilen' bir meclis yapısı oluşturmuşlardır. Barutçu'nun
dediği gibi, bu dönemlerde TBMM bir memur meclisi hüviyetinde olmuş ve oluş
turulmuştur. CHP'yi asker görünümünü hafifletip, sivil görünümü artan bir
bürokrasi partisi olarak tanımlayan İsmail Cem de: 'Yönetici kadrolar asker ya da
sivil kökenli bürokratlardan kurulurdu' diyerek, CHP'nin ve ona dayanan
TBMM'nin yapısını belirtmek istemiştir. CHP'nin Türk toplumunda, bürok
rasinin partisi olduğunu söyleyen bir sosyal bilimcimiz de, bu yapısının
TBMM'ne yansıdığını belirtmekte ve bürokratların da 6. dönemde TBMM'de
yüzde 61 ve 7. dönem TBMM'nde yüzde 50 oranında temsil edildiklerinin
görüldüğünü söylemektedir."
19

20

21

22

18 Faik Ahmet Barutçu: Siyasi Anılar (1939 - 1954). İstanbul, 1977, 284. s.
19 Ahmet Emin Yalman: "Meclisin Manzarası".
20 İsmail Cem: Türkiye'de Geri Kalmışlığın

Vatan Gazetesi, 27 Haziran 1946.

Tarihi. İstanbul, 1988, 357. s.

21 Gencay Seylan: Türkiye'de Kapitalizm, Bürokrasi ve Siyasal İdeoloji. Ankara, 1986, 76 - 77. ss.
22 Osman Akandere: a.g.e. 124 - 125. ss.
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VI. ve VII. dönem TBMM'nin yapısını, Frederick W. Frey'in, 'The Turkish
Political Elite' adlı eserinde yaptığı tesbitlere dayanarak karşılaştırırsak, aşağı
daki tablolar ortaya çıkmaktadır:
23

Yeni Mebusların Meslekleri (%)
Meslekler

VI. Dönem

VII. Dönem

Hukuk

13

24

Tıp
Dişçilik - Eczacılık - Veterinerlik

13

12

3

3

Mühendislik

2

4

Serbest Meslek Sahibi Olanların Toplamı

31

42

Bürokrasi

12

14

Ordu

12

9

Eğitim

14

15

Asker ve Sivil Bürokrasi Toplamı

38

38

Ticâret

15

5

Tarım

7

8

Bankacılık

3

3

25

16

Din

-

-

Gazetecilik

6

3

Diğer

6

3

Özel Girişim Alanında Çalışanların Toplamı

Bilinmeyen

Tüm Mebusların Meslekleri (%)
Meslekler

VI. Dönem

VII. Dönem

Hukuk
Tıp

13
11

17
10

Dişçilik - Eczacılık - Veterinerlik
Mühendislik
Serbest Meslek Sahibi Olanların Toplamı

2
1
27

2
2
31

23 Frederick W. Frey: The Turkish Political Elite. Massachusetts,
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1965, 200 -215. ss.

Meslekler

VI. Dönem

VII. Dönem

Bürokrasi
Ordu
Eğitim
Asker ve Sivil Bürokrasi Toplamı

18
16
13
47

19
14
14
47

Ticâret
Tarım
Bankacılık
Özel Girişim Alanında Çalışanların Toplamı

10
6
3
19

7
7
2
16

2
5
-

1
3
1

470

492

Din
Gazetecilik
Diğer
Toplam Mebus Sayısı
(Ara Seçimler Dâhil)

Yeni Mebusların Yaş Ortalaması
Yeniler
VI. Dönem
VII. Dönem

Tüm Mebusların Ortalama Yaşı

49
48,5

50
54

Eskiler
55
56,5

Tüm Mebusların Yaş Ortalaması

Ortalama Yaş

Bir Önceki
Meclisten Ortalama
Yaş Farkı

Mebus

İlk Kez
Olanların

Yaşı
VI. Dönem
VII. Dönem

53,3
54

+0,7
-1,2

45,1
43,9

Yeni Mebusların Eğitim Durumları (%)

VI. Dönem
VII. Dönem

Üniversite

Lise

Orta

Özel

74
73

13
15

12
9

1
3

Tüm Mebusların Eğitim Durumları (%)

VI. Dönem
VII. Dönem

Üniversite

Lise

Orta

Özel

78
78

8
9

10
8

5
5
35

Yeni seçilen mebuslar açısından bakıldığında, serbest meslek sahibi olanların
oranında belirgin bir artış, asker ve sivil bürokrasi oranında süreklilik ve özel gi
rişim alanında çalışanların oranında ise belirgin bir düşüş görülüyordu.
Tüm mebuslar açısından bakıldığında ise, serbest meslek sahibi olanların
oranında küçük bir yükselme, asker ve sivil bürokrasi oranında süreklilik ve özel
girişim alanında çalışanların oranında da belirgin bir düşüş göze çarpıyordu.
Bu karşılaştırmadan sonra, TBMM'nin yapısında önemli bir değişim ol
madığı, fakat özel girişim alanında çalışanların oranında hissedilir bir azalma
görüldüğü belirtilmelidir.
Bununla birlikte, yeni seçilen mebuslarla ilgili tablo, yeni bir eğilim sap
tamasına imkân tanıyor. Serbest meslek sahibi olanların oranı, tüm mebuslarla
kıyaslandığında, olağanüstü yüksekti. Asker ve sivil bürokrasi oranında gözde
görülür bir düşüş vardı. Özel girişim alanında çalışanların oranı ise pek değiş
memiştir. Bu durumda, asker ve sivil bürokrasi ile serbest meslek sahiplerinin
Meclisi tamamen denetimleri altına aldıkları söylenebilir.
Ayrıca, yeni seçilen mebusların yaş ortalamasının ortalama yaşın bir miktar
altında bulunması, bu alanda da yeni bir eğilim saptamasına imkân tanıyor. Yeni
mebusların yaş ortalaması biraz daha düşüktü. Ancak, yedinci dönem TBMM'ne
özellikle gençlerin katıldığı yolunda siyâsî literatürde egemen olan görüşün doğ
ru olmadığını burada belirtmek isterim. Diğer yandan, yedinci dönem TBMM'nde
tüm mebusların yaş ortalaması bir miktar daha yüksekti.
Gerek yeni mebusların, gerekse tüm mebusların eğitim durumunda ise, his
sedilir bir değişiklik olmamıştı.
Dönem

Müstakil Grup Üyelerinin
Yeniden Seçilme Yüzdesi

CHP Üyesi Mebusların
Yeniden Seçilme Yüzdesi

% 90
%46

% 75
%61

VI
VII

Görüldüğü gibi, Müstakil Grup üyeleri, altıncı dönemde yüksek oranda seçil
mişlerdi. Fakat yedinci dönemde bu oran gözle görülür şekilde düşmüştü."
24

Siyaset bilimci Akandere de, VI. ve VII. dönemlerle ilgili olarak aşağıdaki
tespit ve değerlendirmeyi yapar:
"6. ve 7. dönem TBMM'nin belirgin bir diğer niteliği de, değişik fikir ve görüş
lere sahip kişi ve grupları bünyesinde barındırmasıdır. Meclis bünyesinde; katı
devletçi görüşlere sahip olanlarla onlara tamamen zıt anlayıştaki görüşlere sahip
liberaller, muhafazakâr ve sayıca az olmalarına rağmen dinci kesimlerle, ferdiyet
çi, sosyalist ve aşırı inkılâpçılar uzun yıllar birlikte ve bir arada çalışmışlardır. Bu
yapısıyla TBMM adetâ bir mozaik görünümünde olmuş ve zaman zaman bu mo
zaiğin içindeki kişi ve gruplar arasında hizipleşme ve fikir ayrılıkları olmuştur."
25

24 Cemil Koçak: a.g.e., 295 - 297. ss.
25 Osman Akandere: a.g.e., 127. s.
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Mebusların Soyadlarına Göre Tasnifi

27

A (54)
«Abadan
Abanozoğlu
Adal
Ağakay
Ağaoğullan
Ağralı
Akça
AVdoğan
Akgöl
Akgüç
Akın
Akkaya
Akpınar
Aksoîey
Aksoy
Aksoy
Aktın
Akyazı
Akyûrek
Akyüz
Alataş
Allıoğlu
Alpaya
Alper
Alpman
Alptoğan
Altuğ
Anamur
Anılmış
Apak
Arat
Arıkoğlu
Anman.
Arkan
Ark ant
Arsal
A rseven
Artel
Artunkal
Arukan

27 a.g.e., 413-423. ss.
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(Yavuz)
(Salise)
(Hasan Şükrü)
(Dr. Memed Ali)
(Memet Edip)
(Fuad)
(Ragıb)
(Hasan)
(Eyüb -Sabri)
(Atıf)
(Zühtü)
(Münir)
(Muzaffer)
(Mebrure)
(Numan)
(Ömer Asım)
(Nafiz)
(Şevket)
(Aziz)
(Ali Kami)
(Dr. Hulusi)
(Mahmut)
(irfan Ferid)
(Dr. Cemal)
(Gl. Refet)
(Korgl. Abdullah)
(Salim)
(M. Süreyya)
(Gl. Nihat)
(Rahmi)
(Celâl)
(Damar)
(Benal)
(Dr. Akif)
(Ziya)
(Sadık Tahsin)
(Celâl Esad)
(Subhi)
(Korgl. Ali Rıza)
(izzet)

Eskişehir
Trabzon
Bolu
Gazianteb
Edirne
Elâzığ
Kocaeli
Çorum
Çorum
Bursa
Kırklareli
Giresun
Balıkesir
Ankara
Antalya
Gazianteb
Amasya
Ordu
Erzurum
İstanbul
Aydın
Yozgad
Mardin
Çorum
Aydın
Bolu
Erzurum
Trabzon
Ankara
Tekirdağ
Yozgad
Seyhan
izmir
Çankırı
Yozgad
Çanakkale
İstanbul
Kocaeli
Manisa
Eskişehir

Arvas
Asal
Ataç
Ataç
Ataç
Atalay
Atalay
A tay
Atay
Atlı
Aydar
Aydın
Aykaç
Aykurt

(ibrahim)
(Faik)
(Hasan Fehmi)
(Dr. Galip)
(Emin)
(Naim)
(Besim)
(Falih Rrfkı)
(Cemil)
( ö l . Aşir)
(Kâzım)
(Mi tat)
(Fazıl Ahmed)
(İzzet Ulvî)

B

Baku
Balkan
Balta
Baltacıoğlu
Banguoğlu
Barkan
Bar] as
Barutçu
Başak
Başkaya
Batn
Bayar
Baydar
Bayındır
Bayizit
Baykan
Bayrak
Baysal
Baytın
Bayur
Bekata
Bekit
Bele
Belül
Beriker
Berker
Berker
Berker
Berkman

Van
Denizli
GOmüşane
İstanbul
Tekirdağ
Çorum
Kütahya
Ankara
Sinob
Bursa
İsparta
Trabzon
Elâzığ
Eskişehir

(43)

(Gl. Mürsel)
(Fuad)
(Tahsin Bekir)
(İsmail Hakkı)
(Tahsin)
(Emrullah)
(Cemil Said)
(Faik Ahmed)
(İsmail Hakkı)
(Yusuf)
(Salâhattin)
(Celâl)
(Nasuhi)
(Atıf)
(Dr. Kemali)
(Belkis)
(Halid)
(Faik)
(Arif)
(Hikmet)
(Hıfzı Oğuz)
(Rüştü)
(Gl. Refet)
(fiasan Cavid)
(Turhan Cemal)
(Dr. Muhtar)
(Kâzım)
(Nİhad)
(Dr. Hamdi)

Kocaeli
Edirne
Rize
Afyon Karalı isa
Bingöl
Malatya
Gazianteb
Trabzon
Sivas
Denizli
Çanakkale
Î7mir

Malatya
İstanbul
Maraş
Ankara
Ağrı
Kayseri
Ankara
Manisa
Ankara
Diyarbakır
İstanbul
Rize
İçel
İçel
Urfa
Van
Denizli

Bilgin
BiLsel
Binal
Binkaya
Birsel
Bleda
Bodrumlu
Boya
Bozkurt
Boztepe
Börekçi
Bulayırlı
Burcu
Bürge

(Vehbi)
(Cemil)
(Muhsin Adil)
(Abidin)
(Münir)
(Mitat Şükrü)
(Avram Galânti)
(Münib)
(Mahmud Esad)
(Halil Nihad)
(Raşit)
(Rusuhi)
(Osman Nizayi)
(Dr. Fazıl Şerefeddin)

Konya
Samsun
Konya
Kastamonu
izmir
Sivas
Niğde
Van
izmir
Trabzon
Ankara
Çanakkale
Balıkesir
Kocaeli

O (8)
Canbolat
Camtez
Cantekin
Cebesoy
Cimcoz
Coşar
Coşkan
Cura

(Dr. Muzaffer)
(Refet)
(Dr. Mustafa)
(Gl. Ali Fuad)
(Salâh)
(Hüseyin Sami)
(Tahsin)
(Dr. Hüseyin Hulki)

Gazianteb
Bursa
Çorum
Konya
istanbul
Urfa
Kastamonu
izmir

Ç (18)
Çağıl
Çağlar
Çakır
Çalışlar
Çam
Çam aş
Çambel
Çarıklı
Çelen
Çelik
Çelikkol
Çerçel
Çetinkaya
Çobanoğlu
Çınar
Çoruk
Çubukçu
Çumrau

74

(Münir)
(Behçet Kemal)
(Hüsnü)
(Orgeneral Izzeddin)
(Salâhattin)
(İsmail)
(Hasan Cemil)
(Hacim)
(Hamdi)
(Kemal)
(Sabri)
(Haydar)
(Ali)
(Fuad)
(Esat)
(Hilmi)
(Arif)
(Sedad)

Çorum
Erzincan
Samsun
Muğla
Seyhan
Ordu
Bolu
Balıkesir
Kastamonu
Seyhan
Tokad
Afyon Karahisar
A f y o n Karahisar
Kırşehir
izmir
Kastamonu
Ankara
Konya

D (31)
Dağ
Daghoğlu
Dalda!
Day
Delilbaşı
Demir
Demir
Demirag
Demiray
Demirel
Demirhan
D en izm en
Develi
Devrim
Devrin
Diker
Dikmen
Dikmen
Dilenire
Dilmen
Ding
Doğan
Dolunay
Dumlu
Dursunoğlu
Dura
Durudoğan
Durukan
Durukan
Düşünsel
DüzgSren

(Ressam Şevket)
(Hikmet Turhan)
(Fevzi)
(Sim)
(Dr. Ali Süha)
(Memed)
(Dr. Vehbi)
(Abdurrahman Naci)
(Ekrem)
(Eşref)
(GL Pertev)
(Ahmed Hamdi)
(Muammer)
(Ali Şelhum)
(Şinasi)
(Dr. Hayrullah)
(Ali)
(Ahmed Hamdi)
(Dr. Saim Ali)
(İbrahim Neemi)
(Raif)
(Korgl. Kemal)
(Rifat)
(Nafiz)
(Cevat)
(Aziz)
(Gl. Hasan)
(Gl. E y ü p )
(Zühtü)
(Feridun Fikri)
(Gl. Seyfi)

Siird
Antalya
Ankara
Trabzon
Kütahya
Balıkesir
Ordu
Sivas
Edirne
Kars
Erzurum
İstanbul
Tokad
Hatay
Zonguldak
istanbul
Kocaeli
Konya
Rize
Burdur
Erzurum
Kırklareli
Niğde
Erzurum
Kars
Bursa
Kara
Hatay
Samsun
Bingöl
Mardin

E (33)
Ecevit
Bdgüer
Eker
Eldeniz
Elgün
Engin
Engineri
Epikmen
Erbay
Ercin
Erdoğan
E rem

(Dr. Fahri)
(Rıdvan Nafiz)
(İsmet)
(Gl. Naci)
(Nakiye)
(Amiral Fahri)
(Sekip)
(Sadettin)
(Sabiha)
(Osman)
(Şevket)
(Ali Rıza)

Kastamonu
Manisa
Çorum
Seyhan
Erzurum
Samsun
Burdur
izmir
Samsun
Manisa
Gümüşano
Çoruh

Ergeneli
Krgin
Ergun
Erhan
Eriş
Erişirgil
Erişken
Erkin
Erkmen
Ertan
Ertem
Ertem
Ertan
Esen
Eaen
Esenbel
Esendal
Esmer
Etcioglu
Byiboğlu
Ezgü

(Hilmi)
(Edib)
(Şevki)
(Ahmed Münir)
(Muammer)
(Emin)
(Resai)
(Behiç)
(Muhlis)
(Muhtar)
(Sadri)
(İsmail)
(Rıza)
(Ahmed)
(Ali Rıza)
(Atıf)
(Memduh Şevket)
(Ahmed Şükrü)
(Pertev)
(Daniş)
(İhsan)

T
Fenmeaı
Fırat
Fırat

Gerçekar
Germen
Göker
Göker
Gökmen
Göksel
Göksidan
Gökte p«
Gole
Gönene
Gövaa
Gölek
Günaltay
Gûndûzalp
Güney
Güntekin
Günver

(3)

(Refik)
(Abdülhak)
(Naşit)

a

Çanakkale
Mardin
Konya
Bursa
Ankara
Zonguldak
Tokad
Çankırı
Kütahya
Bitlis
Kütahya
Manisa
Mardin
Bilecik
Siird
Sivas
Bilecik
İstanbul
Balıkesir
Trabzon
Samsun

Kocaeli
Erzincan
Samsun

(22)

(Mustafa Fehmi)
(Dr. Mazhar)
(Galib Bahtiyar)
(Ali Muzaffer)
(Fatin)
(Temel)
(Ali Reşat)
(Nuri)
(Münir Hüsrev)
(Mebrure)
(İbrahim Alâettin)
(Kasım)
(Şemsettin)
(Mahmut Nedim)
(Sadullah)
(Reşat Nuri)
(Haydar)

Bursa
Aydın
Intanbul
Konya
Konya
Trabzon
Hakkâri
Aydın
Erzurum
Afyon Karahisar
İstanbul
Bilecik
Sivas
Edirne
Muğla
Çanakkale
Denizli

Güran
Gürel
Güreli
Güven
Güvendiren

(Dr. Refik)
(Ahmet)
(Recai)
(Perid Celâl)
(Fatin)

Borsa
Zonguldak
Gümüşane
içel
Bursa

H (2)
Hamal
Hatipoğlu

(Ferit)
(Şevket Raşit)

istanbul
Manisa

I (3)
İlgaz
Irmak"
Işık

(Haaene)
(Dr. Sadi)
(Hikmet)

Hatay
Konya
Sivas

î (7)
Içöz
llter
inan
Inankur
îneedayı
înönü
Işcen

(Sırrı)
(Aziz Saınih)
(Atıf)
(Emin)
(Cevdet Kerim)
(ismet)
(Şemsa)

Yozgad
Erzincan
Çankırı
içel
Sinob
Ankara
Seyhan

K (45)
Kâatcüar
Kahraman
Kal aç
Kaleli
Kalfagil
Kamçı!
Kamu
Kansu
Kansu
Kaplan
Karaağaç
Karabacak
Karabekir
Karacan
Karadeniz
Karagülle

(Dr. Sâada Emin)
(Dr. Galip)
(Ahmed Hilmi)
(Bekir)
(Feyzi)
(Atıf)
(Kemalettin)
(Mazhar Müfid)
(Nafi Atuf)
(Rasih)
(Mükerrem)
(Hasan)
(Gl. Kâzım)
(Şeraf ettin)
(Raif)
(Hulki)

Manisa
Antalya
Kayseri
Gazianteb
Erzincan
Çanakkale
Rize
Çoruh
Kırklareli
Maraş
İsparta
Zonguldak
istanbul
Kars
Trabzon
Konya

Karamuğla
Karamursal
Karan
Karaosman
Karslıoğlu
Kayaalp
Kayaoğlu
FCeşmir
KıhçoğTa
Kişioğlu
Kıtabcı
Kitapçı
Koçak
Konuk
Koraltan
Korkmaz
Kortel
Kotan
Kovalı
Kökdemir
Köken
Köprülü
Kunt
Kural
Kurdoğlu
Kutman
Kııyucak
Küçüka
Küçükler

(Cemal)
(Ziya)
(Hayrettin)
(Kâni)
(Yusuf Duygu)
(Nuri)
(Mihal)
(Halid Nazmi)
(Hakkı)
(Hasan)
(Hüsnü)
(Kâmil)
(Şükrü)
(Dr. Sadi)
(Refik)
(Salim)
(Hüsnü)
(Kâmil)
(Cemal)
(Dr. Bahaddin)
(Rahmi)
(Fuad)
(Bekir Sıtkı)
(Dr. Hüsamettin)
(Faik)
(Salâhaddin)
(Hazım Atıf)
(Naili)
(Hulusi)

Muğla
istanbul
Balıkesir
Manisa
Yozgad
Çorum
Ankara
Tokad
Muş
Elâzığ
Muğla
Sivas
Erzurum
Bursa
içel
Yozgad
Istanbnl
Muş
Tokad
Sinob
l7rmir

Kars
Hatay
Antalya
Manisa
Kütahya
Zonguldak
Denizli
Balıkesir

L (2)
Levend
Levent

(Agâh Sırrı)
(Dr. Rıza)

M
Melek
Menıik
Menemencioğlu
Menemencioğlu
Menderes
Mengi
Menteşe
Menteşeoğlu
Mıhçıoğlu
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Aydın
A y dm

(9)

(Dr. Abdurrahman)
(Dr. Fatma)
(Numan)
(Hasan)
(Adnan)
(Halid)
(Halil)
(Feridun Osman)
! Halil Naci)

Gazianteb
Edirne
istanbul
Mardin
Aydın
Niğde
izmir
Muğla
Ankara

O (U)
Ocak
Okay
Oktay
Onaran
Onat
Onat
Onay
O rai
Oran
Orbay
Orhon
Orucoğhı
Osm»
Osten

(Osman )
f Kâzım)
(Dr. Esad)
(Halid)
(Hikmet)
(Naim Hâzim)
(Talât)
(Cavid)
(Ekrem)
(Ziya)
(Zihni)
(Hulusi)
(Bülent)
(Necini)

ö
ödül
ögeî
Öker
ökmen
Öngören
örgeevren
örs
öymen
öymen
Özalp
özcağlar
ö z damar
özdamar
özdemir
özelçi
özençi
özey
özoğuz
özpazarbası
özsoy
öztrak
öztuzcu

Diyarbakır
Konya
Kars
tzmir
Balıkesir
Konya
Çankırı
Seyhan
izmir
Kastamonu
Kars
Sinob
Bitlis
Giresran

(22)

(Şevket)
(Şükrü Ali)
(Muttalip)
(Mümtaz)
(Dr. ibrahim Tali)
(Süreyya)
(Dr. Kâmran)
(Hıfzırrahman Raşit)
(Pakihe)
(Gl. Kâzım)
(Cemil)
(tstamat)
(Hüsnü)
(Sefİk)
(Dr. Cafer)
(Yusuf Zıya)
(Yaşar)
(Esad)
(Memed Şevket)
(Reşid)
(Payık)
(Nail)

Kırklareli
istanbul
Malatya
Ankara
Diyarbakır
Balıkesir
izmir
Bolu
istanbul
Balıkesir
Bolu
Eskişehir
İsparta
Gazianteb
Malatya
Zonguldak
Manisa
Kars
Malatya
Kayseri
Tekirdağ
Samsun

P (9)
Pars
Pas in
Pek

(Muhittin Baha)
(Rıfkı Refik)
(Sedad)

BujfKa
Ağrı
Kocaeli

1'ek can
Pekel
Pekel
Peker
Pektaş
Poroy

(Hâmid)
f Ekrem)
(Galib)
(Receb)
(Müıri)
(Nâzım)

Kütahya
Tekirdağ
Tokad
Kütahya
Malatya
Tokad

B (1)
Rend»

(Mustafa Abdülhalik) Çankırı

Sabuncu
Sadak
Sağıroğlu
Sağıroğlu
.Saka
Saltuğ
Saraeoğlu
Sarkan
Sandal
Satır
Sayar
Sayın
Sazak
Selek
Seler
Selçuk
Selgil
Seven gîl
Sevuk
Sevüktekin
Sezer
Sılan
Sılay
Simer
Siren
Sirer
S irmen
Somyürek
Soy demir
Soyer
Soylu
Sökmen
Sökmen
Sökmensüar
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S (37)
(ismail)
(Necmettin)
(Sabit)

(Halet)
(Hasan)
(Rıza)
(Şükrü)
(Haldun)
(Vehbi)
(Dr. Kemal)
(Ayet)
(Kemal)
(Emin)
(Cabir)
(Faik)
(Ham di)
(Dr. Almıed Hâmid)
(Refik Ahmet)
(î«mail Habib)
(Gl. Kiazun)
(Dr. Zeki Mesut)
(Necmeddin Sahir)
(Tevfik Fikret)
(Dr. M. Talât)
(Celâl Sait)
(Peşat Şemsettin)
(Fuad)
(Dr. Hasan Vasıf)
(Gl. Zeki)
(Razi)
(Faik)
(Tayfur)
(Gl. ihsan)
(Şükrü)

Giresun
Sivas
Elâzığ
Malatya
Trabzon
Kastamonu
izmir
Manisa
istanbul
Seyhan
Giresun
Malatya
Eskişehir
GümÜşane
Kırşehir
Hatay
Afyon Karahisar
Tokad
Sinob
Diyarbakır
Ordu
Tunceli
Konya
Bursa
Bolu
Sivas
Rize
Giresun
Erzurum
Urfa
Niğde
Antalya
Giresun
Rrzincan

Sümer
Suner
Sungur

(Nurullah Esat)
(Dr. Muhlis)
(Ahıned)

Antalya
Bilecik
Yozgad

Ş (4)
Şahin
Şarlan
Şatır
Şedele

(Memed)
(Hamdi)
(Mustafa Kemal)
(Kemal)

Gazianteb
Ordu
Kayseri
Diyarbakır

T (41)
Talay
T amaç
Taner
Taner
Tankut
Tanpınar
Tansan
Tarcan
Tarhan
Tarhan
Taşçıoğlu
Taşkapılı
Taşkıran
Tecer
Tekeli
Temelli
Tepeyran
Tınaz
Tiridoğlu
Tiritoğlu
Tokad
Toker
Tokgriz
Tolon
Torgut
Tor
Trak
Tugaç
Tugay
Tunca
Tuncay
Turan
Turan
Türel

(Dr. Rasim Ferid)
(Nuri)
. (Muhittin)
(Osman)
(Hasan Reşid)
(Ahmet Hamdi)
(Şeref)
(Selim Sırrı)
(Zeki)
(Ali Rana)
(Ömer)
(Ali)
(Tezer)
(Ahmet Kutsi)
(Esad)
(Tevfik)
(Hazım)
(Gl. Naci)
(Alâettin)
(Fahrettin)
(Emin Aslan)
(Nazmi)
(Dr. Server Kâmil)
(İbrahim)
(Şevket)
(Edip Servet)
(Nazmi)
(Hüsamettin)
(Şefik)
(Dr. Cemal)
(Saffet)
(Kemal)
(İbrahim)
(Ali Rıza)

Niğde
Kastamonu
Kayseri
Malatya
Maraş
Maraş
Zonguldak
Ordu
Amasya
İstanbul
Kayseri
Afyon Karahis
Kastamonu
Urfa
Urfa
Malatya
Niğde
Bursa
Kütahya
Balıkesir
Denizli
Kayseri
Denizli
Kocaeli
Kırşehir
Gümüşane
Tekirdağ
Ağrı
içel
Antalya
Siird
İsparta
Kırşehir
Konya

Türkay
T ürker
T ürkmen
Türkmen
Tursan
Tuz emen
Tüzün

(Behçet)
(Berç)
(Abdülgani)
(Halil)
(Gl. Şefik)
(Cemil)
(Atıf)

V
Uğur
Uludağ
Uluğ
Ulus
Ulusoy
Umay
Uran
Uras
Uras
Us
Uslu
Uşaklı
Uybadm
Uz
Uzay
UzgÖren
Uzunçarşılı

Siird
Afyon Karahisar
Hatay
Zonguldak
içel
İsparta
Çoruh

(17)

(ismail Memed)
(Dr. Osman Şevki)
(Şeref)
(Ahmed)
(Hüseyin)
(Dr. Fuad)
(Hilmi)
(Esad)
(Dr. Aziz)
ı Asım)
(F'eyzullah)
(Ömer Bedrettin)
(Cenül)
(Dr. Behçet)
(Yahya Sezai)
(Vedit)
(ismail Hakkı)

Sivas
Konya
Diyarbakır
Giresun
Niğde
Kırklareli
Seyhan
Amasya
Mardin
Çoruh
Manisa
Kütahya
Tekirdağ
Denizli
Balıkesir
Kütahya
Balıkesir

Ü (5)
Uçöz
Ulgen
Ol km en
Ülkümen
Ürgüblü,

(Hasan)
(Dr. Zihni)
(ismail Hakkı)
(Lûtfi)
(Suat Hayri)

Tunceli
Bolu
İstanbul
Mardin
Kayseri

V (1)
Vardaı

(Rifat)

Zonguldak

Y (20)
Yalçın
Yalçın
Yalman

(îlısau)
(Hüseyin Cahit)
(Hamdi)

Elâzığ
istanbul
Ordu

Yargı Yarunbıyık
Yavuz
Yaycıoğlu
Yeğen a
Yeşilyurt
Yetkin
Yiğit
Yiğitoğlu
Yörük
Yörüker
Yunus
Yurdakul
Yurdakul
Yurdkoru
Yücel
Yüzatk

(Salâh)
(Muammer)
(Tiûtfi)
(AbduUah)
(AUMünif)
(Dr. Ahmed Bubi)
(Suut Kemal)
(tbrahim Süreyya)
(Ali Kemal)
(Ziya)

(Memea Ali)
(Şenime)
(Mehmet Emin)
(Abidin)
(Suad)
(Hasan Âli)
(Fikret)

Kocaeli
Ordu
Trabzon
Maraş
Seyhan
Burdur
Urfa
Kocaeli
Amasya
Ankara
Samsun
İzmir
İstanbul
Sivas
Afyon Karaidsar
İzmir
Giresun

Z (2)
Zabcı
Zırh

(Mahmud Nedim)

(Ali)

Malatya
Rize »

2

Mebusların Doğum Tarihlerine Göre Tasnifi "

İ8G4 doğumlular (1)
Tepeyran (Hâzıra)

Niğda

1868 doğumlular (J)
Artel (Suphi)

1

Kocaeli

İ869
Gerçeker (Mustafa Fehmi)
.Yurdakul (Mehmet Emin)

Bursa
İstanbul

doğumlular

(3)

Kel<T (Faik)

Kırşehir

1870 doğumlular (1)
Türkef (Berç)

Afyon Karahisar

1871 doğumlular (S)
Gl. Demirhan (Pertev)

Erzurum

Akkaya (Münir)

Giresun

187i doğurdular (S)
Kılıçoğlu (Hakkı)
Çamaş (İsmail)

28 a.g.e., 424-433. ss.

84

Muş
Ordu

. Boya (Münih)

Ym

Dr. Güran (Fefîk)
Güvendiren (Fatin)
Gl. Sökmen (İhsan)

187$ doğumlular (5)

Bursa
Bursa
Oiresuu

Akyüz (Ali Kâmi)
Karamursal (Ziya)

İstauum
istanbul

1874 doğumlular (îl)
Kansü (Alazhar Miifid)
Çağıl (Münir)
Dinç (Raif)
İnankur (Emin)
Menteşe (Halil)
Karaosman (Kânı)

Çoruh
Çorum
Erzurum
İçel
İzınir
Manisa

Bodrumlu (Avram Galanti)
Soylu (Faik)
, Tarean (Selim Sırrı)
Yeğena (Ali Münif)
Bleda (Mitat Şükrü)

Niğde
Niğde
Ordu
Seyhan
Sivas

1876 doğumlular (16)
Baytın (Arif)
Burcu (Osman Niyazi)
Kayaalp (Nuri)
•Dr. öngören (İbrahim Tali)
Üzdamar (Hüsnü)
Dr. Diker (Hayrullah)
Yalçın (Hüseyin Cahit)
Özoğuz (Esad)

Ankara
Balıkesir
Çorum
Diyarbakır
İsparta
istanbul
istanbul
Kars

Saltuğ (Rıza)
Toker (Nazmi)
Dikmen (Ali)
Ezgü (İhsan)
Gl. Eldeniz (Naci)
Ressam Dağ (Şeyket)
Berker (Nihad)
Özençi (Yusuf Ziya)

Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
Samsun
Seyhan
Siird
Van
Zonguldak

1876 doğumlular (3)
Âkgöl (Eyüp Sabri)
Arseven (Celâl Esad)

Çorum

Denizmen (Ahmed Hamdi)

GL Alpman (Refet)
Eker (ismet)
Gl. Şevüktekin Kiazım)
Üter (Aziz Samih)
Şahin (Mehmet)

Aydın
Çorum
Diyarbakır
Erzincan
Oazianteb

istanbul

Ib'anbul

1877 doğumlular (9)
Cimcoz (Salâh)
Hamal (Ferit)
Kitapçı (Kâmil)
Karabacak (Hasan)

istanbul
istanbul
Sivas
Zonguldak
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1878 doğumlular

Çetinkaya (Ali)
Gl. Anılmış (Nihat)
Korgl. Alptoğan (Abdullah)
Erkin (Behiç)
Dr. Cantekin (Mustafa)

Afyon Karahisar
Ankara
Bolu
Çankırı
Çorum

(10)

Gökmen (Fatin)
Barkm (Emrullah)
Belül (Hasan Cavit)
Yurdakul (Abidin)
Vardar (Rifat)

Konya
Malatya
Rize
Sivas
Zonguldak

1879 doğumlular (13)

Aktın (Nafiz)
Dr. Kural (Hüsamettin)
Uzay (Yahya Sezai)
Çambel (Hasan Cemil)
Başkaya (Yusuf)
Ağralı (Fuad)
özdamar (îstamat)

Amasya
Antalya
Balıkesir
Bolu
Denizli
Elâzığ
Eskişehir

Ataç (Hasan Fehmi)
Dr. Ataç (Galip)
.Korgl. Doğan (Kemal)
Yalman (Hamdi)
Bilsel (Cemil)
îçöz (Sırrı)

1880 doğumlular

Demir (Memed)
Canıtez (Refet)
Erhan (Ahmed Münir)
Kişioğlu (Hasan)
Duınlu (Nafiz)
Aykurt (izzet Ulvi)
Tör (Edip Servet)
Orbay (Ziya)

Balıkesir
Bursa
Bursa
Elâzığ
Erzurum
Eskişehir
(îünıüşane
Kastamonu

Çarıklı (Hacim)
Gl. Atlr (Âşir)
Renda (Mustafa Abdülhalik)
Dr. Tokgöz (Server Kâmil)
Sağıroğlu (Sabit)
Ol, Tursan (Şefik)
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Balıkesir
Bursa
Çankırı
Denizli
Elâzığ
îçel

(15)

Tolon (ibrahim)
Yiğit (İbrahim Süreyya)
Rrçin (Osman)
Gl. Düzgören (Seyfi)
Dr. Dil emre (Saim Ati)
Esen (Ali Rıza)
Uybadm (Cemil)

1881 doğumlular

Gümüşane
İstanbul
Kırklareli
Ordu
Samsun
Yozgad

Kocaeli
Kocaeli
Manisa
Mardin
Rize
Siird
Tekirdağ

(12)

fil. Bele (Refet)
fiöker (Galib Bahtiyar)
Köken (Rahmi)
Onaran (Halid)
Başak (ismail Hakkı)
Soyer (Razi)

istanbul
istanbul
îzmir
İzmir
Sivas
Urfa

1882 doğumlular

Uras (Esad)
Dr. Alataş (Hulusi)
01. Özalp (Kâzım)
fil. Tınaz (Naci)
Kamçıl (Atıf)
Bekit (Rüştü)
Fırat (Abdülha'k)
Akyürek (Aziz)
Elamın (Nakjye)
Sazak (Emin)
Gl. Durukan (Eyüp)
Türkmen (Abdülgani)

Amasya
Aydm
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
Diyarbakır
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Eskişehir
Hatay
Halay

01. Karabekir (Kâzım)
Tarhan (Ali ilana)
Gl. Durudoğan (Hasan)
01. Baku (Mürsel)
Fenmcn (Refik)
01. Cebesoy (Ali Fuad)
Atalay (Besim)
Orgl. Çalışlar (İzzeddin)
Günaltay (Şemsettin)
Üztrak (Fayık)
Erişken (Resai)
Boztepe (Halil Nihad)

1883 doğumlular

Daldal (Fevzi)
Esendal (Memduh Şevket)
Kücüka (Naili)
Gl. Soydemir (Zeki)
Erdoğan (Şevket)
Bayındır (Atıf)
Demirel (Eşref)

Ankara
Bilecik
Denizli
Erzurum
Gümüşane
İstanbul
Kars

Ankara
Çoruh
Çoruh
Elâzığ
Gümüşane
İzmir
Kayseri

İstanbul
İstanbul
Kars
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Muğla
Sivas
Tekirdağ
Tokad
Trabzon

(14)

Orhon (Zihni)
özpazarba-şı (Memed Şevket)
Zabeı (Mahmud Nedim)
Korgl. Artnnkal (Ali Rıza)
Kaplan (Rasih)
Çelikkol (Sabri)
Türkmen (Halil)

1884 doğuvüular

înönü (İsmet)
Erem (Ali Rıza)
Us (Asım)
Aykaç (Fazıl Ahmed)
Güreli (Recai)
Bayar (Celâl)
Özsoy (Reşid)

(24)

Kars
Malatya
Malatya
Manisa
Maraş
Tokad
Zongulda'

(14)

Alpaya (İrfan Ferid)
Güney (Sadullah)
Mengi (Halid)
Uran (Hilmi)
Tuncay (Saffet)
Paroy (Nâzrm)
Arvns (İbrahim)

Mardin
Muğla
Niğle
Seyhan
Siird
Tokad
Van
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1885

Dr. Tunca (Cemal)
Pars (Muhittin Baha)
Tüzün (Atıf)
Günver (Haydar)
Koçak (Şükrü)
Ozdemir (Şefik)
Karaağaç (Mükerrera)
Ödül (Şevket)
Dr. Umay (Fuad)

Antalya
Bursa
Çoruh
Denizli
Erzurum
(lazianteb
îsparta
Kırklareli
Kırklareli

âAfj-umhılar

Engin (Edip)
Akyazı (Şevket)
Dr. Demir (Vehbi)
Çam (Salâhattin)
Esenbel (Atıf)
Peke.l (Ekrem)
Saka (Hasan)
Arat (Celâl)

1886 dvğumhdar

Baltacıoğlu (ismail Hakkı;
Öğcl (Şükrü Ali)
Sandal (Vehbi)

Afyon K.
istanbul
İstanbul-

(17)

Mardin
Ordu
Ordu
Seyhan
Sivas
Tekirdağ
Trabzon
Yozgad

(6)

Baysal (Faik)
Kitabcı (Hüsnü)
Kotan (Kâmil)

Kayseri
Muğla
Muş

1887 doğumlular (13)

Dr. Germen (Mazhar)
Dr. Sun er (Muhlis)
Ergenen' (Hilmi)
Balkan (Fuad)
Saraçoğlu (Şükrü)
Dr. Oktay (Esad)
Taşçıoğlu (Ömer)

Aydm
Bilecik
Çanakkale
Edirne
İzmir
Kars
Kayseri

Akça (Ragıb)
Dr. Delilhası (Ali Süha)
E rten (Rıza)
Apak (Rahmi)
Trak (Nar.mi)
Berker (Kâzım)

Kocaeli
Kütahya
Mardin
Tekirdağ
Tekirdağ
l'rfa

JS8S doğumlular (14)

örgeevren (Süreyya)
Uzunçarşıh (İsmail Hakkı)
Onay (Talât)
Akdoğan (Hasan)
Arukan (İzzet)
Aydar (Kâzım)
Binkaya (Abidin)

Balıkesir
Balıkesir
Canlan
Çorum
Eskişehir
İsparta
Kastamonu

Çonık (Hilmi)
Kalaç (Ahmed Hilmi)
Teker (Receb)
Dr. Talay (Rasim Ferid)
Zırh (Ali)
Durukan (Zülıtü)
Amiral Engin (Fahri)

Kastamonu
Kayseri
Kütahya
Niğdo
Bize
Samsun
Samsun

1889 döğuml-ulur (19)

Tugay. (Hüsamettin)
Göktepe (Nuri)
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Agn
Aydm

Dilmen (ibrahim Necini)
Bulayırlı (Rusuhi)

Burdur
Çanakkale

Dr. Arkan (Akif)
Asal (Faik)
Dr. Somyürck (Hasan Vasıf)
Koraltan (Refik)
Gövsa (İbrahim Alâettin)
Yargı (Salâh.)
Erjnm (Şevki)
Göker (Ali Muzaffer)

Çankırı
Denizli
0 i resim
İçel
Utanhıü
Kocaeli
Konya
Konya

Karagülle (Huîki)
Onat (Naim Hazim)
Dr. Uludağ (Osman Şevki)
özey (Yaşar)
Arıkoğlu (Damar)
Day (Sırrı)
Karshoğlu (Yusuf Duygu)

Konya
Konya
Konya
Manisa
Seyhan
Trabzon
Yozgad

1890 doğumlular (20)

Pasiu (Rıfkı Refik)
Aksoy (Numan)
Karan (Hayrettin)
Küçükler (Hulusi)
Onat (Hikmet)
D emi ray (Ekrem)
Göle (Münir Hüsrev)
Kortel (Hüsnü)
Oran (Ekrem)
Köprülü (Fuad)

Ağn
Antalya
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Edirne
Erzurum .
İstanbul
İzmir
Kars

Coşkan (Tahsin)
Şatır (Mustafa Kemal)
Kansu (Nafi Atuf)
Srlay (Tevfik Fikret)
Sağıroğlu (Halet)
Ertem (İsmail)
Demirağ (Abdurrahman Naci)
Sadak (Necmeddin)
Pekel (Galip)
Tansan (Şeref)

1891 doğumlular

Çerçel (Haydar)
Ağaoğulları (Mehmet Edip)
Sökmensüer (Şükrü)
Sananca (İsmail)
Erkmen (Muhlis)
Bayur (Hikmet)

Afyon Karahisar
Edirne
Erzincan
Giresun
Kütahya
Manisa

Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Konya
Malatya
Manisa
Pivas
Sivas
Tokad
Zonguldak

(İl)

Edgüer (Rıdvan Nafiz)
Menemencioğlu (Hasan)
Yarımbryık (Muammer)
Göksel (Temel)
Erişirgil (Emin)

Manisa
Mardin
Ordu
Trabzon
Zonguldak

1892 doğumlular (26)

Bayrak (Halid)
Sökmen (Tayfur)
Akpınar (Muzaffer)
Etçioğlu (Pertev)
Düşünsel (Feridun Fikri)
Dr. Ülgen (Zihni)
Dr. Yeşilyurt (Ahmed Ruhi)
Dr. Simer (M. Talât)
Oüntekin (Reşat Nuri)
Dr. Berkman (Hamdi)
Ulug (Şeref)

Ağn
Antalya
Balıkesir
Balıkesir^
Bingöl
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Denizli
Diyarbakır

Gündüzalp (Mahmut Nedim)
Beriker (Turhan Cemal)
Dr. Bcrker (Muhtar)
Menemencioğlu (Numan)
Bozkurd (Mahmud Esad)
Dursunoğlu (Cevat)
Karacan (Şerafettin)
Çelen (Hamdı)
Tamaç (Nuri)
Okay (Kâzrm)
Kurdoğlu (Faik)

Edirne
îçel
îçel
İstanbul
izmir
Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Konya
Manisa
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Çakır (Hüsnü)
Atay (Cemil)

Samsun
Sinob

Dr. Kökdcmir (Bahattin)
Sevük (İsmail Habib)

Sinob
Sinob

1X93 doğumlular (20)

Atay (Falih Rıfkı)
Kayaoğlu (Mihal)
Dr. Kahraman (Galip)
Dr. Levent (Rıza)
Tiritoğlu (Fahrettin)
Esen (Ahmed)
Tokad (Emin Aslan)
Dr. Uz (Behçet)
Dr. Ağakay (Memed Ali)
Esmer (Ahmed Şükrü)

•

Tarhan (Zeki)
Levend (Agâh Sim)
Dr. Konuk (Sadi)
Güven (Ferid Celâl)
Çınar (Esat)
Epikmen (Sadettin)
Bay dar (Nasuhi)

Ankara
Ankara.
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Denizli
Denizli
Gazianteb
İstanbul

Dr. Cura (Hüseyin Hulki)
Dikmen (Ahmed Hamdi)
öker (Muttalip)
Sayın (Kemal)
Temel (Tevfik)
Tankut (Hasan Reşid)
Şarlan (Hamdi)
Eyiboğlu (Daniş)
Coşar (Hüseyin Sami)
Gürel (Ahmed)

îzmir
Konya
Malatya
Malatya
Malatj'a
Maraş
Ordu
Trabzon
Urfa •
Zonguldak

18.94 doğumlular (13)

Amasya
Aydın
Bursa
içel
izmir
izmir
Malatya

Dr. Sezer (Zeki Mesut)
Yörüker (Memed Ali)
Incedayı (Cevdet Kerim)
Orucoğlu (Hulusi)
Barutçu (Faik Ahmed)
Sung-ur (Ahmed)

Ordu
Samsun
Sinob
Sinob
Trabzon
Yozgad

1895 doğumlular (11)

Taskapılı (Ali)
Ökmen (Mümtaz)
Duru (Aziz)
înan (Atıf)
Al tuğ (Salim)
Göksidan (Ali Reşat)

Afyon Karahisar
Ankara
Bursa
Çankırı
Erzurum
Hakkâri

Pcktaş (Mihri)
Fırat (Naşit)
Uğur (ismail Memed)
Aydın (Mitat)
Karadeniz (Raif)

Malatya
Samsun
Sivas
Trabzon
Trabzon

1896 doğumlular (12)

Dr. Melek (Abdurrahman)
Yüzatlı (Fikret)
Turan (Kemal)
Dr. Ecevit (Fahri)
Turan (İbrahim)
Uzgören (Vedit)
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Gazianteb
Giresun
İsparta
Kastamonu
Kırşehir
Kütahya

Dr. Ozelçi (Cafer)
Taner (Osman)
Karamuğla (Cemal)
Sılan (Necmeddin Sahir)
Tekeli (Esad)
Alhoğlu (Mahmut)

Malatya
Malatya
Muğla
Tunceli
Urfa
Yozgad

1897: doğumlular

Eriş (Muammer)
Dr. Alper (Cemal)
Ulus (Ahmed)
Tüzemen ("Cemil)
Birsel (Münir)
Yücel (Hasan Ali)

Ankara
Çorum
Giresun
İsparta
İzmir
izmir

(11)

Pek (Sedad)
Develi (Muammer)
Keşmir (Halîd Nazmi)
Arkant (Ziya)
Kuyucak (Hâzrm Atıf)

Kocaeli
Tokad
Tokad
Yozgad
Zonguldak

1898 doğumlular (7)

Yunus (Şehime)
Taner (Muhittin)
Çobanoğlu (Fuad)
Ertem (Sadri)

îzmir
Kayseri
Kırşehir
Kütahya

Hatipoglu (Şevket Raşit)
Dr. Kâatçılar (Sâada Emin)
Işık (Hikmet)

1899 doğumlular

Baykan (Belkis)
Sümer (Nurullah Esat)
Menderes (Adnan)
özçağîar (Cemil)
Yalçın (ihsan)
Aksoy (Ömer Asım)

Ankara
Antalya
Aydın
Bolu
Elâzıjr
Gazianteb

Gönenç (Mebrure)
DağlıoğTu (Hikmet Turhan)
öymen (Ilıfzrrrahman Raşit)
Akgüç (Atıf)

Afyon E.
Antalya
Bolu
Bursa

Amasya
Ankara
Ankara
Diyarbakır
İstanbul'

İzmir
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Rize

(8)

Kaleli (Bekir)
övmen (Fakihe)
Akın (Zühtü)
Erbay (Sabiha)

Î901 doğumlular

Yiğitoğlu (Ali Kemal)
Börekçi (Raşit):
Yörük (Ziya)
Ocak (Osman)
Ol km en (ismail Hakkı)

(11)

Dr. örs (Kâmran)
Torgut (Şevket)
Dr. Bürge (Fazıl Şerefeddin)
Türel (Ali Rıza)'
Sirmen (Fuad)

1900 doğumlular

Manisa
Manisa
Sivas

Gazianteb
istanbul
Kırklareli
Samsun

(10)

Bilgin (Vehbi)
Tanpmar (Ahmet Hamdi)
Dr. Uraz (Aziz)
Kamu (Kemalettin)
Tocer (Ahmet Kutsi)

Konya
Maraş
Mardin
Rize
Urfa-.
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1902 doğumlular

Dr. Selgil (Ahmed Hâmid)
Aksoley (Mebrure)
Engineri (Sekip)
Arsal (Sadık Tahsin)
Şedele (Kemal)

Afyon K.
Ankara
Burdur
Çanakkale
Diyarbakır

(9)

İlgaz (Hasene)
Balta (Tahsin Bekir)
îşcen (Şemsa)
Ataç (Emin)

Hatay
Rize
Seyhan
Tekirdağ

1903 doğumlular (15)

Çubukçu (Arif)
Mıhçroğlu (Halil Naci)
Dr. Memik (Fatma)
Sayar (Ayet)
Anman (Benal)
Taşkıran (Tezer)
Ürgüplü (Suat Hayri)
Pekcan (Hâmid)

Ankara
' Ankara
Edirne
Giresun
İzmir
Kastamonu
Kayseri
Kütahya

Tiridoğlu (Alâettin)
Dr. Bayizit (Kemali)
Ulusoy (Hüseyin)
Türkay (Behçet)
S irer (Reşat Şemsettin)
Sevengil (Refik Ahmet)
Yetkin (Suut Kemal)

Kütahya
Maraş
Niğde
Siird
Sivas
Tokad
Urfa

1904 doğumlular (10)

Bangıoğlu (Tahsin)
Çunırah (Sedad)
Dr. Irmak (Sadi)
Kutman (Salâhattin)
Uşaklı (Ömer Bedrettin)

Bingöl
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya

Menteşeoğlu (Feridun Osman)
Dolunay (Rifat)
Oral (Cavit)
Abanozoğlu (Salise)
Korkmaz (Salim)

Muğla
Niğde
Seyhan
Trabzon
Yozgad

1905 doğumlular (12)

Yurdkoru (Suad)
Batu (Salâhattin)
Abadan (Yavuz)
Barlas (Cemil Said)
Kunt (Bekir Sıtkı)
Tugay (Şefik)

Afyon K.
Çanakkale
Eskişehir
Gazianteb
Hatay
İçel

Binal (Muhsin Adil)
Uslu (Feyzullah)
Yaycıoğlu (Abdullah)
Ülkümen (Lûtfi)
Çelik (Kemal)
Devrin (Şinasi)

Konya
Manisa
Maraş
Mardin
Seyhan
Zonguldak

1906 doğumlular (7)

Gülek (Kasım)
Siren (Celâl Said)
Atalay (Naim)
Selçuk (Hamdi)
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Bilecik
Bolu
Çorum
Hatay

Kovalı (Cemal)
Yavuz (Lûtfi)
Uçöz (Hsan)

Tokad
Trabzon
Tunceli

1907 doğumlular

Dr. Canbolat (Muzaffer)
Selek (Cabir)

Gazianteb
Gümüşane

Sarhan (Haldun)
öztuzcu (Nail)

1908 doğumlular

Adal (Hasan Şükrü.)
Çağlar (Behçet Kemal)

Bolu
Erzincan

(4)

Manisa
Samsun

(4)

Osten (Necmi)
Anamur (M. Süreyya)

Giresun
Trabzon

190$ doğumlular (1)

Devrim (Ali Şelhumj

Hatay

1910 doğumlular

Kalfagii (Feyzi)

Erzincan

1911 doğumlular

Bekata (Hıfzı Oğuz)

Ankara

Bitlis

(2)

Dr. Satır (Kemal)

1912 doğumlular

Ertan (Muhtar)

(1)

Seyhan

(2)

Osma (Bülent)

Bitlis
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Mebusların Eğitim-Öğretim ve Meslek Durumlarına Göre Tasnifi

Denizmen (Ahmed Hamdi)
Akyazı (Şevket)

İstanbul
Ordu

Engin (Amiral. Fahri) [ve İn, Samsun
giltere'de],
özençi (Yusuf Ziya)
Zonguldak
Baytar

Esen (Ali Rıza)

(2)

Batu (Salâhattin) [ve Hanov- Çanakkale
ra ve Berlin Yüksek Ziraat]

Siird

Di§ tabibi

Yurdkoru (Suad) [Kısmen]

(2)

Afyon Karahisar Tarhan (Zeki)

Ecole libre des sciences politigues et morales

Aykaç (Fazıl Ahmet)

Amasya

(i)

Elâzığ

Eczacı

Akpınar (Muzaffer)
Saltuğ (Rıza)

25

Balıkesir
Kastamonu

(4)

Kutman (Salâhattin)
Pekel (Ekrem)

Kütahya
Tekirdağ

Evkaf (İ)
Bekit (Rüştü)

Diyarbakır

Harp Akademisi

Iugaç (Hüsamettin)
Gl. Anılmış, (Nihat)
29 a.g.e., 434-442. ss.
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Ağrı
Ankara

(35)

Baytm (Arif)
İnönü (İsmet)

Ankara
Ankara

Özalp (Gl. Kâzını)
Alptoğan (Korgl. Abdullah)
Çarabel (Hasan Cemil)
Gl. Atlı (Âşir)
Gl. Tınaz (Naci)
Erkin (BeniçJ
Erem (Ali Rıza)
îlter (Aziz Samih)
Sökmensüer (Şükrü)
Gl. Demirhan (Pertev)
Koçak (Şükrü)
Gl. Soydemir (Zeki)
Gl. Sökmen (ihsan)
Tör (Edip .Servet)
Gl. Tursan (Şefik)
Gl. Bele (Refet)

Gl. Karabekir (Kâzım)
Ögel (Şükrü Ali)
Karacan (Şerafettin)
Gl. Baku (Mürsel)
Gl. Cebesoy (Ali Fuad)
Peker (Receb)
Zabcı (Mahmud Nedim)
Korgl. Artunkal (Ali Rıza)
Ercin (Osman)
Gl. Düzgören (Seyfi)
Orgl. Çalışlar (Izzeddin)
Güney (Sadullah)
Incedayı (Cevdet Kerim)
Apak (Rahmi)
Uybadm (Cemil)

Balıkesir
Bolu
Bolu
Bursa
Bursa
Çankırı
Çoruh
Erzincan
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Giresun
Gümüşane
içel
istanbul

Harbiye

Çetinkaya (Ali)
Bayrak (Halid)
Gl. Alpraan (Refet)
Kamç.ıl (Atıf)
Akgöl (Eyüp Sabri)
Gl. Scvüktekin (Kiazım)
Ağaoğulları (Mehmet Edip)
Balkan (Fuad)
Kişioğlu (Hasan)
Fırat (Abdülhak [ve Hukuk]
Altuğ (Salim)
Dumlu (Nafiz)
Yüzatlı (Fikret)
Erdoğan (Şevket)
Güreli (Recai)

Afyon K.
Ağrı
Aydın
Çanakkale
Çorum
Diyarbakır
Edime
Edirne
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Giresun
Gümüşane
Gümüşa-ne

istanbul
istanbul
Kars
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Manisa
Mardin
Muğla
Muğla
Sinob
Tekirdağ
Tekirdağ

(30)

Arseven (Celâl Esad) [ve Mül- İstanbul
kiye ve Sanayii Nefise}
Orhon (Zihni)
Kars
Toker (Nazmi)
Kayseri
Korgl. Doğan (Kemal)
Kırklareli.
Tolon (ibrahim) [Jandarma] Kocaeli
Uzgören (Vedit) [Kısmen]
Kütahya
Alpaya (irfan Ferit) [ve Hukuki Mardin
Kılıcoğlu (Hakkı)
Muş
Tarcaıı (Selim Sırrı)
Ordu
Fırat (Naşit)
Samsun
Gl. Eldeniz (Naci)
Seyhan
Esenbel (Atıf)
Sivas
Çelikkol (Sabri)
Tokad
Arat (Celâl)
Yozgad
Türkmen (Halil)
Zonguldak

Hukuk (98)

Tiişkapıh (Ali)
Aksoley (Mebrure)
Bekata (Hıfzı Oğuz)
Kayaoğlu (Mihal)
ökmen (Mümtaz)
Yörük (Ziya) [ve Paris'te]

Afyon K.
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara

Aksoy (Numan)
Antalya
Menderes (Adnan)
Aydın
Burcu (Osman Niyazi)
Balıkesir
Etçioğlu (Pertev) [Kısmen ve Balıkesir,
idadi]
Onat (Hikmet)
Balıkesir
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örgeevren (Süreyya)
Gülek (Kasım) [Paris, Colombia, Londra, Kembriç, Berlin
Üniversiteleri]
Düşünsel (Feridun Fikri) [ve
Paris'te]
Ertan (Muhtar)
Osma (Bülent)
Dilmen (İbrahim Necmi)
Akgüç (Atıf) [ve Roma'da]
Pars (Muhittin Baha)
Arsal (Sadık Tahsin)
Çağıl (Münir)
Başkaya (Yusuf) [Ehliyetna
me İi]
Günver (Haydar)
Küçüka (Naili)
Gündüzalp (Mahmut Nadim)
Kalfagil (Feyzi) '
Abadan (Yavuz) [ve Alman
ya'da]
özdamar (îstamat)
Aksoy (Ömer Asım)
Barlas (Cemil Said [ve Alman
ya'da]
Kaleli (Bekir)
Osten (Necmi)
Kunt (Bekir Sıtkı)
Selçuk (Hamdi)
Beriker (Turhan Cemal) [iki
sene ve idadi]
Güven (Ferid Celâl) [ve Sana
yii Nefise]
Koraltan (Refik)
Tugay (Şefik)
Turan (Kemal)
Tüzemen (Cemil)
Cimeoz (Salâh)
Goker (Galib Bahtiyar)
n a m al (Ferit)
Menemencioğlu (Numan)
Sandal (Vehbi)
Birsel (Münir)
Bozkurd (Mahmud Esad [ve
İsviçre'de]
Çınar (Esat)
Köken (Rahmi)
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Balrkesir
Bilecik

Bingöl
Bitlis
Bitlis
Burdur
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çorum
Denizli
Denizli
Denizli
Edirne
Erzincan
Eskişehir
Eskişehir
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Hatay
Hatay
içel
İçel
İçel
İçel
İsparta
İsparta
İstanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
İzmir
İzmir
İzmir
izmir

Menteşe (Halil) [ve Paris'te]
Oran (Ekrem)
Köprülü (Fuad)
Binkaya (Abidin)
Çelen (Hamdi)
Çorak (Hilmi)
Baysal (Faik)
Özsoy (Reşid) [ve Yüksek Ti
caret]
Şatır (Mustafa Kemal)
Ürgüplü (Suat Hayri)
Akça (Ragıb)
Artel (Subhi)
Pek (Sedad)
Yargı (Salâh)
Bilgin (Vehbi)
Çumrab (Sedad)
Ergun (Şevki)
Karagülle (Hulki)
Sılay (Tevfik Fikret)
Türel (Ali Rıza) [ve Paris'te]
Tiridoğlu (Alâettin) [ve Pa
ris'te]
Edgüer (Ridvan Nafiz)
Uslu (Feyzullah)
Ergin (Edib)
Menemencioğlu (Hasan)
Kitabcı (Hüsnü)
Şarlan (Hamdi)
Yarrmbıyık (Muammer) [Kıs
men ve idadi]
Balta (Tahsin Bekir) [ve Ber
lin]
Sirmen (Fuad) [ve Roma'da]
Zırh (Ali)
Bilsel (Cemil)
Ezgü (ihsan) [ve Mülkiye]
Çelik (Kemal)
Türkay (Behçet)
Atay (Cemil)
Sevük (ismail Habib)
Başak (îsmil Hakkı) [Kısmen
ve orta]
Erişken (Resai)
Poroy (Nâzım) [ve Paris'te]
Anamur (M. Süreyya) [ve
Fransa'da]

İzmir
izmir
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Manisa
Manisa
Mardin
Mardin
Muğla
Ordu
Ordu
Rize
Rize
Rize
Samsun
Samsun
Seyhan
Siird
Sinob
Sinob
Sivas
Tokad
Tokad
Trabzon

Barutçu (Faik Ahmed)

Trabzon

Karadeniz (Raif)

Trabzon

Sılan (Neerneddin Sahir)

Tunceli

Bcrker (Kâzım) [ve Paris'te]

Urfa

Berkcr (Nihad)

Van

Hususî

Sökmen (Tayfur)
Demir (Memet)
Esendal (Memduh Şevket)
Akdoğan (Hasan)
SağıroğJu (Sabit)
Aykurt (îzzet Ulvi)
Şahin (Memed) fve Rüştiye]
Ataç (Hasan Fehmi)
Devrim (Ali Şelhuıu)
Karaınursal (Ziya) [vc lîiiştiye)
Bayar (Celâl)
Onaran (Halid)
Öz oğuz (Esad)
Ödül (Şevket)

Karan (Hayrettin)
Esen (Ahmet)
Demiray (Ekrem)
Demirel (Eşref)
Taseıoğlu (Ömer)
Saym (Kemal)

Tahsil Görenler

Antalya
Balıkesir
Bilecik
Çorum
Elâzığ
Eskişehir
Gazianteb
Gümüşüne
Hatay
istanbul
İzmir
İzmir
Kars
Kırklareli

idarî

Arkant (Ziya) [Bir sene ve Yozgad
lise]
Devrin (Şinasi) [ve Kollejde ve Zonguldak
Paris'te]
Kuyucak (Hâznn Atıf [ve Ko- Zonguldak
lumbia]

Sağıroğlu (Halet) [ve Rürştiye]
Ertem (İsmail) [ve orta]
Mentcşeoğlu (Feridun Osman)
[ve orta]
Soylu (Faik) [ve Rüştiye]
•
Tepeyran (Hâzim)
öztuzcu (Nail) [ve orta]
Ankoğlu (Damar)
Scvengil (Refik Ahmerl)
Eyüboğlu (Daniş)
Coşar (Hüseyin Sami) [ve lise]
Boya (Münih) [ve Rüştiye]
Allıoğlu (Mahmut) [ve idadi]
Karslıoğlu (Yusuf Duygu)

Tahsili Görenler

Balıkesir
Bilecik
Edirne
Kars
Kayseri
Malatva

Sivas

Malatya
Manisa
Muğla
Niğde
Niğde
Samsun
Seyhan
Tokad
Trabzon
Urfa
Van
Vozgad '
Yozgad

(12)

Yaycıoğlu (Abdullah)
Bodrumlu (Avram Ga ani i)
Bleda (Mitat Şükrü i [ve Cenevre'de. Fen tahsili]
Yurdakul (Abidîn)
Höksel (Temel)
Yavuz (Lûtfi)

İlk Tahsil Görenler

Uğur (İsmail Memed)

(27)

M araş
Niğde
Sivas
Sivas

Trabzon
Trabzon

(2)

Karabacak (Hasan)

Zonguldak
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Jandarma

Seler (Faik)

Subay Mektebi

(1)

Kırşehir

Kollejde

Okuyanlar

(3)

Gönenç. (Mebrure)
Afyon Karahisar Pektaş (Mihri)
Türker (Berç) [ve Galatasaray] Afyon Karahisar

Lise Tahsili Görenler

Çubukçu (Arif) [kısmenl
Mıhçıoğlu (Halil Naci)
Engineri (Sekip)
înan (Atıf)
Yalçın (ihsan)
Selek (Oabir) [Fevziye mektebi ticaret kısmı]
Göksidan (Ali Reşat)
Akyüz (Ali Kâmi) Darüşşafakaj

Ankara
Ankara
Burdur,
Çankırı
Elâzığ
Oümüşanc
Hakkâri
İstanbul

Medrese

Gerçek ere (Mustafa Fehmi)
Eker (İsmet) [ve Rüçtiye]
Sazak (Emin) [ve Hususi]
özdemir (Şefik) [Camiülezhcr]

Muallim

öymen (Hıfzırrahman Raşit)
[Almanya'da]
Ocak (Osman) [ve Darülfünun
dan ehliyetnameli]
Elgün (Nakiye)
İlgaz (Hasene)
Atalay (Besim) [Yüksek]
Vlusoy (Hüseyin)
Yalman (Hamdı) [Yüksek]
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(15)

Dikmen (Ali) [Darüşşafaka]
Çam (Salâhattin) [Galatasaray]
Işık (Hikmet) [ve Muallim
Mektebi]
Kitapçı (Kâmil)
Üçüz (Hasan)
Arvas (İbrahim)
Korkmaz (Salim)

Tahsili Görenler

Bursa
Çorum
Eskişehir
Gazianteb

Bolu
Diyarbakır
Erzurum
Hatay
Kütahya
Niğde
Ordu

Kocaeli
Seyhan
Sivas
Sivas
Tunceli
Van
Yozgad

(8)

İnankur (Emin)
Özdamar (Hüsnü)
Onat (Naim Hâzim)
Kaplan (Rasih) [Camiülezher]

Mektebi

Malatya

tçel
İsparta
Konya
Maraş

(13)

Kamu (Kem al ettin) [ve Paris Rize
Ulûmu Siyasiye Mektebi]
Erbay (Sabiha) [Yüksek]
Samsun
Günaltay (Şemsettin) [Yüksek Sivas
ve Sorbondan sertifikalı]
Ataç (Emin)

Tekirdağ

Abanozoğlu (Salise)

Trabzon

Gürel (Ahmet)

Zonguldak

Mühendis Mektebi

Börekçi (Raşit)
Çağlar (Behçet Kemal) [Maden]
Arukan (izzet)
Aydar (Kâzrm)
Kortel (Hüsnü) [Belçika'da
elektrik]
Epikmen (Sadettin) [Macaristan'da makine]

Taner (Muhittin) [İsviçre'de
elektrik]
Turgut (Şevket) [Almanya'da]
Fcnmen (Refik) [ İsviçre'de
elektrik]
Demirağ (Abdurrahman Naci)
Aydın (Mitat)
Soyer (itazi)

Ankara
Erzincan
Eskişehir
İsparta
İstanbul
İzmir

Mülkiye

Çerçcl (Haydar)
Uras (Esad)
Daldal (Fevzi)
Çarıklı (Hacim)
Tiritoğlu (Fahrettin)
Uzay (Yahya Sezai)
Adal (Hasan Şükrü)
Siren (Celal Sait)
Canıtcz (Refet)
Erhan (TAhmed Münir)
Güvendiren (Fatin)
Bulayrrlı (Rusuhi)
Ergendi (Hilmi)
Renda (Mustafa Abdülhalik)
Kansu (Mazhar Müfid)
Tüzün (Atıf)
Us (Asım)
Kayaalp (Nuri)
Uluğ (Şeref)
Ağralı (Fuad) [vc hukuk]
Akyürek (.Aziz)
Göle (Münir Hüsrev)
Akkaya (Münir)
Karaağaç (Mükerrem)
Bayındır (Atıf)
ülkmen (İsmail Hakkı)
Yalçın (Hüseyin Cahit)
Yurdakul (Memed Emin)
Saraçoğlu (Şükrü) [ve Cenevre]
Orbay (Ziya)

Afyon K.
Amasya
Ankara.
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Bolu
Bolu .
Bursa
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çankırı
Çoruh
Çoruh
Çoruh
Çorum
Diyarbakır
Elâzığ
Erzurum
Erzurum
Giresun
İsparta
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
İzmir
Kastamonu-

(12)

Kayseri
Kırşehir
Kocaeli
Sivas
Trabzon
Urfa

(57)

Kal aç (Ahmed Hilmi)
Kansu (Nafi Atuf)
Yiğit (ibrahim Süreyya)
Göker (Ali Muzaffer) [ve Pa
ris 'ae]
Okay (Kâzım)
Pckcan (Hâmid)
Uşaklı (Ömer Bedrettin)
Barkan (Emrullah)
Öker (Muttalip)
Kurdoğlu (Faik) [ve Brüksel
Üniversitesi]
Tankut (Hasan Reşit)
Çamaş (İsmail)
Çakır (Hüsnü)
Durukan (Zühtü)
Yörüker (Memed Ali)
Uran (Hilmi)
Yeğena (Ali Münif)
Tuncay (Saffet)
Öztrak (Fayık)
Keşmir (Halid Nazmi)
Pekel (Gaüb)
Day (Sırrı)
Saka (Hasan) [ve Paris'te]
Tekeli (Esad)
İçöz (Sırrı) [Ehliyetnnmeli ve
idadi]
Erişirgil (Emin)
Vardar (Rifat)

Kayseri
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya
Malatya
Malatya
Manisa
Maraş
Ordu
Samsun
Samsun
Samsun
Seyhan
Seyhan
Siird
Tekirdağ
TokadTokad
Trabzon
Trabzon
Urfa
Yozgad
Zonguldak
Zonguldak
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Nüvap Mektebi

Dinç (Raif)

(1)

Erzurum

Tiğitoğlu (AH Kemal)
Karamıığla (Cemal;

Orman Mektebi

(Yüksek)

Amasya
Muğla

Sungur (Ahmed)

Orta Tahsil Görenler

Atalay (Naim)
Asal (Faik)
Şedele (Kemal)
Ulus (Ahmed)
Türkmen (Abdülgani)
Akın (Zühtü)
Özpazarbaşı (Memed Şevket)
Taner (Osman)
Temelli (Tevfik)

(3)

(17)

Karaosman (Kâni)
Kotan (Kâmil)
Dolunay (Rifat)
Mengi (Halid)
Belül (Hasan Cavidj
Trak (Nazmi)
Kovalı (Cemal)
Boztepe (Halil Nihad)

Corum
Denizli
Diyarbakır
Giresun
Hatay
Kırklareli
Malatya
Malatya
Malatya

Posta ve Telgraf (Yüksek)

Yozçad

Manisa
Muş
x\~iğdc
Niğde
Rizo
Tekirdağ
Tokad
Trabzon

(1)

Tarhan (Ali Rana) [Almanya İstanbul
ve Belçika]

Rüştiye

Aktın (Nafiz)
Küçükler (Hulusi)

Tahsili Görenler

Bağ (Ressam Şevket)

Turan (İbrahim)
Tansan (Şeref)

A inasya
Balıkesir

Sanayii

Kırşehir
Zonguldak

Nefise (1)

Siird

Ticaret Mektebi

Sabuncu (İsmail) [ve Hukuk] Giresun
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(4)

(Yüksek)

(2)

Baydar (Nasuhi)

Malatya

Tıp (47)

Dr. SeİRİl (Ahmed Hâmid)
Dr. Kahraman (C4alip)
Dr. Kural (Hüsamettin)
Dr. Tunca (Cemal)
Dr. Aalataş (Hulusi)
Dr. dermen (Mazhar)
Dr. Lenevd (Rıza)
Dr. Suner (Muhlis)
Dr. Ülgen (Zihni)
Dr. Yeşilyurt (Ahmed Ruhi)
Dr. Güran (Refik)
Dr. Konuk (Sadi)
Dr. Simer (M. Talât)
Dr. Arkan (Akif)
Dr. Alper (Cemal)
Dr. Cantekin (Mustafa)
Dr. Bcrkman (Hamdi)
Dr. Tokgöz (Server Kâmil)
Dr. üz (Behçet)
Dr. Öngören (İbrahim Tali)
Dr. Memik (Fatma)
Dr. Ağakay (Memed Ali)
Dr. Canbolat, (Muzaffer)
Dr. Melek (Abdurrahman)
Dr. Somyürek (Hasan Yasıf)
(Profesör)
Dr. Berkcr (Muhtar)

Afyon K.
Antalya
Antalya
Antalya
Aydın
Aydın
Aydın
Bilecik
Bolu
Burdur
Bursa
Bursa
Bursa
Çankırı
Çorum
Çorum
Denizli
Denizli
Denizli
Diyaıbakır
Edirnc
Gazianteb

İTazianteb
Gazianteb
Giresun
İçel

Dr. Ataç (Galip)
Dr. Diker (Hayrullah) [Profe
sör]
Dr. Cura (Hüseyin Hulki)
Dr. örs (Kâmran)
Dr. Oktay (Esad) [Moskova'
da]
Dr. Ecevil (Fahri) [Profesör]
Dr. Uınay (Fuad)
Dr. Bürge (Fazıl Şerefeddin)
Dr. Irmak (Sadi)
Dr. Uludağ (Osman Şevki)
Dr. Delilbaşı (Ali Süha)
Dr. Özelçi (Cafer)
Dr. Kâatçılar (Sâada Emin)
[Cenevre Tıp Fakültesi]
Dr. Bayizit (Kemali)
Dr. Uras (Aziz)
Dr. Talay (Rasim Ferid) [vc
Paris'te]
Dr. Demir (Vehbi)
Dr. Sezer (Zeki Mesut)
Dr. Dilenire (Samı Ali) [Ordi
naryüs Prof.)
Dr. Satır (Kemal)
Dr. Kökdemir (Bahacddin) [ve
xVmerika 'da]

İstanbul
İstanbul
İz ırı ir
İzmir
Kars
Kastamonu
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
M araş
Mardin
Niğde
Ordu
Ordu
Rize
Seyhan
Sinob

topçu Mühendis Mektebi (.2)

Gl. Duruknn (Eyüp)

Hatay

Gl. Durudoğan (Hasan)

Kars

ünivers ite (35)

Baltaeıoğlu (tsnıayil Hakkı) [Ta
biiye]
Pasin (Rıfkı Refik) [Sorbon]
Alay (Falih Rıfkı) [Edebiyat]
Baykan (Belkis) [Tabiiye]
Eriş (Muammer) [Riyaziye]
Sümer (Nurullah Esat) [Ber-1in ve Frankurt - ve hukuk]

Afyon Kaıahisar Leveııd (Agâh Sırrı) [Edebi
yat]
Ağrı
Uzuııearşılı (ismail Hakkı)
Ankara
[Edebiyat]
Ankara
Ankara
Banguoğlu (Tahsin) [Edebi
Antalya
yat]
özçağlar (Cemil) [Fen]

Aydın
Balıkesir
Bingöl
Bolu
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Güntekin (Reşat Nuri) [Edebiyat]
Onay (Talât) [Edebiyatı
Sayar (Ayet) [LondraÜniversitesi iktisat Fakültesi]
Esmer (Ahmed Şükrü [Nftvyork - Kolombuia]
Güvsa (İbrahim Alâeftin) [Hukuk ve Cenevre'de Pedagoji]
Öymen (Fakihe) [Coğrafya]
Anman (Benal) [Sorbon - Edebiyat]
Yunus (Şehimc) [Fen]
Yücel (Hasan Ab) [ve Yüksek
Muallim Mektebi] [Edebiyat]
Dursunoğlu (Ccvat) [Almanya'da felsefe]
Ta maç (Nuri) [Kimya Ş. ve-eczaçı]
Taşkının (Tezcr) [Edebiyat]
Binal (Muhsin Adil) [Tabiiye
Ş. ve Fransa'da]
Gökmen (Fatin) [Fen Fakültesi
vc Medrese]

Çanakkale
Çankırı
Giresun
istanbul
İstanbul
İstanbul
izmir
İzmir
İzmir
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Konya
Konya

Ertem (Sadri) [Edebiyat]

Kütahya

Bayur (Hikmet) [Sorbon]

Manisa

Sarlıan (Haldun) [Neuchâtel
Tic. Mek. Londra tk. F. Ham
burg iktisat Dok. ve Ankara
Hukuk J
Tan pınar (Ahmed Hamdi) [Edebiyat]
Işcen (Şemsa) [Tabiiye]
Orneoğln (Hulusi) [İlahiyat]
Sadak (Necmettin) [Lion Universitesi]
Sircr (Reşat Şemsettin) [Edebiyat]
Develi (Muammer) [Fen ve
Dişçi]
Tecer (Ahmet Kutsi) [Felsefe.
Halkalı Ziraat ve Yüksek Mu
allim Mektebi]

Manisa

Maraş
Seyhan
Sinoli
Sivas
Sivas
Tokad
Urfa

Yetkin (Suut Kemal) [Bennes Urfa
üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi]

Yüksek Teknik ve Sanat Okulu (.2)

Dağlıoğlu (Hikmet Turhan) Antalya
[Yüksek S. O. Budapeşte]

Ziraat Mektebi

G'öktepe (Nuri) [Selanik]
Duru (Aziz)
Tokad (Emin Aslan) [Montpelîier ve Hukuk]
Coşkan (Tahsin) [Halkalı]
Dikmen (Ahmet Hamdi) [Halkalı ve Almanya'da]
Erk men (Muhlis) [vc Almanya'da]
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Aydın
Bursa
Denizli
Kastamonu
Konya
Kütahya

Çobanoğlu (Fuad) [Yüksek Kırşehir
Teknik O. Almanya ve Ameri
ka'da]

(11)

Hatipoğlu (Şevket Raşit) [ve
Almanya'da]
Özel (Yaşar) [ve Almanya'da]
Erten (Rıza) [ve Fransa'da]
ülkümcn (Lût.fi) [ve Almanya'da]
Oral (Cavit) [Almanya'da ve
Siyasi Bilgiler yüksek mekiebi]

Manisa
Manisa
Mardin
Mardin
Seyhan

Mebusların Bildikleri Yabancı Dillere Göre Tasnifi
Almanca '(92)

Türker (Berç)
Tuğaç (Hüsamettin)
Yiğitoğlu (Ali Kemal)
Aksoley (Mebrure)
Gl. Anılmış (Nihat) [Az]
Atay (Falih Rıfkı)
Baytın (Arif)
Börekçi (Raşit)
Çubukçu (Arif) [Az]
tnönü (ismet)
Daghoğlu (Hikmet Turhan)
Dr. Kural (Hüsamettin)
Sökmen (Tayfur) [Az]
Sümer (Nurullah Esat)
Gl. Alpman (Rcfet)
Dr. Levent (Rıza)
Gül ek (Kasım)
Banguoğlu (Tahsin)
Çambel (Hasan Cemil)
Öymen (Hıfzırrahman Raşit)
Engineri (Sekip)
Batu (Salâhattin)
Dr. Arkan (Akif) [Az]
inan (Atıf)
Erem (Ali Rıza)
Dr. Alper (Cemal) [Az]
Gl. Sevüktckin (Kiazım)
îlter (Aziz Samih)
Akyürek (Aziz)
Gl. Demirhan (Pertev)
Gl. Soydemir (Zeki)
Abadan (Yavuz)
Barlas (Cemil Said)
Dr. Canbolat (Muzaffer)
Kaleli (Bekir) [Az]
Dür". Melek (Abdurrahnmn)
Dr. Somyürek (Hasan Vasıf)
Gl. Sökmen (ihsan)
Gl. Durukan (Eyüp)
Koraltan (Refik) [Az]
Gl. Tursan (Şefik)

Afyon Karahisar Bayındır (Atıf)
Ağrı
Gl. Belo (Refet)
Amasya
Gökor (Onlib Bahtiyar)
Ankara
Gl. Karabekir (Kâzım)
Ankara
Karaınursal (Ziya) [Az]
Sandal (Vehbi)
Ankara
Ankara
Tarhan (Ali Rana)
Ankara
Demire! (Eşref)
Ankara
Dursunoğlu (Ccvat)
Ankara
Gl. Durııdoğan (Hasan)
Antalya
Dr. Oktay (Esad)
Antalya
Taşkvan (Tezer) [Az]
Antalya
Taner (Muhittin)
Antalya
Ürgüblü (Suat Hayri) [Az]
Aydın
Çobanoğlu (Fuad)
Aydın
Torgut (Şevket)
Bilecik
Gl. Baku (Mürscl)
Bingöl
Dr. Bürge (Fazıl Serefeddin)
Bolu
Fenmen (Refik) [Az]
Bolu
Bilgin (Vehbi) [Az]
BurdurGl. Cehesoy (Ali Fuad)
Çanakkale
Dikmen (Ahmet Hamdi)
Çankırı
' Göker (Ali Muzaffer)
Çankırı
Dr. Irmak (Sadi)
Çoruh
Erkmen (Muhlis)
Çorum
Peker (Recep)
Diyarbakır
Uztrörcn (Vedit)
Erzincan
Barkan (Emrullah)
Erzurum
Zabcı (Mahmud Nedim)
Erzurum
Ilatipoğlu (Şevket Raşit)
Erzurum
özey (Yaşar)
Eskişehir
Sarkan (Haldun)
Gazianteb
Tankut (nasan Reşid)
Gazianteb
Ülkümen (Lûtfi)
Gazianteb
Orgl. Çalışlar (Izzeddin)
Gazianteb
Bodrumlu (Arara Galanti)
Giresun
Akyazı (Şevket)
Giresun
Balta (Tahsin Bekir)
Hatay
Dr. Dilcmre (Saim Ali)
içel
Amiral Engin (Fahri)
îçel
Ankoğlu (Damar)

istanbul
istanbul
İstanbul
istanbul
istanbul
istanbul
İstanbul
Kars
Kars
Kars
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kırşehir
Kırşehir
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Malatya
' Malatya
Manisa
Manisa
Manisa
M araş
Mardin
Muğla.
Niğde
Ordu
Rize
Rize
Samsun
Seyhan

30 a.g.e„ 443-450. ss.
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Gl. Bideniz (Naci)
O rai (Cavid)
Sadak (Neemeltin)
Sirer (Reşat Şemsettin)
Apak (Rahmi)

Zeplin
Seyhan
Sivas
Siv&s
Tckirdaj;

Çelikkol (Sabri) [Az]
Develi (Muammer)
Sılan (Necmeddin Sahir)
Berker (Kâzım)
Arat (Celâl)

Arapça

Dağlıoğlıı (Hikmet Turhan)
Uzay (Yahya Sezai)
Fzunçaışılı (İsmail Hakkı)
Gerçeker (Mustafa Pelınıi)
Güven diren (Fat i 11)
Bek i t (Rüştü)
Sağıroğlu (Sabit) [Az]
Dinç (Raif)
Ozdamav (Şefik)
Devrim Ali Selinim)
Selçuk «Haindi) [Az]
Türkmen (Abdiilganij [Az]
İnankur (Emin)
Özdamar (Hüsnü)
Sandal (Vehbi)
Köprülü (Fuad)

Antalya
Balıkesir
Balıkesir
Bursa
Bursa
Diyarbakır
Elâzığ
Erzurum
Oaziant'eb
Hatay
Hatay
Hatay
îçel
İsparta
istanbul
Kars

(32)

Seler (Faik)
Gökmen (Fatin)
Karagülle (Hulki)
Onat. (Naim Hazrm)
A t al ay (Besim)
Barkan (Emrullnh)
Kaplan (Rasih)
Tankut (Hasan Reşid)
Dr. t'ra.s (Aziz)
Bodrumlu (Avram Galnnti)
Tepeyaan (Hazim)
Başak (İsmail Hakkı)
Demirağ (Abdnrrahman Naci
Giinal t a y (Şemset tin)
Arvas (İbrahim)
Arat (Celâl)
1

Bulgarca

Korgl. Artunkal (Ali Rıza) [Orta] Manisa

(2)

Tekel (Galib)

Erinmiş e (6)

Tiirker (Bere)
Fraz (Esad)
Dalda! (Fevzi)

Afyon Karahisar A tay (Cemil) [Az]
Amasya
Başak (ismail Hakkı)
Ankara
Buya (Münih)

Farsça (21)

Tugac (Hüsamettin)
Uzay (Yahya Sezai)
Uzunçarşılı (İsmail Hakkı)
Esendal (Memdtıh Şevket)
Gcrçcker (Mustafa Fehmi)
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Ağn
Balıkesir
Balıkesir
Bilecik
Bursa

Eker (ismet)
Sağıroğlu (Sabit)
Dinç. (Raif)
İnankur (Emin)
Köprülü (Fuad)

Gökmen (Fatîn)
Karagülle (Hulki) ' [Az]
Onat (Naim Hazim)
Atalay (Besün)
Bayur (Hikmet)
Tepeyran (Hazim)

Konya
Konya;
Konya
Kütahya
Manisa
Niğde

Seviik (ismail Habib)
Başak (ismail İlakkı)
Günaltay (Şemsettin)
Kitapçı (Kâmil)
Arvas (ibrahim)

Sinob
Sivas
Sivas
Sivas
Van

Fransızca (314)

Baltaeıoğlu (ismail Hakkı)
Çcrçel (Haydar)
Oetinkaya (Ali)
Gönenç (Mebrure)
Dr. Selgil (Ahmet Hâmid)
Tiirker (Berç)
Pasin (Rıfkı Refik)
Tugaç (Hüsamettin)
Tarhan (Zeki)
Uras (Esad)
Yiğitoğlu (Ali Kemal) [Az]
Aksoley (Mebrure) [Az]
Gl. Anılmış (Nihat)
Atay (Falih Rıfkı)
Baykan (Belkis)
Baytm (Arif)
Bekala (Hıfzı Oğuz)
Börekçi (Raşit)
Çubukçu (Arif) [Az]
Daldal (Fevzi)
Eriş (Muammer)
inönü (İsmet)
Kayaoğlu (Mihâl) [Az]
Yörük (Ziya)
Dağlıoğiu (Hikmet Turhan)
Dr. Kahraman (Galip)
Dr. Kural (Hüsamettin)
Sıımer (Nurûllah Esat)
Dr. Tunca (Cemal)
Dr. Alataş (Hulusi)
Ol. Alpman (Refet)
Dr. Germen (Mazhar)
Levend (Agâh Sim)
Dr. Levent' (Rıza)
Çarıklı' (Hacim)
Gl. Özalp (Kâzınî)
Tiritoğİu (Fahrettin)
Uzay (Yahya Sezai) [Az]
Uzunçarşılı (İsmail Hakkı)

Afyon Karahisar Esendal (Memduh Şevket)
Afyon Karahisar Gülek (Kasım)
Afyon Karahisar Dr. Suncr (Muhlis)
Afyon Karahisar Banguoğlu (Tahsin)
Afyon Karahisar Düşünsel (Feridun Fikri)
Afyon Karahisar Ertan (Muhtar)
Ağrı
Osma (Bülent)
Ağrı
Adal (Hasan Şükrü)
Amasya
Korgl. Alptoğan (Abdullah)
Amasya
Çambel (Hasan Cemil)
Amasya
özçaglar (Cemil)
Ankara
Siren (Celâl Sait)
Ankara
Dr. Ülgen (Zihni)
Ankara
Dilmen (ibrahim Necmi)
Ankara
Engineri (Sekip)
Ankara
Dr. Yeşilyurt (Ahmet Ruhi)
Ankara
Akgüg (Atıf)
Ankara
Canıtez (Refet)
Ankara
Erhan (Ahmet Münir)
Ankara
Dr. Güran (Refik)
Ankara
O üvendiren (Fatin)
Ankara
Dr. Konok (Sadi)
Ankara
Pars (Muhittin Baha)
Ankara
Dr. Simer (M. Talât)
Antalya
Gl. Tınaz (Naci)
Antalya
Arsal (Sadık Tahsin) [Az]
Antalya
Batın (Selâhattîn)
Antalya
Bıdayırlı (Rusuhi)
Antalya
Ergeneli (Hilmi)
Aydın
Güntekiri (Reşat Nuri)
Aydın
Kamçı 1 (Atıf) [Az]
Aydın
Dr. Arkan (Akif)
Aydın
Erkin (Behiç)
Aydın
Renda (Mustafa Abdülhalik)
Balıkesir
Erem (AH Rıza)
Balıkesir
Kansu (Mazhar Müfid)
Balıkesir .
Tüzün (Atıf)
Balıkesir
Us (Asım)
Balıkesir

Bilecik
Bilecik
Bilecik
Bingöl
Bingöl
Bitlis
Bitlis
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Burdur
Burdur
Burdur
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çankırı
Çankırı
Çankırı
Çoruh
Çoruh
Çoruh
Çoruh
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Akgöl (Eyüp Sabri)
Dr. Alper (Cemal)
Dr. Cantekin (Mustafa)
Kayaalp (Nuri)
Dr. Berkman (Hamdi)
Tokad (Emin Aslan) •
Dr. Tokgöz (Server Kâmil)
Dr. Uz (Behçet)
Dr. öngören (İbrahim Tali)
Gl. Sevüktekin (Kazım)
Uluğ (Şeref)
Gündüzalp (Mahmud Nedim)
Dr. Memik (Fatma)
Ağraîı (Fuat)
Ay kaç (Fazıl Ahmed)
Çağlar (Behçet Kemal)
ti.ter (Aziz Sami)
Sökmensüer (Şükrü)
Akyürek (Aziz)
Altuğ (Salim)
Gl. Demirhan (Pertev)
Göle (Münir Hüsrev)
Koçak (Şükrü)
Gl. Soydemir (Zeki)
Abadan (Yavuz)
Arukan (İzzet)
Aykurt (İzzet Ulvi)
üzdamar (Istamat)
Dr. Ağakay (Memet Ali)
Aksoy (Ömer Asım)
Barlas (Cemil Said)
Dr. Canbolat (Muzaffer)
Kaleli (Bekir)
Dr. Melek (Abdurrahman)
özdemir (Şefik)
Akkaya (Münir)
Osten (Necmi)
Dr. Somyürek (Hasan Vasıf)
Gl. Sökmen (İhsan)
Erdoğan (Şevket)
Güreli (Reeai) [Az]
Selek (Cabir)
Tor (Edip Servet)
Gl. Durukan (Eyüp)
İlgaz (Hasene) [Az]
Selçuk (Hamdi) [Az]
Dr. Berker (Muhtar)
Güven (Ferid Celâl)
Koraltan (Refik)
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Çorum
Çorum
Çorum
Çorum
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Edirne
Edirne
Elâzığ
Elâzığ
Erzincan
Erzincan
Erzincan
Erzurum
Erzunım
Erzunım
Erzunım
Erzunım
Erzurum
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Giresuir
Giresun
Giresun
Giresun
Gümüşane
Gümüşane
Gümüşane
Gümüşane
Hatay
Hatay
Hatay
îçel
İçel
içel

Tugay (Şefik)
Gi. Tursan (Şefik)
Aydar (Kâzım)
Turan (Kemal)
Tüzemen (Cemil) [Az]
Akyüz (Ali Kâmi)
A.rseven (Celâl Esad)
D/. Ataç. (Galip)
Bayındır (Atıf)
Gl. Bele (Refet)
Oimcoz (Salâh)
Dr. Diker (Hayrnllah)
Esmer (Ahmed Şükrü)
Gökcr (Galib Bahtiyar)
Gövsa (İbrahim Alâettîn)
Gl. Karabe.kîr (Kâzım)
Karamursal (Ziya)
Kortel (Hüsnü)
Menemencioglu (Numan)
öymen (Fakihc)
Sandal (Vehbi)
Tarhan (Ali Rana)
tîlkümen (İsmail Hakkı)
Yalçın (Hüseyin Cahit)
Anman (Benal) •
Bavar (Celâl)
Birsel (Münir)
Bozkurt (Mahmud Esad)
Dr. Cura (Hüseyin Hulki)
Çınar (Esat)
Menteşe (Halil)
Onaran (Halid)
Oran (Ekrem)
Dr. örs (Kâmran)
Saraçoğlu (Şükrü)
Yunus (Şchime) [Az]
Yücel (Hasan Ali)
Dursunoğlu (Cevat)
01. Durudoğan (Hasan)
Karacan (Şerafettin)
Köprülü (Fuad)
Dr. Oktay (Esad) [Az]
özoğuz (Esad)
•
Coşkan (Tahsin)
Dr. Ecevit (Fahri)
Tamaç (Nuri)
Taşkrran (Tezer)
Baysal (Faik)
Kalaç (Ahmed Hilmi)

içel
tçel
İsparta
İsparta
İsparta
İstanbul
istanbul
İstanbul
istanbul
istanbul
İstanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
İstanbul
İstanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
İzmir
izmir
izmir
izmir
izmir
izmir
izmir
izmir
İzmir
İzmir'
izmir
İzmir
İzmir
Kars
Kars
Kars
Kars
Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kayseri

Taner (Muhittin)
Toker (Nazmi)
ürgiiblü (Suat Hayri)
Kansu (Nafi Atuf)
Dr. Umay (Fuad)
Çobanoğlu (Fuad)
Torjrat (Şevket)

Kayseri
Kayseri
Kayseri
Krrklareli
Ejrklareli
Kırşehir
Kırşehir
Gl. Baku (Mürsel)
Kocaeli
Dr. Bürge (Fazıl Şerefeddin)
Kocaeli
Dikmen (Ali)
Kocaeli
Fenmen (Refik)
Kocaeli
Tolon (ibrahim)
Kocaeli
Yiğit (ibrahim Süreyya)
Kocaeli
Binal (Muhsin Adil)
Konya
Gl. Cebesoy (Ali Fuad)
Konya
Çumralı (Sedad)
Konya
Ergun (Şevki) [Az]
Konya
Göker (Ali Muzaffer)
Konya
Gökmen (Fatin)
Konya.
Karagülle (Hulki)
Konya
Okay (Kazım)
Konya
Türel (Ali Rıza)
Konya
Dr. Uludağ (Osman Şevki)
Konya
Atalay (Besim)
Kütahya
Dr. Delilbaşı (Ali Süha)
Kütahya
Erkmen (Muhlis)
Kütahya
Ertem (Sadri)
Kütahya
Katman (Salâhaddin)
Kütahya
Pekcan (Hâmit)
Kütahya
Peker (Recep)
Kütahya
Tiridoğlu (Alâettin)
Kütahya
Uşaklı (Ömer Bedrettin)
Kütahya
Uzgören (Vedit)
Kütahya
Barkan (Emrullah)
Malatya
Baydar (Nasuhi)
Malatya
öker (Muttalip)
Malatya
Dr. özelçi (Cafer)
Malatya
Pektaş (Mihri)
Malatya
Zabcı (Mahmud Nedim)
Malatya
Korgl. Artunkal (Ali Rıza [Orta] Manisa
Bayur (Hikmet)
Manisa
Edgüer (Rıdvan Nafiz)
Manisa
Ercin (Osman)
Manisa
Hatipoğlu (Şevket Raşit)
Manisa
Dr. Kâatçılar (Sâada Emin)
Manisa
Kuıxloğlu (Faik)
Manisa
özey (Yaşar)
Manisa
Saruhan (Haldun)
Manisa
Uslu (Feyzullah)
Manisa

Dr. Bayizit (Kemali)
Tankut (Hasan Reşit)
Tanpınar (Ahmet Hamdi)
Al paya (irfan Ferid)
Gl. Düzgören (Seyfi)
Erten (Rıza)
Menemeneioğlu (Hasan)
Dr. Uras (Aziz)
Ülküm en (Lûtif)
O.^gl. Çalışlar (Izzeddin)
Güney (Sadullah)
Karaniuğla (Cemal) [Az]
Kitabcı (Hüsnü)
Menteşeoğlu (Feridun Osman)
Bodrumlu (A':ram Galanti)
Soylu (Faik)
Dr. Talay (Rasim Ferid)
Tepeyran (Hazim)
Çamaş (İsmail)
Dr. Demir (Vehbi)
Dr. Sezer (Zeki Mesut)
T ar can (Selim Sırrı)
Yarımbıyık (Muammer) [Az]
Balta (Tahsin Bekir)
Dr. D il emre (Saim Ali)
Kamu (Kemalettin)
Si men (Fuad)
Bilsel (Cemil)
Çakır (Hüsnü)
Dnrukan (Zühtü)
öztuzcu (Nail)
Yörüker (Mehmed Ali)
Çam (Salâhattin)
Gl. Eldeniz (Naci)
îşcen (Şcmsa)
Oral (Cavid)
Dr. Satır .(Kemal) [Az]
Uran (Hilmi)
Yegena (Ali Münif)
Esen (Ali Rıza)
Tuncay (Saffet)
Türkay (Behçet) [Az]
Atay (Cemil)
înccdayı (Cevdet Kerim)
Dr. Kökdemir (Bahaeddin)
Sevük (ismail Habib)
Başak (ismail Hakkı) [Az]
Bleda (Mitat Şükrü)

Maraş
Maraş
Maraş
Mardin
Mardin
Mardin
Mardin
Mardin
Mardin
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Rize
Rize
Rize
Rize
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Siird
Siird
Siird
Sinob
Sinob
Sinob
Sinob
Sivas
Sivas
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Demirağ (Abdurrahman Naci)
Escnbel (Atıf)
G Ünal tay (Şemsettin)
Işık (Hikmet)
Kitapçı (Kâmil)
Sadak (Necmettin)
Sirer (Reşat Şemsettin)
Yurdakul (Abidin)
fiztrak (Fayık)
Pekel (Ekrem)

Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Tekirdağ
Tekirdağ

Uybadm (Cemil)
Çclikkol (Sabri) [Az]
Develi (Muammer.)
Keşmir (Halid Nazmi)
Pekel (Galib)
Poroy (Nâzım)
Sevengil (Refik Ahmet)

Tokad
Tokad
Tokad
Tokad
Tokad
Tokad
Tokad

Abaııozoğlu (Salise) [Az]
Anamur (M. Süreyya)

Trabzon
Trabzon

Bodrumlu (Avram Galanti)

Baltacıoğlu (İsmail Hakkı)
Çetinkaya (Ali)
Gönenç (Mebrure)
Türker (Bere)
Pasin (Rıfkı Refik)
Uras (Esad)
Eriş (Muammer)
inönü (İsmet)
Sümer (Nurullah Esat)
Menderes (Adnan)
Gülek (Kasım)
Adal (Hasan Şükrü)
Çambel (Hasan Cemil)
Engineri (Sekip)
Rcnda (Mustafa Abdülhalik)
Dr. Tokgöz (Server Kâmil)
Dr. Uz (Behçet) [Az]
Dr. öngören (Ilırahim Tali)
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Aydın (Mitafc)
Barutçu (Faik Ahmed)
Boztepe (Halil Nihat)
Day (Sim)
Saka (Hasan)
Sılan (Necmeddin Sahir) [Az]
Berker (Kâzım)
Coşar (Hüseyin Sami)
Soyer (Razi)
Teeer (Ahmed Kutsi)
Tekeli (Esad)
Yetkin (Suut Kemal)
Arvas (tbrahira)
Arat (Celâl)
îçöz (Sırn)
Sungur (Ahmed)
Devrin (Şinasi)
Kuyueak (Hazım Atıf)
Türkmen (Halil)
Yardar (Rifat)

îbranice

(1)

İngilizce

(57)

Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Tuneel i
Urfa
Urfa
Urfa
Urfa
Urfa
Urfa
Yan
Yozgad
Yozgad
Yozgad
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak

Niğd*

Afyon Kar-ahisar Aykaç (Fazıl Ahmed)
Afyon Karahisar- Çağlar (Behçet Kemal)
Afyon Karahisar- Akyürek (Aziz)
Afyon Karahisar Gl. Demirhan (Pertev)
Ağn
Aksoy (Ömer Asım)
Amasya
özdemir (Şefik)
Ankara
Sayar (Ayet).
Ankara
Selek (Cabir)
Antalya
Gl. Durukan (Eyüp)
Aydın
Akyüz (AH Karni) [Az]
Bilecik
Bayındır (Atıf)
Bolu
Denizmen (Ahmed Hamdi)
Bolu
Esmer (Ahmed Şükrü)
Burdur
Karamursal (Ziya) [Az]
Çankırı
Tarhan (Ali Rana)
Denizi i
Yalçın (nüseyin Cahit)
Denizli
Birsel (Münir) [Az]
Diyarbakır
Taşkıran (Tezer)

Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Gümüşane
Hatay
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
İstanbul •
istanbul
istanbul.
izmir
Kastamonu.

Ürgüblü (Suat Hayri)
Çobanoğlu (Fuad)
Torgut (Şevket)
Dr. Bürge (Fazıl Şerefeddin)
Czgören (Vedit)
Pektaş (Mihri)
Bayur (Hikmet)
Kurdoğlu (Faik)
Sarkan (Haldun)
Bodrumlu (Avram Galanti)
Akyazı (Şevket)

Kayseri
Kırşehir
Kırşehir
Kocaeli
Kütahya
Malatya
anisa
Manisa
Manisa
Niğde
Ordu

Balta (Tahsin Bekir)
Amiral Engin (Fahri)
Yegena (Ali Münif)
Dr. Kökdemir (Bahaddin)
Apak (Rahmi)
Keşmir (Halid Nazmi)
Tecer (Ahmet Kutsi) [Az]
Devrin (Şinasi)
Kuyucak (Hazım Atıf)
özençi (Yusuf Ziya)

Rize
Samsun
Seyhan
Sinob
Tekirdağ
Tokad
Urfa
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak

İspanyolca (S)

Tüıker (Berç)
Çobanoğlu (Fuad)

Bodrumlu (Avram Galanti)

Afyon KKırşehir

Niğde

İtalyanca (12)

Türker (Berç)
Pasin (Rıfkı Refik)
Akgüç (Atıf)
Duru (Aziz) [Az]
Ergeneli (Hilmi)
Yalçın (Hüseyin Cahit)

Afyon K.
Ağrı
Bursa
Bursa
Çanakkale
istanbul

Sarkan (Haldun) [Az]
Bodrumlu (Avram Galanti)
Balta (Tahsin Bekir)
S irmen (Fuad)
Bleda (Mitat Şükrü)
Celâl (Arat)

Kürtçe

Boya (Münib)

Manisa
Niğde
Rize
Rize
Sivas
Yozgad

(1)

Yan

Lâtince (2)

Dr. Oktay (Esad)

Kars

Balta (Tahsin Bekir)

Rize

Macarca (2)

Dağlıoğlu (Hikmet Turhan)

Antalya

Epikmen (Sadettin)

Izmiı
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Rumca (18)

Türker (Berç)
Kayaoğlu (Mihal)
Dr. Levent (Rıza)
Güvendiren (Patin)
Renda (Mustafa Abdülhalik)
özdamar (îstamat)
Dr. Ağakay (Memed Ali)
Akkaya (Münir)
Gl. Sökmen (îhsan)

Afyon K.
Ankara
Aydın
Bursa
Çankırı.
Eskişehir
Gazianteb
Giresun
Giresun

Güreli (Recai)
Anman (Benal)
Ka.'aosman (Kani)
Orgl. Çalışlar (İzzettin)
Bodrumlu (Avram Galanti)
Durukan (Zühtü)
Uran (Hilmi)
Esenbel (Atıf)
Day (Sırrı)

Gümüşanc
îzmir
Manisa
Muğla
Niğde
Samsun
Seyhan
Sivas
Trabzon

Rusça (12)

Esendal (Memduh Şevket)
llter (Azizi Samih)
Altuğ (Salim) [Az] '
Koçak (Şükrü)
Gl. Sökmen (îhsan)
GL Durukan (Eyüp) [Az]

Bilecik
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Giresun
Hatay

Gl. Karabekjr (Kâzım)
îstanbul
Dr. Oktay (Esad)
Kars
Torgut (Şevket)
Kırşehir
Korgl. Artunkal (Ali Rıza) [Orta'| Manisa
Gl. Düzgören (Seyfî) [Az]
Mardin
Apak (Rahmi)
Tekidag

»
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Mebusların İhtisaslarına Göre Tasnifi
Adliye

Taşkapıiı (Ali)
Aksoley (Mebrure)
Bekata (Hıfzı Oğuz)
Kayaoğlu (Mihal)
Ökmen (Mümtaz)
Yörük (Ziya)
Aksoy (Nuraan)
Menderes (Adnan)
Burcu (Osman Niyazi)
Onat (Hikmet)
Örgeevren (Süreyya)
Esen (Ahmed)
Düşünsel (Feridun Fikri)
Er tan (Muhtar)
Osma (Bülent)
Akgüç. (Atıf)
Pars (Muhittin Baha)
Arsal (Sadık Tahsin)
Çağıl (Münir)
Kuyualp (Nuri)
Başkaya (Yusuf)
Küçüka (Naili)
Kalfag'il (Feyzi)
Dinç (Raif)
Abadan (Yavuz)
Özdanıar (tstamat)
Aksoy (Ömer Asrm)
Bari as (Cemil Sait)
Kaleli (Bekir)
Üsten (Neemi)
Kunt (Bekir Sıtkı)
Selçuk (Hamdi)
Koraltan (Refik)
Tugay (Şefik)
Turan (Kemal)
Tüzemen (Cemil)
Hamal (Ferit)
Birsel (Münir)
Bozkuıd (Mahmud Esad)
Menteşe (Halil)
Oran (Ekrem)

31

ve Hukuk (82)

Afyon Karahisar
Ankara
Ankara (ve iktisat ve matbuat)
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Aydm (ve çiftçilik)
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bitlis
Bursa
Bursa (ve edebiyat)
Çanakkale
Çorum
Çorum (ve idare ve maliye)
Denizli (ve ziraat)
Denizli
Erzincan (ve çiftçilik)
Erzurum
Eskişehir (ve iktisat)
Eskişehir
Gazianteb (ve edebiyat ve dil ve maarif)
Gazianteb (ve iktisat)
Gazianteb (ve askerlik ve iktisat)
Giresun
Hatay (ve edebiyat)
Hatay
îçel (ve idare)
îçel
îsparta (ve matbuat ve ticaret)
İsparta
İstanbul
İzmir
İzmir (ve çiftçilik)
îzmir (vc çiftçilik)
izmir

31 a.g.e., 451-463. ss.
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Saraçoğlu (Şükrü)
Binkaya (Abidin)
özsoy (Reşit)
Şatır (Mustafa Kemal)
Ürgüblü (Suat Hayri)
Ödül (Şevket)
Akça (Ragıb)
Pek (Sedad)
Vargı (Salâh)
Bilgin (Vehbi)
Çumralı (Sedad)
Ergim (Şevki)
Karagülle (Hulki)
Sil ay (Tevfik Fikret)
Türel (Ali Rıza)
T ir i d oğlu (Alâettin)
Barkan (Emrullah)
Uslu (Feyzullah)
Kaplan (Rasih)
Ergin (Edip)
Menemencioğlu (Hasan)
Şarlan (Hamdi)
Balta (Tahsin Bekir)
S irmen (Fuad)
Zırh (Ali)
Bilsel (Cemil)
Ezgü (Thsan)
Çelik (Kemal)
Tuncay (Saffet)
Türkay (Behçet)
A tay (Cemil)
Erişken (Resai)
Poroy ("Nâzım)
Anamur (M. Süreyya)
Barutçu (Faik Ahmed)
Karadeniz (Raif)
Sılan (Necmeddihs Sahir)
Berker (Kâzım)
Berker (Nihad)
Karslıoğlu (Yusuf Duygu)
Devrin (Şinasi)

Izınir (ve iktisat)
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kırklareli (ve çiftçilik)
Kocaeli
Kocaeli
Ko*eaeli
Konya (ve maarif)
Konya
Konya ( v e idare)
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Malatya (ve dil)
Manisa
M araş (ve içtimaiyat)
Mardin (ve idare)
Mardin (ve idare)
Ordu
Rize (ve iktisat ve siyasi ilimler)
Rize
Rize (ve ticaret)
Samsun (Devletler hukuku)
Samsun
Seyhan
Siird
Siird
Sinob
Tokad
Tokad
Trabzon" (ve iktisat)
Trabzon
Trabzon
Tunceli (ve idare ve matbuat)
Urfa
Van
Yozgad ( v e ziraat)
Zonguldak

AskerliH

Çetinkaya (Ali)
Bayrak (Halid)
Tugaç (Hüsamettin)
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(ffî)

A f y o n Karahisar
Ağrı
A ğ n (ve idare)

Oi. Anılmış (Nihat)
B a y t m (Arif)
inönü (ismet)
01. A l p m a n (Refet)
01. Özalp (Kâzrra)
lvovgl. A l p t o ğ a n (Abdullah)
Çâmbeİ ( H a s a n Cemil)
r;ı. Atli (Aşır)
01. Tınaz (Naci)
Kame,iİ (Atıf)
E r k i n (Behiç)
Krem (Ali Rıza)
Akgöl ( B y ü b Sabri)
01. Sevüktekin (Kiazım)
Ağaoğulları (Memet E d i p )
Balkan ( F u a d )
Kişioğlu ( H a s a n )
F ı r a t (Abdülhak)
l l t e r (Aziz Şamili)
Sökmensüer ( Ş ü k r ü )
Al t ııg (Salim)
01. Doınivhaıı (Pertev)
Duınlu (Nafiz)
Koçak ( Ş ü k r ü )
01. Soy demir (Zeki)
Vüzath ( F i k r e t )
01. Sökmen ( i h s a n )
E r d o ğ a n (Şevket)
Oüreli (Reeai)
Tor ( E d i p Servet)
01. 1 )urukan ( E y ü p )
Ol. Tursan (Şefik)
01. Bele (Refet)
Karabekir (Kâzrm)
Ogel ( Ş ü k r ü Âli)
01. D u r n d o ğ a n ( H a s a n )
K a racan (Şeraf ettin)
Orhon (Zihni)
Toker (Nazmı)
Korgl. Doğan (Kemal)
Sel er ( F a i k )
Ol. Baku (Mürsel)
Tolon ( i b r a h i m )
01. Cebesoy (Ali F u a d )
Pek er (Receb)
Uzgören (Vedit)
Zabcı (Mahmud Nedim)
Korgl. A r t u n k a l (Ali Rıza)
Ergin (Osman)

Ankara
A n k a r a (ve nafia)
Ankara
A y d ı n (ve i d a r e )
Balıkesir
Bolu (ve idare)
Bolu (ve m a t b u a t ve tarih)
Bursa
B u r s a (ve i d a r e )
Çanakkale
Çankırı (ve diplomasi)
Çoruh (ve şimendifereilik)
Çorum
Diyarbakır"
E d i r n e (ve çiftçilik)
E d i r n e (ve spor)
Kl/izrğ (ve ticaret ve ziraat)
E r z i n c a n (ve h u k u k )
E r z i n c a n (ve şimendifereilik)
E r z i n c a n (ve i d a r e )
Erzurum
E r z u r u m (ve diplomasi)
E r z u r u m (ve çiftçilik)
E r z u r u m (ve t a y y a r e c i l i k )
Erzurum
Oiresun (ve çiftçilik)
Giresun (ve i d a r e ve diplomasi)
Oümüşane (ve i d a r e )
O ü m ü ş a n e (ve irlare)
Oümüşane
H a t a y (ve h a r p sanayii)
fçel
İstanbul
i s t a n b u l (ve maarif ve içtimaiyat)
İstanbul
Kars

K a r s (ve idare)
Kars
K a y s e r i (ve i d a r e )
Kırklareli
Kırşehir ( j a n d a r m a mektebi)
Kocaeli
Kocaeli ( j a n d a r m a )
K o n y a (ve diplomasi)
K ü t a h y a (ve idare)
K ü t a h y a (ve diplomasi)
M a l a t y a (ve h a r i t a ve k a d a s t r o )
Manisa
Manisa

Alpay a

(irfan Ferid)
Gl. Düzgörcn (Seyfi)
ü r g l . Çalışlar (Izzeddin)
Güney (Sadullah)
Kılıcoğu ( H a k k ı )
F ı r a t (Naşid)
Gl. Eldeniz (Naci)
Ineedayı (Cevdet Kerim)
Esetıbel (Atıf)
Apak (Rahmi)
U y b a d m (Cemil)
Çelikkol (Sabri)
A r a t (Celâl)
T ü r k m e n (Halil)

M a r d i n (ve h u k u k )
M a r d i n (ve g ü m r ü k işleri)
Muğla
M u ğ l a (ve deniz işleri)
Muş (ve din ve içtimaiyat)
S a m s u n (ve çiftçilik)
Seyhan (ve A l m a n y a ' d a )
Sinob
Sivas (ve zootekni)
Tekirdağ
T e k i r d a ğ (ve idare.)
T o k a d (ve sanayi)
Yozgad (ve diplomasi)
Zonguldak (ve idare)

Denizmen (Ahmed H a m d i )
Amiral E n g i n ( F a h r i )
Özonçi (Yusuf Ziya)

Bahriye
(3)
İ s t a n b u l (ve t i c a r e t )
Samsun (ve deniz işleri)
Zonguldak (vc makine mühendisliği)

T ürk er (Berç)
E r i ş (Muammer)
Sümer (Nunülah Esat)
E r h a n (Ahmed M ü n i r )
İnan (Atıf)
Selek (Cabir)
B a y a r (Celâl)
Pek can ( H â m i d )
Öztuzcu (Nail)
Çam ( S a l â h a t t i n )

îîankftcıhk (10)

Afyon K a r a h i s a r (ve i k t i s a t ve maliye)
Ankara
A n t a l y a (ve iktisat)
Bursa
Çankırı
Gümüşane (vc maliye ve iktisat)
izmir
K ü t a h y a (ve iktisat, maliye.)
Samsun
Seyhan (ve maliye)

Baytar (1)

Esen (Ali Rıza)

Siird

Belediyecilik

Gönenç (Mebrure)

114

(17)

Afyon K a r a h i s a r

Yurdkoru (Suad)
A k t ı n (Nafiz)
Şcdclc (Kemal)
Uluğ (Şeref)
Yalçın ( t h s a n )
Beriker ( T u r h a n Cemal)
Ciöker (Galin B a h t i y a r )
T u ra n (fb rah im)
Dolunay (Rifat)
Mengi ( H a l i d )
Yarjıvıbıyık (Muammer)
Başak (İsmail Hakkı)
Jşık (Hikmet)
Yavuz (Lûtfi)
üçüz ( H a s a n )
A r k n n l (Ziya)

Afyon K a r a h i s a r (ve i d a r e )
Amasya
Diyarbakır
D i y a r b a k ı r (ve maarif)
Elâzığ
içel (ve t i c a r e t )
İ s t a n b u l (ve iktisat ve maarif)
K ı r ş e h i r (A e çiftçilik)
Niğde
Niğde (ve maliye, ziraat ve t i c a r e t )
O r d u (ve t i c a r e t )
Sivas (ve maarif ve hesap işleri)
Sivas (ve maarif)
Trabzon
Tunceli (ve maarif)
Yozgad
-

Çiftçilik

G'üktepe ( N u r i )
Demir (Memed)
Küçükler (Hulusi)
Duru (Aziz)
Batıı (Sabahattin)
Akdoğan (Hasan)
Atalay (Naim)
Tokad ( E m i n Aslan)
Sazak ( E m i n )
Güksidan (Ali Reşat)
1 >evrim (Ali Şelhum)
T ü r k m e n (Abdülgani)
Özdamar ( H ü s n ü )
Coşkan (Tahsin)
A km (Zühtü)
Dikmen (Ahmed H a m d i )
E r k m e n (Muhlis)
Sayın (Kemal)
H a t i p oğlu (Şevket Raşit)
K a r a o s m a n (Kâni)
Üzey (Yaşar)
Yazıcıoğlu (Abdullah)
E r t e n (Rrza)
Clkümen (Lûtfi)
Arıkoğlu ( D a m a r )
Orucoğlu (Hulusi)
U ğ u r (İsmail Memed)
Trak (Nazmi)

ve Ziraat

(30)

Aydın (ve h a y v a n c ı l ı k )
Balıkesir (ve t i c a r e t )
Balıkesir (vc t i c a r e t )
B u r s a (İpekböcekçiliği)
Ç a n a k k a l e (zootekni)
Çorum
Çorum
Denizli (vc h u k u k )
Eskişehir (ve ticaret)
H a k k â r i (ve halk r u h i y a t ı )
Hatay
Hatay
İ s p a r t a (ve ticaret)
Kastamonu
Kırklareli (ve makine)
K o n y a (bağcılık ve ağaççılık)
K ü t a h y a (zootekni ve sütçülük)
Malatya
Manisa (ve iktisat)
Manisa
Manisa (ziraati umumiye)
Maraş
M a r d i n (nebat hastalıkları)
M a r d i n (bağ ve bahçe nebatları ıslahı)
S e y h a n (ve ticaret)
Sinob (ve ticaret)
Sivas
T e k i r d a ğ (ve ticaret)
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Arvas ( İ b r a h i m )
Allı oğlu ( M a h m u t )

Van (ve idare)
Yozgad

Bauguoğlu (Tahsin)
Dilmen ( i b r a h i m Necini)
O n a t (Naim Fİ azim)
Atalay (Besim)
B o d r u m l u ( A v r a m Galanti)

Bingöl ( T ü r k lisaniyatı)
B u r d u r (ve tarih ve hukuk ve m a t b u a t )
K o n y a (ve edebiyat)
K ü t a h y a (ve tarih)
Niğde (ve t a r i h )

DÜ (5)

Diplomasi

Pasin (Rıfkı Refik)
.Esendal (Memdulı Şevket)
Menemencioğlu (Numan)
Göker (Ali Muzaffer)
Bayur (Hikmet)

(5)

Ağrı
Bilecik
istanbul
K o n y a (ve Tarih ve Maarif)
Manisa (ve maarif)

Dişçilik (3)
T n r h a n (Zeki)
Develi (Muammer)

Amasya
Tokad (ve maarif)

Eczacılık (5)

A k p ı n a r (Muzaffer)
Saltuğ (Rıza)
Tam aç ( N u r i )
K u t m a n (Salâhaddin)
Peke! ( E k r e m )

Bal ıkesir
K a s t a m o n u (ve ticaret ve iktisat)
K a s t a m o n u (ve kimya)
Kütahya
Tekirdağ

Edebiyat

Atay (Falih Rıfkı)
Karan (Hayrettin)
Eugineri (Sekip»)
GüiJtekin (Reşat Nuri)
Us (Asım)
Ocak (Osman)
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ve Matbuat

(26)

Ankara
Balıkesir
B u r d u r (ve diplomasi)
Çanakkale (ve maarif)
Çoruh (ve malİ3c ve iktisat vc maarif)
Diyarbakır

Aykaç (Fazıl Ahmed)
Çağlar (Behçet Kemal)
Güven ( F e r i d Celâl)
Cinıcoz (Salâh)
Ksmer (Ahmed Ş ü k r ü )
Valfın (Hüseyin Cahid)
Y u r d a k u l (Mchmer] E m i n )
A n inan (Benal)
Köprülü ( F u a d )
Erteni ( S a d r i )
B a y d a r (Nasuhi)
T a n p ı n a r (Ahmed H a m d i )
Mcııtcşeoğlu ( F e r i d u n Osman)
Kumu (Kemalettin)
O rai (Cavid)
Sevttk (ismail Habîb)
Kitapçı (Kâmil)
•Sadak (Necmettin)
Sevenini (Refik Ahmet)
Tîoztepe (Halil Nihad)

Elâzığ (ve m a a r ı t )
Erzincan (ve Maden mühendisi)
İçel
istanbul
İ s t a n b u l (ve diplomasi)
İstanbul (ve diplomasi ve içtimaiyat)
İstanbul
İzmir (ve belediyecilik ve içtimaiyat)
Kars (ve tarih)
Kütahya
Malatya (vc iktisat, bankacılık, ticaret)
Maraş
Muğla (ve çiftçilik)
Rize (vc içtimaiyat ve iktisat)
Seyhan (ve ziraat)
Sinob
Sivas
Sivas (ve i ç t i m a i y a t )
T o k a d (ve maarif ve belediyecilik)
Trabzon

Evkaf

Beki t

(Rüştü)

1 )ivai'bakrr

Hesap

Bulayırlı (Rusuhi)
Tansan (Şeref)

İşleri

(2)

Çanakkale (ve maliye)
Zonguldak

İdare

Üras ( E s a d )
Dalda! (Fevzi)
Çarıklı ( H a e i m )
Tiritoğlu ( F a h r e t t i n )
Uzay (Yahya Sezai)
Oanıtez (Refet)
Güvendiren ( F a t i n )
Ergen eli (Hilmi)
Renda (Mustafa Abdülhalik)
Kansu (Mazhar Müfid)
Tüzün (Atıf)

(1)

(42)

Amasya.
A n k a r a (vc i k t i s a t ve maliye)
Balıkesir
Balıkesir (ve maliye)
Balıkesir
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çankırı (ve maliye)
Çoruh (ve maliye)
Çoruh (ve maarif)
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Asal (Faik)
Sağırpğlu (Sabit)
Akyürek (Aziz)
Göle (.Münir llüsrev)
Akkaya (Münir)
Bayındır (Atıf)
Karamursal (Ziya)
Onaran (Halid)
Özoğuz ( E s a d )
Çoruk (Hilmi)
Kalaç (Ahmed Hilmi)
Art el (Subhi)
Yiğit (İbrahim Süreyya)
Okay (Kâzım)
Uşaklı (Ömer Bedrettin)
ftker (Muttalib)
Sağıroğlu (Halet)
Tan kut (Hasan Rcşid)
Kotan (Kâmil)
Çamaş (İsmail)
Tepeyran (Hazim)
Çakır (Hüsnü)
Durukan ( Z ü h t ü )
Yörüker (Memed Ali)
Uran (Hilmi)
Yeğena (Ali Münif)
ö z t r a k (Fayık)
Pekel (Galib)
Boya (Münih)
îçöz ( S r r n )
Y a r d a r (Rifat)

Denizli (ve hukuk)
Elâzığ (ve bankacılık ve çiftçilik)
E r z u r u m (ve belediyecilik)
Erzurum
Giresun
i s t a n b u l (ve hukuk)
İstanbul (ve maliye ve iktisat)
izmir
Kars
Kastamonu (ve maliye)
Kayseri (ve matbuat)
Kocaeli (ve hukuk)
Kocaeli
Konya (ve maarif ve maliye)
Kütahya
Malatya
Malatya (ve çiftçilik)
Maraş
Muş
Ordu (ve ziraat)
Niğde
Samsun (ve maliye)
Samsun
Samsun (ve belediye)
Seyhan
Seyhan
Tekirdağ
Tokad
Yan
Yozgad
Zonguldak (ve maliye ve maarif)

İktisat

Gülek (Kasım)
Sabuncu (İsmail)
Sayar (Ayet)
S a n d a l (Vehbi)
Köken (Rahmi)
Kurdoğlu (Faik)
S arlı an ( H a l d u n )
Ki t arıcı ( H ü s n ü ) .
Goşar (Hüseyin Sami)
Kuyueak (Hazini Atıf)
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(10)

Bilecik (ve bankacılık ve maliye v
Giresun (ve hukuk ve ticaret)
Giresun (ve maliye)
istanbul (ve hukuk)
izmir (ve hukuk)
Manisa
Manisa (Maliye ve Bankacılık)
Muğla (ve Hukuk)
Urfa (ve Maliye)
Zonguldak (ve Hukuk)

Çobanoğlu. (Fuad)

Kimya sanayii (1)
Kırşehir

Maarif

'Hal tacı oğlu (Ismayıl Hakkı)
Çerçel (Haydar)
Baykan (Belkis)
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan)
Levend (Agâh Sırrı)
Uzunçarşılı (ismail Hakkı)
Öymen. (Hıfzırrahman Raşit)
Onay (Talât)
Günver (Haydar)
El gün (Nakiye)
Aykurl. (izzet Ulvi)
Şahin (Mehmet)
İlgaz (Hasene)
İnan kur (Emin)
Akyüz (Ali Kâmi)
Arseven (Celâl Esad)
Gövsa (İbrahim Alâettin)
Öymen (Fakihe)
Çınar (Esad)
Yücel (Hasan Ali)
Yunus (Şehime)
Dursunoğlu (Cevat)
Taşkıran (Tezer)
Kansu (Na.fi Atuf)
Dikmen (Ali)
Bin al (Muhsin Adil)
G ökmen (Fatin )
Pek taş (Mihri)
Edgüer (Rıdvan Nafiz)
Ulu soy (Hüseyin)
Tarean (Selim Sırrı)
Yalm an (Hamdi)
Erbay (Sabiha)
Işeon (Şemsa)
Bleda (Mithat Şükrü)
Günaltay (Şemsettin)
Sirer (Reşat Şemsettin)
Ataç (Emin)
Abanozoğlu (Salise)
Teeer (Ahmet Ktidsi)
Yetkin (Suut Kemal)

(43)

Afyon Karahisar (vc sosyoloji ve pedagoji)
Afyon Karahisar (ve iktisat)
Ankara
Antalya, (ve arkeoloji)
Aydın (pedagoji ve edebiyat)
Balıkesir (ve millî tarih)
Bolu
Çankrr (ve Edebiyat ve tarih)
Denizli
Erzurum (ve belediye)
Eskişehir (ve matbuat)
Gazianteb
Hatay
İçel
İstanbul (pedagoji, içtimaiyat)
İstanbul (güzel sanatlar ve şehircilik)
istanbul (ve matbuat)
İstanbul (coğrafya)
İzmir (ebe.diyat)
İzmir (ve dil ve edebiyat)
İzmir
Kars
Kastamonu (ve felsefe)
Kırklareli
Kocaeli
Konya (Jeoloji)
Konya (Mata mat ik ve astronom)
Malatya
Manisa
Niğde
Ordu (beden terbiyesi)
Ordu
Samsun (ve edebiyat)
Seyhan (ve edebiyat)
Sivas
Sivas (ve idare)
Sivas
Tekirdağ
Trabzon
Urfa (ve felsefe, edebiyat, halkçılık)
Urfa (ve edebiyat)
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Erîçirgi! (Emin)
Gürel (Ahmet)

Zonguldak (ve sosyoloji ve felsefe)
Zonguldak (ve iktisat)

Makine (1)
t'ius (Ahmed)
Giresun (ve sanayi)

Sireh <.Celâl Sait)
Kker (İsmet)
Gündüzalp (Mahmut. Nedim)
Agı-alf (Fuad)
Ataç (Hasan Fehmi)
Karaağaç (Mûkerrem)
ülkıneiı (İsmail Hakkı)
Çelen (Hamdı)
(>rbay (Ziya)
Baysal (Faik) .
Soylu (Faik)
Yurdakul (Abidin)
Keşmir (Halid Nazrni)
Bay (Sırrr)
Saka (Hasan)
Tekeli (Esat)

Maliy* (16)
Bolu
Çorum
Edirne (ve iktisat vc gümrük işleri)
Elâzığ (ve iktisat)
Gümüşane (ve iktisat)
İsparta
istanbul
Kastamonu (ve hukuk, matbuat)
Kastamonu
Kayseri (ve hukuk)
Niğde
Sivas
Tokad (ve iktisat)
Trabzon (vo iktisat)
Trabzon (ve iktisat)
Urfa

Millıc adisi(r (12)
Börekçi (Raşit)
A rokan (İzzet)
Ay d av (Kâzım)
Kortel ( H ü s n ü )
Epikmon (Sadettin)
Taner (Muhittin)
Turgut (Şevket)
Fenmon (Refik)
Akyazı (Şevket)
Demirağ (Abdurvahınan Naci)
Aydın (Alitat)
Soyer (Razi)
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Ankara
Eskişehir (ve nafıa ve şimendifercüik)
İsparta
İstanbul (Elektrik)

izmir (Mckine mühendisi ve iktisat)
Kayseri (Elektrik mühendisi)
Kırşehir (Makine)
Kocaeli (Elektrik)
Ordu (Makine, mühendisi)
Sivas (İnşaat)
Trah/.on (Şimendifer)
Urfa (Şimendifer)

üenüray

Nafıa (1)

Edirne (ve beden terbiyesi)

(Ekrem)

Nebatat (i)

özçağlar (Cemil)

Bolu (ve

maarif)

Ormancılık (3)
Yiğitoğlu (Ali Kemal)
Karamuğla (Cemal)
Sungur (Ahmed)

Amasya
Muğla (ve idare)
Yozgad (ve iktisat)

Pofta,

telgraf ve telefon (1

Tarh an (Ali Kana)
İstanbul

Resim (1)
D a ğ (Ressem Şevket)
Sürd (ve Maarif)

De.mirel (Eşref)
Karabacak (Hasan)

Sanayi (2)
Kars (Makine)
Zonguldak (madencilik)

Siyasi ilimler (1)
Ad al (Hasan Şükrü)
Bolu

Şark ilimleri (1)
Gerçeker (Muhtafa Fehmi)

Bursa

Tabiplik:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
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Selgil (Ahmed)
Kahraman (Galip)
Kural (Hüsamettin)
Tunca (Cemal)
Alataş (Hulusi)
Germen (Mazhar)
Levent (Rıza)
Suner (Muhlis)
ülgen (Zihni)
Yeşilyurt (Ahmed Ruhi)
Güran (Refik)
Konuk (Sadi)
Simer (M. Talât)
Arkan (Akif)
Alper (Cemal)
Can t ekin (Mustafa)
Berkman (Hamdi)
Tok göz (Server Kâmil)
Uz (Behçet)
Öngören (İbrahim Tali)
M emik (Fatma)
Ağakay (Memed Ali)
Canbolat (Muzaffer)
Melek (Abdıırrahman)
Sonıyürek (Hasan Vasıf)
Berker (Muhtar)
Ataç (Galip)
Diker (Hayrullah)
Cura (Hüseyin Hulki)
örs (Kâmran)
Oktay (Esat)
Ecevit (Fahri)
Umay (Fuad)
Bürgc (Fazıl Şerefeddin)
Irmak (Sadi)
Uludağ (Osman Şevki)
Delilbaşı (Ali Süha)
özciçı (Cafer)
Kâatçılar (Sâada Emin)
Bayizit (Kemali)
LTras (Aziz)
Talay (Rasim Ferid)
Demir (Vehbi)
Sezer (Zeki Mesut)
Dilemre (Saim Ali)

(4?)

Afyon Karahisar (Deri ve tenasül)
Antalya (İç ve zührevi hastalıklar)
Antalya (İç hastalıkları ve bakteriyoliji)
Antalya (Operotör)
Aydın (İç hastalıkları)
Aydın
Aydın
Bilecik
Bolu (Akliye vo asabiye)
BurdurBursa (Bakteriyoloji vc sâri hastalıklar)
Bursa (Operotör ve kadın haftalıkları, doğum)
Bursa (Hayati kimya ve malaryoloji)
Çan km
Çorum (ve idare)
Çorum
Denizli (Operotör)
Denizli (Bakteriyoloji)
Denizli (Çocuk hastalıkları ve belediyecilik)
Diyarbakır (ve idare)
Edirne (İç hastalıkları)
Gazianteb (ve dil)
Gazianteb (Nisaiye)
Gazianteb
Giresun (Laburatuvar ve iç hastalıkları)
İçel (göz hastalıkları)
İstanbul
istanbul (Adli tıp)
İzmir (Kulak, boğaz, burun)
izmir
Kars
Kastamonu (Adli tıp ve marazi ruhiyat)
Kırklareli
Kocaeli
Konya (Fizyoloji)
Konya (Verem, röntgen ve tarih)
Kütahya
Malatya
Manisa (Dahiliye)
Maraş
MardinNiğde (Ortopodi)
Ordu
Ordu
Rize (Marazi teşrih)

Dr. Satır (Kemal)
Dr. Kök d em ir (Bahaddin)

Seyhan
Sinob (iç hastalıkları)

Ticaret

Çubukçu (Arif)
Mıhç.ıoğlü -'('Halil Naci)
Sökmen (Tayfur)
Etçioğlu (Pertev)
özdemir (Şefik)
Taşçı oğlu (Ömer)
özpazarbaşı (Memed Şevket)
Taner (Osman)
Temelli (Tevfik)
Ertem (ismail)
Belül (Hasan €avid)
Kovalı (Cemal)
Eyiboğlu (Daniş)
Göksel (Temel)
Korkmaz (Salim)

(M)

Ankara (ve iktisat)
Ankara (ve hesap işleri)
Antalya (ve -ziraat)
Balrkesir
Gazianteb {ve Nafia işleri ve ziraat)
Kayseri
Malatya
Maîatya
Malatya
Manisa (ve maliye)
RÎZO

Tokad
Trabzon
Trabzon
Yozgad (ve iktisât ve ziraat)

»
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Mebusların Kıdemlerine Göre Tasnifi

3

Birinci Devredenberi Mebus Olanlar (27)

Çetinfcaya (Ali)
inönü ^îsmet)
Dr. Gernven (Mazhar)
Çarıklı (Hacım)
Gl. Özalp (Kâzım)
Ger^eker '('Mustafa Fehmi)
Kansu '(Mazfcar Müfid)
Dr. Cantekin (Mustafa)
Eker (İsmet)
Başkaya (Yusuf)
Sazak (Emin)
Şahin (Memed)
Ataç (Hasan Fehmi)
özdamar (Hüsnü)
Bayar (Celâl)
Bozkurd (Mahmud Esad)
özoğuz (Esad)
Kalaç (Ahmed Hilmi)
Dr. Umay (Fuad)
Yiğit (ibrahim Süreyya)
Atalay (Besim)
Kaplan (Rasih)
Yalman (Hamdi)
Arıkoğlu (Damar)
Öztrak (Fayık)
Saka (Hasan)
Içöz (Sırrı)

Afyon Karahisar (I Karahisarı Sahip, Iî : VI AfyonkaraMsâr).
Ankara '(I 'Edirne, II V Malatya, VI Ankara).
Aydm (I :"Vİ Aydın)
Balıkesir (I Karesi II : III, Giresun, IV : VI
Balıkesir).
Balıkesir (I : II Karesi, III VI Balıkesir).
Bursa (I : VI Burna).
Çoruh (I Hakkâri, II : V Denizli, VI Çoruh),
^örum (I Kozan, II : VI Çorum).
-Çorum (I : VI Çorum).
Denizli

(î : VI Denizli).

Eskişehir (I : VI Eskişehir).
Gazianteb (I : VI Gazianteb).
Gümüşane (I : VI Gümüşane).
İsparta (I : VI İsparta).
İzmir (I Samban, II : VI İzmir).
İzmir (I : VI İzmir).
Kars (I Lâzistan, II : IV Rize, V : VI Kars).
Kayseri (I : VI Kayseri).
Kırklareli (I Bolu, II : VI Kırklareli).
Kocaeli ( I Saruhan, II : VI Kocaeli).
Kütahya (I Kütahya, II : IV Aksaray, V : VI
Kütahya).
Maraş (I : VI Antalya).
Ordu. (I Oaııik, II : VI Ordu).
Seyhan (I : IV Adana, V : VI Seyhan).
Tekirdağ (I Cebelibereket, II : VI Tekirdağ).
Trabzon (I : VI Trabzon).
Yozgad (I Yozgad, II Bozok, III : VI Yozgad).

[I] Meşnılıat, eski devrelerde nerelerden mebus çıküdığını gösterir.
32
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a.g.e., 463-472. ss.

İkinci Devredenberi Mebus Olanlar (44)

Aktın (Nafiz)
Uras (Esad)
Atay (Falih Rıfkı)
Burcu (Osman Niyazi)
Demir (Mehmed)
Canıtez (Refet)
Onay (Talât)
Renda (Mustafa Abdülhalik)
Çağıl (Münir)
D A öngören (İbrahim Tali)
Ağrah (Fuad)
Fırat (Abdülhak)
Dumlu (Nafiz)
Aykurt (izzet Ulvi)
Akkaya (Münir)
Sabuncu (İsmail)
Gl. Sökmen (ihsan)
Tör (Edip Servet)
inankur (Emin)
Karaağaç (Mûkerrem)
Denizmen (Ahmet Hanıdi)
Karamursal (Ziya)
Yurdakul (Memed Emin)
Köken (Rahmi)
Saraçoğlu (Şükrü)
Ödül (Şevket)
Akça (Ragıp)
Okay (Kâzım)
Onat (Naim Hazim)
Sılay (Tevfik Fikret)
Peker (Recep)
Zabcı (Mahmud Nedim)
Özey (Yasar)

Amasya (II : VI Amasya).
Amasya (II : VI Amasya).
Ankara (II : IV Bolu/V : VI Ankara).
Balıkesir (II Karesi, III Balıkesir, IV Çanakkale,
V : VI Balıkesir).
Balıkesir (II Karesi, III : VI Balıkesir).
Bursa (II : VI Bursa).
Çankırı (II : IV Çankırı, V : VI Giresun).
Canlan (II : VI Çankırı).
Çorum (II : VI Çorum).
Diyarbakır (II, III Diyarbakır, IV istanbul, V,
VI Diyarbakır).
Elâzığ (II : Î I I istanbul, IV : VI Elâzığ).
Erzincan (II : VI Erzincan).
Erzurum (II Sanman, III : VI Erzurum).
Eskişehir (II : V Afyon, VI Hakkâri).
Giresun (II : I I I izmir, IV : VI Giresun).
Giresun (II Şarkî Karahisar, III : IV Şebin Ka
rahisar, V : VI Giresun).
Giresun (II : III istanbul, IV : VI Giresun).
Gümüşane (II : III istanbul, IV : VI Gümüşane).
îçel (n : VI içel).
İsparta (II : VI İsparta),
istanbul (II : VI İstanbul),
istanbul (II : VI istanbul).
istanbul (II Şarkî Karahisar, I I I Şebin. Karahi
sar, IV : VI Urfa).
izmir (II : VI izmir),
izmir (II : VI izmir).
Kırklareli (II : VI Kırklareli).
Kocaeli (II : VI Kocaeli).
Konya (II : III Giresun, IV : VI Konya).
Konya (II : IV Konya).
Konya (II : IV Konya).
Kütahya (II : VI Kütahya).
Malatya (II : VI Malatya).
Manisa (II Sanıhan, III Manisa, IV Aksaray,
V : VI Manisa).
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Eılen (Rıza)
Mengi (Halid)
Soylu (Faik)
Çamaş (İsmail)
Belül (Hasan Cavid)
Zırh (Ali)
Günaltay (Şemsettin)
Uybadın (Cemil)
Arvas (İbrahim)
Boya (Münih)
Türkmen (Halil)

Mardin (H : VI Mardin).
Niğde (II : VI Niğde).
Niğde (II Kütahya, III : VI Niğde).
Ordu . (II : VI Ordu).
Rize (II : IV Rize, V Çoruh, VI Rize).
Rize (II : IV Rize, V Çoruh, VI Rize).
Sivas (II : VI Sivas).
Tekirdağ (II : VI Tekirdağ).
Van (LT Van, III : IV Hakkâri, V : VI Van).
Van (LT : VI Yan).
Zonguldak (II : VI Zonguldak).

Üçüncü Devredenberi Mebus Olanlar (36)
Çerçel (Haydar)
Bayrak (Halid)
Dr. Tunca (Cemal)
Karan (Hayrettin)

Afyon Karahisar (III : VI Afyon Karahisar).
Ağrı (III : V Bayazrt, VI Ağn).
Antalya (III : VI Antalya).

Tokad (Emin Aslan)
GL Sevüktekin (Kiazım)
Aykaç (Fazıl Ahmed)
İlter (Aziz Samih)
Akyürek (Aziz)

Balıkesir (III Balıkesir, IV Bilecik, V : VI
Balıkesir).
Balıkesir (III : VI Balıkesir).
Bolu (III : VI Bolu).
Bursa (III : VI Bursa).
Çoruh (III : IV Artvin, V : VI Çoruh).
Denizli (III : IV Denizli).
Diyarbakır (III ; VI Diyarbakır),
Elâzığ (III : VI Elâzığ).
Erzincan (III : VI Erzincan).
Erzurum (III : VI Erzurum).

Erdoğan (Şevket)
Güven (Ferid Celâl)
Tarhan (Ali Rana)
Onaran (Halid)
Coşkan (Tahsi)
Özsoy (Reşid)

Gümüşane (III : VI Gümüşane).
İçel (III Urfa, IV Mersin, V : VI içel).
İstanbul (III Samsun IV : VI İstanbul).
İzmir (III Kars, IV : V Burdur, VI Mardin). •
Kastamonu (III Yozgad, IV : VI Kastamonu).
Kayseri (III : VI Kayseri).

'Kahsıı (Nafi Atüf)
Yargı (Salâh)
Dikmen (Ahmed Hamdi)
Erkmen (Muhlis)

Kırklareli (III
Kocaeli (III
Konya (III :
Kütahya (III

Uzunçarşılı (İsmail Hakkı)
Çambel (Hasan Cemil)
Dr. Güran (Refik)
Us (Asım)
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: V Erzurum, VI Giresun).
: VI Kocaeli).
VI Konya).
Bursa, IV : VI Kütahya).

Öker (Muttalip)
Ercin (Osman)
ivaraosman (Kani)
Alpaya (îrfan Ferid)
Kılıcoğlu (Hakkı)
Durukan (Zülıtü)
Gl. Eldeniz (Naci)
Tiran (Hilmi)
Yegena (Ali Münif)
Sadak (Necmettin)
Boztepe (Halil Nilıad)
Eyiboğlu (Daniş)
Vardar (Rifat)

Malatya ( I I I : VI Malatya).
Manisa ( I I I : V I Manisa).
Manisa ( I I I : V I Manisa).
Mardin ( I I I : VI Mardin).
Muş
( I I I Kocaeli, IV : V I Muş).
Samsun ( I I I Konya, IV : V I Samsun).
Seyhan ( I I I : IV Cebelibereket, V : VI Seyhan).
Seyhan ( I I I : IV Adana, V : VI Seyhan).
Seyhan ( I I I Mersin, IV Adana, V : VI Seyhan).
Sivas ( I I I : V I Sivas).
Trabzon ( I I I Gümüşahe, IV : V I Trabzon).
Trabzon ( I I I : V I Trabzon).
Zonguldak ( I I I : VI Zonguldak).

Dördüncü Devredenberi Mebus Olanlar (22)
Aksoy (Numan)
Dr. Kahraman (Galip)
Menderes (Adnan)
Güvendiren (Fatin)
Turan (Kemal)
Oimioz (Salâh)
E pikin en (Sadettin)
Menteşe (Halil)
Demirel (Eşref)
Dikmen (Ali)
Göker (Ali Muzaffer)
Bnyur (Hikmet)
Tarıkut (Hasan Reşit)
Kitabcı (Hüsnü)
Dr. Talay (Rasim Ferid)
Orucoğlu (Hulusi)
Uğur (ismail Memed)
Erişken (Resai)
Poroy (Nâzım)
Karadeniz (Raif)
Sungur (Ahmed)
Karabacak (Hasan)

Antalya (IV : VI Antalya).
Antalya (IV : V I Bursa).
Aydın (IV : V I Aydın).
Bursa (IV Trabzon, V : VI Bursa)
İsparta (IV : VI İsparta).
İstanbul (IV : VI istanbul).
İzmir (IV : VI İzmir),
îzmir (IV : VI İzmir).
Kars (IV : V I Ankara).
Kocaeli ( I V : V I Kocaeli).
Konya (IV : V I Konya).
Manisa (IV : V I Manisa).
Maraş (IV Muş, V : V I Maraş).
Muğla (IV İzmir, V : V I Muğla).
Niğde (IV Bursa, V : VI Niğde).
Sinob (IV : V I Sinob).
Sivas (IV : VI Sivas).
Tokad (IV : V I Tokad).
Tokad (IV : V I Tokad).
Trabzon (IV : V I Trabzon).
Yozgad (IV : V I Yozgad).
Zonguldak (IV : V I Zonguldak).

Beşinci Devredenberi Mebus Olanlar (67)
(iönenç (Mobrure)
Türker (Berç)

Afyon Karahisar (V : V I Afyon Karahisar).
Afyon Karahisar (V : VI Afyon Karahisar).
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Baytm (Arif)
Eriş (Muammer)
Öknıen (Mümtaz)
Dr. K u r a l (Hüsamettin)
Sökmen (Tayfur)
Dr. Alataş (Hulusi)
Göktepe (Nuri)
Dr. Levent (Rıza)
Dilmen (İbrahim Necmi)
Akgüç (Atıf)
Dr. Konuk (Sadi)
Gl. Tınaz (Naci)
Ergen el i (Hilmi)
D A Berkman (Hamdi)
Dr. Memik (Fatma)
Gl. Demirhan (Pertev)
El gün (Nakiye)
Koçak (Şükrü)
Gl. Soydemir (Zeki)
Özdamar (îstamat)
Dr. Ağakay (Memed Ali)
Aksoy (Ömer Asrm)
Kaleli (Bekir)
Dr. Som yürek (Hasan Vasıf)
Ulus (Ahmed)
Bayırıdır (Atıf)
Menemencioğlu (Numan)
Ögel (Şükrü Ali)
Öymcn (Fakihe)
Yalçın (Hüseyin Cahit)
A rım an ( Benal)
Yücel (Hasan Ali)
Köprülü (Fuad)
Çoruk (Hilmi)
Tamaç (Nuri)
Baysal (Faik)
Akm (Zühtü)
Türel (Ali Rıza)
Dr. Uludağ (Osman Şevki)
Tiridoğlu (Alâettin)
Uzgören (Vedit)
Barkan (Emrullah)
Pektaş (Mihri)
Taner (Osman)
Kurdoğlu (Faik)
Ergin (Edib)
Güney (Sadullah)
Tarean (Selim S i m )
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Ankara (V : V I A n k a r a ) .
Ankara (V : VI A n k a r a ) .
Ankara (V : VI A n k a r a ) .
Antalya (V Bayazıt, V I A ğ n ) .
Antalya (V : V I Antalya).
Aydın (V : V I A y d m ) .
Aydın (V : V I A y d m ) .
Aydın (V : V I Mardin).
B u r d u r (V V I B u r d u r ) .
Bursa (V : VI Bursa).
Bursa (V : V I B u r s a ) .
Bursa (V : V I B u r s a ) .
Çanakkale (V : V I Çanakkale).
Denizli (V : V I Denizli).
Edirne (V : V I E d i r n e ) .
Erzurum (V : VT E r z u r u m ) .
Erzurum (V : V I E r z u r u m ) .
. E r z u r u m (V : V I E r z u r u m ) .
Erzurum (V : V I E r z u r u m ) .
Eskişehir (V : VI Eskişehir).
Gazianteb (V : V I Gazianteb).
Gazianteb (V : V I Gazianteb).
Gazianteb (V : V I Gazianteb).
Giresun (V Balıkesir. V I Giresun "i.
Giresun (V : VI A n k a r a ) .
istanbul (V : V I istanbul).
İstanbul (V : Gazianteb, V I İstanbul).
istanbul (V : V I istanbul).
İstanbul (V : V I istanbul).
İstanbul (V V I Çankırı).
izmir (V : VI izmir).
izmir (V : V I izmir).
Kars (V : V I K a r s ) .
Kastamonu (V Mardin, VI Kastamonu)
Kastamonu (V : VI Kastamonu).
Kayseri (V : VI Kayseri).
Kırklareli (V : V I Kırklareli).
Konya (V : V I Konya).
Konya (V : VI Konya).
Kütahya (V Maraş. V I K ü t a h y a ) .
Kütahya (V : VI K ü t a h y a ) .
Malatya (V : VI Malatya).
Malatya (V : V I Malatya).
Malatya (V : V I Malatya).
Manisa (V : V I Manisa).
Mardin (V : V I Mardin).
Muğla (V : VI Muğla).
Ordu (V : VI O r d u ) .
:

:

Dr. Dilcmre (Saim Ali)
S irmen ( F u a d )
Çakır (Hüsnü)
Amiral Engin (Fahri)
Erbay (Sabilıa)
Yörüker (Memed Ali)
O rai (Cavid)
Dağ (Ressem Şevket)
Esen (Ali Rıza)
încedayı (Cevdet Kerîm)
Blcda (Mitat Şükrü)
Işık (Hikmet)
Apak (Rahmi)
Pckel (Ekrem)
Pekel (Galib)
Day ( S i m )
Arat (Celâl)

Rize (V Erzurum, V I Rize).
Rize (V Erzurum, VI Rize).
Samsun (V izmir, VI Samsun).
Samsun (V : VT Samsun).
Samsun (V Balıkesir, VI Samsun),
Samsun (V : V I Samsun).
Seyhan (V : VI Niğde).
Siird (V : Konya, VI Siird).
Siird (V Kırşehir, VI Siird).
Sinob (V : VI Sinob).
Sivas (V : V I Sivas).
Sivas (V Erzincan, VI Sivas).
Tekirdağ (V : VI Tekirdağ).
-Tekirdağ (V : VI Yozgad).
Tokad (V : VI Tokad). •
Trabzon (V : V I Trabzon).
Yozgad (V : V I Yozgad).

Altıncı Devredenberi Mebus Olanlar (89)
Gl. Anılmış (Nihat)
Baykan (Belkis)
Dal dal (Fevzi)
Sumcr (Nurullah Esat)
Levend (Agâh S i m )
Uzay (Yahya Sezai)
Gülük (Kasım)
Dr. Suner (Muhlis)
Özçağlar (Cemil)
Siren (Celâl Sait)
Dr. Ülgen (Zihni)
Dr. Yeşilyurt (Ahmed Ruhi)
d . Atlı (Âsir)
Dr. Si m er (M. Talât)
Bulayııiı (Rusuhi)
Hüntekin (Reşat Nuri)
Kamçıl (Atıf)
Dr. Arkan (Akif)
E rem (Ali Rıza)
Kayaalp (Nuri)
Gün ver (Haydar)
Dr. Uz (Behçet)
Balkan ( F u a d )
Söknıensüer (Şükrü)
Al tuğ (Salim)
Anık an (izzet)
Dr. Melek (Abdurrahman)

Ankara (VI A n k a r a ) .
Ankara (VI A n k a r a ) .
Ankara (VI A n k a r a ) .
Antalya (VI Antalya).
Aydın (VI Aydın).
Balıkesir (VI Balıkesir).
Bilecik (VI Bilecik).
Bilecik (VI Bilecik).
Bolu (VI Bolu).
Bolu (VI Bolu).
Bolu (VI Bolu).
B u r d u r (VI B u r d u r ) .
Bursa (VI Kütahya).
Bursa (VI Bursa).
Çanakkale (VI Çanakkale).
Çanakkale -(VI Çanakkale).
Çanakkale (VI Çanakkale).
Çanları (VI Ç a n k ı n ) .
Çoruh (VI Çoruh).
Çorum (VI Çorum).
Denizli (VI Denizli).
Denizli (VI Denizli).
E d i r n e (VI E d i r n e ) .
Erzincan (VI Erzincan).
E r z u m m (VI E r z u r u m ) .
Eskişehir (VI Eskişehir).
Gazianteb (VI Gazianteb).

Özdemir (Şefik)
Yüz atlı (Fikret)
Kunt (Bekir Sıtkı)
Selçuk (Hamdi)
Türkmen (Abdülgani)
Beriker (Turban Cemal)
Dr. Berker (Muhtar)
Akyüz (Ali Kâm i)
Dr. Diker (Hayrullah)
Esmer (Ahmed Şükrü)
Döker (Calip Bahtiyar)
ülkmen (İsmail Hakkı)
Dr. Cura (Hüseyin Hulki)
Yunus (Şehime)
Dursunoglu (Cevat)
Karacan (Şerafettin)
Binkaya (Abidin)
Saltuğ (Rıza)
Taşçıoğlu (Ömer)
Toker (Nazmi)
tîrgüblü (Suat Hayri)
Koryl. Doğan (Kemal)
Artel (Subhi)
Bilgin (Vehbi)
E r g u n (Şevki)
Dr. Delilbaşı (Ali Süha)
Ertem (Sadri)
Bay d ar (Nasuhi)
Özpaznrbası (Mehmed Şevket)
Temelli (Tevfik) •
Korgl. Artunkal (Ali Rıza)
Edgüer ("Rıdvan Nafiz)
Hatîpoğlu (Şeaket Raşıt)
Dr. Bayizit (Kemali)
Gl. D üz gören (Seyfi)
Menemencioğhı (Hasan)
RTaramuğla (Cemal)
Dr. Demir (Vehbi)
Şarlan (Hamdi)
İCaınû (Kemalettin)
F ı r a t (Naşit)
("nm (Salâhattin)
îşecn (Şemsa)
A tay (Cemil)
Demirağ (Abdurrahman Naci)
Eseubel (Atıf)
Trak (Nazmı)
Develi (Muammer)
Keşmir Halid Nazmi)
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Gazianteb ( V r S i i r d ) .
Giresun (VI Giresun).
Hatay (VI H a t a y ) .
Hatay (VI H a t a y ) .
Hatay (VI H a t a y ) .
İçel (VI İçel),
'içel (VI îçel).
İstanbul (VI İstanbul).
İstanbul (VI Kastamonu),
istanbul (VI istanbul).
İstanbul (VI İstanbul).
İstanbul (VI İstanbul),
izmir (VI izmir).
İzmir (VI îzmir>.
Kars (VI Kars).
Kars (VI Kars).
Kastamonu (VI Kastamonu).
Kastamonu (VI Kastamonu).
Kayseri (VI Kayseri).
Kayseri (VI Kayseri).
Kayser; (VI Kayseri).
Kırklareli (VI Ağrı)
Kocaeli (VI Kocaeli).
Konya (VI Konya).
Konya (VI K o n y a ) .
Kütahya (VI Kütahya).
Kütahya (VI Kütahya).
Malatya (VI Malatya).
Malatya (VI Malatya).
Malatya (VI Bitlis).
Manisa (VI Manisa).
Manisa (VI- Manisa).
Manisa (VI Afyon Karahisar).
Maras (VI MaraşV
Mardiu (VI Mardin).
Mardin (VI Mardin).
Muğla (VI Muğla).
Ordu (VI Ordu).
Ordu (VI Ordu).
Rize (VI Rize).
Samsun (VI Samsun).
Seyhan (VI Seyhan).
Seyhan (VI Seyhan).
Sin oh (VI Sinob).
Sivas (VI Sivas).
Sivas (VI Sivas).
Tekirdağ (VI Tekirdağ).
Tokad (VI Tokad).
Tokad (VI Tokad).

Tokad (VI Tokad).
(Trabzon (VI Trabzon).
(Trabzon (VI Trabzon).
Trabzon (VI Edirne)
Tunceli (VI Bingöl).
Urfa (VI Urfa).
Urfa (VI Urfa). •
Urfa (VI Seyhan).
Yozgad (VI Yozgad).
Yozgad (VI Yozgad).
Zonguldak (VI Zonguldak).
Zonguldak (VI Zonguldak).
Zonguldak (VI Zonguldak),

Kovalı (Cemal)
Abaııozoğlu (Salise)
Barutçu (Faik Ahmed)
Göksel (Temel)
Sılan (Nenneddin Sahir)
Coşar (Hüseyin Sami)
Soyer (Tlazi)
Teeer (Ahmet Kutsi)
Arkaut (Ziya)
Korkmaz (Salim)
Devrin (Şinast)
Erişîrgil (Emin)
Kuyucak (Hazım Atıf)

Yedinci Devrede Mebus Olanlar (137)
Baltacıoğlu (îsınayıl Hakkı)
Dr. Selgil (Ahmed Hâmid)
Taşkapılı (Ali)
Yurdkoru (Suad)
Pasin ("Rıfkı Refik)
Tugaç (Hüsamettin)
Tarhan (Zeki)
Yiğitoğlu (Ali Kemal)
Aksoley (Mebrure)
Rekata (Hıfzı Oğuz)
Börekçi (Raşit)
('"ubukçu (Arif)
Kayaoğlu (Mihal)
Mılıeıoğlu (Halil Naci)
Yörük (Ziya)
Dağhoğlu (Hikmet Turhan
Gl. Aîpman (Refet)
Küçükler (Hulusi)
Onat (Hikmet)
Esen (Ahmed)
Banguoğlu (Tahsin)
Ertan (Muhtar)
Osm a (Bülent)
A dal (Hasan Şükrü)
Korgl. Alptnğan (Abdullah)
tfymen (Hıfzırrahman Raşit)
Ensrinen (Sekip)
' :-:z)
A i «al (Sadık Tahsin)
Batu (Salâhattin)
Ihan (Atıf)

Afyon Karahisar
Afyon Karahisar
Afyon Karahisar
Afyon Karahisar
Ağn
Ağrı
Amasya
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bitlis
Bolu
Bolu
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çankırı

Akdoğan (Hasan)
Dr. Alper (Cemal)
Atalay (Naim)
Asal (Faik)
Küçüka (Naili)
Dr. Tokgöz (Soner Kâmil)
Ocak (Osman)
Şedele (Kemal)
Ağaoğullan (Mehmed Edip)
Demiray (Ekrem)
Oündüzalp (Mahmud Nedim)
Kişioğlu (Hasan)
Yalçm (ihsan)
Çnjjrinr (Behçet Kemal)
Kalfagil (Feyzi)
Abadan (Yavuz)
Bari as (Cemil Said)
Dr. Canbolat (Muzaffer)
Osten (Necmi)
Sayar (Ayet)
Güreli (Recai)
Selek (Cabir)
Köksidan (AH Reşat)
Devrim (AH Şelhum)
Gl. Durukan (Eyüp)
Biraz (Hanene)
Tugay (Şefik)
Aydar (Kâzım)
Tiizcmen (Cemil)
Arseven ^ Celâl Esad)
Dr. Ataç (GaUb)

Çorum
Çorum
Çorum
Denizli
Denizli
Denizli
Diyarbakır
Diyarbakır
Edirne
Edirne
Edirne
Elâzığ
Elâzığ
"Erzincan
Erzincan
Eskişehir
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Giresun
Gümüşane
Gümüşane
Hakkari
Hatay
Hatay
Hatay
içel
İsparta
İsparta
istanbul
istanbul
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Hamal (Ferit)
Sandal (Vehbi)
Birsel (Münir)
Çmar (Esat)
Oran (Ekrem)
Dr. örs (Kâmran)
Gl. Durudoğan (Hasan)
Dr. Oktay (Esad)
Çelen (Haindi)
Dr. Eeevit (Fahri)
Orbay (Ziya)
T aşk ıran (Tezer)
Şatır (Mustafa Kemal)
Taner" (Muhittin)
Çobanoğlu (Fuad)
Seler (Faik)
Torgut (Şevket)
Turan (İbrahim)
Gl. Baku (Mürsel)
Dr. Bürge (Fazıl Şerefeddin)
Fcnmen (Refik)
Bek (Sedad)
Binal ı'Muhsin Adil)
Çumralı (Sedad)
Gökmen (Fatin)
Dr. Irmak (Sadi)
Karagülle (Hulkı)
Kutman (Salâhaddin)
Pekcan (Hâmid)
Uşaklı (Ömer Bedrettin)
Dr. özelçi (Cafer)
Sayın (Kemal)
Ertem (îsmail)
Dr. Kâateılar (Sâada Emin)
Saıhan (Haldun)
Uslu. (Feyzulla..,
Tanpmar (Ahmet Hamdi)
Tnycıoşlu (Abdullah)
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tstanbııl
İstanbul
îzmir
îzmir
İzmir
îzmir
Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamom
Kayseri
Kayseri
Kırşehir
Kırşehir
Kırşehir
Kırşehir
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Malatya
Malatya
Manisa
Maniş?
Manisa
Manisa
Maraş
Maraş

Dr. Uras (Aziz)
Ülkümen (Lûtfi)
Menteşeoğlu (Feridun Osman)
Kotan (Kâmil)
Bodrumlu (Avram GalantD
Dolunay (Rıfat)
Ulusoy (Hüseyin)
Dr. Sezer (Zeki Mesut)
Yarımbıyık (Muammer)
Balta (Tahsin Bekir'i

Mardin
Mardin
Muğla
Muş
Niğde
Niğde
Niğde
Ordu
Ordu
Rize

Bdscl (Cemil)
Ezgü (ihsan)
Öztuzcu (Nail)
• 'elik (Kemal)
,
Dr. Satır (Kemal)
Tuncay. (Saffet)
.
Türkay (Behçet)
Dr. Rokdcmîr (Bahattin)
Sr-viik (î.*maiî Habip)
Başak (ismail Hakkı)
Kitapçı (Kâmil)
Sirer (Reşat Şemsettin)
Yurdakul (Abidin)
Al aç (Emin)
ffclikkol (Sabri)
Sevengil (Refik A
Anamur (M. Süreyya)
Yanız (Lûtfi)
Üçüz (Hasan)
Bcrker (Kâzım)
Tekeli (Esad)
Yetkin (Suut Kemal)
Bcrker (Nihat)
AH ipsin (Mahmut)
Karslıoğlu (Yusuf Duygu)
Gürel (Ahmet)
Tansan (Şeref)

Samsun
Sarasnn
Samsun
Seyhan
Seyhan
Siird
Siird
Sinob
Sinob
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Tekirdağ
Tokad
Tokad
Trabzon
Trabzon
Tunceli
Urfa '
Urfa
TJrfa
Van
Yozgat
Yozgat
Zonguldak
Zonguldak

Muhtelif Devrelerde Mebus Olanlar (31)
Akpınar (Muzaffer)
Etçioğlu (Pertev)
()rgeevren (Sürej^ya)
Tir id oğlu C Fahrettin)
Esendal (Memduh Şevket)
Düşünsel (Feridun Fikri)

Balıkesir (IV, VI Balıkesir).
Balıkesir (IV • Balıkesir).
Balıkesir (II Karesi, IV Aksaray,
VI Bitlis).
Balıkesir (III, VI Balıkesir).
Bilecik (TV Elâziz, VI Bilecik).
Bingöl (Tl Dersim, VI Bingöl).

Erhan (Ahmet Münir)
Pars (Muhittin Baha)
Erkin (Behiç)
Tüzün (Atıf)
Ak«ol (Eyüp Sabrı)
Bekit (Rüştü)
{'kığ fŞeref)
Sağıı-oğîu (Sabit)
Dine fRaif)
fiölc (Münir Hüsrev)
Ivoraltan (Refik)
fil. Tursan (Şefik)
fil. Bele (Refet)
Gövsa (Ihıahim Al nettin)
fil. Karabekir (Kâzım)
Kortel (Hüsıiü)
Orhon (Zihni)
Tokm (İbrahim)
fil. Cebesoy (Ali Fuad)
Sağı:oğlu ( H a l e t )
O - Ü I . Çalışlar (îzzeddin)
Tepeyran (Hazim)
Akyazı (Şevket)
Aydın (Mitat)
özençt (Yusuf Ziya)

Bursa (II Bursa).
Bursa (I Bursa, V Ordu, VI Bursa).
Çankırı (II,ILT istanbul).
Çoruh (I Kayseri, III, IV Rize, V, VI Çoruh).
Çorum (I Eskişehir, V, VI, Çorum).
Diyarbakır (III, V, VI Diyarbakır).
Diyarbakır (II Diyarbakır, VI Urfa).
Elâzığ (II Erzincan, VI Elâziğ).
Erzurum (II Erzurum, V Zonguldak, VI Rize).
Erzurum (II, V I . Erzurum)
içel (I : IV'Konya, VI içel).
İçel (V Denizli).
istanbul (I Lzmir, II, V, VI istanbul).
istanbul (III Sivas, IV Sinob, VI istanbul).
istanbul (I Edirne, II, V, VI istanbul).
istanbul (III Zonguldak).
Kars (IErzurum, VI Kars).
Kocaeli (11,111, VI Kocaeli).
Konya (I, II Ankara IV : VI Konya).
Malatya (II Erzurum).
Muğla (II Aydın, VI Muğla).
Niğde (II,VI Niğde).
Ordu (III, IV Ordu).
Trabzon (II, III Aydın, V, VI Trabzon).
Zonguldak (II, VT Zonguldak).

V Balıkesir.
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Boşalan Mebusluklar ve Bu Yerlere Seçilenler
^
Yedinci Devrenin Birinci içtimai zarfında
1 i istifa ve 8 i ölüm suretiyle 9 Mebusluk in-

33

hilâl etmiştir.

İstifa Edenler
Konya

Ali'Muzaffer Göker (Tokyo Büyük Elçiliğine tâyini dolayisiyle)

3 . VIII . J944

Ölenler
Denizli
Giresun
İstanbul
İzmir
Kütahya
Siird
Sivas
Zonguldak

Dr. Tokgöz (Server Kâmil)
Dr. Som yürek (Hasan Vasıf)
Yurdakul (Mehmed Emin)
Bozkurd (Mahmut Esad)
Ertem (Sadri)
Ressam Dağ (Şevket)
Demirağ (Abdurrahman Naci)
Türkmen (Halil)

21 .

7
14 .
21 .
13 .
23 .
2 .
19 .

XI
IV
I
XII
XI
V
VII
XII

1943
1944
1944
1943
1943
1944
1944
1943

Seçilenler
Birinci içtima safrada, Fevkalâde Içtiroada açık bulunan Kayseri ve Sivas Mebusluklariyle Deuizli, Giresun, istanbul, izmir,
Konya, Kütahya, Şiird, Sivas ve Zonguldak
Denizli
Giresun
İstanbul

İzmir
Kayseri
Konya
Kütahya
Siird
Sivas
Sivas
Zonguldak
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a.g.e., 473-474. ss.

Mebusluklarına yeniden seçilenler ile bunla
rın intihap mazbatalarının tasdik tarihleri
aşağıda gösterümiştir.

Eğe [Abidin)
Gürak (ihsan)
Dr. Berknoy (Kemal Cenap)

Adalau (Şevket)
Tüzel (Cafer)
Arıkan (Saffet)
Benli (Halil)
Kıbççıoğlu (Emin)
Amiral Gökdalay (Hulusi)
Dizdar (Eşref)
Dr. Barkın (Rebi)

26 .
2 .
17 .

24 .
26 .
4 .
24 .
2
17 .
2

17 .

IV . 1944
X . 1944
IV . 1944

IV
IV
X
IV
X
IV
X
IV

1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
.1944

Birinci İçtimâ Zarfında Umûmî Heyet Kararı ile
İzin Alan Mebuslar
34

^ İfyoh Karahisar Türker (Berç)
Ağn
Pasin (Rıfkı Refik)
Ankara
Çubukçu (Arif)
Antalya
Dr. Kural (Hüsamettin)
Antalya
Sökmen (Tayfur)
Antalya
Sökmen (Tayfur)
Antalya
Sökmen (Tayfur)
Antalya
Dr. Tunca (Cemal)
Aydm
Gl. Alpman (Refet)
Balıkesir
Demir (Memed)
Bilecik
•Gülek (Kasım)
Bursa
Pars (Muhittin Baha)Çanakkale
Arsal (Sadi Tahsin)
Çankırı
Erkin (Behiç)
Çankırı
Erkin (Behiç)
Çankırı
Erkin (Behiç)
Çorum
Akdoğan (Hasan)
Coronı
Eker (İsmet)
Çorum
Kayalap (Nuri)
Denizli
Başkaya (Yusuf)
Benizli
Başkaya (Yusuf)
Denizli
Başkaya (Yusuf)
Diyarbakır
Ocak (Osman)
. Elâzığ
Aykaç (Fazıl Ahmet)
Erzincan
Kalfagil (Feyzi)
Erzincan
Al tuğ (Salim)
Erzurum
Dinç (Raif)
. Erzurum
Dinç (Raif)
Erzurum
Dinç (Raif)
Eskişehir
Özdamar (îstamat)
Gazianlcb
Dr. Ağakay (Memed Ali)
Gazianteb
0/.<lenıir (Şefik)
Gazianteb
O/demir (Şefik)
Giresun
Akkaya (Münir)
Giresun
Dr. Som yürek (Vasıf)
.Giresun
(11. Sökmen (ihsan)
Giresun
Gl. Sökmen (ihsan)
(il. Sökmen (ihsan)
Giresun
Giresun
Yüzntlı (Fikret)

l,f, ay hastalığına binaen

1 ay
1
2
2
2
1
0

1

2
0

t

1
•j

1
•1

1

1
2
•>

1
İl

1
20
1")
'_'

o

2
0

1
f

I

!
•>

1

2

J
_'

1

ay
ay
>
>
ay
ay
ay mazeretine binaen
ay hastalığına binen
ay
ay
ay mazeretine binaen
ay
ay lı ast alığına binaen
ay
ay
ay
ay
ay
ay
»
*
ay
ay Hastalığına binaen
ay
»
>
ay
Şîİİ'ı mazeretine binaen
gün
»
»
ay hastalığına binaen
i
*
ay
ay
ay
ay
har(a mazeretine binaen
ay hastalığına binaen
ay
ay
ay mazeretine binaen
ay hastalığın» binaen
ay
»
>
ay
a}

22 .XII .1943
20 . V .1944
3 . Y .1944
3 . V .1944
.XII . 1943
8. III . 1944
26 . YI .1944
26 . VI .1944
• !. V .1944
'Tl
. V . 1944
3 . V .1944
26 . VI .1944
3 . V .1944
22 XII .1943
S. ıır . 1944
3. V . 1944
3 . V . 1944
15. V . 1944
26. VI 1914
22 XII 1943
S. III 1944
V 1944
22 XII. 1943
3. V . 1944
20. YI. 1944
3. Y . 1944
22. XII. 1913
8. JII . 1944
3. V . 1944
26. VI. 1944
3 . V . 1944
22. XII. 1943
3. V . 1944
26. n. 1944
26 , VI. 1944
o . III . 1<H4
22. XII. 1943
8. m . 1944
29. V . 1944

34 a.g.e., 477-479. ss.
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TTatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
îr el
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
îzruir
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Malatya
Malatya
Manisa.
Manisa
Manisa
Manisa
Maraş
Mardin
Mardin
Muğla
Muğla
Muş
Muş
Muş
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Ordu
Ordu
Ordu
Ttize
Samsun
Samsun
Seyhan
Seyhan
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Devrim (Ali Sel hum)
Devrim (Ali Şclhum)
Kunt (Bekir Sıtkı)
Selçuk (Hamdi)
Türkmen (Ahdülgani)
Türkmen (Ahdülgani)
Koraltan (Refik)
Cinıcoz (Salâh)
Ksmer (Ahmed Şükrü)
G5k«r (Galip Bahtiyar)
ülkmen (İsmail Hakkı)
Yurdakul (Mchnıed Emin)
Anman (Benal)
Özoğuz (Esad)
OAay (Ziya)
Saltuğ (Rıza)
Taşçtoğlu (Ömer)
Yiğit (tbralıim Süreyya)
Yiğit (İbrahim Süreyya)
Bilirin (Vehbi)
Dikmen (Ahmed Hamdi)
Dikmen (Ahmed Hamdi)
Barkan (EmruUah)
Sağıroğlu (Halet)
Edgüer (Rıdvan Nafiz) •
Edgüer (Rıdvan Nafiz)
Dr. Kâatçılar (Sâada Emin)
K'araosman (Kani)
Yaycıoğlu (Abdullah)
01. Düzgören (Seyfi)
Ersin. .(Edi'ı.ı)
Kitaba (Hüsnü)
Mentcşeoğlu (Feridun Osman)
Kılıcoğlu (Hakkı)
Kılıcoğlu (Hakkı)
Kılıcoğlu (Hakkı)
Mengi (Halit).
Tepeyran (Hazim)
Tepeyran (Hazim)
Tepeyran (Hazmı)
•Soylu (Faik)
Akyazı (Şevket)
Tarcan (Selim Sim)
Tarcan (Selim Sim)
Tİel û 1 (Hasan • -Cavit)
Ezgü (îhsan)
Kziîü (İhsan")
(>m (Salâhattin)
Cam (Salâhattin)

1..") ay mazeretine binaen
>
>
1,5 ay
»
i ay
2>
1 ay
l n ay lı ustalığına binaen
1,.> mazeretine binaen
1 ay Haslalığma binaen
»
>
2 ay
2 ay Mazeretine binaen
1 ay Hastalığına binaen
20
jL'ÜTl Hastalığına binaen
2 ay '
. 3 ay
1,5 ay
1 ay
>
2 ay
»
2 ay
2 ay
>
2 ay
>
2 ay
»
2 ay
»
>
1 ay
»
»
2 ay
1 ay Mazeretine binaen
>
>
15 gün
2 ay Hastalığına binaen
2 ay Mazeretine, binaen
20 £Ün Mazeretine b i n a e n
>
>
1 ay
1 ay Hastalığına binaen
2 ay Mazeretine binaen
3 hafta mazeretine binaen
20 «ün H a . s t H l ı ğ ı n a b i n a e n
2 ay Hastalığına binaen
2 ay
»
>
2 ay
»
2 ay
>
2 ay
»
2 oy
2 ay
>
1,5 ay
1,5 ay
»
2 ay
2 ay
>
1.5 ay
2 ay
>
1 ay
1 ay
»
1 ay
:

r

22 . XII. 1943
3 . V . 1944
2G. VI. 1944
26 . VT. 1944
3. V . 1944
26 . VT. 1944
26. VI . 1944
o
o . V . 1944
3. V . İ944
26 . VT . 1944
8. III . 1944
22 . XII. 1944
26. VI . 1944
15. V . 1944
3. V . 1944
22. XII. 1943
8. III , 1944
22. XII 1943
fi.
III ,1944
3. V 1944
22. XII 1943
29 . V , 1944
3. V .1944
3 . V .1944
3. V . 1944
15 . V .1944
3 . V .1944
3 . V .1944
26 . VI . 1944
3 . V .1944
3 . V .1944
22 XII .1943
3 . V . 1944
22 .XIT .1944
8. TU .1944
3 . V .1944
29 . V .1944
22 XII .1943.
8 III .1944
3 . V : 1944
3 . V .1944
29 . V .1944
22 .XII .1944
29 . v .1944
26 . VT . 1944
3 . V . 1944
26 • VI . 1944
OH
.XII . 1943
3 . V .1944

Seyhan
Siird
Sivas
Tekirdağ
Tekirdağ
Tokad
Trabzon
Trabzon
Van
Van
Yozgad
Yozgad

Çam (Salâhattin)
• Ressam Dağ (Şevket)
Uğur (İsmail Memed)
l'ekol (Ekrem)
• Trak (Nazmi)
Pekel (Galih)
L"yiboğlu (Daniş)
Köksel (Temel)
Berker (Nihat)
Boya (Münib)
Arat (Celâl)
Arat (Celâl)

1 ay
1,5 ay
] ay
20 gün Mazeretine binaen
1 ay Hastalığına binaen
20 gün
1
ay Mazeretine binaen
>
>
1 ay
1 ay Hastalığına binaen
>
>
45 gün
6 hafta hastahğma binaen
2 ay Mazeretine binaen

Teşriî Masuniyet
<

Birinci İçtima zarfında teşrii masuniyetlerinin kaldırılması bahis mevzuu olan zat-

26 . VI ,1944
22. XII 1943
.15 . V .1944
22 XII .1943
29 , V .1944
3. , V .1944
29. V ,.1944
26 . VI ,1944
26 . VI ,1944
22. XII 1943
22 ,XII 1943
8. III ,1944
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larla bunlar hakkında tatbik olunan muameleler aşağıda.gösterilmiştir:

Fevkalâde İçtimâda Kalanlar
Corum

Dr. Alper (Cemal)

Vazife sırasında tahkir

Denizli

•Küçüka (Naili)

\ arifesini suiistimal

İstanbul

Yalçın (Hüseyin Cahit)

Tahkir

Kocaeli

Dikmen (Ali)

Bevannaino vermemek

Takibat icrasının Devre so
nuna bırakılmasına 10 . III .
. 1944 talihinde karar veril
miştir.
Takibat icrasının Devre so
nuna bırakılmasına 10 . III .
-1944 tarikinde karar veril
miştir.
Takibat icrasının Devre so
nuna bırakılmasına 8 . III .
1944 tarihinde karar veril
miştir.
Bu iş hakkındaki evrakın
Adliye Vekâleti vasıtasiyle
mahallî Müddenumumiliğinc
gönderilmesine S . III . 1944
tarihinde karar verilmiştir.

35 a.g.e., 479-481. ss.
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Delilbaşı (Ali Süha)

Tahkir

Dr. Uras (Azir)

Vazifesini suiistimal

Takibat icrasının Devre somvna bırakılmasına 8 . 111 .
1944 tarihinde karar veril
miştir.
Takibat icrasının Devre so
nuna bırakılmasına 8 . III .
1944 tarihinde knmr veril
miştir.

Birinci İçtimâ Esnasında Gelenler
Atay (Falih Rıfkı)
Akgüç (Atıf)
Yalçın (Hüseyin Cahit)

Tahkir

Takibat icrasının Devre so
nuna brrakılmasraa 24.IV.
1944 tarihinde karar veril
miştir.
Kker (ismet)
Vazife sırasında darp Ve Takibat icrasının Devre so
nuna bnakümasına 4.VIII.
tahkir
1944 tarihinde karar veril
miştir.
Şedele (Kemal)
Takibat icrasının Devre so
Vazifesini suiistimal
nuna bırakılmasına 10.111.
1944 tarihinde karar veril
miştir.
Yalcın (Hüseyin Cahit) Şeref ve haysiyete tecavüz Takibat icrasının Devre so
nuna bırakılmasına 10. III.
1944 tarihinde karar veril
miştir.
Takibat icrasının Devre so
Dr. Cura (Hüseyin Hulki) Tehdit ve hakaret
nuna bırakılmasına 8.111.
1944 tarihinde karar veril
miştir.
Takibat icrasının Devre so
A ta I ay (Besim)
Tahkir
nuna bırakılmasına 8.III.
1944 tarihinde karar veril
miştir.
Mecmua satışına darbe Takibat icrasının Devre so
Atalay (Besim)
vurmak
nuna bırakılmasına 24.IV.
1944 tarihinde karar veril
miştir.
Takibat icrasına mahal kal
Kutınan (Salâhattin)
Dövmek ve hakaret
madığından evrakı 19 . VI .
1944 de Başvekâlete iade
edilmiştir.
Encümendedir.
Dr. Özelçi (Cafer)
Vazifesini suiistimal

Mardin

Dr. l'raıi (Aziz)

Mardin

ülkiimcn (Lûtfi)

Tunceli

(çüz (Hasan)

Memuriyet vazifesine ta- Takibat icrasma mahal olallûk eden bazı ahval
madiği anlaşılmakla dosya
sının Başvekâlete iadesine
4.VIII.1944 tarihinde karar
verilmiştir.
Vazifesini suiistimal ve Encümendedir.
ihmal
Vazifesini suiistimal ve Encümendedir.
ikmal
»

v

Üyeler Tarafından Meclis Haricinde İfâ Olunan Vazifeler
Amerika Seyahati
1. Bilecik Mebusu Kasım Gülek ve İs
tanbul Mebusu Ahmed Şükrü Esmer Ameri
ka'da toplanan Beynelmilel İş Bürosu Konfe
ransına Hükümet Murahhası olarak iştirak
etmek üzere.27 Mart 1944 tarihinde Ameri
ka'ya hareket etmişler ve beş ay sonra avdet

etmişlerdir.
2. Erzurum Mebusu Şükrü Koçak Amerikada toplanacak olan Milletarası Sivil Ha
vacılık Konferansında memleketimizi temsil
etmek üzere bir Heyetle birlikte 16 İlkteşrin
1944 tarihinde Amerika'ya hareket etmiştir.

Beynelmilel Parlâmentolar Birliği Türk Grubu
Beynelmilel Parlâmentolar Birliği Türk
Orupturu teşkil eden zevatın isimleri aşağıya

yazılmıştır :

İdare Heyeti ve Azalar
Beis
: Seyhan
Reisvekili : İstanbul
>
1 Tokad
Muhasebeci : Çoruh
Kâtibi Umumî: Elâziğ
Aza
: Büecik
»
8 İstanbul
»
1 Malatya
»
a Niğde

Gl. Eldeniz (Naci)
Esmer (Ahmed Şükrü)
Poroy (Nâzım)
Kansu (Mazhar Müfit)
Aykag (Pazü Ahmet)
Gülek (Kasım)
Karamursal (Ziya)
Pektaş (Mihri)
Dr. Taky (Resim Rerid)

36 a.g.e., 481-482. ss.
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Beynelmilel Parlamentolar Birliği Türk Grubunu Teşkil Eden Zevat

Ağrı
»

Ankara
Antalya
»

Aydm
Bolu
Burdur
Bursa
Çoruh
Denizli
»

Edirne
Erzurum

»
Gazianteb
Giro=un
>

Gümüşane

»
tçel
İsparta
istanbul

»

»

izmir
>

Kırklareli
Koeael i
Konya
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Bayrak (Halid)
Pasin (Rıfkı Refik)
Dr. Kural (Hüsamettin)
Atay (Falih Rıfkı)
Sunıer (Nnrullah Esat)
Dr. Tunca (Cemal)
Dr. Germen (Mazhar)
Menderes (Adnan)
Çambel (Hasan Cemil)
Dilmen (İbrahim Necmî)
Akgüç (Atıf)
Us (Asun)
Dr. Berkman (Hamdi)
Tokad (Emin Aslan)
Dr. Tokgöz (Server Kâmil)
Dr. Memik (Fatma)
Akyiirek (Aziz)
Cl. Demirhan (Pertev)
Elgün (Nakiye)
Kaleli (Bekir)
Sayar (Ayet)
01. Sökmen (İhsan)
Selek (Cabir)
Tür (Edip- Servet)
Gfıven. (Ferid Celâl)
"Turan (Kemal)
Arseven (Celâl Esad)
Bayındır (Atıf)
Cimcoz (Salâh)
Göker (Galib Bahtiyar)
Gövsa (İbrahim .Alâettin)
Anman (Benal)
Menteşe (Halil)
Yücel (Hasan Âli)
Kamu (Nafi Atuf)
Dr. Umay (Fuad)
. Yargı (Salâh)
Gl. Cebesoy (Ali Fuad)

K'n.nya
>>

»

Kütahya
»

'Malatya
Manisa
>

»

Maraş
»
•»

Mardin
»
»

(irdu '
Rİ70

»

Samsun
Sv-ylmn
»

Siııob
Sivas
»
»

Tekirdağ
Tokad
>

Trabzon

Tunceli
Urfa
Zonguldak
»

Dikmen (Ahmed Hamdi)
Göker (Ali Muzaffer)
Türel (Ali Rıza)
Dr. Delilbaşı (Ali "Süha)
Tiritoğlu (Alâettin)
Tzgörcn (Yedit)
Üker (Muttalib)
Bayur (Hikmet)
Edgüer (Rıdvan Nafiz)
Sarkan (Haldun)
Kaplan (Rasih)
Tankut (Hasan Reşit)
Tanpınar (Ahmed Hamdi
Al paya (irfan Ferid)
Erten (Rıza)
Menemencioğlu (Hasan)
Tarcan (Selim Sim)
Balta (Tahsin Bekir)
Kamu (Kemalettin)
Sirmcn (Fuad)
Amiral Engin (Fahri)
Ç a m (SâTâhattin)
İşcen (Şemşa)
Scviik (İsmail"Hahih)
Esenbel (Atıf)
-Sadak (Necmettin)
•Sirer (Reşat Şemsettin)
Apak (Rahmi)
Keşmir (Halid Nazmi)
Sevengil (Refik Ahmet)
Aydm (Mitat)
Dav (Sırrı)"
Saka (Hasan)
•Sılan (Necmeddin Sahir)
Coşar (Hüseyin-Sami)
Devrin (Şinasd)
Erişirgil (Emin)
Kuyucak (Hazım Atıf)

Cumhuriyet Halk Partisi Umumî İdare Heyeti,
C.H.P Teftiş Bölgeleri ve Müfettişleri, Parti Grubu,
Parti Grubu Faaliyetleri ve C.H.P. Müstakil Grubu

Umumî İdare Heyeti

3

[+1

'Cumhuriyet Halk Partisinin Umumî İdare Heyeti aşağıdaki /.atlardan teşekkül eder:
EsendaL (Memduh Şevket)
Gülek (Kasım)
Akgüç (Atıf)
J r . Menıik (Fatma)
Göle (M. Hüsrev)
Kaleli (Bekir)
Köken (Rahmi)
Duıssunoğhr (Cevat)
Kansu (Nafi Atuf)
Sılay. (Tevfik Fikret) [1]
Tiridoğlu (Alâettîn)Edgüer (R. Nafiz)
Kitabcı (Hüsnü)
Barutçu (Faik Ahmet)
Tecer (A. Kutsi)
Krişdrg-il (M. Emin).

[*] 8.VI.J943

tarihinde

toplanan

Altıncı

Büecik
Bilecik
Bursa
Edirne
Erzurum
Gazianteb
îzmir
Kars
Kırklareli
Konya
Kütahya
Manisa
Muğla
Trabzon
Urfa
• Zonguldak

Mebıı

Kurultayın

15. VI. 1943 tarihli

>

>
>
>
>
»
>
>

>

Beşinci

İçtimaında

seçilmişlerdir.
[1] 21. VI. 1944 tarihinde İstanbul Vilayeti İdare Heyeti Reisliğine tâyin edilmiş ve yerine
tâyin

kimse

edilmemiştir.

37 a.g.e., 483-504. ss.
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C.H.P. Teftiş Bölgeleri ve Müfettişleri
Bölge
merkezi
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Diyarbakır
Edirne
Elâzığ
Erzurum
Gazianteb
İzmir
Kayseri
Kocaeli
Konya
Muş
Samsun
Seyhan
Sivas
Trabzon
Zonguldak

Bölgeye dahil olan vilâyetler

Müfettişin adı

Ankara. Canlan, Eskişehir
Selek (Cabir)
Antalya, İsparta. Burdur
Barla* (Cemil)
Aydın, Muğla. Denizli
Dr. Rür'ge (P. Şerefeddin)
Balıkesir, Çanakkale, Kütahya Taşkapüi.(Âli)
Diyarbakır, Mardin, Siird. Urfa Göksidan (Ali Reşat)
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli
Tü/emen (Cemil)
Elâzığ, Tunceli, Bingöl
E.-tan (Muhtar)
Erzurum, Erzincan. Kars, Ağrı Cumralı (Sadad)
Gazianteb, Maraş. Malatya
Fvseıı (Ahmet)
İzmir, Manisa
Dr. Satır (Kemal)
Kayseri. Kırşehir. Yozgad, Çorum JMcata (Hıfzı Oğuz)
Kocaeli, Dolu, Bilecik. Bursa
Dr. Selgil (A. Hamit)
Konya, Afyon. Niğde
Sandal (Vehbi)
Muş. Bitlis. Yan, Hakkâri
Kalfagil (Feyzi)
Samsun. Ordu, Giresun
Dr. Konuk (Sadi)
Sıyluın. Hatay, İçel
Rmal (Muhsin Adil)
Sivas. Tokad, Amasya
Yiğitoğln (A. Kemal)
Trabzon, Rize. Çoruh, Gümüşane Çelik (Kemal)
Zonguldak, Kastamonu. Sinob Torgut (Şevket)

İntihap
dairesi
Gümüşane
Gazianteb
Kocaeli
Afyon Karahisar
Hakkâri [11
İsparta
Bitlis
Konya
Bilecik. [2J
Seyhan
Ankara
Afyon Karahisar
İstanbul
Erzincan
Bursa
Konya
Amasya
Seyhan
Kırşehir

Parti Grubu
a) Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis Grupu İdare Heyeti aşağıda isimleri yazılı zatlardan
müteşekkildir :
Gl. Özalp (Kâzım)
Salca (Hasan)
Menderes (Adnan)
Düşünsel (Feridun Fikri)
Dr. Kahraman (Gnlib)
Örgeevren (Süreyya)
Tiiziiu (Atıf)
Eker (İsmet)
A baltan (Yavuz)
Kaplan (Rasih)
Oral (Cavid)

[I] Diyarbakır bölgesi müfettişliğinden

Uul ıkesir
Trabzon [31
Ay dm
Bingöl
A »italya
Balıkesir
Çoruh
Çorum
Eskişehir
Maraş
Seyhan

Mebusu Rcisvckili
>

»

Kâtip

»

»

»
»

Veznedar
Âza
»
>
>

»

»

»

ayrılan Hakkâri Mebusu Ali Reşat Göksidan'ın

yerine

23. V.1944 tarihinde Konya Mebusu Dr. Sadi Irmak tâyin edilmiştir.
[2] Gazianteb bölgesi müfettişi Bilecik Mebusu Ahmet Esen 18.X. 1944 tarihinde ölmüş ve yeri boş
kalmıştır.
[3] 13.IX. 1944 tarihinde Hariciye Vekilliğine tâyin olunmuştur.
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b) Parti Grupu'ıum faaliyeti hakkrada aşağ un tebliğler matbuatta intişar etmiştir :
.1. — O. H. P. Gnıpıı Umumî Heyeti bugün birinci içtima senesi için Büyük Millet Meclisi
'••11.X. 1944} saat 15 tc toplanmış ve eelse, Başve Reisliğine Çankırı Mebusu Mustafa Abdülhalik
kil ve Genel Başkan Vekili Şükrü Saraçoğlu' Renda ile Reisvekilliklerme Sivas Mebusu Şem
nun aşağıdaki beyanatı ile açılmıştır:
settin Gîirıaltay. Bursa Mebusu Rpfot Camtcz,
Aydm Mebusu Dr. Mazi)ar Germen'in ve Parti
«A rkadaşlar;
Partimiz için yeni bir yıl başlıyor. Beşinci Meclis Grupıı Reisvekilliklerine de Trabzon Me
yılını yaşıyau dünya harbinin iç ve dış işlerimi busu Hasan Saka ile Balıkesir Mebusu Gl. Kâzrm
ze sıçrattığı zorluklar, darlıklar ve hattâ teh Özalp'in namzet gösterildikleri bildirilmiş ve
Umumî Heyetçe alkışlarla kabnl olunmuştur.
likeler srûn geçtikçe artmaktadır. Onun için
Bunu miitaakıp celseye Trabzon Mebusu Ha
bu yıl her yıldan daha dikkatli, daha uyanık, da
ha isabetli olmak zorundayız. Bütün bu zor- san Saka'n m Reisliğinde devam olunarak yapı
lan seçim sonunda Büyük Millet Meclisi İdare
hıklarr, darlıkları ve tehlikeleri altetrnek için
dayandığımız dağ. y örekler irai zdeki büyük Amirliklerine Ağrı Mebusu Halid Bayrak, Mar
inanla ılış İşlerimizde geçirdiğimiz imtihanlar, din Mebusu îrfarı Ferid Alpaya. Malatya Me
busu Muttalip öker ve Riyaset Divanı Kâtip
iç işlerinde yarattığııııız varlıklardır.
Türk yurdunun dürt bueağmı gördükten ve liklerine de Kütahya Mebusu Vedit FzçÖren,
Tunceli Mebusu Xeemeddin Sahir Sılan. Erzin
Türk çocuklarının dertleri ve sevinçleriyle yan
can Mebusu Behçet Kemal Cağlar, îsparta Me
yana yaşadıktan sonra burada toplanmış olan
busu Kemal Turan. Sanısını Mebusu Naşid Pi
arkadaşlar tarafından verilecek kararların "üy
nti ve Müstakil Grup Uninmî Heyetince seçilen
enin kararlar olacağına inanmakta ve inandır Malatya Mebusu Nasuhi Baydnr'ın Parti nam
makta haklıyız.
zetliklerinin takarrür ettiği. Parti Meclis Gru
Arkadaşlar, başlfyan yeni yılın yurdumuz ve pıı İdare Heyeti âzalıkları için yapılan seçim
Partimiz için çok uğurlu olmasını dileyerek iç sonunda da Bingöl Mebusu Feridun Fikri Dütimaimizi açıyorum.»
şürt.şel. Aydın Mebusu Adnan Menderes. Çorum
Bu heyauattnıı sonra Riyaset Makamının tek Mebusu İsmet Eker, Çoruh Mebusu Atıf Tü/.ürı,
lifi üzerine Cumhuriyetin yirminci yılı münase Maraş Mebusu Rasih Kaplan. Seyhan Mebusu
betiyle Ebedî Şef Atatürk'ün hâtırasını taziz Cnvld Oval. Antalya Mebusu Dr. f.'alip Kah
için Grup âzası tamundan ayağa kalkılmak su raman. Eskişehir Mebusu Yavuz Abadan ve Ba
lıkesir Mebusu Süreyya .Orsıeevren'in intihap
retiyle ihtiraın duruşu yapılmıştır.
edildikleri
Riyaset tarafından T-uııımî Heyete
Bundan sonra Parti Genel Başkanlık Divanı
nın kararlarına ait okunan üç tezkere İle Bü arz<>dib»ıiş ve nızııamede başka madde olmadı
yük Millet Meclisinin yedinci intihap devresi ğın toplantıya, sun verilmiştir.

2. — C. H. i'. Meriis Grupu bugün (0 . XI .
1943) saat (15) de Reisvekili Balıkesir Mebusu
Gl. Kâzmı Özalp'in reisliğinde toplandı.
Celse açıldıktan ve geçen zabıt hulâsası
okunduktan sonra Kürsiye gelen Başvekil Şükrü
Saraçoğlu, Kahire'de bulunan Hariciye Vekili
Numan Menemencioğlu'nun bugün Kahire'den
hareket etmesi mukarrer olduğunu ve şayet hare
ket etmiş ise Ankara'ya avdetinden sonra en ya

kın bir zamanda (îrııp umumî [loycliııe lâzıınuelen izahatın urzohuıacağıın beyan etti.
Bundan sonra Başvekil zeytine ait mahsulâtı
arziye vergisi hakkında Balıkesir Mebuslarının
(.trupa vermiş oldukları takririn, bir .urup komis
yonu marifetiyle tetkik edilmesini teklif etti ve
bu teklif kabul olundu.
Bunu miiicakip Parti nizamnamesi gereğince
her içtima yılı başında yeniden seçilmesi icabe-
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den haysiyet Divanının seçimine geçildi. Se<;iın
neticesinde aşağıda adlan yazılı zatların ekseriyet
kazandıkları görülerek Heyete arzolıuıdu.
Gl. Naci Eldeniz
Ali Kana Tarhan
Dr. Mustafa Cantekin
Ziya Karamursal

Seyhan
İstanbul
Çorum
istanbul

Müüir Çağıl
Dr. Saim Ali Dilenire
Dr..ibrahim Tali Öngören

Çorum
Rize
Diyarbakır

Ruznamede müzakere edilecek başka madde
olmadığından celseye nihayet verildi.
(Not) : Parti Grupu (Komisyonu (10 . XI .
11)43) Çarşamba günü saat (16) da toplanmıştır.

3. — C. H. 1*. Meclis Grupu bugün (16 . XI .
1943) saat (15) de Trabzon Mebusu Hasan Saka'mn reisliğinde toplanarak Hariciye Vekilini
dinledi. Vekil Moskova Konferansı hakkında
neşrolunan vesikalara ve her kaynaktan elde edi
len malûmata dayanarak siyasi durumu Partiye
izalı etti. Müzakerenin en mühim konusu, ingi
liz Hariciye nazıriyle. Kahire'de yapılan Konfe
rans olmuştur. Kahire Konferansında neşrolu

nan tebliğde söylenildiği gibi iki Vekil arasında
dostluk ve ittifak havası içinde Milletlerarası va
ziyet mütalâa olunduğu gibi İttifak Muahedesi
icabı olan meseleler de görüşülmüştür. Türkiye
Hariciye Vekili İngiltere ile ittifak muahedesinin
icaplarını muhafaza ederek Türkiye'nin hareket
hattını izah etmiştir. Parti Grnpu etraflı malû
mat alarak müzakere ettikten sonra Hükümetin
hareketini ittifakla tasvip etmiştir.

4. — 0. H. P. Meclis Grupu Umumî Heyeti
bugünkü (23.XI.1!)43) saat 1.5 te Reis Vekili Ba
lıkesir Mebusu Gl. Kâzını Özalp'in reisliğinde
toplandı;
Kuznanıeııiıı birinci maddesinde Balıkesir
mebusları tarafından zeytine ait toprak mahsul
leri vergisi hakkında verilecek Parti Korniş;,•ıl
ınınca tetkik edilen takrire mütedair rapur vardı.
Rapor, Komisyon Mazbata Muharriri ile Maliye
Vekilinin izahlar: ve diğer hatiplerin mütalâa
ları dinlendikten sonra kaimi olundu. Bunu ıııülaakıp Devlet Denizyolları personelinin vaziyeti'
hakkında İzmir Mebusu Dr. Kânının Örs tara
fından verilmiş bulunan sual takririnin müzake
resine giyildi. Sual sahibinin takririni izahından
suiını münakalât Vekili Gl. Ali P'ııat üebesoy ta
rafından jDeııizyolları idaresi personelinin yetiş

tirilme ve yaşama şartlarının ıslahı yolunda alın
makta olan tedbirler hakkında etraflı izahat ve
rildi.
Bundan sonra İçel Mebusu Dr. Mazhar
IJerker: sıtmanın tahriplerini önlemek ve St'ylıuıı
mebuslarının yeni bir çeltik kanunu çıkarılın
caya kadar Seyhan vilâyetinde çeltik /.iraatinin
ıııei'i hakkındaki takrirlerinin müzakeresine ge
çildi. Takrir sahiplerinin takrirlerini izahların
dan soma Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekili
Dr. Hulusi Alataş tarafından verilen izahat ve
bu hususla sıiz alan hatiplerin beyanatı dildendi
ve sıtma savaşı için yeni şartları lesbit etmek
üzere Hükümetçe bir lâyihanın umumu dair olan
Dr ('sınan Şevki l'lndağ'ıu takriri kabul oluna
rak toplantıya son verildi.

•"). — C H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti duktun sonra ruznameye geçildi.
bugün ••>!) .XI . i!'43i lo-is Vekili Trabzon .Me
llıizuaıııede Müaııakalât Vekilinin, vekâletini
busu Hasan Saka "tun reisliğinde toplandı:
ilgilendiren işler hakkında vereceği izahat var
Celse açıldıktan ve gecen zabıt hulâsası okun ili. Vekil Gi. Ali Fuat Ccbcsoy kara, deniz ve
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hava nakliyat işleriyle posta, telgraf "Ve telefon
işleri hakkında izahat verdi. Aynı işler hakkında
söz alan birçok hatiplerin mütalâa ve temenni

lerine vekilin verdiği .cevaplar dinlendikten son
ra, saat 19.30 ela celseye nihayet verildi.

0.-- Bugün (3.XII.1943) Büyük Millet Meelisi ihtimamdan .sonra saat 15,30 da Cumhuriyet
Halk Partisi Meclis Grup Reisi ve Başvekil

Şükrü Saraçoğlu'nun reisliği altında toplanmış
ve kendileri tarafından verilmiş olan siyasi izabatı Grup L'ımmü.Heyeti ittifakla tasvip etmiştir.

7. — C. H. P. Meclis Gçııp Umumi Heyeti "bu
gün (14 . XII . 1943) Grup iîcLsvckili Balıkesir
Mebusu fil. Kâzım Özalp'in reisliğinde toplandı.
Geçen zabıt hulâsası okunup kabul edildikten
sonra Hariciye Vekili Nunıarı Menemeneioğhı
kürsüye gelerek Reisicumhur Millî Şef İsmet
inönü'nün Kahire seyahatlan ve orada Amerika
I'ümhurreisi ve ingiltere Başvekili ile vâki gö
rüşmeler hakkında etraflı izahat vevdi. Bu iza

hat üzerine bir çok hatipler söz alarak bu seya
hatin memleketimiz için faydalı neticeler verdiği
hakkındaki kanaatlarını izhar ettiler.
Bu'beyanatı mütaakıp kürsüye gelen Başve
kil Şükrü Saraçoğlu Hükümetin takip etmekte
bulunduğu siyaseti etrafıyle teşrih ederek al
kışlar arasında .sözüne nihayet verdi. Ruznameıle başka madde olmadığından celseye son veril
di.

î\ — r. II. I\ Meclis Dımpu limımî Heyeti bu
gün ('2.1. XII . 1943) Reisvckiü Trabzon Mebusu
Hasan Saka'nuı reisliğinde toplanarak geçen top
lantı zabıt hulâsası okunduktan sonra ruzıunueye.
geçildi.
Ruznamcde Tekirdağ Mebusu Rahmi Apak
tarafından verilmiş, umumî mahallerde sıra usu
lüne riayetin temini ve istanbul Mebusu Gl. Kâ
zım Karabckir'in Ankara'daki otobüslerin kifa
yetsizliği yüzünden çekilen zorluklar vc okıd ço
cuklarının okula gidip gelmeleri hususunda ko
laylıklar temini hakkında ne düşünüldüğüne
dair Dahiliye ve Maarif Vekillerine tevcih olu
nan sual takrirleri vardı;
Dahiliye Vekili Hilmi Uran verdiği cevapla:
Sıra usulünün bu günkü dununu bilhassa vesa
itin malûm vaziyetinden ve fazla talep sebeple
rinden ileri geldiğini ve alâkalı idarelerin bu işi
istenilen hale koyabilmek için daimî surette ted
bîr almaya çalıştıklarını ve daha ziyade itina
olunacağını, şehir içi nakliyatı hakkında da yeni
otobüslerin getirilmesine belediyece teşebbüs edil
miş olup bunların neticesine intizar edilmekle

beraber sair suretlerle dc halkın nakil ihtiya
cını temin için tedbirler düşünülmekle olduğunu
beyan etti. Bunu takiben söz alan Maarif Vekili
do okul çocuklarının kolaylıkla okula gitmeleri
nin tenlini hakkında vekâletin mütalâasını izah
etti. Bundan sonra söz alan takrir .sahipleri
ve bir çok hatipler otobüs meselesi üzerinde
ehemmiyetle durarak bu işin biran evvel ve her
türlü imkânlar düşünülerek daha esaslı bir
şekilde tanzimi konusu üzerinde mütalâalarını
bildirdiler. Tekrar kürsiye gelen -Dahiliye Vekili
sıra w otobüs işinin hatipleree izhar olunan te
mennilerin kabil olduğu kadar yerine getirilme
sine itina olunacağını beyan etti. Bundan sonra
Seyrîsefcr intizamı ve otobüs hakkında verilen
iki takririn Hükümete havalesi Umumî Heyetçe ka
bul olunarak rtraıanıenin diğer maddesine geçildi.
Ruznamenin bu maddesinde Sıhhat ve içtimai
.Muavenet Vekilinin vereceği umumî izahat vardı.
Kürsiye gelen Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kili Dr. Hulusi Alataş memleketi ilgilendiren bü
tün sıhhat işleri hakkında etraflı izahat verdi.
Vekilin beyanlarına mütenazır olarak söz alan
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bir çok hatipler memleketin umumî sıhhat duru
mu ve alınması gereken tedbirler hakkında mü
talâalarını izah ve iskân kanuniyle ilgili bazı
hususatı tebarüz ettirdiler. Bütün hatiplerin beyaaatııta ve sordukları suallere Sıhhat ve İçtimai

Muavenet- Vekili tarafından ayrı ayrı cevap ve
rildikten sonra' ruznamede müzakere edilecek
başka madde olmadığından celseye sihayel ve
rildi.

II - - Ü. II. P. Meclis üriıpu Umumî Heyeti bu
gün (28. XII. 1943) ReLsvekili Balıkesir Mebu
su Gl. Kâzım Özalp'in reisliğinde toplandı.
Celse açıldıktan ve geçen toplantı zahit hu
lâsası okunup kabu! edildikten sonra Hariciye
Vekili Numan Menenıencioğlıı kürsüye gele
rek son on beş gün içinde memleketimizi ilgi
lendiren siyasi ahval hakkında izahatta bulun
du ve bunu takiben varlık vergisi hakknıda İz
mir Mebusu Celâl Bayar tarafından verilen
takririn ıniizakervsiııe vreeildi.
Takririn oiaiüimısıiii müi;ıaki|> bu husustaki
diişiiiiee ve mütalâaianııı beyan eden . Celâl
Bayar dinlenildikten sunra söz alan Maliye
Vekili i'in.d Agı.'.iı küıtfüyo gelerek bu vergilliil VUZUH İeabel! İ I V I I s e b e p l e r i Ve kalınının
tiitlıikııulii ıiayel olunan rtttsları izah etli; ve bu
iznimi l'mumi 11< yelce tasvip ollnaıak nmınmel i l l l liiğel l l ı ; : d d ı s i l ı e gorildi.
• liıj iiiai!.:!e Korno!: Mebusu Sedad Pek
in verdiği takrir vardı. Takrir sahibi, ka

nunsuz birleşmelere mâni olabilecek tedbirler
ve nesebi gayrisahih çocukların durumunu ıslah
edici çareler ve düşünceleri anlattı. Bundan
sonra söz alan Adliye Vekili Ali Rıza Türel bu
hapta Hükümetçe teşkil edilen bir komisyonda
t etki kat yapılmakta olduğunu ve bu komisyo
nun çalışmaları üzerine hazırlanacak kanun lâ
yihasının T. B. M. Meclisine sunulacağını bil
dirdi. Bu hususta söz alan. lvıçok hatipler mev
zuun ehemmiyeti üzerinde durarak bu bapta
Hükümetçe hazırlanacağı Adliye Vekili tarafın
dan bildirilen lâyihanın biran evvel hazırlan
masını ve sunulmasını tebarüz ettirdiler. Bu
mevzuun biran evvel intacına ve Grupta müza
keresine dair verilen takrirler üzerine Grup
Umumi Heyetince Hükümetle temas olunarak
bu isin eti yakın bir zamanda Umumî Heyete ge
tirilmesi hususunu takibe Grup İdare Heyeti
memur edildi ve ruznamede müzakere edilecek
başka madde olmadığından riyasetçe celseye
nihayet verildi.

IH. — (.'. II. p. Meelis Grupu U'mıımî Heyet:
bugün ' . 4 . 1 . 1944' Keisvekili Trabon Mebusu
Hasan Saka'um Reisliğinde toplandı
Celse açıldıktan ve geçen toplantıya ait zabıt
hulâsası okunduktan sonra eski Gümrük ve İnhi
sarlar Vekili Trabzon Mebusu Raif Karadeniz'in,
bazı neşriyat üzerine 1943 yılı tütün mubayaasiyle
tuz sevkiyatı ve bazı tahkik ve teftişler hakkın
daki takririne Başvekil Şükrü Saraçoğlu ce
vap vererek:
1. Geçen senenin fazla tütün mubayaasının
ihtiyat stok tesisi ve müstahsili koruma mülâhazasiyle yapıldığını;
2. Tuz Ve teftişlerin de mevzuat dairesinde
cereyan eden tabiî muamelelerden ibaret bulun
duğunu bildirdi

Bunu mütaakıp İstanbul Mebusu Gl. Kâzım
Karabekic'iu, köylülerin yıllık vasati gelirlerine
nazaran vergi, salma ve imece suretiyle tâbi
bulundukları mükellefiyet yekûnu ile Köy Ka
nunu gereğince toplanan paraların sarfının ne
suretle kontrol edildiği hakkındaki takririne
Dahiliye Vekili Hilmi Uran tarafından cevap
verilerek bu hususta söz alan takrir sahibi ile
hatiplerin mütalâaları dinlendikten sonra ikti
sat Vekili Fuad Sirmen, vekâletini ilgilendiren
işler hakkında umumî izahatta bulundu ve bu
mevzu üzerinde söz alan hatiplerin mütalâaları
i'e vekilin tamamlayıcı beyanatı dinlendi ve ruzr.umede başka madde olmadığından saat 21 de
toplantıya son verildi.
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il. — C. II. P. Meclis Gnıpıı Umumi Heyeti
bugün (11 . I . 1944) saat (15) de Reis Vekili
Balıkesir Mebusu Gl. Kazım Özalp'm reisliğinde
toplandı :
Celse açddıklan ve geçen toplantıya ait zabıt
hulâsası okunduktan sonra kürsüye gelen Nafıa
Vekili Sim Day, Vekilliğini ilgilendiren işler
hakkında etraflı beyanatta bulunmuş ve temas
ettiği mevzuları aşağıda hülâsa edilen şeküde
izah. etmiştir :
Demiryolları ; Diyarbakır'dan Kur talana vc
Elzığ'dan Van istikametinde Gene'o kadar olan
inşaat üezriııde. faaliyet teksif edilmiştir. Hâlen
mevcut 7 GOO kilometrelik memleket demiryolu
şebekesine ilâveten en az daha (300 kilometre kadar
haltın inşası için etiidler yapılmaktadır.
laman ve iskeleler: Bukonuda çalışmalar de
vamdadır. Son zamanlarda inşasına başlanılan
sekiz büyük betonarme iskele bitirilmiştir ve üç
büyük iskele yapılmaktadır. Ereğli limanına baş
lanmıştır. Trabzon limanına başlanmak için ha
zırlıklar yapılmaktadır.
Şose : Bir taraftan bütçe tahsisatı ile ve di
ğer taraftan Yol Kanunu mucibince alınan pa
ra ile faaliyete devam olunuyor. İnşaatı, senede
bin küometreye çıkarmak ve yol şebekesini sür
atle ikmal için lüzumlu hazırlıklar yapılıyor.
Su işleri : 1937 senesinden beri bu husus için
alman 81 milyon liralık tahsisata ait işlerin hâlen
yansı yapılmıştır. Bu işlerin tamamlanmasına

esdışıkyor.

iapı ve deprem isleri: Yapı dairesi kendi iş
lerine ilâveten son zamanlarda depremlerden vu
ku bulan haşaratın izalesi nün çalışmaktadır.
Adapazarı ve Hendek uuutukasıuda, bu Uthribai
o halkın da gayreüyie geniş ölçüde giderilmiştir,
ijou depremlerden müteessir olan yerlerde Kızıl
ay ta yapılau şükrana değer yardımlara ilâveten
Hazinece şimdilik bir buçuk müyon liralık tahsi
sat verilmesi takarrür etmiştir. Deprem zarar
larım azaltmak iyin bir kanun lâyihası hazırlan
mıştır.
Elektrik idleri : Cuınkuıiyct devrinde elektrik
santrallarınuzın bir misli artnuş olmasına rağ
men ihtiyacı karşılamak ivin etüde ehemmiyetle
devam olunuyor. Önce Sakaryadaki çağlayan
santralının insaasınıı başlanacaktır. Bıuıuu için
yapılacak baraj ihaleye çıkarılmak üzeredir.
Vekilin yukarıdaki izahatından sonra bu fev
kalâde devrede dahi devam etmekte olan N'atia
faaliyetinin normal zamanın avdetini müteakitj
daha büyük bir hız alması için icap eden hazır
lığın yapılmakta olduğunu söylemiştir.
Bundan sonra söz alan bir çok hatibler Nafıa
işleri hakkındaki nıüüılea; sual ve temennilerini
bildirmişler tekrar kürsiye gelen vekil suallere
icap eden cevapları vererek temenni ve nıütalealarm ehemmiytlo tetkik edileceğini ifade etmiş ve
Ruznamede başka madde olmadığından riyasetçe
celseye son verilmiştir.

İ2. — il B. P. Meclis Grupu Umumî Heyeti bağlı Ziraatı Veteriner ve Unmın l'mılıit
bugün (18 . I . 1944) Iteisveküi Trabzon Mebusu Müdürlükleriyle bu kısımlara dâhil başlıca
Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı.
zirai müesseselerin faaliyetleri ve bunlara air.
Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hu
vekâletin program ve plân biriyle bunların tat
lasası okunduktan sonra Hariciye Vekili Kuman bik sahasına kenımdarı hususundaki düşünceleri
Menemencioğlu kürsiye gelerek son beyanatın
ni etraflı olarak izah etti.
da nberi geçen müddet zarfında memleketunizi
Vekilden senra söz alan hatiplerin mütalâala
ilgilendiren harici meseleler hakkında izahatta rına ve sordukları suallere ikinci defa kürsüye ge
bulundu ve bu meyanda hatipler tarafmdan so lerek mütemmim izahat ile cevap veren Ziraat
ndan sualleri cevapladı.
Vekili dinlenildi ve ruznamede müzakere edile
Bundan sonra Ziraat Vekili Şevket Raşit cek başka madde olmadığından saat (20) de cel
Hatipoğlu kürsüye gelerek Ziraat Vekâletine. seye nihayet verildi.
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İM - r. JI. P. Meclis Oupıı l'mtmd îleyıii
bugün (25 . L . 1944) Iteisvekili Balıkesir Me
busu (!!. Kâzım Özalp'in reisliğinde toplandı.
Celse arıklıktan ve geçen toplantı zabıt hulâ
sası okunduktan sonra kürsiye gelen Gümrük ve
inhisarlar Vekili Suad Hayrı Crgüplünün ve
kâletini ilgilendiren mevzulara dair verdiği iza
hat hulâsa olarak:
A t Gümrük işleri:
1. Eski ve noksan mevzuatın ikmali ve
Gümrük ve Tarife kanunlarının en ileri kanun
lar hâlinde hazırlanıp Büyük Millet Meclisine
verildiğini,
2. Gümrük memurlumun kifayetini art mu a
yol.ındaki mesaide kursların takviyesi ve teşki
lât kanununun ihtiyaca uydurulmak! a olduğunu.
3. Gümrük muamelelerinde emniyeti sağla
yan yeni tatbikatın iyi neticeleri üzerinde çalışıl
dığın:.
4. Gümrük varidatının yedi bucuk ayda
yirmi milyon lira fazlai varidat temin ettiğini,
B> Gümrük muhafaza işlerinde:
5. İdari tedbirler arasında: kuvvetin takvi
yesi, idari makamlarla kuvvetli işbirliği, ticari
ve iktisadi esaslarda kuvvetli kontrol tesisi,
Kanuni tedbirler arasında: Teşkilât kanunu
nun kaçanı bertaraf edecek şekilde tadili, kaçak
bölgelerde derhal hüküm verecek mahkemelerin
kıı nü m ası,
Gibi esaslar olup hazırlıkların bitmiş bulun
duğunu ve yakında Büyük Millet Meclisine arz
olunacağını,
G) inhisarlar mevzuunda:
6. İstihsalin her madde de mütemadi bir ar
tış gösterdiğini, .-atışlarda hissedilen darlığın

bıitııtaf edilmesi için bir taraftan satış ve sevk
işlerinin tanzim, edildiğini,
T. Varidatın daima artarak bütçe tahminle
rine- nazaran otuz milyon lira bir fazlai varidata
gidildiğini,
Ş. Veiıi tesisler arasında: Adana da bîr
Mantar fabrikası. Hatay 'da esans atölyesi, mıılıleiif \ erlerde aitı .şaraphane. Cibuti'de zayimı
bertaraf eden bir tavhane kurulduğunu, yeniden
Adana'da bir bira fabrikası kurulmasına başlauaeağıııı. diğer bazı yerlerde bira fabrikası, bir
kibrit ve ispirto fabrikası, ve bir nikotin fabri
kası ıie meyva usaresi tesisatı için çalışıldığın!.
9. Hafif alkollü içkilere gidilmek için bü
tün mesainin sart'edildiğini,
H'. İle;' şubede mütehassıs ekisper yetiştiril
mesine ve avriıpaya teknik elemanlar yetiştirmek
için üıcmıiı' ve usla gönderileceğini,
Sö.v lemişt ir.
Vekilin izabaiını ınüuıakjp söz abın hatipler:
1. Güımük ııu-iiıuılanjun kifayetlerinin art
tırıl masının,
1. Muiıafaza teşkilâtında kaçağı behemehal
bertaraf edecek idari vc kanuni tedbirlerin alın
masının,
'•>. Hatif alkollü içki dâvasında bira ve şa
raphaneleri muhakkak ai'tttrarak çalışmanın
ehemmiyetini ttıbai-Özetti finişlerdi v.
Tekrar kürsiye. gelen vekil bu mevzular wxrinde yapılan çalışmaların, çok ilerlemiş olduğu
nu ve en yakın zamanda tahakkuk sahasına kona
cağını bildirmiş ve ruznamedc müzakere edilecek
başka madde olmadığından 18.30 da celseye niha
yet, veiilmiştir.

1-1 — ('. il. I'. Meclis Grupu Umumi Heyet:
bugür; (7 . 111 . .1944) saat (15) iç Reis Vekili
Trabzon Mebusu Hasan Saka'uru reisliğinde
toplandı:
Celse açıldıkları ve geçen toplantı zabıt hu
lâsası okunduktan sonra kürsüye gelen Hariciye
Vekili Kuman Mçnenıencioğln Büyük Millet Mec
lisinin kış tatiline tesadüf eden son bir buçuk ay
zarfında dünya hâdiselerinin Türkiye'yi ve Tür
kiye'nin takip etmekte olduğu siyasi münasebet

leri ilgilendiıvıı konuları hakkında uzun vc et
raflı izahat verdi. Hariciye Vekilini, mütaakıp
söz alan bir çok hatiplerin bu hususlara dair
mütalâaları dinlendi. Muhtelif noktalara ait
hatiplerin tevcih ettikleri suallere cevap vermek
üzere tekrar kürsüye gelen Hariciye Vekili ta
mamlayıcı beyanatla bulundu ve izahatı Umumi
Heyetçe alkışlarla tasvip edilerek celseye saat
(20; de son verildi.
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15. — C. II. T. MeclU Grupu 11 .iti . 1944
salı günü (Miat (15) de Grup Befenrckillcrioden
Balıkesir Mebusu Gl. Kâzım Özalp'in reisliğinde
toplanarak ıııznnmede bulunan suiistimal ve ih
tikâr sebeplerini letkika memur Parti Komisyo

nunun raporunu müzakere etmiş re .söz alan bir
eok hatipleri dinledikten sonra vaktin ilerlemesine
binaen 16 . III .' 1944 perşembe günü saat i l ' n
de müzakereye devam edilmek üzere celseye ni
hayet verilmiştir.

16. — (..'. [J. p, .Meclis Grupu Gm'uıj Heyeti
17 . I I I . 1944 cuma günü Büyük Millet Meclisi
içlinıamdan sonra Grup Keisvekillerhıden Balı
kesir mebusu Gl. Kâzım Özalp'in reisliğinde top
lanarak numunede mevrut suiistimal ve ihtikâr

sebeblerini letkika memur Parti Komisyonu ra
porunun müzakeresine devanı etmiş ve 21 . 111 .
1914 sah günü aynı mevzuun müzakeresine de
vanı olunmak üzere toplantıya son verilmiştir.

17. - - C. II P. Meclis Grupu 21 . 111 . 1944
günü Keisvekili Balıkesir Mebusu Gl. Kâzım Öz
alp'in reisliğinde toplauarak geçen toplantı za
bıt bıdâsalan okundu,

olabilecek müessir tedbirler alınması,

Ruznamedö mevcut bukuıan suiistimal ve ih
tikâr sebeplerini tetkika memur G. H. P. Meclis
Gnıpu komisyon raporu müzakeresine devanı
edildi. Çeçen celsede söz alarak sıraları gelen ha
tiplerle yeniden'söz alau hatipler dinlendi. Dört
celse devam eden bu müzakereler esnasında hatip
ler, komisyon raporunu esas itibariyle muvafık
görmüşler ve birçok mülâhaza ve mütalâalar ara
sında aşağıdaki noktalar üzerindi- ehemmiyetle
dıı rmuşlardır.

Bilhassa bu hususlara müteallik verilen muh
telit takrirler pkuudu Takrirlerin okunmasını
müteakip kürsüye gelen Başvekil Şükrü Saraçoğ
lu gerek Parti Komisyonumu: ve gerek grup aza
sının bu mühim memleket, mevzuları üzerinde
gösterdikler' alâka ve dikkatin, memleket işle
rinin yüze! halli üzerinde iyi neticeler alınma
sına behemehal müessir olacağını ve beraber
çalışmanın Türkiye Büük Millet Meclisi vc
Cumhuriyet Halk Partisinin geleneklerine-uygun
olduğunu beyan elti. Hükümetin bu müzakere
lerden hâsıl ettiği kanaatlerden ilham alarak
'ı'rup Komisyon raporunda tavsiye ve. teklif olu
nan tedbirleri yakın bir zamanda Helmelendir
mek için esaslı mesai sarfedeceğini. hayat pa
halılığı ile kati surette mücadele etmek azmin
de olduğunu söyliyerck Hükümetin iktisadi sa
hada almış olduğu birçok tedbirlerin semerele
rin; izah etti. Bundan böyle de hayatı ıteuzlatfak hususum la da la/.imge i en kararların alıııI İ Ü I M Ü I !
devam olunacağnı: ve ihtikâr ve suiisti
mal İle şiddetle mücadele edileceğini bildirdi.
lUııuı iı tül M akıp G rupim Hükümet hakkındaki
kaı
i'i en samimî şeklîde anlaşılması 'cin
iri?.!i rey usulüne müracaat edilmesinin muvafık
uhieağıiıi sC»y!»d: vehmin istedi. Bniıliil üzerine
i i
Nizamnamesini»
sakil olduğu yerlerde
faîbik edilen Meclis Dahili Nizamnamesinin 139

1. Devlet hizmetinde bulunanların nüfuzla
rından istifade suretiyle iktisaplarına dair 4237
numaralı kanunla irtikâp ve irtişaya ait 1609
sayılı kanunim tatbikatına itina olunmakla bera
ber bu kanunlarda icabeden tadillerin yapılması.
2. Suiistimal ve ihtikâr cürümlerini tecziye
irin geniş salahiyetli mahkemeler teşkili ve usulü
muhakemede sürat vo katiyeti temin edecek tadil
ler yapılması, bu cürümleri işleyenlerin az. za
manda teşkil edilmesi;
3. İhtikâr suçlarında ihtikârı takip ve mah
kemelerin bu işlere tantamiyle müessir olabilmesi
için murakabe ve takip cihazlarının esaslı şekilde
tanzim ve ikmali,
4. Teftiş ve murakabe hususlarımı geniş ölrüde ehemmiyet verilmesi,

.(i.

Memurların sıknı tısım gidermek için lâ-

zımgelcıı ayın ve sair yardımların

acele yapıl

ması,

1

5. Hayat pahalılığı mevzuunda fiyatların
indirilmesi ve daha ziyade ynkselmcsiue mâni
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neu maddesi mneibinee crizli rey usulü ile reye
miirac-ıat olunarak 57 reye karşı 251 rey ile Hü
kümete itimat beyan olundu. Bunun üzerine al
kışlar arasında tekrar kürsüye jrelen Başvekil
Şükrü Saraçoğlu Grup arkadaşlarının hakkınra izhar ettikleri itimada teşekkürlerini beyan
ederek kendisinin ve Hükümet arkadaşlarının
bu itimada lâyık olmaya çalışacaklarını sürekli
alkışlar arasında söyledi. İstiklâl mahkemeleri
teşkiline lüzum görmediği ve yukarıda bahis

oluna'i mücadelenin adli teşkilât ile yapılması
hakkında Başvekilin izhar ettiği kanaate Grup
ça da iştirak olunmuş ve istiklâl mahkemeleri teş
kiline lüzum görülmemiştir. Komisyon raporu
anahtarları ve prensip itibariyle ittifakla tas
vip olunmuş ve verilen takrirlerin dahi icabedeıı tetkikat yaprbp gereklerine tevessül olunnıak üzere Hükümete tevdii muvafık görülerek
ruznamede başka madde olmadığından celseye
saat (20,15*' dc nihayet verildi.

İS. — C. II. P. .Meclis Cîrupu Umum! Heyeti
bugün (2S . Hl . 1914) Keisvekili Trabzon Me
busu Haşatı Saka'îıırı Reisliğinde toplandı.
Celse açıldıktan c geçen toplantı zabıt hulâsası
okunduktan sonra Hariciye Vekili Numan Meıirmeneıoğlu söz alarak sun iie hafta zarfında
cereyan eden harici olaylar ve bilhassa Türki

ye'nin harici siyasetini ilgilendiren dünya mesa
ili hakkında vazıh ve ihatalı izahatta bulundu.
Bu izahatr mütaakıp sorulan bir kaç. suale Ha
riciye Vekilinin tamamlayıcı ve tatmin edici ce
vaplan dinlendi ve ruznamede müzakere edile
cek başka madde olmadığından saat (16.10) da
celseye nihayet verildi.

T). Ç. II. P Medis Onıpn Umumî Heyeti
bugün ' I . IV . 1944} saat MÖ) to Rcsvekdi
BaL'kesir Mebusu Gl. Kâzını Özalp'in Reisliğin
de toplandı.
Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hu
lâsası okunduktan sonra Basın ve Yayın hak
kında Cumhuriyet Halk Partisi MoePs Grupu
Komisyon raporunun müzakeresine geçildi.
Rapor hakkında fi kî r vc mütalâalarını söyliyen birçok hatipler dinlendikten sonra Başve
kil Şükrü Saraçoğlu kürsüye aelerek raporun

muhteviyatı Grup Umumî Heyetince tasvip edil
diği takdirde bunun ihtiva ettiği mevzular üze
rinde Hükümetçe gereken tedbirlerin aluıneagtnı ve icaheden lâyihaların Büyük Millet Mec
lisine arzo'unaeagmı beyan etti. Bunu mütaa
kıp rapor ana hatları ve prensip itibariyle tase'm ulunarak Hükümete tevdii kabul edildi. Ra
porun matbuat ile neşri hakkında verilen tak
rir reye konularak kabul olunmuş ve ruzna
mede müzakere edilecek başka madde, olmadı
ğından celseye nihayet verilmiştir.

20. •• ('. !!. P. Meel's Grupu Umumî Heyeti
l.ıı-ÜM .11 . IV .1941i Miat (18) dc Reisvekîli
Trabzon Mebusu Hasan Saka'nm reisliğimle top
landı.
('oUe açıldıktan vc »ecen toplantı zabıt hubisısı »kumluktan soma kürsüye gelen Maarif
Vekili Hasan Ali Yücel vekâletini ilgilendiren
hülün mevzulara dair ve bu cümleden olarak
ilk, orta, yüksek tedrisat, teknik öğretim ve

okul kitapları ile dil işleri hakkında ayrı ayrı
ve etraflı izahat verdi ve bunlara geçen hafta
müzakere edilen Parti basın ve yayın rupuru
münasebetiyle vekilliğini alâkalandıran mesele
ler hakkında da geniş ve talinin edici beyanaÎPU ilâve etti.
Bundan sonra aynı konular üzerimle söz
alan bir çok hatiplerin mütalâa ve sordukları su
allere tekrar kürsüye gelerek ayrı ayrı cevap

v

:
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veren Maarif Vekilinin tamamlayıcı ve aydınlatıeı izahatı dinlendi ve ruznamede müzakere edi-

lecek başka madde olmadığından saat (19,-10) da
celseye nihayet verildi.

İH, — (.'. H. T. Meclis (îıupu Cimimi Heyeti
bugün 118 . J V . 1914) saat (15,) de Reisvckili
Trabzon Mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde top
landı.
Celse açıldıktan ve geçen celse zabıt hulâsası
okunduktan sonra Hariciye Vekili Nunıan Me
nemencioğlu kürsüye gelerek son beyanatındanl.'eri geçen müddet içinde memleketimizi ilgi
lendiren siyasi meseleler hakkında beyanatta bu
lundu ve bu meyanda hatipler tarafından soru
lan suallere tatmin edici cevaplar verdi. Bu
nu mütaakıp kürsüye gelen Ticaret. Vekili Ce
lâl Sait Siren ikinci cihan harbinin Juışmdanberi memleketin dı.ş ve iç ticaretini alâkalandı
ran mevzulara birer birer temas ederek etraflı
izahatta bulundu ve ihtikârla mücadele hakkın
daki son kararname hükümlerine dair tafsilât
verdiği gibi ayniyat yardımı hakkında da Hü
kümetçe tetkikata devam edilmekte olduğunu vc
bilhassa hayatı ucuzlatmak hususu için Hükü
metçe yapılmakta olan mesaiyi izah etti. Söz
alan muhtelif hatipler başlıca hububat ve ek
mek istihkakının arttırılması imkânlarının araş
tırılması ve Hükümetin fiyatları yükseltmemek
politikasını sıkı surette güzün ünde tutmasın;
ve halkın gıda ihtiyarları için münakalât va
sıtalarında geniş yer temini ve ayniyat yardım
larının kabil olduğu kadar hızlandırılması ırilji
hususlar üzerinde durdular. Bunun üzerine söz
alarak kürsüye gelen Ticaret Vekili hatiplerin
sordukları suallere ve yürüttükleri mütalâalara
ayrı ayrı -cevap vererek Hükümetçe ekmek is
tihkaknıuı arttırıl masın >n her zaman arzu edil
diğini ve hububat ıııubayaatı imkân verdiği

takdirde bu hti.su.siiu teminine çalışılacağını -e
umumiyetle fiyatların yükselt ilmemesi esasının
gözönünde tutulacağını vo ihtikârla mücadele
kararnamesinin dikkatle tatbikına ihtimam olu
nacağını beyan vc memurlara ayniyat yardımı
işi üzerinde durulduğu gibi Mayıs ayı zarfında
halka kabil olduğu takdirde iki kilo un dağıtıl
ması imkânlarının araştırılmakla olduğunu ve
ortadan kaybolduğu beyan ulunan peynir vazi
yeti ile Vekâletçe ehemmiyetle meşgul olundu
ğu gibi esasen ihtikârla mücadele kararname
sinde sabun ve zeytinyağı gibi başlıca iaşe kaleııılcriııdeki maliyet ve saire unsurlara naza
ran fiyatları takip edecek merkezde bir büro
vüeiıde getirildiğini ve Ticaret Ofisince tevzi
olunacak maddelerin fiyatlarının (esintinde ma
liyet vc müstehlikin ucuz mubayaası hususunun
ırözönünde tutulmakta olduğunu izah edeıvk
tamamlayıcı vo aydınlatıcı cevaplar verdi. Bu
nu mütaakıp hatiplerin teması dolayr.siyle kür
süye gelen İktisat Vekili Hükümetçe kömür fi
yatlarımı zammedilmemek hususu unu ehemmi
yetle yf.zöııüude Intıdarak buna. meydan verme
mek için çareler araştırılmakta olduğunu. İni
mi muvaffakiyet h â s ı l olmadığı takdirde fiyata
zam mecburiyeti hâsıl elursa bu hususun yük
sek 'îrıın Heyetine atfedilmeden evvel bir ka
rara bağhınmıyaeağınr vc Vekâletin kontrolü
altında bulunan müesseselere ait fiyatlar! yük
seltmemek esasının ^özününde tutulmasına >]••vam edileceğini bildirdi ve ruznamede müzake
re e d i l e c e k başka madde olmadığından saat İt).15
de celseye s o n verildi.

J'J.
II. I*. Meclis tirujiu ['muini Heyeti
bugün (l'ö . IV . 1944) Reisvckili (31. Kâzım
Özalp'in reisliğinde toplandı.
Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hu
lâsası okunduktan sonra vekilliğini ilgilendiren
konular hakkında izahat vermek üzere Adliye

Vekili Ali Kıza Türel kürsüye gelerek iyi hir
adaletin vasıflarının sürat ve teminat olduğunu
söyledikten sonra teminata halel getirmeksizin
muhakeme usullerinde hızlılığı ve sadeliği sağla
yacak incelemeler yapılmakta bulunduğunu, hâ
kimlerin ilmî bakımdan aydınlatılmaları için
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neşriyata oneııı verildiğini. Cumhuriyet adliyesi
ne iji vasıfta lıâkinı yetiştirmek hususunda adli
iııkılâpdanberi alman tedbirler neticesinde hâ
kimlerimizin keyfiyet bakımından yüksek bulun
duğunu, gençleri adliye meslekine, çekmek ve
bağlamak için tedbirler düşünüldüğünü, isviçre
medeni kanunu ile burçlar kanunu üzerine ya
zılı Zürilı serilinin vekillikçe tercüme edilmekte,
olduğunu, tam teşkilâtlı Asliye mahkemelerinin
her kazada kurulmasına ve nuirottcb ağır ecza
mahkemelerini müstakil agırr ceza mahkemeleri
haline getirmeğe çalışacağını bildirdi. Mahkeme
ve Adliye dairelerine bir yılda gelen bir bu
çuk milyon adedindeki iş üzerinde durarak bu
nun s.'ljebleriııî anlatan Adliye Vekili sözüne
devamla resmî dâvaların çokluğunu Jenarüz
ettirmekle beraber bu kabil dâvaların azalması
için tedbirler üzerinde çalışıldığın:, suç mevzuu
üzerinde istatistik malûmata dayanarak memle
ketimizde suçlarda fazla bir artış olmadığını
yalnız çocuk suçlularında »örülen halin gideril
mesi için tedbirler alınacağını ve ceza infaz yo
lunda atılan adımlarla yapılacak işlere ve adli
tıp vc sicil üzerinde düşünülen hususlar hak
kında izahatta bulundu ve boşanma işlerinin
daha pratik vc ihtiyaca uygun bir hale getiril
mesi için vekâletçe lâzım gelen lâyihalar hazır
lanmakta olup yakında Meclise sunulacağın;
söyledi. Bu beyanattan sonra muhtelif hatipler
söz alarak bilhassa aşağıdaki noktalar üzerinde
durdular.
1. Medenî Kanununun yirmi yıllık tatbikat'

vaziyeti gözöııünde tutularak esaslı şekilde ince
lemeler yapılması;
2. Hukuk ve Ceza usulü muhakemeleriyle
Ceza ve Ticaret Kanunumuz üzerinde gereken ta
dillerin i ı ızl a ndı nlması;
3. Hâkim meselesinin çekici ve bağlayıcı bir
halde takviyesinin esaslı şekilde düşünülmesini:
4. Hazırlık tahkikatı işlerine çok önem veril
mesi muhakeme usulünde muvacehe ve cürümle
rin vukuu suretleri üzerinde ehemmiyetle durul
ması ve kaatillerin sicilleri üzerinde esaslı çalış
malar yapılması;
5. Ceza Kanununun 450 nei maddesinin 7
nei bendi üzerinde tetkikal yapılması ve hukuku
âmine dâvasının tahrikinden önce müddoiumumilereo ecza usulü muhakenıeleıindeki hükümlerin
lamaıuiyle tatbiki;
(i. Suçlu çocuklar nıevzuımun önemle gözö
ııünde tutulması;
7. Tekrar katil isleyenler hakkındaki hüküm
lerin şiddetlendi riimesi;
S. Hapishanelerin isevi haline getirilmesi ve
ihtiyaca uygun yeni binaların, inşasına önem
veril mesi;
9. Adliye kâtipliği meslekinin takviye ve
tanzimi.
Hatiplerin yürüttükleri mütalâalara ve sor
dukları suallere cevap veren Adliye Vekili denneyaıı edilen teklifleri verimine getirmek için im
kân ve şarlan temine çalışacağını bildirdi ve. ruz
namede müzakere edilecek başka madde olmadı
ğından saat (20. 40) celseye son verildi.

2-î. —•("'. II. I*. .Meclis ı'irııpu Cirmimi Heyeti
bugün (9. V. 1941} Keisvekili Balıkesir Mebusu
Ui. Kâzım Özalp'in reisliğinde toplandı.
Celse açıldıktan v geçen toplantı zabıt lııı'.â•>.-.-: okunduktan sonra Manisa ve İzmir Mebus
larının. Gediz nehrinin bu seneki taşkınları ve
zararlarının önü alınması hakkındaki takririn
111iizakcresine geçildi
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Dr, Hulusi
Alala.ş bu taşkınların vücuda, getirdiği su biri
kintilerinin önümüzdeki yaz mevsiminde sıtmayı
arttıracağı endişesi doğurduğunu ve maabaza

buna. karşı elden gelen tedbirlerin vekâletçe alın
mış ve alınmakta bulunduğunu izah etti. Bunu
müteakip söz alan Nafıa Vekili Sırrı Duy Gediz
nehri taşkınlarının esaslı surette önünü almak
için barajlar inşasının zaruri bulunduğum) izah
etti. Bundan sonra bu mevzua dair Manisa ve İz
mir Mebuslarının verdikleri takrir reye. konula
rak imzan dikkate alınmak kaydiyle Hükümete
tevdii kabul edildi ve ruznamede müzakere edi
lecek ba.şka madde olmadığından riyasetçe celse
ye nihayet verildi.

152

24. -- C. H. 1\ Meclis Ciıupu Umumî Heyeti
bugün (16 . V . 1944) Reisvekili Trabzon Mebusu
Hasan Saka hım Reisliğinde toplandı.
Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hu
lâsası okunduktan sonra, son zamanlarda itti
haz edilen bazı kararların netice ve tesirlerinin
ne olduğuna dair Manisa Mebusu Hikmet Bayıır
tararından verilmiş olan takririn müzakeresine
geçildi. Du takrire cevap vermek üzere Hari
ciye Vekili Numan Menemencioğlu kürsüye ge
lerek, takririn ihtiva ettiği noktalar hakkında
cevabi izahatta bulunduktan sonra Türkiye'nin
harici siyasetini ilgilendiren diğer harici mese
leler etrafında da aydınlatıcı beyanatta bulun
du. Hariciye Vekilinden sonra söz alan takrir
sahibi Hikmet Bayur, vekilin cevabı hakkındaki
mütalâaların: bildirdi.
Ayın mevzu üzerinde söz alan bıılıııınıadı-

ikinci
maddesin; teşkil
Hikmet Bayıır ta raf nidan ve
rilmiş olan ikinci takrir o k u n d u . Son za
manlarda bir hakaret dâva.si münasebetiyle
hadis olan bazı vakalara taallûk eden bu
takrire Dahiliye Vekili Hilmi Uran cevap ve
rerek şimdiye kadar cereyan eden olayların ımıtiıtialbı yer bulmuş olduğunu, fakat henüz tah
kikat sona ermediği için bu hususla kati malu
mat vermenin mümkün olmadığını izah etli.
Ihından sonra ruznameniıı üçüncü maddesinde
bulunan Millî Müdafaa Vekili Ali Rıza Artunkal'ın vekâleti hakkındaki umumî izahatı ile
muhtelif hatiplerin mütalâa ve sorularına ver
diği cevap dinlenerek rıızııaınede müzakere edi
lecek başka madde olmadığından saat (19,301
da cel.seye ııihayel verildi.

20. — C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti
bugün (18.V.1944) saat 15 te Reisvekili Trobırtiıı (IS . V . 1944) saat 15 le Reisvekili Trab
zon Mebusu Hasan Saka'imi Reisliğinde topla
narak ruzrıamesini teşkil eden Genelkurmay
Başkanlığının vazife ve salâhiyetlerine ait ka
nını lâyihası üzerine müzakere açılmıştır.
lîıı mevzu üzerinde bircide hatipler lâyi
hanın ihtiva ettiği esaslar hakkındaki görüş
lerini izah etmişler vc encümene bazı sual
ler tevcih eylemişlerdir. Hatiplerin müta

lâalarına ve sordukları .suallere cevap olarak
Millî .Müdafaa Küçümeni Reisi Sinob Mebusu
Cevdet Kerim lııcedayı tarafından verilen et
raflı izaha! dinlendikten sonra Başvekil Şükrü
Saraçoğlu Kürsüye gelerek Hükümetin nokta;
nazarını izah etmiştir. Ihından sonra müzake
renin kifayeti hakkında verilen bir takrir reye
konularak kabul edilmiştir. Lâyihanın ana
prensipleri Riyaset, tarafından reye konulmuş
ve Umumî Heyetçe tasvip olunarak Celseye son
verilmiştir.

ğımiaıı
i'len

Pizmınıeiıin

'.e

yine

26.'— C. n . P. Meclis Grupu Umumî Heyeti dıınberî geçen müddet içinde memleketimizi ilgi
bugün (6 . VI . 1944) Reisvekili Balıkesir Me lendiren siyasi meşalelere dair izahatta bulunarak,
busu Gl. Kâzım Özalp'in Reisliğinde toplandı.
lîıı ıneyanda hatipler tarafından sorulan sualleri
Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hu cevapladı vc saat (17) de celseye nihayet ve
lâsaları okunduktan sonra kürsüye gelen Hariciye rildi.
Vekili Numan Menemencioğlu, son beyanatım
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'11. — IJ. II. V. Meclis Grupu ['ıııunıi Heyeti
bugün (.IS . VI . 1944) saat (15) te Reisvekili
Trabzon Mebusu Hasan Saka'ıun Reisliğinde
toplandı.
Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hu
lâsası okunduktan sonra Dahiliye Vekili Hilmi
Uran Kürsüye gelerek vekâletini ilgilendiren
mevzuları, vilâyetlerin hususi idareleri ve
umumi idareleri olarak iki grup halinde ele

alıp tafsilâtlı izahat verdi. Bunun üzerine söz
alarak düşünce ve mütalâalarını beyan eden bir
çok hatipler dinlendikten sonra tekrar kürsüye
gelen Dahiliye Vekili, hatiplerin temas ettikleri
mevzulara dair tamamlayıcı izahatta bulundu
ve ruznamede müzakere edilecek başka-madde
olmadığından saat (18) de celseye nihayet ve
rildi.

28. -- (J. H. P. Meelis Grupu Umumi Heyeti
bugün (İti. VI. 1944) Büyük Millet Meelisi iç
timain! mütaakıp Trabzon Mebusu Hasan Sa
ka tun reisliğinde fevkalâde olarak toplandı.
liıuname, Başvekilin son Hariciye Vekâleti
tebeddülüne ait izahatından ibaretti. Celsenin
açılmasını mütaakıp Başvekil ve Hariciye Ve
kil Vekili şükrü Saraçoğlu kürsüye gelerek İm
inin 'jazı.'lelı rde intişar etmiş olan beyanatın
da/ı dahi anlaşıldığı veçhile eski Hariciyi' Vekili
.Yuman Meneııienemğiu nün Vekâletten çekil
mesini îeabetlirofi hâdiseye dair vazıh ve etraflı
beyanatta bulundu.
Boğazlardan geçirilmesi mevzııunahis olan
ve tebeddüi hâdisesini;', sebebini teşkil eden ge
milerin iki tipten olduğunu, bunların birisi
Ivııs. diğeri Muıılıaym tiplerine uygun gemiler
bulunduğunu ve muayenesi dikkat ve itina ile
yanılmış olan Kasel isimli vapurda top. maki
neli tüfek, MI bombası atmağa mahsus namlular
ile bunlara müteferri bütün teçhizat, malzeme

ve cephane sandıklan ve telsiz muhabere cihazı
gurupları mevcut bulunduğunu vc bu nevi va
purların Montrö Mukavelesi ahkâmına göre
doğrudan doğruya harp gemisi ve Montrö Mu
kavelesinin hususi maddesinde yazılı hükümlere
dâhil muavin gemi nevilerinden olduğu Umu
miyle sabit bulunduğunu gayet, açık olarak izah
eiti. Bundan sonra aynı mevzu üzerinde söz
alarak konuşan muhtelit! hatiplerin mütalâaları
ile vapurların muayenesiudeki kusurlar hakkın
da izhar ettikleri hissiyat ve tezahürata ait ifa
deleri ılinlendi. Başvekil ve Hariciye Vekil Ve
kili Şükrü Saraçoğlu ikinci defa. kürsüye gele
rek arkadaşların bir çokları tarafından ifade
olunan mütalâalara iştirak ettiğini ve bu hâ
dise içinde ihmal ve teseyyüpleri sabit olan alâ
kalı memurlar varsa bunlar hakkında da ieabedeıı takibatın yapılacağını bildirdi.
Grup Umumî Heyeti Başvekilin izahatını
tamamen tasvip etti ve başka söz alan bulunma
dığından saat (16,30) da celseye nihayet verildi.

29. -• C. II. P. Meclis Grupu Umumî Heyeti
buuiin 120 . VI. .19441 Reisvekili Balıkesir Me
busu Gl. Kâzım Özalp'in reisliğinde toplandı.
('else açıldıktan ve geven iki toplantı zabıt
hulâsaları okunduktan sonra Başvekil ve Harici
ye Vekil Vekili Şükrü Saraçoğlu kürsüye gele
rek geçen celsede Boğazlardan geçen Alman va
purlarının muayenesinde ihmal ve teseyyüp
•gösteren memurlar varsa bunların tecziye edile
ceği hakkındaki sözlerini izah ve itmam edici
beyanatta bulunmuş ve muayene vazifesiyle alâ
kalı gerek askerî, gerek sivil memurlarımızdan

hiç. birinin bu hususta bir ihmal ve teseyyüpleri
olmadığını, yalnız meselenin Montrö Muahedesi
nin tatbik suretine ait hukuki bir görüş uetiecsi ok-ak merkezden verilen emirlerin tatbikmılaıı ibaret bulunduğunu izah etmişlerdir. Söz
alan hatiplerin mütalâalarına ve sorulan sualle
re Başvekilin verdiği cevaplar alkışlarla karşı
lanmış ve vaktin gecikmiş olmasına binaen ruziiamrdeki ikinci maddenin müzakeresinin tehiri
teklif: reye konularak kabul edilmiş olduğundan
celseye son verilmiştir.
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.11). — C. H. P. Meclis Grupn umumi Heyeti
terimizin kalkınması ve sulama ve kurutma hic
bugün (27.VI.1944) Reisvekili Trabzon .Mebusu rimiz gibi hizmetlere geniş nispette yer verni'k,
Hasan Saka'mn reisliğinde toplandı.
-I. Vergilerimizde mükellefin ödeme kabdi
Celse açıldıktan vc geçen toplantı zabıt hulâ yet ini aramak ve vergilerin iktisadi inkişafı riısası okunduktan sonra kürsüye gelen Başvekil »ellenıneiüesino dikkat etmek;
Şükrü Saraçoğlu Ankara'daki mesken buhranına ve vergilerin iktisadi inkişafı engellenmemes ne
temas ederek memurlarmuzuı çektikleri sıkıntı
dikkat etmek;
ları önlemek maksadiyle arsası, plânlan vc tah
5. Hayat ucuzluğu ve bilhassa zaruri ihtiyaç
sisatı hazır bulunan memur evlerinin Parti Grup maddelerinde fakir halkımızın ve köylümüzün is
Komisyonunca-hazırlanıp Umumî Heyetçe tasvip
tifadelerini temin edecek vergi indirmeleri y.ip
edilmiş bulunan rapor tavsiyeleri dairesinde der
li. Vergilerde ıslahat yaparak bütçe inki
hal inşasına başlanacağını ve bu işin Hükümet şaflarını temin ve Devlet ve mükellefin lı iksermayesiyle kurulmuş bulunan ve bugüne kadar
larını müsavi derecede korumak;
gördüğü işlerle ehliyetini ispat eden Emlâk Ban
7. Devlet elindeki gayrimenkul Ieriıı fok
kasına havale olunacağını, beyanla keyfiyetin
müsait
şartlarla köylüye intikalini temin etmek;
Grup Heyeti Unıumiyesinin tasvibine arzolunma8.
Devlet
borçlarını günü gününe öelen ek
sınt teklif etti.
Bu mevzuda, mütalâaları dinlenen muh ve Devletin malî itibarını yükseltmek.
Bundan sonra hesabı katiler, tahsisat, lötelif hatiplerden sonra ikinci defa kür
süye gelen Başvekilin izahatını müteakip Riya viz, millî para, borçlar ve emisyon vaziyeti lı ıkkında aydınlatıcı ve tatmin edici geniş izahat
setçe Umumî Heyetin tasvibine arzedilen teklif
kabul olundu ve ruznamcde mevcut Maliye Ve verdi. Bu hususta söz alan hatiplerin mütalâa
kili Fuad Ağralmm Vekâletini ilgilendiren mev sına ikinci defa kürsüye gelerek cevap ve-en
zulara dair vereceği izahata geçildi. Kürsiyc ge Maliye Vekilinin dinlenmesini mütaakıp ruz in
len Maliye Vekili Cumhuriyet Maliyesine hâkim menin ikinci maddesinde yazılı nesebi sahih ol
mayan çocukların durumu hakkında Kasr.amı nu
olan ana prensipleri aşağıdaki sırayı takiple arı
Mebusu Dr. Fahri Eeevit'iu Adliye Vekilinden
lattı.
sorduğu sualin müzakeresine geçildi. Adliye
1. Denk bütçe;
Vekili Ali Hıza Türel kürsüye gelerek Vekili ği2. Haricî istikrazlar yapılmaması;
3. Bütçelerimizde Millî Müdafaa hizmetleri nitı noktai nazarını izahtan sonra muhtelif ha
ni basta tutmak, şimendiferler inşası, memleketin tiplerin mütalâaları dinlendi vc bu konuya dair
sanayileşmesi, madenlerinin işletilmesi, milletimi söz abın Başvekilin beyanatı tasvip olunduk an
zin teknik bilgiler ve ilim ve irfan ile bir kat da sonra ruznamcde ba.şka madde olmadığından
ha teçhizi, sıhhi hizmetlerin genişletilmesi, köylü celseye son verildi.

31. — C. H. P. Meclis Grupu Umumî Heyeti
bugün (11 . VII . 1944) Reisvekili .Trabzon Me
busu Hasan Saka'mn Reisliğinde toplandı.
Celsenin açılmasını mütaakıp kürsüye gelen
Başvekil ve Hariciye Vekil Vekili Şükrü Sara
çoğlu son günlerin siyasi hâdiselerine dair kısa

izahat, verdi, Bu İzahat üzerine Hariciye vel ili
ne sual tevcih edilmediği gibi mütalâa ileri sü
ren hatip de olmadığından ruznamede de ba ;ka
bir madde bulunmadığından celseye nihayet ve
rildi.
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32. — C. II. T. Meclis Grupu Umumi Heyeti lı izahat vererek umumî siyasi durumumuzu te
bugün (5 . IX . 1944) saat (15) te Reisvekili
barüz ettirmiş ve bu arada müttefiklerle olan
Balıkesir Mebusu Gl. Kâzım Özalp'in Reisliğitıkarşılıklı güven vc samimî görüş birliğini esas
dc toplandı.
lı bir surette açıklıyarak siyasetimizi takipte
tutmuş olduğumuz yolda elbirliğiyle yürünülmeCelse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hu
sine devam olunacağını ifade ile beyanatına son
lâsası okunduktan sonra kürsüye gelen Başve
kil ve Hariciye Vekil Vekili Şükrü Saraçoğlu
vermiş ve alkışlanmıştır. Başvekilin beyanatı
beyanatında 3 Ağustos 1944. tarihli Almanya
üzerine söz alan bulunmadığından vc ruzname
ile olan münasebet, kesme kararmdanberi mem de de başka madde olmadığından saat (İT) dc
leketimizi ilgilendiren hâdiseler hakkında etraf celseye nihayet verilmiştir.

33. -- C. H. P. Meclis'Grupu Umumî Heyeti
bugün (3 . X . 1944) saat (İsi) te Reisvekili Ba
lıkesir Mebusu Gl. Kâzım Özalp'in Reisliğinde
toplandıktan sonra kürsüye gelen Hariciye Vekili
Basan Saka, "> . IX . 1944 tarihli celsede Baş
vekil ve Hariciye Vekil Vekili Şükrü Saraçoğ
lu'nun vâki olan beyanatlarındanberi geçen müd

det içindeki dünya siyasi ahval ve hâdiselerine
dair izahatta bulunarak hu arada memleketimizi
uzaktan, yakından ilgilendiren meselelere temas
etmiş ve bu beyanat Grup Umumî Heyetince al
kışlarla karşılanmıştır.
Ruznamede başka madde olmadığından toplantrya son verilmiştir.

»
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Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil Grubu
<<:

1. —- Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil Grupu İdare Heyeti ile âzasıum. isimleri aşağıya yazıl
mıştır ;

Tarhan (Ali Kana}
Birsel (.Münir)
Taşkıran (Tezer)
Göker (Ali Muzaffer)
Anamur (M. Süreyya)
Pasin (Rıfkı Refik)
lîeketa (Hıfzı Oğuz)
Yörük (Ziya)
Banguoğlu (Talisin)
Ertan (Muhtar)
Osma (Bülent)
(\vnıen (Hıfzrrrahnıan Kaşiı)
Engineri (Sekip)
Batu (Salâhattin)
Sökmensüe r (Şükrü)
Suydemir (Ol. Zeki)
(İsten (Necmi)
Aydar (Kâzını)
Diker (Dr. Hayrullalt)
Sandal (Vehbi'
Taner (Muhittm)
Oobanoğlu (Fuad)
Tergal (Şevket)
Fenmen (Refik)
Pekcan (ila m idî
Haydar (Na.sn.hi)
Sarkan (Haldun)
Uslu (Feyzııilalı)
Bay izi t ("Dr. Kemali)
fîlkünıcıı (liûlfl)
MH.ay (Sabilm)
Tekeli (Ksad)
Yetkin (Suul Kental)
Knı-slmğlıı (Yusuf Duygu)
Devrin (Siı.asil

/"*/ ToA:yo Büyükelçiliğine

İstanbul
îzmir
Kastamonu
Konya
Trabzon
Ağrı
Ankara

Mebusu Keisvekili
İdare Heyeti
»
»
»

»
3»

»

»

Bingöl
Bitlis
»

Bolu
Burdur
Çanakkale
Erzincan
Erzurum
Giresun
İspari a
İstanbul

»
>

»
»
>
>

»
1

Kayser
Kırşehir

»

»

»

Kocaeli
Kütahya
.Malatya
Manisa
»

»
»
•»

Miras
Mardin
Sanısını

?/

Vrtn

»

%

S>

*

S

YuZgnd
Zonguldak

tâyini üzerine 3. VIII. 1944 tarihinde istifa etmiştir.
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2 - Grubun faaliyeti hakkında matbuatta şu tebliğler intişar etmiştir.

Aj C. H. P. Müstakil Grupu 31. X . 1943
la ihinde Reisvekili istanbul Mebusu Ali Eaııu
T; rhan'ın reisliğinde toplanarak :
Birsel (Münir) izmir mebusu
Taskıran (Tezer) Kastamonu mebusu
(iöker (Ali Muzaffer) Konya mebusu

B: G. H. l\ Müstakil Grupu Umumî Heyeti,
lü. XI .1943 salı günü yapılan Parti Grupu lçtiı lamdan sonra, Reisvekili İstanbul Mebusu Ali
R; mı Turhan'ın başkanlığında toplanmıştır.
Paıti Grupımda Hariciye Vekili tarafından
verilmiş, olan izahatı ve bu izahat üzerinde cere

Anamur (M. Süreyya) Trabzon mebusu
.Müstakil Grupu idare Heyeti âzahğına seç
miştir.
Malatya .Mebusu Nasuhi Baydan da, T. B.
M. Meclisi Riyaset Divanı Kâtipliği için naınzed
göstermeğe knrar yermiştir.

yan eden müzakereyi takip etmiş olan Müstakil
Grup azaları ayın mevzuu kendi Gruplarında mü
zakere etlikten ve hazır bulunan Hariciye Vekili
tarafından verilen tamandayıcı malûmatı dinle
dikten sonra. Hükümetin harici siyasette tuttuğu
yolu ittifakla tasvip etmişlerdir.

3. — Müstakil Grup adma Mecliste Reisvekili İstanbul Mebu3u Ali Rana Tarhan taraimdf n yapdmış olan beyanat :

A) 1944 mali yılı Muvazenei Umumiye kanunu münasebetiyle (25 . V . 1944)
A. K, TARHAN (İstanbul) — Muhterem
aıkadarlar, Bütçe müzakerelerine bu yıl - iki
gül de olsa - daha evvel başlamak imkâıum
bico veren Bütçe Encümenine ve kıymetli beyinlariyle bizleri tenvir buyuran Sayın Maliye
Vekiline teşekkürden sonra, Yüksek müsaade
ni de, grupumuzuıı 1944 bütçesinin ana hatlar;
hukkında görüşlerim arzedeyim:
Bu bütçenin gelir ve masraf maddelerinden
bazıları ele alınarak tahminlerindeki isabet de
rezesi üzerinde ileri sürülecek mütalâalarının,
le ünde ve aleyhinde söylenebilir. Fakat ye
kin itibariyle tahmin isabetli esaslara istinadettirilmiştir; ve yüzde beş kadar açığı, emisyon
la değil, istikrazla karşılanacak olan 1944 bütçesi
iyi bir bütçedir.
Bu bütçenin ehemmiyetli bir hususiyeti, âdı
vı fevkalâde gelirleri ve masrafları bir yere
ı < ı plaın rş olmasındadır.
Şimdiye kadar ihtiyaç görüldükçe Büyük Mec
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lise arzedileıek ve fevkalâde kaynaklarla karşı
lanmakta olan Milli Müdafaa fevkalâde masraf
larının bir senelik tahmini, bunları temin edecek
gelirlerle, yüksek tetkiklerine arzedilnıiş; ve bu
suretle Grupumuzuıı, bütçenin tanzim sureti hak
kındaki temennilerinden biri de yerine getirilmiş
bulunuyor.
Sekle ait gibi görünen bu yenilik, Hazinenin
malî yıl içinde yapacağı tahmin edilen bütün
masrafları ve bu masrafların nasıl karşdanacağını bir arada tetkik etmek imkânnu verdiği için
esaslıdır.
Dünyanın bugün şartları içinde bu elve
rişli durumlarda bütçe tanzimi bir muvaffaki
yet sayılmalıdır. Hükümetin bu muvaffakiyeti
ni tebarüz ettirmeği bir vazife bilirim. Fakat,
aynı zamanda şunu da tebarüz ettireyim ki,
günün icaplarına daha uygun bir tasarruf zih
niyetinin hâkim olmasını görmekte esaslı dile
ğimizdir,

Masraf maddeleri incelenirken, bunların tah
minlerimle isabetsizlik olmadığı hattâ birçokla
rının arttırılması yerinde olacağı iddia edilebi
lir.
Fakat chcmnıiydi ihtiyaçlarımızdan bir kıs
mı hu bütçe ile de karşılanmamış olduğuna ve
hepsini karşılamağa bugün imkân bulunanııyacağına göre (İstikrazla da. kapatılacak olsa, açık
bütçe zamanı değildir. Yarın ne olacağını bile
meyiz. Gelirlerimizden bir santim fazla sarf ede
meyiz) zihniyeti hâkim olduğu gün, Hükümet te
Meclis de daha müşteri!) olacaktır.
Muhterem arkadaşlar; Bütçeden bahsederken,
bunun gelirlerini temin eden mükellefleri yanı
mızda görüyoruz.
Fedakâr çiftçilerimiz, Devlet kadrosunun fe
ragatli mensupları türlü faaliyetleriyle milletin
hayatında rol almış kıymetli vatandaşımız, elbiriği ile. gaye birliği ile, yurdun ihtiyaçlarını
temin etmektedirler.
Bunların bir kısmı dişinden, tırnağından art
tırarak yurt ödevini şerefle yerine getirmeğe ça
kşırken, hazırlarından kolayca ödeyebilecekleri
miktarı, eksik tahsil etmeğe hakkımız yoktur.
Büyük Meclise sunulmak üzere olduğu anla
şılan yeni kazanç vergisi lâyihasının, malî hü
kümlerin bu bakımdan ıslahı yolunda, esaslı bir
adım teşkil edehilmcmesini temenni ederiz.
Bu bahiste, verginin verimini arttırmakta
eu müessir rolü oynryacak olan mükellefin ve
Hazinenin haklarını aynı derecede koruyucu, eh
liyetli hesap mütehassısları yetiştirmek mevzu
unu hatırlatırız.
Bu mütehassısları yetiştirmek için şimdiye
kadar alınmış olan tedbirlerin ihtiyacı karşıla
mış olduğunu zannetmiyoruz. Değerli ve güve
nilir kimselerin bu mesleğe rağbetlerini arttır
mak için daha ne lazımsa biran evvel yapılma
sı, kanunların ıslahından beklenen faydanın
tahakkuku, için zaruridir.
Muhterem arkadaşlar:
Hükümet esbabı mueibesir.de bahsi geçen (te
adül kanunu üzerinde memurlar lehine bazı ta
dil teklifleri) nin Büyük Meclise sunulmuştur.
Bu tekliflerin Büyük Meclisçe lâyık oldukları
alâka ile inceleneceğine şüphe yoktur.
Bu münasebetle, ıslaha muhtaç olduğu Bü
yük Meclisçe senelerdenberi tebtrüz ettirilmiş
olan Memurlar Kanununu hatırlatmak yerinde
olur.

Devlet ve müesseseler haremleri kaıuınulanm
vo bunların -mensuplarının faaliyetlerine mües
sir olan diğer kanuni hükümleri fenayı ve işe
yaramıyanîarı banndırmıyacak, sadık ve faydalı
Devlet lıdimleriui halde ve istikbalde koruya
cak, bulunduğu işte terakki ve ıslah hamleleri
yapmağa muktedir teşebbüs esbabını teşvik ede
cek veyahut işlerinin iyi ve zamanında görülme
sini her düşüncenin üstünde tutacak surette dü
zeltmek, tamamlamak; bir taraftan da tatbikat
ta kemiyet yerine keyfiyeti ikame etmek, Dev
let mekanizmasının hepimizin istediği derecede
iyi ve verimli işlemesini temin etmenin çaresidir.
Bütçe müzakeresinde Müstakil Gruptan iste
meğe alıştığınız (ücretli memurları maaşa geçir
mek) mevzuu. Hükümetin tevdi ettiği lâyiha
iizernde. Bütçe Encümeninde incelenmektedir.
Amme hizmetlerinde daimî vazife alan bütün
vatandaşların aynı haklara ve ayni teminata
malik olmalarını sağlayıcı bir lâyihanın yakında
yüksek tetkiki niza arzedil meşini temenni ederiz.
Muhterem arkadaşlar,
1944 bütçe lâyihasının ana hatları üzerinde
«trupumuzun görüşlerini arzettim.
Müsaade buyurursanız simdi de geçen hazirandanberi Grupıımuzun müzakerelerine mevzu
teşkil etmiş olan mühim meselelerin bazılarından
kısaca bahsederek, Sayın Hükümetimizden te
mennilerde bulunayım.
Bunlardan umumun sıhhatine taallûk eden
leri tifüs ve sıtma ile mücadeledir.
Tifüsle mücadelenin muvaffakiyetle netice
lenmiş olduğunu görmekle seviniyoruz. Bu mü
cadelenin devanı edeceğinde şüphemiz yoktur.
Sıtma ile mücadeleye gelince: ö İkineikânıın
1944 tarihinde Grupunııız adına Büyük Meclise
sunulmuş olan bir sual takriri münasebetiyle vâ
ki beyanatımızı hatırlatarak. Sayın Sıhhat Ve
kilimizden teşebbüslerinin bugünkü safhaları
hakkında bizi aydınlatmalarım rica ediyoruz.'
Öğrenmek îstediklerizin başlıcalan şunlar
dır:
1. Çeltik Ekimi Kanununu ıslah için Sıhhat
ve Ziraat Vekâletleriııce hazırlanmış olan iki ay
rı lâyiha, İcra Vekilleri Heyetince birleştirilerek
son şeklini almış mıdır? Bu lâyiha Büyük Mecli
se ne vakit sunulacaktır?
2. Sıtma mücadele teşkilâtının verimini art
tırmak için hazırlanacak olan lâyiha ne safhada-
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dır? Mücadelenin bu sene daha şümullü ve daha
müessir olması için tedbirler alınmış mıdır?
Gruptunuz adına sorulmuş olan diğer bir
sual de, Sayın Nafıa Tekilimizin, yer depremi
zararlarını mümkün mertebe önlemek için alı
nacak tedbirler hakkında, Büyük Mecliste beya
natta bulunmalarına vesile olmuştu.
O beyanlariyle ilgili iki lâyihayı takdim et
tiler. Encümenlerde incelenmekte olan bu lâyi
halar, mevzuu yüksek huzurunuza getirecektir.
Şimdilik yalnız son yerdepremîerinde evsiz ka
lan yurttaşlarımızı barındırmak için girişilen
teşebbüslerin mahiyeti ve verimi hakkında, bu
kürsüden beyanatta bulunnıalarnıı dileyorıız.
Muhterem arkadaşlar; Pasif korunmada görü
len umumî gevşemenin büyük mahzurları, Sayın
Dahiliye Vekilinin huzuriyle Grupunıuzda yapı
lan müzakerelerde de. tebarüz etmiştir.
îşin yeniden ele alındığını görüyoruz. Müm
kün olan bütün ihtiyat tedbirlerinin alınmasın!,
pasif korunma cihazının işler bir hale gelmesi
için, Hükümetimizin ve halkımızın, mevzuun
chemmiyetiyle mütenasip alâkayı âzami dereceye
çıkarılmalarını temenni ederiz.
Bu konuda, bazı yeni kanuni hükümlere ihti
yaç olduğunu Sayın Dahiliye Vekilimizin Grupıımuza ifade buyurmuşlardı. Bunlara ait lâyiha
lar gelir gelmez, büyük Meclisin yakm alâkasını
uyandıracağı şüphesizdir.
İhtiyat tedbirlerinin tam olarak hepimiz tara
fından alınmasını isterken, unutmuyoruz ki., en
mükramel konin ma tertibatı olan yerler bile.
şiddetli her gün artan tayyare hücumlarının deh •
setli tahriplerinden masun kalmıyor vc kalamaz.
Bütün bunlara millî azim ve iradenin kuvvetiyle
dayandır.
Gnıpumuzda da çok alâka uyandıran ve esas
lı müzakerelere ve tetkiklere konu teşkil eden top
rak mahsulleri vergisinin eibayeti için yeni bir
kanun kabul edilmiş bulunuyor. Hükümetin bu
kauunu, mükellefi ve Hazineyi aynı derecede
koruyacak surette tatbika muvaffak olmasını di
leriz.
Muhterem arkadaşlar; memurlara yardım işi
Grupumuzca da incelenmiştir. Bu mevzuun ra
portörü tarafından hazırlanmış olan raporu di
ğer arkadaşlarımızın bu hususta ileri sürdükleri
mütalâalarla birlikte, Saym Hükümetimize tevdi
ettik. Tatbik şeklini Hükümetin imkânları tâyin
edecektir.

160

Esas emelimiz, yardımın başlaması ve memur
ların aylıkları gibi bilinir ve muntazam verilir
olmasıdır.
Bu münasebetle hayat pahalılığına temas et
memek mümkün değildir.
Bütçe Encümeni de (Çok çetin ve önemli) vasıflariyle vasıflandırdığı bu meselenin sebepleri
ve tesirleri üzerinde durmuştur.
Bizim bugün ricamız, fiyat murakabesi konu
sunda alınmakta olan tedbirlerin tatbikatı ve te
sirleri hakkında Hükümet tarafından mümkün
olan izahların burada verilmesidir.
Harp ekonomisi yurdumuzda nasd tatbik edil
melidir? Mevzuu nicelemek için ayırdığımız ar
kadaşlarımızın tanzim ettikleri raporu bu rapo
run ihtiva ettiği maddeler üzerinde karar almayı
teşriî bir teşekkül için mümkün ve muvafık görmiyerek gözönüııde bulundurulması faydalı olur
mülâhazasiyle Sayın Hükümetimize tevdi ettik.
Esas olarak şunu tebarüz ettirmek isterim ki,
bundan evvelki devrede müstakil grupun her
fırsatta ifade ettiği gibi bugünkü arkadaşlanmızı da şu noktada birleşiyorlar :
Yurdun bütün iktisadi faaliyetlerini aynı he
defe, umumî selâmet hedefine yöneltmek için,
Hükümetin isabetli müdahalesine lüzum, zaru
ret vardır; ve bu müdahale ve tanzimin tedbirleri,
ahenkli insicamlı, birbirini tamamlayıcı olmalı
dır. Plânlanmış bir tedbirler manzumesi teşkil
eylemelidir.
Muhterem arkadaşlar; yurdumuzda sosyal yar
dım konusunu incelemek için. Grup arkadaşla
rımızdan bir komite teşkil etmiştik.
Sosyal yardım işini yurtta, köy ve kasabayı
birbirinden ayırmıyan bir kül halinde mütalâa
eden komite, bu mevzuu:
Hâlen yardıma muhtaç olanları korumak,
Vatandaşın müstakbel hayatını teminat altı
na almak;
Olmak üzere ikiye ayırmış ve bunları tertipliyecek muaj-yen vc mesul bir tek teşkilâtın kurul
masını; ve mevcut mevzuata nazaran Devlet ve
hayır müesseselerine yapılmakta olan yardım iş
lerinin bu teşkilât taraf nidan idare edilmesini;
ve yardım işleri için icabeden malî vasıtaların
bu teşkilât emrine Yerilmesini; zaruri görmüş
mevzuun ehemmiyetine binaen işin bu zaviyeden
Hükümet tarafından tetkiki doğru olacağı neti
cesine varmıştır.

Millî yardımlaşma işinin bütün şümuliyle ele
alınabilmesi için her şeyden önce, ihtiyaçların ve
bu ihtiyaçları karşılayacak kaymakların, bu işte
halka ve Devlete düşecek vazifelerin, nelerden
ibaret olacağını tesbite yarayacak esaslı tetkik
lerin, ihtisas erbabı tarafından yapılması zaruri
olduğu kanaatmdayız. Bu tetkikler yapılırken,
ba.zı memleketlerin son senelerde hazırladıkları
projelerden bizim şartlarımıza göre faydalanma
ğa da çabşıbnası tabiîdir.
Türkün geleneği olan dayanışma ve yardım
laşmayı, bugünkü ihtiyaçlarına uygun ve bütün
yurttaşlarımıza şâmil bir şekilde gerekleştirmek
yolunu tutmak için, esaslı tetkiklere biran evvel
başlanmasını sayın Hükümetimizden rica ederim.
Muhterem arkadaşlar;
Bütçe müzakereleri münasebetiyle vâki mâru
zâtımızı, icra Vekilleri teşkilâtına ait iki mütalâa
ile bitirmek istiyoruz.
Birincisi, ikitisadi duramdaki fevkalâdeliğin
istilzam eylediği tedbirler manzumesinin ahenkli
ve insicamlı olarak zamanında alınmalarını takip
etmek vazifesiyle mükellef herhangi bir vekâletin
gündelik meşguliyetlerinden azade olarak toplu
görüşle çalışmak imkânına malik vekâletsiz bir
vekilin, vücudundan çok istifade edilebileceği
mülalâasıdır.
Bu, Başvekil işidir denebilir. Fakat bir kaç
umum müdürlük doğrudan doğruya kendisine
bağlı dururken yeni bir kanun lâyihasiylo Ge
nel Kurmay Başkanlığı işleri mesuliyetini de

B) Almanya Hükümetiyle
tiyle (2 . VHI. 1944):

iktisadi

deruhte etmek üzere bulunan ve Hariciye ve Da
hiliye işlerini yakından takip etmeği ihmal edeıniyccek olan Başvekilin, iktisadi işleri toplayıp
tanzim ve takip etmesine maddeten imkân göre
miyoruz.
Arzını faydalı gördüğümüz ikinci mütalâa da
siyasi müsteşarlıkların yeniden ihdasıdır. Siyasi
müsteşar her vekâlete lâzım olmıyacağı gibi bazı
vekâletlere birden ziyade lâzım olabilir.
.yi seçilmek, vazifeleri ve salâhiyetleri isa
betle teshil edilmek şartiyle siyasi müsteşarların
vekâletlerde çok verimli ve .Mecliste de faydalı
olacaklarına kaniiz.
Tam muvaffak olmuş bir siyasi müsteşarın
şahsında, tecrübeli bir vekil namzedi buluna
bileceği de kayda değer.
Seri ve isabetli hükümet kararları isteyen ve
bu kararların en verimli surette hemen tatbikma
her zamankinden ziyade ihtiyaç gösteren dün
ya şartlan içinde yaşıyoruz. Böyle zamanlarda
İcra Heyetini mümkün olan her yoldan kuv
vetlendirmeği aramak kadar tabii bir şey olmaz.
Dışarıdan görüşümüzle faydalı bulduğumuz bu
iki fikri muhterem Hükümet şefinin yüksek tak
dirlerine arzederiz.
Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Par
tisi Müstakil Crupu, sayın Saraçoğlu Hüküme
tine bütçe müzakereleri münasebetiyle itimadını
yeniler; Vatanımıza ve Milletimize iyi hizmet
etmeğe daima muvaffak olmalarını candan te
menni eder. (Alkıştır).

ve siyasi münasebetlerimizin kesilmesi münasebe-

A. R. TARHAN (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, bugünkü dünya harbini doğuran ha
reketler başladığı zaman Türkiye, Millî mücade
lesiyle çizdiği sınırlan içinde, kendini imar ve
terakki hamlelerine Yermiş bulunuyordu.
Haricî siyasette faaliyeti, milletlerarası barış
hareketlerine acık yürekle iştirak etmekten; mu
hitinde itimat ve müsalemet unsuru olmaktan;
ibaretti.
Fakat hâdiselerin tehdit edici inkişafı ve
Balkanlara kadar sirayeti karşısında, esaslı em
niyet tedbirleri almak zorunda kaldı.
Tek başına alacağı tedbirler kâfi gelemezdi.

İngiltere ile aralannda, sulh Ve emniyet gayele
rinde görüş birliği teessüs etti; ve 12 Mayıs 1939
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin
tasvip buyurduğu müşterek beyanname ile iki
Devlet «Kendi millî emniyetleri nefine olarak
karşılıklı taahhütlere» girişmeyi kabul ettiler. Bu
taahhütlerin katî vesikasını, 19 İlk teşrin 1930
tarihinde, Ankara'da imzalanan karşılıklı yar
dım muahedesi teşkil eder.
Muhterem arkadaşlar;
Bu Devletlerin bu suretle birleştikleri Cephe,
sulh cephesi idi. Fakat harbin önüne geçmek im
kânı bulunamadı; ve silâhlar patladığı zurnan
t
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Türkiyelim hangi tarafta okluğu taayyün etmiş
bulunuyordu.
Bes; senedir devam etmekte olan harp esna
sında, Türkiye, bütün milletlerarası münasebet
lerimle, Ankara muahedesi esaslarına sadık kal
mağa titiz bir itina göstermiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reiehi ara
sında, 18 Haziran 1941 tarihinde imzalanan mu
ahedenin de esas şartı - başta Türk - ingiliz itti
fakı olmak üzere - mevcut taahhütlerimizin mah
fuz tutulmasıdır.
Muhterem arkadaşlar; Herhangi bir ihtirasın
şevki ile değil, sadece emniyeti istihdaf ederek
imzaladığımız ingiltere ittifakına bağlılığımızı,
hiç bir sebep ve tesir sarsamadı. Karşı tarafın
en kuvvetli, müttefikimizin cn zayıf, olduğu za
manlarda da bu sadakatimizi teyit ve ilân etmeği
bir vazife, bir şeref bildik.
işte muhterem arkadaşlar; Sayın Hüküme

timizin yüksek tasvibinize arzettiği Alman Dev
leti ile siyasi ve iktisadi münasebetlerimizi kes
mek teklifi, bu ittifakın icaplarından doğmak
tadır.
Grupumuz, ittifakımız icabı olduğu kanaatine
iştirak ederek. Hükümetin bu teklifim tasvip
ediyor.
Muhterem arkadaşlar; haricî münasebetleri
mizin bu yeni safhasiyle durumdaki ciddiliğin
artacağını kabul etmek lâzımdır. Hükümetimizin
Yurdun her köşesinde ve bütün işlerinde, duru
mun ciddiliği ile mütenasip tedbirler alınması;
halkımızın da bu tedbirlere, bütün kalbi ile bü
tün hareketleriyle, müzahir olması hayatî bir za
rurettir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç bir zaman
sergüzeşt siyaseti yapmamıştır. Bu günkü ka
ralını verirken de, tek hedefi, aziz yurdumuzun
selâmetidir. (Alkışlar).

Müstakiller
Büyük Millet Meclisinde 4 müstakil Mebus Vardır:
düdüğü 1944 malî yılı bütçeleriyle Fevkalâde
Vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam
icrasrna dair olan kanunlara ek kanunun vc in
hisarlar Umum Müdürlüğü, Münakalât, Nafıa ve
Ticaret Vekâletleri 1944 bütçeleri ve Türk harf
Bu zatlardan yalnız Berç. Türker, Dahiliye leriyle bastırılacak allra. paranın şekli hakkında
Vekâleti, Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet ki mazbatanın müzakereleri esnasında söz alarak
me Umum Müdürlüğü ve Emniyet Umum Mu-. bazı mütalâalarda bulunmuştur.
Türker (Bere)
Afyon Karahisar
Kayaoğlu (Mihal)
Ankara
Özdamar (Istamat)
Eskişel
Bodrumlu (Avram Galanti) Niğde
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SEÇİMİN BASINDAKİ YANKILARI
«
C.H.P. Değişmez Başkanı Millî Şef ismet İnönü'nün 7 nci Mebus Seçimi
Dolayısile Millete Beyannameleri
Ankara : 23. (A.A.) Cumhuriyet Halk Partisi değişmez Başkanı Reisicumhur Millî Şefimiz İsmet
İnönü'nün yedinci mebus seçimi dolayısile beyannameleri:
Aziz vatandaşlarım,
Yedinci Büyük Millet Meclisini kuracak milletvekillerini seçmeniz için
reyinize müracaat ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin memleket idaresinde
verdiği imtihanların feyizli neticelerini, insaflı ve ölçülü gözlerinizin önünden bir
daha geçirmenizi dilerim. Sağlam ümitle bekliyorum ki partimizin memleket
idaresine azimle ve güvenle devam etmesi için ona verdiğiniz salâhiyeti yürekten
yeniliyeceksiniz.
Geçen dört senenin millet işlerindeki hesabı, tamamile müsbettir. Milletlerin
yaşayış şartları ve birbiriyle münasebetleri çığırından çıktığı bir zamanda mem
leketimizin geçirdiği sarsıntıları, Cumhuriyet hükümetleri lâyık oldukları büyük
ehemmiyetle görmüşlerdir. Bir taraftan milletimizin iradesine müracaat ederek,
öte taraftan isabetli tedbirler arayarak insanlığın ıstırap ve yıkıntı senelerini mem
lekete tahammül olunur bir surette geçirtmeğe çalıştık. Türlü şekilde geçirilen
buhranlar nihayet selâmetli yollara çevrilmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisinin
bu fevkalâde salâhiyet devirlerinde millî tarihimiz karşısında kazanacağı değerli
vasıfları, büyük iftiharla gözlerinizin önüne koyuyorum.
Hükümet cihazı idarede, birinci derecede tesirli olan bütün unsurları ile vazifede
temiz kalmağa, ve kudret sahipleri için açık veya kapalı her hangi bir şekilde
hususî menfaat kayıtlarından zorlukları da, yine Cumhuriyetin millet menfaatin
den başka bir şey düşünmiyen tabiati içinde emniyet ve muvaffakiyetle
yenilecektir. İdare temeli sağlam ve temiz oldukça şurada burada vatandaşın
gözüne batan fenalıklar daima suç olarak kalacak ve her halde bir gün doğruluğun
pençesine düşeceklerdir.
Vatandaşlarım,
Memleketin imarını, geçirdiğimiz dar zamanlarda da durdurmadık. Önümüz
deki senelerde de durdurmamıya çalışacağız. Memleketin kültüründe her yönde
ve her yolda ilerleme hamlesini hızlandırmaya ve genişletmiye çalışıyoruz. Mem
leket maarifini, bir bütün olarak hem sayısı ile, hem kıymeti ile yükseltmek için
38 Ayın Tarihi, No: 111, Şubat 1943, 36-39; 79-95. ss.
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Cumhuriyet hükümetlerinin gösterdikleri gayretleri, takdirlerinize lâyık göre
ceğinizi umuyorum. Önümüzdeki senelerin vasıtaları daha dar olsa, hattâ mem
leket bir gün Cihan harbine bulaşmaktan kurtul masa bile, çocuklarımızın yetiş
mesini durdurmamağa her tedbirlerle çalışacağız. Ahlâkta ve karakterde sağlam
temelli vatandaşlar yetiştiren: İlk öğretimi en kuytu köye kadar kadın erkek bütün
vatandaşlara ulaştıran; teknik öğretimde, kadın erkek her vatandaşa, kendi geçi
mini temin edecek çalışmayı, en ufağından en yükseğine kadar her türlü sanatı
öğretebilen bir teşkilâtın bütün Memleketi kaplamasını istiyoruz. Yüksek kültür
ve her çeşit güzel sanatlarla yeni Türk Cemiyetinin, yüksek bir insan cemiyeti
olarak yaşaması, gözettiğimiz başlıca hedeftir. Sarsılmaz bir suretle inanıyoruz ki,
Cihan harbi içinden ve harp sonrası doğabilecek buhranlardan bir milletin selâmet
ve kudretle çıkması için o milletin hakikî kıymetlere dayanması lâzımdır.
Bu kıymetleri mütamadiyen arttırmak için dar ve sıkıntılı zamanlarda bile hiç
bir tedbiri ve çalışmayı esirgemiyeceğiz.
Aziz Vatandaşlarım:
Bu güne kadar Cihan harbini aşmamış olacağımızı, dört sene evvel kimse tah
min edemezdi. Biz daha ufuklar kararmağa başlarken, Vatanımızın selâmeti için
her fırtınayı göğüslemeğe karar vermiştik. Milletimiz, Memleket müdafaası için
hiç bir zaman, geçirdiğimiz bu dört seneki kadar, çok masraf etmedi. Silâh altına
aldığımız evladlarımız da hiç azalmadı. Bir taraftan bu fedâkârlık öte taraftan giz
li hiç bir istilâ emelimiz olmaması, siyasetimizi açık ve sağlam tutuyor. Gelecek
zaman için de yine uyanık, hazır her fedakârlığı göze alacak halde bulunmalıyız.
Vatandaşlarımın asla unutmamalarını isterim ki bu gün muharebeye tutuşmuş kırk
millet varsa bunun belki otuz beşinden fazlası tutuşmak istemiyordu. Harp devam
ettikçe meseleler sadeleşmiyor. Daha karışık ve etrafa sirayetleri ve tesirleri daha
meçhul oluyor. Vatandaşlarım iyice bilirler ki önümüzdeki ihtimalleri açık olarak
görüp söylemeğe imkân yoktur. Onun için gelecekte de Cihan harbi karşısındaki
siyasetimiz şu olacaktır. Milletler ailesi içinde kimse düşmanlığı olmıyan bir mil
let sıfatile kendi topraklarımızı, halkımızı ve menfaatlerimizi emniyette bulun
durarak yaşamak! Dünya felaketinden azap ve izdirap duyuyoruz. Karışmamak
ve bulaşmamak için elimizden geleni yapacağız. Fakat bu harpten masun kal
manın yalnız bizim iktidarımızda olmadığını biliyoruz. Onun için hiç bir fedakâr
lıktan esirgemiyeceğiz. Hazırlıklarımızı her zaman ziyade arttırmağa çalışacağız.
Harp içinde olduğu gibi, harp sonuna da uyanık ve kararlı olmak vazifemizdir. Bu
kadar güç ve birbirine zıt şartlar içinde Memleketimizi idare edip selâmete çıkar
mak, bizim için büyük iztiraplarla dolu bir iştir. Bu iztirapları severek dayanılır
hale getiren Vatana karşı vazife aşkıdır. Büyük vazifelerin yüklerine mesuliyet
sahiplerine taşıtan kudret Türk Milletinin beraberliğinin, takdirinin ve itimadının
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tükenmez kaynağından geliyor. Vatandaşlarımın seçim reyleri, Türk milletinin iş
lerini engin fırtınalı sahalarda yürütmeğe çalışan vatandaşları maddî manevî
bütün feyizlerle kuvvetlendirecektir.
Vatandaşlarım:
Cumhuriyet Halk Partisinin yeni namzetlerini size sunarken düşünüyoruz ki
yeni Mecliste, Memlekette muvazeneyi ve zamanın öğretebileceği isabetli koruya
cak tecrübelilerle, memleketin gelecek idaresinde mesuliyet hisselerini alacak is
tidatlı gençler beraber çalışsınlar. Şüphe yoktur ki en zor iş mesuliyet mevkiinde
bulunanların omuzlarındadır. Memleketin ilerlemesi ve selâmeti işbaşında olan
ların müsbet ve yapıcı kabiliyetlerindedir. Cumhuriyet Halk Partisinin köyden
meclis gruplarına kadar bütün teşkilâtının esas vazifesi, icra mevkiinde olan
vatandaşlara yardım etmektir. Bu esası, partimiz hiç bir çalışmasında gözden ayırmıyacaktır. Küçük büyük her millet işinde murakabe esastır. Küçük veya büyük
olan her vazifenin sahibi, bulunduğu yerde ancak itimatla durabilir. Bu iki esas
şart temin olunduktan sonra resmî vazife sahibine yalnız yardım etmek, her ten
kidin, her münakaşanın başlıca ve tek hedefi olacaktır. Giden meclisin bu kadar
zor bir zamandaki idaresinin umumî çehresine şükranla bakmak borcumuzdur.
Gelecek meclisin, Cihan harbi devrinin tecrübelerinden istifade etmiş ol
duğumuzu daha ziyade göze çarptıracağını; memlekette beraberliği, milletçe bir
birine dayanmayı göz önünde tutarak vatanseverlik, ziyadesile çalışkanlık gibi
yüksek meziyetleri ile memlekette birliğe zarar verecek her türlü hareketlere ve
akıntılara şiddetle karşı koyacağını, bütün yüreğimizle ümit ediyoruz.
Aziz vatandaşlarım;
Bir çok yerlerde namzetler, mebus sayısından fazladır. Aralarında bugün
mebus olanlar ve olmıyanlar bulunan bu namzetler için, küçük hislerden ken
dinizi koruyarak ve büyük bir vazifenin zevkini ve ağırlığını ruhunuzda duyarak
reylerinizi kullanacaksınız. Bu temiz reylerle meydana getireceğiniz meclis,
memleket için kuvvet ve muvaffakiyetin en büyük kaynağı olacaktır.
Sevgili vatandaşlarım;
Büyük milletimizin kudretlerine inanarak ve güvenerek itimadınızı istiyoruz.
Bizi bu itimada lâyık görürseniz, bütün varlığımızı vatan hizmetine bağlamakta
devam ederek sizi memnun edecek neticelere varacağımızı umuyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı
ve Reisicumhur
İSMET İNÖNÜ
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Millî Şefin Beyannamesi
Yazan: E tem İzzet Benice
24 Şubat 1943 tarihli "Son Telgraf İstanbuldan:
Cumhuriyet Halk Partisinin yeni mebus namzetlerini ikinci seçmenlere bildir
mek fırsati ile Millî Şefimiz ve Cumhurreisimiz İnönü millete bir beyanname neş
retmiş bulunuyorlar. Bu beyanname geçmiş dört seçim yılının hesabını en reel ve
parlak neticeleri ile millete bildirirken yine milletin ve ikinci seçmenlerden ileri
hamlelerimiz için de kaynaklık edecek gerçek bir iştirak istemektedir.
Dünya hercümerci içinde umumî kalkınma gayretine en küçük bir zaaf ver
meden dünyadaki mevkiini ve prestijini her gün biraz daha sağlayan ve şa'şaalandıran Cumhuriyet Türkiyesi ve iktidar mevkii bu seçimle de milletin itimadını
tazelerken aynı zamanda yine millete en geniş çerçevesi ile programını ve gide
ceği yolu belirtmektedir.
Yüksek şefin beyannamesi bu itibarla geçen yılların hesabını ve istikbalin
mesaî hamlelerini derleyen, istikametlendiren, yeni yeni direktiflerle bezeyen bir
program olduğu gibi, yeni seçimin hususiyetlerini de ikinci seçmenler nazarında
bütün vuzuhu ile belirten bir hitaptır.
İktidar mevkii hakikî kıymetlere dayanmayı ve bu hakikî kıymetlerle milletin
idare mesuliyetini elde tutmayı birinci şart saymıştır. Yine bu şartlar arasında ve
başta Büyük Millet Meclisini genç ve taze unsurlarla takviye etmeyi hedef tutmuş
tur. Bunun içindir ki 32 vilâyette fazlası ile mebus namzedi ikinci seçmenlerin in
tihabına arzolunurken Millî Şefimiz hem milleti reylerini izhar yolunda yeni bir id
rak üstünlüğü imtihanından geçirmek istemiş, hem de tarihin ileriye akışı karşısın
da genç ve güzide millet çocuklarını tecrübeli ve değerli unsurların yanıbaşında is
tikbalin mesuliyetlerini deruhte etmeye hazırlamak gerektiğini tebarüz ettirmiştir.
Aziz Şef, yeni meclisin hüviyetini kadrolarken bilhassa şöyle demektedir:
"- Düşünüyoruz ki, yeni mecliste, memlekette muvazeneyi ve zamanın öğ
retebileceği isabetli tedbirleri koruyacak tecrübelerle, memleketin gelecek
idaresinde mesuliyet hisselerini alacak istidatli gençler beraber çalışsınlar...
Gelecek meclisin cihan harbi devrinin tecrübelerinden istifade etmiş ol
duğumuzu, daha ziyade göze çarptıracağını, memlekette beraberliği; milletçe bir
birine dayanmayı gözönünde tutarak vatanseverlik, ziyadesi ile çalışkanlık gibi
yüksek meziyetleri ile memlekette birliğe zarar verecek her türlü hareketlere ve
akıntılara şiddetle karşı koyacağını bütün yüreğimizle ümid ediyoruz."
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Yedinci devre Büyük Millet Meclisinin Millî Şefin ümidlerini tahakkuk et
tirecek bir Meclis olacağına şüphe edilemez. Fakat, burada bir noktayı tekrar
tebarüz ettirmek lâzımdır: İkinci seçmenlerin reylerini istimal hususundaki dik
katlerini büyük rolü, ikinci seçmenler, Şefin tasavvurundaki ve milletin emelin
deki Meclisi tamamı tamamına gerçekleştirebilmek için bilhassa fazla namzet
gösterilen vilâyetlerde reylerini kullanırlarken çok dikkatli, itinalı; idrakli bulun
malıdırlar.
Bu yolda Şefin direktifi şudur:
"- Bir çok yerlerde namzetler, mebus sayısından fazladır. Aralarında bugün
mebus olanlar ve olmıyanlar bulunan bu namzetler için, küçük hislerden ken
dinizi koruyarak ve büyük bir vazifenin zevkini ve ağırlığını ruhunuzda duyarak
reylerinizi kullanacaksınız."
Ve yine hükmü Şef; en kesin neticesi ile veriyor:
"- Bu temiz reylerle meydana getireceğiniz Meclisi memleket için kuvvet ve
muvaffakiyetin en büyük kaynağı olacaktır."

İnönü'nün Millete Hitabını Dinlerken
Yazan: Yunus Nadi Abalıoğlu
25 Şubat 1943 tarihli "Cumhuriyet" İstanbuldan:
Yeni mebus seçimi vesilesi bir beyanname neşreden Cumhuriyet Halk Partisi
değişmez genel başkanı Cumhurreisi İsmet İnönü'nün sözlerinde Türk milleti;
sevgili ve kahraman Sefile bir daha başbaşa gelmek, yurt işlerine dair onun dilin
den kalbe ferahlık, yüreğe inanç verici öğütler dinlemek fırsatını buldu.
Öz kudretini Türk milletinin ruhunda bulan Büyük Millet Meclisi, geçen dört
yıllık devre boyunca büyük işler başarmıştı. Bunların hepsini, hatta kısaltılmış
olarak burada saymağa gücümüz yetmez. Millî Şefimizin sade olduğu nisbette
veciz ve kuvvetli sözlerinden ilham alarak diyebiliriz ki, altıncı Büyük Millet
Meclisi, genç Türk Cumhuriyetinin hayatî görüş ve anlayış prensiplerine tam bir
bağlılıkla, en ağır şartlar altında da olsa imar, kültür ve millî müdafaa hizmetlerini
başarmak uğrunda sonsuz gayretler harcamıştır.
Türk istiklâlinin korunması, Türk yurdunun imarı, Türk milletinin kültürü,
geçen meclisin; üzerinde titiz bir ilgi ile durduğu ana davalardı. Cumhuriyet
rejiminde memleket işlerine verilen önem sırasını düşünenler, bu esas davaların
Millî Mücadele yıllarındanberi yanyana, beraberce yürütüldüklerini hatırlayacak
lardır. 1921 yılının karanlık günlerinde, düşman Sakarya kıyılarına yaklaştığı bir
sırada, Ankara'da yeni öğretmenlere hitaben bir nutuk söyliyen Ebedî Şef
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Atatürk, genç yetiştiricileri bekliyen yüksek vazifeye işaret ediyordu. Bu gün mil
lî kültür gayretlerimizden bahseden İnönü:
"- Önümüzdeki senelerin vasıtaları daha dar olsa, hatta memleket bir gün
cihan harbine bulaşmaktan kurtulmasa bile, çocuklarımızın yetişmesini durdur
mamağa her tedbirle çalışacağız!..
Derken; millî ruhumuzun değişmez tazeliğini ne büyük bir kudretle açığa vur
muş oluyor. İşte, yirmi şu kadar yıldanberi geniş ufuklara doğru fasılasız akıp
giden parlak talihimizin mucizesini, bizce; millî rejimle ifadesini bulan ruh
tazeliğinde aramalıdır. Millî mücadelenin bağrımızı yakan alevli günlerinde, Türk
milleti, kendini selâmete yürütebilecek hakikî şefleri harikulade bir seziş kudretile bulabilmişti. Dört yıldanberi aramızda bulunmayan Atatürk'e bugün Ebedî
Şef diyorsak, bunu güzel bir söz söylemiş olmak, yahut bir hatırayı yaşatmağa
çalışmak gayretile yapmıyoruz. Atatürk Ebedî Şeftir; çünkü o, duygularile mil
letin: hem duygu, hem düşüncelerile de İnönü'nün yüreğinde her zaman sağdır.
Yirmi üç yıllık bir tarihi olan bu millî birliğin çözülmemesi, gelecekteki
başarılarımızın başlıca temeltaşı olarak kalacaktır. Bunun için de birliği meydana
getiren ruhu kaybetmemek, her zaman içimizde duymak lâzımdır. Millî Şef
İnönü, yeni Meclisin hüviyetini vatandaşlara tanıtırken, birlik şartlarını da açık
bir dille bize aydınlatıyor:
"- Cumhuriyet Halk Partisinin yeni namzetlerini size sunarken düşünüyoruz
ki yeni Mecliste, memlekette muvazeneyi ve zamanın öğretebileceği isabetli ted
birleri koruyacak tecrübelilerle, memleketin gelecek idaresinde mesuliyet his
selerini alacak istidatlı gençler beraber çalışsınlar. Şüphe yoktur ki, en zor iş,
mesuliyet mevkiinde bulunanların omuzlarındadır. Memleketin ilerlemesi ve
selâmeti işbaşında olanların müsbet ve yapıcı kabiliyetlerindendir. C.H.Partisinin
köyden Meclis gruplarına kadar bütün teşkilâtının esas vazifesi, icra mevkiinde
olan vatandaşlara yardım etmektedir."
Bu şartlar altında vazifeye başlıyacak olan yeni Büyük Millet Meclisi,
Şefimizin rehberliği altında, rejimimizi liyakatle temsil edecek, istikbalimizi
demir iradesile sağlayacaktır. Bunda kimsenin şüphesi olamaz.

Millî Şefin Millete Söyledikleri
Yazan: Ahmet Emin Yalman
23 Şubat 1943 tarihli "Vatan" İstanbuldan:
Büyük Millet Meclisinin yedinci devre mebus seçimi vesilesile Millî Şefimiz
Türk milletine bir beyanname neşretmiştir. Bu beyannamenin çok vakur ve
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samimî bir lisanı var. Her sözü kalpten geliyor, kalbe gidiyor ve vatandaşın
kanaatine, aklına, hissine ve insafına hitap ediyor. Millî Şefimizi Cumhuriyet
Halk Partisinin ve bu Partiye bağlı hükümetin son dört senede yaptıklarını ve
bundan sonra yapacaklarını anlattıktan sonra milletten itimat istiyor.
Türk milletinin bütün insaflı ve şuurlu fertleri bu itimat reyini can ve gönül
den vereceklerdir. Parti ve hükümetten bunu esirgemek için ya kin ve ihtirasa
veya sabit bir fikre ve akideye esir olmuş bulunmak lâzımdır. Hükümetin bu dört
senede haricî münasebetlerimizde elde ettiği neticeler, vatan hizmeti hududunu
aşmıştır, bunları birer mucize diye vasıflandırmak caizdir.
Millî Şefimizin pek doğru olarak izah ettikleri gibi, bugün kırk millet harp
halinde bulunuyor. Bunlardan otuz beşi harbe karışmamak niyetinde iken
hâdiselerin baskısı altında dövüşe sürüklenmiştir. Harp harici kalmak için bir mil
letin yalnız arzu ve niyeti kâfi değildir. Kabuğuna çekilmesi ve kendini unuttur
mağa çalışması da kâfi olmadığını türlü türlü misallerle gördük. Harbe her an
hazır bulunmak, azim ve cesareti gevşetmemek, bütün ihtimalleri gözlemek, müsbet tedbirlerle önlemek lâzımdır.
İşte hükümetimiz, harbin başındanberi her an tetikte durarak, her an müsbet
tedbirlere başvurarak bu nazik vazifeyi haricî âlemin takdirini, Türk vatandaş
larının iftihar ve minnetini hakkiyle celbedecek yolda yapmıştır. Millî Şefin ve
kendisile beraber çalışanların himmetleri var olsun.
Ortadaki eşsiz zaferi kimse balçıkla sıvıyamaz. Harbin en muhataralı
senelerinde dövüşün haricinde kalabildik. İnsanlığa ait yüksek kıymetleri baş
kaları çiğnerken, biz kendi sahamızda bunların bekçisi ve bayraktarı olduk. İkiye
bölünen taraflardan birinin beyaz dediğine diğer taraf mutlaka kara derken, yal
nız bizim tuttuğumuz dürüst yolu alkışlamakta birleştiler.
Geçen harp esnasında ve harpten sonra geniş görüşlü Türk vatandaşlarının
hepsi: "Ah, harp harici kalabilseydik, hasretile inlemiş ve böyle bir ihtimali en
tatlı bir rüya saymıştı. İşte bu defa hükümetimiz bu rüyayı gerçekleştirmiştir.
Bugüne kadar harbe girişmediği gibi bundan sonra da bulaşmamağa azmetmiştir.
Kendi iradesi haricindeki baskın ihtimallerine karşı da gittikçe geniş emniyet ted
birleri alıyor.
Dahilî işlerimizde islâha muhtaç usuller, önüne geçilmesi lâzım gelen yolsuz
luklar vardır. Bunları hepimiz biliyoruz. Hükümet de örtmüyor ve inkâr etmiyor.
Hatta Millî Şefimiz, vatandaşa zorluk ve rahatsızlık veren her şeyin bir suç teşkil
ettiğini, günün birinde mutlaka görüleceğini, düzeleceğini söylüyor.
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İşte bizim en büyük kuvvetimiz, hükümetin birtakım yolsuzlukları örtmekte
ve himaye etmekte menfaati olan bir sınıf zümre hükümeti değil, bütün yurdun
umumî menfaatini ölçü tanıyan bir millî hükümet olmasındadır.
Mevcut yolsuzluklardan ne kadar haklı şikâyetimiz olursa olsun, elbirliğiyle
üzerinde titrememiz lâzım gelen başlıca kıymet birlik ve ahenktir. Bu birlik ve
ahenk, görülmez, bilinmez ihtimalleri karşılamak üzere cephelerde silâh altında
tuttuğumuz vatan yiğitlerinin etrafındaki manevî bir zırhtır, hükümet için bir des
tektir. Hariçteki ihtimalleri daha berrak bir gözle takip etmesini, her işin icabında
tanı vaktinde yapmasını mümkün kılar ve yolunda daha şevk ve cesaretle
yürümesi için güven temin eder. Bu zırhı, bu desteği mukaddes tanımak, elbirliği
ile bekçisi olmak lâzımdır.
Parti, bu seçim için bir çok yerlerde seçilmesi lâzım gelen mebus adedinden
fazla namzet göstermiştir. Bu, demokrasi ruhunun tatbikatta daha geniş bir saha
bulmasına doğru atılmış bir adımdır, elbette hoşnutlukla karşılanacaktır.
Millî Şefin beyannamelerinde iki güzel formül vardır. Biri, Mecliste yaşın
tecrübesi ile gençliğin ateşi arasında muvazene kurmak ve gençliği yeni siyasî
vazifelerine hazırlamak esasıdır.
Diğerleri de itimat sistemi ile murakabe sistemi arasında bir muvazene kur
mak, her vazifeye en lâyıkları seçip kendilerine itimat bağlamak, çalışmalarına
imkân bırakmak, fakat murakabeyi de eksik etmemektir. Bugüne kadar mem
leketimizde işler itimatsızlık esası üzerine işlemiş, murakabe asıl maksadı boğa
cak, daireleri de, fabrikalarıda az verimle çalışmağa mecbur bırakacak yolda
tesirler yapmıştır.
Arada esas maksada uygun bir muvazene kurulması, yarınki verimli çalış
maların ilk şartıdır.
Millî Şefin icra mevkiinde bulunanların ne kadar mesuliyetler ve zorluklar kar
şısında olduklarını belirttikten sonra her tenkit ve münakaşanın icra mevkiinde
olanlara fayda ve yardım temin edecek yolda olmasına lüzum gösteriyorlar. Ortaya
konulan ölçü çok yerindedir, ayni zamanda gazetelere de çok haklı bir irşaddir.
Öyle görünüyor ki; bu defaki intihap, memleket işlerinde daha esaslı, daha
hayırlı ve daha verimli çalışmaların hareket noktası olacaktır. Bu arada
gazetelerin de daha verimli ve faydalı bir münakaşa vasıtası haline gelmeğe hazır
lanmaları ve çalışmaları lâzım gelecektir. Gazetelerin elinde büyük kuvvet vardır.
Bu kuvvet; bir ticaret vasıtası bir dedikodu âleti diye değil, umumî ahengin ve iş
birliğinin bir desteği, yolsuzluklara karşı mücadele de hükümetin dikkatli, vic
danlı ve müsbet görüşlü bir yardımcısı haline gelmelidir.
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Şef ile Millet Karşı Karşıya
Yazan:

Asım

Us

25 Şubat 1943 tarihli "Vakit" İstanbuldan:
Cumhuriyet Halk Partisinin değişmez genel başkanı Cumhurreisimiz İsmet
İnönü yedinci mebus seçimine ait namzeler listesini bir beyanname ile ilân ederken
Partinin memleket idaresine azimle ve güvenle devam etmesi için geçen dört senenin
hesabını vererek seçmenlerden salâhiyet istedi; ayni zamanda yeni seçimle içerisine
girmekte olduğumuz yeni devirde Partice güdülecek umumî siyaseti gösterdi.
Aziz Millî Şefimizin beyannamesi bütün varlığın memleketin haysiyet ve
şerefini koruyarak ilerlemesi gayesine vakfetmiş olan bir kalbin içten gelen
sesidir. Bu sesi dinliyenler, bir dehâ projektörü ile gece gündüz milletin mukad
deratı üzerinde ufukları aydınlatarak karanlıklar içinde kılavuzluk eden başı san
ki gözleri ile görmüş gibi oluyorlar.
Bu baş, milletimizin daha yakın tarihte en kara günleri olan millî mücadelede
Atatürk'ün yanından garp cephesi komutanı olarak düşmanı yendi; bu baş, düş
man denize döküldükten sonra Lozanda tek başına bütün garp diplomatları ile
pençeleşerek Türk milletinin istiklâlini kurtardı. Bu başı sulhtan sonra hükümet
reisi sıfatile inkılâp hamlelerini gerçekleştirdi. Atatürk'ün ölümünden sonra
Büyük Millet Meclisinin bütün reylerini kendisinde topladı ve Cumhuriyet Halk
Partisinin değişmez başkanı olarak Cumhurreisliği makamına yükseldi. Sonra
harp patlayıp da her taraf misli görülmemiş buhranın karanlıkları içinde kaldığı
zaman yine bu baş, bir kurtuluş yıldızı gibi Türk milletinin önünde parladı.
İşte dört senedenberi hep bu dehâ yıldızının önümüzde aydınlattığı yollar
üzerinde yürüyerek gidiyoruz ve bu sayede bir çok milletleri yok eden, bazıları
bir kaç haftada, bazılarını bir kaç ayda dünya haritasından silen büyük buhranın
zorluklarını yenmiş bulunuyoruz.
Millî Şefimiz tamamile haklıdır: Geçen dört senenin millet işlerindeki hesabı
hiç bir kimsenin inkâr edemiyeceği şekilde müsbet olmuştur. Bu zaman zarfında
türlü şekillerde geçirilen buhranlar nihayet selâmetli yollara çevrilmiştir. Cum
huriyet Halk Partisinin bu fevkalâde salâhiyet devirlerinde kazandığı muvaf
fakiyet millet bakımından da gerçekten iftihara değer mahiyettedir.
Henüz harp felâketi sona ermiş olmadığına ve önümüzdeki ayların ve
senelerin daha ne gibi ihtimaller getirebileceği belli bulunmadığına göre gerek
harp içinde, gerek harp sonrası doğabilecek buhranlardan memleketin selâmet ve
kudretle çıkabilmesi için mesuliyet makamında bulunanların milletten tam
salâhiyet ve itimat istemeside yerindedir. Onun için aziz genel başkanımız partiye
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bağlı namzetler listesini ilan ederken istediği salâhiyet ve itimat kat kat fazlasile
verilecektir. Hiç şüphe yok ki yeni mebus seçiminin neticesi, Millî Şef etrafında
Türk milletinin birliğini tecessüm ettiren en canlı bir levha manzarasını alacaktır.
Türk milleti bu kadar güç ve birbirine zıt şartlar içinde memleketimizi idare
edip selâmete çıkarmanın mesuliyet yerinde bulunan şeflerimiz için ne büyük ıztıraplarla dolu bir iş olduğunu, bu ıztırapları severek dayanılır hale getiren vatana
karşı vazife aşkı bulunduğunu pek iyi bilir. Büyük vazifelerin yüklerini mesuliyet
sahiplerine taşıtan kudretin, birliğin, takdir ve itimadın tükenmez kaynağını on
lara açmak da Türk milleti için en mukaddes bir vazifedir.

Direktifler
Yazan: Kemal Turan
25 Şubat 1943 tarihli "Ulus" Ankaradan:

C. H. Partisinin Yüce Başkanı, yedinci Büyük Millet Meclisi namzetlerini
tanıtırken, memlekete eşsiz hitaplardan birini daha yaptılar. Evvelki gündenberi
kalpler, Şefin asî beyanındaki sıcak ve sağlam heyecanla vuruyor.
Rejimimizin emniyet ve hizmet duygusu içinde daima uyanık tuttuğu ruhlar, yük
sek hitabenin metin mizacından yeni bir gurur ve güvenin mert ahengini duyuyor.
Aziz Şef, seçim beyannamelerinin ilk satırlarını geçen Meclisin çalışmaları
boyunca yurtta başarılan işlere ayırmışlar, "çığrından çıkmış bir dünya" ortasın
da temiz ve müsbet bir idarenin katlandığı zahmetlerle hak kazandığı şerefleri
belirtmişlerdir. Hudutlarımıza kızıl alevi vuran harp, bir çok askerî ve iktisadî ted
birleri gerektirdiğinde Meclis, hükümete salâhiyetler vermiş, bunlar zamanında
ve yerinde dürüst kullanılmıştır.
Harp ekonomisinin bütün zorlukları çekilirken "yüksek bir insan cemiyeti
olarak yaşamak ideali içinde memleket kültürü için emekler harcanılmış, yurtta
imar hareketleri durmamıştır. Bütün bunların Türkün müdafaa kudretile ve
davasının asaletiyle sağladığını" hatırlatan Millî Şef "milletler ailesi içinde kim
seye düşmanlığı olmıyan bir millet sıfatile kendi topraklarımızı, haklarımız ve
menfaatlerimizi emniyette bulundurarak yaşamak" kararında olduğumuzu teyit
ediyorlar. Bundan sonra Yüce Şefi "Türk milletinin işlerini engin ve fırtınalı
sahalarda yürütmeğe" çalışacaklara vatandaşların seçim reylerile bütün kuvvet ve
feyzi vereceklerini hatırlatıyor.
Amansız bir harp içinde ikiye bölünmüş yüz milyonlarca insan müşterek tak
dir ve hayranlık hissini üzerinde toplıyan Türk politikasının yeni ve muhteşem
destanını evvelki gün o politikanın baş yaratıcısı verdi. Yalnız biz değil, gelecek
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nesiller de onun her satırı üzerinde eğilerek "büyük ıztıraplarla dolu işin, tarihî
kahramanını minnetle anacak, milletinin itimadını ve takdirini kaynak bilenlerin
eriştikleri yüceliklere saygı ile bakacaktır."
C. H. Partisinin değişmez Genel Başkanının yeni mebus namzetlerinin hazır
lanışında ilk esas olarak "tecrübelilerle memleketin gelecek idaresinde mesuliyet
hisselerini alacak istidatlı gençlerin beraber çalışmalarının" istenildiğini hatır
latıyor. Bu beraberliğin şiarı iş başında olanlara yardım ve itimattır. "Ancak bu iki
esas şart temin olunduktan sonra resmî vazife sahibine yalnız yardim etmek, her
tenkidini her münakaşasının başlıca ve tek hedefi olacaktır."
Giden Meclisin zor zamanlardaki hizmetini takdirle anan aziz Şef, gelecek
Meclisten başlıca şunları bekliyor:
"Cihan harbi devrini tecrübelerinden istifade etmiş olduğumuzu göze çarptır
mak."
"Memlekette beraberliği, milletçe birbirine dayanmağı göz önünde tutarak
vatanseverlik, ziyadesiyle çalışkanlık gibi meziyetlerile, memlekete birliğe zarar
verecek her türlü hareketlere ve akıntılara şiddetle karşı koymak."
Yeni mebus seçiminde vatandaşlar "kendilerini küçük hislerden koruyarak ve
büyük bir vazifenin zevkini ağırlığını ruhlarında duyarak" mebus sayısından faz
la gösterilen namzetler arasında bir seçim yapacaklardır. Türk milletinin kud
retine inanan ve güvenen Yüce Şef, memleketi böyle bir vazifeye çağırmaktadır.
Önümüzdeki pazar memleket, fazla namzet olan yerlerde itimatlı seçimler
yaparak, namzedi tam gösterilen yerlerde de reylerini kullanarak memleketin tek
ve tarihî inkılâp kadrosu olan Cumhuriyet Halk Partisine ve onun Büyük Baş
kanına saygı itimadını gösterecektir. Felâketli bir dünya ortasında sulhun nimet
lerinden mahrum kalmamış ve güçlükler artmış da olsa kültür ve imar alanında
durmadan ilerlemiş olan Türkiye, Yüce Şefinin de değer verdikleri takdir
melekesini her fırsatta en isabetli yolda kullanmağı bilmiş ve gene bilecektir.
Türkün sessiz minnet duygusunda derin bir vazife ve hizmet arzusu bulun
duğunu, günlük hâdiselerden örnekler alarak isbat mümkündür. Yedinci Büyük
Millet Meclisinin seçiminde de en temiz arzularla yurd hizmetine koşulacağını
harp dünyasî gene hayranlıkla görecektir. Ancak, bu kanlı âlem Türkün bütün
çalışmalarında gösterişsiz bir kahramanlık duygusu gizlendiğini sezmekte veya
hatırlamakta her halde güçlük çekmez. Böylece yedinci Büyük Millet Meclisini
kuracak millet vekillerini de seçerken memleketi beraberliğinin güzel örneğini
verecek ve yarının her çeşit tehlikesine göğüs germeğe hazır olduğunu isbat
edecektir.
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Cihan Harbi Karşısında Türkiye
Yazan: A. Ş.

Esmer

25 Şubat 1943 tarihli "Ulus" Ankaradan:

Millî Şefimiz İsmet İnönü, yedinci Büyük Millet Meclisini kuracak millet
vekillerinin seçimleri dolayısile millete sundukları beyannamede harp karşısında
Türkiyenin vaziyetini, bir vecize şeklinde hülâsa etmiştir: Büyük Şef gelecekte
cihan harbi karşısındaki vaziyetimizin şu olacağını söylemişlerdir. "Milletler aile
si içinde kimseye düşmanlığı olmıyan bir millet sıfatiyle kendi topraklarımızı ve
menfaatlerimizi emniyette bulundurarak yaşamak."
Topraklarını ve menfaatlerini emniyette bulundurarak yaşamak; milletler için
isteklerin en mütevazii gibi görünen bu hakkın temini, geçmiş dört senelik olay
lar göstermiştir ki, ayni zamanda, en güç bir meseledir.
Bugün harbin felâketleri içinde kıvranmakta olan milletlerden bir çoğunun da
istediği bundan ibaretti. Fakat harbin yakıcı ateşinden masun kalamadılar.
Reisicumhurumuz, harbin dördüncü senesinde umumî seçimin arifesinde, Türk
milletine bu başarıyı sunmaktadırlar. Bunun muvaffakiyet sırrı nedir? Kimsenin
toprağında gözümüz olmaması mıdır? Yalnız bu kâfi değildir. Çünkü kimsenin
toprağında gözü olmıyan bir çok milletler harpten kaçınamamışlardır. Sulha olan
bağlılığımızdan mıdır? Hayır; bizim kadar da sulhu seven milletler harbe istemiyerek sürüklenmişlerdir.
Şu sebeb, bu sebep akla gelebilir. Fakat dış politikamızdaki muvaffakiyetin
sırrı, yalnız bir sebebe bağlanamaz. Ve muayyen bir zamanda alınan tedbirlerin
isabetine de atfedilemez.
Türk politikasının muvaffakiyet sırrı Lozanda ve Lozandan sonraki tarihte
aramak gerektir. Lozanda müstakbel münasebetlerimizin temelleri, sağlam atıldı.
Fakat ondan sonra Lozanın geleneği en büyük dikkatle takip edilmemiş olsaydı,
gene muvaffak olamazdık.
Lozanın geleneğini yaşatmak Türk hariciyesinin hedefi olmuştur. Hiç bir iş
tesadüfe bırakılmamıştır. Hiç bir fırsat kaçırılmamıştır. Dürüstlükten hiç bir
zaman ayrılmamıştır. Bu sayede yakın komşuya ve uzak dosta telkin ettiğimiz iti
mat, muvaffakiyet sınırlarımızdan birini teşkil etmiştir.
Bununla beraber, her şeye rağmen harbe giremez miydik? Bu suale cevap
verirken, Türkiyenin her hal ve şart altında harp dışında kalmak kararında bulun
madığını belirtmek yerinde olur. Eğer dış politikamızın hedefi her ne pahaya olur
sa olsun sulh olsaydı, belki de şimdiye kadar çoktan harbe girmiş daha doğrusu
harp bize gelip çatmış olacaktı. Büyük Şefimiz, sulh içinde yaşamak noktasindaki
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arzumuzu, şartlarla takyit etmiştir: Topraklarımız taarruzdan masun ve haklarımız
ve menfaatlerimiz emniyet altında bulunmak şartile harp dışında kalmak kararın
dayız. Bunlar taarruza uğradığı gün, tereddütsüz dövüşeceğiz. Ve hiç bir milletin
kararı bizim kararımız kadar katî değildir. Bu şartlar altında dövüşe hazır ol
duğumuzun ve bu kararımızı tatbik vaziyetinde bulunduğumuzun alakadarlarca
anlaşılması harbin dışında kalmamızı temin eden en mühim âmil olmuştur.
Büyük Şefin de beyannamelerinde belirttikleri gibi, memleket, müdafaası için
hiç bir zaman geçirdiğimiz bu dört seneki kadar çok masraf etmemiştir. Silâh al
tına aldığımız evlâtlarımız da hiç azalmadı. Fakat her millet harbin ateşinden kur
tulmak için böyle bir pahanın bir kaç mislini vermeğe hazırdı. "Biz daha ufuklar
kararmıya başlarken vatanımızın selâmeti için her fırtınayı göğüslemeğe karar
verdiğimiz içindir ki şimdiye kadar fırtınadan kurtulduk. Biz harbe karışmamak
için her şeyi yapacağız.
Fakat bu harpten masun kalmanın yalnız bizim iktidarımızda olmadığını
biliyoruz. Onun için hiç bir fedakârlıktan kendimizi esirgemiyeceğiz."
Dış politikadaki muvaffakiyetimizin sırrını araştırırken, unutmamalıyız ki bu
sahada olduğu gibi her sahadaki muvaffakiyetlerin en büyük âmili, milletin
büyük bir Şef etrafında birlik ve beraberlik halinde toplanmasıdır.
Bizim kurtuluşumuzun hakikî sırrı budur. Şefine inanan asil bir millet. Mil
letini candan seven ve hayatını onun hizmetine vakfeden büyük bir Şef, Dünya
tarihinde böyle ulvî bir birlik manzarasına nadir tesadüf edilmiştir. Gelecek pazar
günü yapılacak olan seçim bu birliğin yeni bir tezahürünü teşkil edecektir.

Yeni Seçim
Yazan: Nevzat Güven
25 Şubat 1943 tarihli "Türk Sözü" Adanadan:

Geçen Büyük Millet Meclisi, insanlık tarihinin en korkunç bir buhranı içinde
millî şuur ve iradenin mümessili olarak vazifesini tam ve mesut bir başarı ile yap
tı. Artık, hiç bir ip ve kazığın zaptedemediği hâdiselerin ortasında, her an
kapımızda dolaşan tehlikelerin için de bu meclisi dört yıl dünyaya hayranlık
veren bir soğukkanlılık ve isabetle millet için en hayırlı kararları buldu ve verdi.
Mübalâğaya düşmüş olmadan denilebilir ki, altıncı Büyük Millet Meclisi,
millî mücadele devresinin ağır tarihi mesuliyetleri altında açık alınla kalkan meclislerinkine denk bir vazifeyi liyakatle, şerefle, başarmıştır.
Türk milleti de, tarihi de bu muvaffakiyeti minnetle anacaktır.
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Şimdi yedinci devre Millet Meclisini kuracak millet vekillerini seçmeğe
hazırlaniyoruz. Millî Şef ve Partimizin Genel Başkanı Parti namzetlerini dün
veciz bir beyanname ile memlekete bildirdi. Ve memleketin Parti namzetlerine
rey vermek suretile itimadını bir kere daha açığa vurmasını istedi.
Derhal söyliyelim ki, seçim neticesi üzerine bir şüphe zerresinin bile kon
masına imkân olamaz. Bu memleketin bugün İnönü çapında bir şefin başında
bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisine bağlılıği, inanı artık münakaşa kabul etmez
bir hakikat halini almıştır. Çünkü, halkın yüreğinde yerleşen bu emniyet, Partinin
kendisine yaptığı iyiliklerin; temin ettiği nimetlerin bir eseridir. Türk milleti, bu
nimetleri elle tutulabilecek derecede maddeleşmiş bir halde görmektedir.
Halk Partisi, ancak kendi kendine benzeyen Türk milletinin içinden çıkmış,
hiç bir siyasî teşekküle benzemiyen, örneksiz bir partidir. O, ne muayyen bir züm
renin ne de muayyen bir içtihadın zaferi için çalışan bir partidir. Onun en göze
batan karakteristliği hiç bir zora baş vurmadan her şeyi milletle, her şeyi millet
için düşünen, yapan bir fikir ve iş cihazı olmasıdır. Bunun içindir ki, bizde Şef
devlet, parti birbirini tamamlıyarak meydana gelmiş bir bütündür. Ve çok geniş,
ileriye ait millet davalarının emrinde seferberdir. Ve yine bunun içindir ki, Türk
milleti derin bir iman içinde itimadını bir kere daha göstermek imkânını bul
duğundan sevinç duyarak reylerini onun namzetlerine verecektir.
Şunu da hemen ilâve edelim ki, pazar günü kurulacak yedinci Büyük Millet
Meclisinin omuzlarına yükleneceği vazife ve mesuliyetler kendinden evvelki
meclisinkilerden daha hafif olmıyacaktır. Çünkü, dünyayı kasıp kavuran eşsiz
buhran bütün şiddetiyle devam ediyor. Etrafımızı çeviren tehlikeler bir an bile
azalmak istidadini göstermiyor.
"Harp devam ettikçe meseleler sadeleşmiyor, daha karışık, etrafa sirayet ve
tesirleri daha çok oluyor."
Tehlikeyi büyük bir sadelik ve açıklıkla bildiren Miflî Şefin bu sözlerindeki
(Sirayet ve tesirler) in daha hangi hudutlara bulaşacağını bilmeye imkân yoktur.
Harpten uzak kalmak hususunda verdiğimiz karar, bizi tehlikeden koruyacak
kâfi bir garanti değildir. Millî Şef bu noktayı da şu güzel ve manalı cümlelerle
ifade etmişlerdir:
"Vatandaşlarımın asla unutmamalarını isterim ki, bugün muharebeye tutuşmuş
kırk millet varsa bunun belki de otuz beşinden fazlası tutuşmak istemiyordu."
Evet... Biz de, içimizde bizi harbe sürükliyecek bir ihtiras, gizli bir emel olmadığı
için bugünkü korkunç boğuşmaya girmek istemiyoruz. Fakat artık, hâdiseler hiç bir in
sanın, hiç bir milletin iradesine tâbi olmadan, gemsiz, suvarisiz koşup duruyor.
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Bizim de bugün, bizden evvel bir çok milletlerin başına geldiği gibi, bu işe is
temeden sokulmamız mümkündür.
Bu tehlikeli ihtimali hiç bir an gözümüzün önünden ayırmıyarak her gün biraz
daha kuvvetlenmiye, her gün biraz daha birbirimize sokularak sert bir kütle hali
ni almağa mecburuz.
Bunun içindir ki, yedinci Büyük Millet Meclisi de çok nazik, çok mesuliyetli bir zamanda milletin mukadderatını eline alıyor.
Bununla beraber biz şuna eminiz ki, Bu Meclis de Şefin yüksek rehberliğin
de vazifesini yapmağa muvaffak olacak, dört yıllık mesuliyet devresinden açık
alınla çıkacaktır.
Buna inanmak için büyük sebepler vardır.
Millî Şefe Göre Umumî İşlerde Salâhiyet ve Mesuliyet
Yazan:

Asım

Us

26 Şubat 1943 tarihli "Vakit" İstanbuldan:
Yedinci mebus seçimi dolayısiyle muhterem genel başkanımızın neşrettiği
beyanname kısa, fakat veciz surette geçmişe ait bir siyasî muhasebe bilançosu,
geleceğe dair canlı bir programdır. Parti ve hükümet geçen dört sene içinde mil
letçe verilen fevkalâde salâhiyetlere dayanarak büyük işler görmüş olduğu gibi
gelecekte de yine bu türlü salâhiyetlere ihtiyacı olacaktır.
Onun için Millî Şefimiz beyannamenin tâ başında bilhassa bu fevkalâde
salâhiyet noktası üzerinde duruyor; memleket idaresine azimle ve güvenle devam
etmek için yeniden salâhiyet isterken bu salâhiyetin kullanılmasında güdülecek
hedefin sadece millet menfaati olduğu ve olacağını veciz ve kuvvetli bir ifade ile
belirterek şöyle diyor:
"Hükümet cihazı idarede birinci derecede tesiri olan bütün unsurları ile vazifede
temiz olmağa ve kudret sahipleri için açık veya kapalı herhangi bir şekilde hususî
menfaat kayıtlarından uzak bulunmağa muvaffak olmuştur. İleride gelebilecek
sıkıntıların zorlukları da yine Cumhuriyetin millet menfaatinden başka bir şey
düşünmiyen tabiati içinde emniyet ve muvaffakiyetle yenilecektir. İdare temeli
sağlam ve temiz oldukça şurada burada vatandaşın gözüne batan fenalıklar daima
suç olarak kalacak ve her halde bir gün doğruluğun pençesine düşeceklerdir."
Parti nizamnamesine göre Millî Şef Cumhuriyet Halk Partisinin değişmez
başkanı, teşkilâtı esasiye kanununa göre Meclis ile hükümetin de üstünde devlet
Reisi olarak nâzım rolünü ifade eder. Millet tarafından Partiye verilen fevkalâde
salâhiyetleri fiilen kullanacak cihazlar üzerinde kontrol kuvvetini haizdir; herhan177

gi ihtilaflı bir meselede dahi milletin tam itimadına dayanan bir hakem vazifesini
görür. Bu itibarla hükümet hakkındaki iyi şahadeti millet için en kıymetli bir
temizlik vesikası demektir.
Bir devrin veya herhangi bir çiftliğin idaresi mesuliyetini ellerinde tutanlar
hatasız iş yürütmenin ne kadar zor olduğunu pek iyi bilirler; milyonlarca insanın
idaresi mesuliyetini üzerlerine almış olanların işlerinde bilmeyerek hataya düş
meleri ihtimalini de insafla kabul etmek lâzım gelir. Nihayet devlet teşkilâtı
olarak millet hizmetinde kullanılan yüz binlerce insan içinde hata değil, bilerek
ve isteyerek suç işleyenler de bulunabilir.
Mühim olan mesele hatanın anlaşıldığı zaman düzeltilmesi, suç işliyenler
görüldüğü vakit de kanun hükmünün yerine getirilerek mesullerin cezalandırılmasıdır. Bu mesuliyet mevkiinde onlara söylenecek bir söz yoktur. İdarede birinci
derecede tesiri olan unsurları ile temizliğinden asla şüphe etmediğimiz ve sadece
millet menfaati ile hareket ettiklerinden emin bulunduğumuz hükümet için halk
menfaati aleyhine hatada ısrar etmek varit olamıyacağı gibi herhangi bir şekilde
hususî menfaat peşinde dolaşanlara karşı göz yumulacağı da hatıra gelemez.
Yine aziz Cumhurreisimizin çok haklı olarak işaret ettikleri veçhile büyük ve
küçük her işte murakabe esastır ve küçük veya büyük ilan her vazifenin sahibi
bulunduğu yerde ancak milletin itimadı ile durabilir. Bu iki esas bir kere temin
olunduktan sonra vazife sahiplerine karşı yapılacak şey yalnız yardım etmektir.
Alınan kararlarda, yahut kararların icra şeklinde herhangi bir hata olmuşsa yahut
olmakta ise bunu açık surette göstermektir; ortada kanun hilâfına yapılmış
veyahut yapılmakta olan bir suç varsa bunu da mesulleri ve maddî delilleri ile bil
dirmektir.
Hülâsa umumî işlerde her tenkidin, her münakaşanın hedefi bundan ibaret ol
mak lâzımdır. Böyle olmazsa umumî menfaat prensipleri altında yapılan tenkit ve
münakaşalar memleket menfaatine değil, onun zararına olur. Kaş yapılmak is
tenirken göz çıkarılır.

Nöbet Değişirken
Yazan : * *
28 Şubat 1943 tarihli "Ulus" Ankara'dan:
Seçim bugün yapılıyor. Yedinci B. Millet Meclisinde vazife alacak olan
mebuslarımız bu akşam katiyetle belli olacaktır. Sayın milletvekillerini hürmetle
selâmlarız. Onlar ki, millî hâkimiyetimizi Türk milletinin candan ve temiz reyleriyle temsil etmek gibi bir şeref taşıyacaklardır.
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Şimdiye kadar bizde Büyük Millet Meclislerinin geleneği şu olmuştur :
Daima her türlü zorlukları yenmesini bilerek bu vatana hizmet etmek, milletin
yüce iradesini her şeyin üstünde tutarak bütün mekanizmanın vatandaşa, hayırlı
ve faydalı bir şekilde işlemesini temin eylemek.
Devresi, dünyanın en karışık en buhranlı zamanlarına tesadüf ettiği halde,
giden Meclis böyle çalıştı. Gelen Meclisin de bu yolda yürüyeceğine tam güve
nimiz vardır.
Büyük kütleye dayanan, esasını onda bulan, hareketlerini onun ileri istek
lerine göre tanzim eden, tek partinin muvaffakiyet sırlarından biri, bize daima
böyle mütecanis bir Meclis vermesindedir. Milletin bünyesini her gün kat kat
kuvvetlendiren millî birliğin bundan daha güzel bir tezahürü düşünülebilir mi?
Bugün kullanacağımız reylerin Meclisle millet arasındaki en sağlam bir bağ
olduğunu bilerek sandık başına gideceğiz. Ve orada bir vatan vazifesi yap
tığımızın şuuriyle her türlü şahsî hislerden uzak bir halde reylerimizi atacağız. Biz
bu reylerimizde Büyük Millet Meclisinde bize vekâlet edenler hakkında mura
kabe hakkımızı kullanmaktayız. Onlar da bundan sonraki çalışmalariyle, başka
sahalarda iş başında olanları murakabe edeceklerdir. Millî Şefimiz, 23 Şubat
beyannamesinde bir nokta üzerinde sarih bir şekilde durmuştur:
"Küçük büyük her millet içinde murakabe esastır. Küçük veya büyük olan her
vazifenin sahibi, bulunduğu yerde ancak itimatla durabilir. Bu iki esas şart temin
olunduktan sonra resmî vazife sahibine yalnız yardım etmek her tenkidin her
münakaşanın başlıca ve tek hedefi olacaktır."
İdare temelimiz sağlam ve temizdir.
Bizim için en büyük kuvvet kaynağı olan Millî Şefimiz, bu temel sağlam ve temiz
oldukça, şurada burada vatandaşın gözüne batan fenalıkların daima suç olarak kala
cağını ve herhalde günün birinde doğruluğun pençesine düşeceklerini söylemiştir.
Bu sözler, fenalığı sade ayıp değil, suç telâkki eden, her cihetten mütekâmil
bir cemiyetin doğruyu, iyiyi ve faydalıyı her şeyin üstünde tutan temiz bir top
luluğun ve bir millî bütünlüğün güzel ve engin manzarasını bütün canlılığı, bütün
dinamizmi ile gözümüzün önüne sermektedir.
Türk milleti, dünya içinde bu yüksek görüş, bu düzgün karakterlerle, ileri bir
cemiyet olarak kalmak vasfını daima muhafaza edecektir. Bu cemiyetin akseden
sesi Büyük Millet Meclisi ise, mihrak noktası Yüce Millî Şefimiz, Partimizin
değişmez Başkanı, üstün insan İnönü'dür. Milletvekillerine Şefin ve partinin iti
madı ise halkın kanalından geçerek geliyor.
Millî iradeyi temsil edenler, bugün nöbet değiştiriyorlar. Yeni Meclisimiz mil
lete kutlu olsun.
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Mebuslarımızı Seçerken
Yazan:

Orhan

Rahmi

Gökçe

28 Şubat 1943 tarihli "Anadolu" İzmirden:
Bugün ikinci seçmenler toplanacak, Büyük Millet Meclisinin yedinci dev
resinin İzmir azalarını seçecekler. Dileriz:
Millet ve vatan için hayırlı olsun... Ve eminiz; olacaktır da...
Biz bu seçim, ikinci dünya harbinin her türlü hürriyeti, her türlü manevî
vatandaşlık hak ve nimetlerini altüst ettiği bir zamanda, tam aksi şartlar içinde
yapıyoruz, bahtiyarız.
İkinci seçmen, tarihi inkılâp partisinin kendisine uzattığı listede, bu defa da
birkaç fazla namzet görüyor: On beşe karşı yirmi...
Bu hadise, bütün inkılâplarda millete önderlik etmiş olan Partinin, seçimin
rüştüne, siyasî terbiye ve medenî olgunluğuna tevcih ettiği kıymetli ve şerefli bir
itimattır. Farkına varmadan, fikrî ve siyasî bir olgunluk cemiyet hayatımızın için
de geniş adımlarla ileri doğru açılmakta ve hergün, millet topluluğunun idrakin
de ışıklı bir başkalık doğmaktadır. Biz ırkî ve ruhî seciyemizle, tarihimizin sinesi
ni dolduran bütün geleneklerimiz ve göreneklerimizle demokrat bir milletiz ve
hürriyeti, mutlak şekilde severiz. Fakat gene biz, hürriyetin ancak ve ancak bir
nizam ve intizam, bir vahdet, bir saadet ve emniyet unsuru olmasını isteriz. Bu
bizim, yaratılışımızın bir tezahürü, bir atalar mirasıdır.
Bizce, hürriyetsiz bir cemiyetin, kapılarında cellâtlar bekliyen, pençeleri örül
müş bir yeraltı zindanından farkı yoktur. Büyük milletler, kudretli milletler, hür
riyetin beşiğinde doğar ve hürriyetle gıdalanarak medenî, içtimaî, siyasî, idarî
tekâmüllerini yaparlar. Hürriyetten mahrum bir âlem yaşamasında mana ve kıy
met bulunmıyan bir zavallılıktan başka bir şey değildir. Bunun içindir ki millet
hayatında Türk inkılâbının kaydetmekte olduğu ve edebileceği her hürriyet
hareketi, hakikate ve ihtiyaca tevcih edilmiş, milletçe de en samimî, en şuurlu
makesini bulan ve bulacak olan bir tekâmül eseri mevkiindedir.
Bu arada hürriyeti, bir kaldırım marifeti haline getirmemeğe itina gösterirsek
bu hareket şüphesiz ki yerindedir. Hürriyetin, bir anarşi haline geldiği, devlet
otoritesinin zümreler arasında ayak topu gibi oynandığı cemiyetleri görüyoruz.
Hiçbir zaman bu âkibetlere düşmek istemeyiz. Hiçbir zaman hürriyetin, tetiği
açık ve kendi elimizde beynimize çevrilmiş bir silâh haline gelmemesi gerekir.
Hâdiseler ve tecrübeler, kâfi miktarda konuşmalardır, biz kendi kadromuz için
de, nizamı destekliyen, emniyet ve selâmetimizi temin eden bir hürriyet taraftarıyız.
~»
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Bugünkü seçimde, ikinci seçmen olan vatandaşların mesuliyet vazifelerini id
rak edeceklerine şüphe yoktur. Herşeyden önce düşünülecek cihet, birkaç yüz
veya birkaç bin vatandaş namına rey verilmekte olduğu keyfiyetidir. Yani ikinci
seçmen, yalnız kendisinin değil, binlerce vatandaşın reyini kullanmaktır ve onun
elindeki vekâletnamenin bir kudsiyet ve kıymeti vardır.
İşte, ikinci seçmen evvelâ bunu düşünecek, ondan sonra vicdanının hudutsuz
serbestisi içinde, partinin yirmi namzedinden on beşini seçecek... Bu reyini hazır
larken, ikinci seçmen yalnız ve yalnız kendisini seçenlerin hak ve itimatlarının
icapları ile memleketin ve milletin menfaatini düşünecektir.
Dostluk, akrabalık, kardeşlik mevzuubahsolamaz. Namzetlerin hepsi de şah
siyetleri itibariyle muhteremdirler ve ayrı ayrı kıymet ve meziyetleri vardır.
Nitekim böyle oldukları içindir ki, Parti onları milletvekilleri namzet listesinde
göstermiştir.
Fakat Partimiz bizi, bu yirmiden on beşini seçmekte kendi şuurumuz, kendi
vicdanımızla başbaşa bırakmıştır.
Hiçbir hissî tesir, hiçbir şahsî ve hayatî mülâhaza, hiçbir telkin, bizi vicdan ve
şuur ötesinde, kendi samimî kanaatlarimiz haricinde harekete ve rey vermeğe
sevketmemelidir ve edemez de...
Bu reylerin, şef ve parti tarafından verilmiş mutlak hürriyet içinde, tam bir
rüştle, tam bir görüş ve kanaat serbestisi ile kullanılması sayesindedir ki milleti
daha iyi temsil eden bir meclisin esaslarını hazırlamış olacağız...
İzmir, bu namzetler arasında kıymet ve şahsiyetleri, mazi ve vatanperverlik
leri kendisince malûm, bu mıntıkanın hayatını tanıyıp ihtiyaçlarına akıl edirmiş
ve erdirebilecek, onunla temaslar kurmuş ve kurabilecek, İzmir'i benimsemiş ve
onu temsilde daha salahiyetli insanları seçmekle sevinecektir.
Parti prensipleri, Millî Şefin emirleri ve genel sekreterliğin tebliğleri dahilin
de, her düşünceden üstün olan; yalnız ve sadece Türk vatanı ve Türk milletidir.
Bu seçim seçene de, seçilecek olana da mutlu olsun!
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Adı

I

s

1
u

i

i
i

II

u

!

d

I
!

1"

i

y
ü

|

.1

I

1! İtil

İl İl i!

1

1

î
I

1 i

s

1
S!

i

I

II 11 J I
iş
i
.1*1 ı« 1 s ti i .1 i
1
1
1
M I 1 i|
* -a
M f ! î! i I 1 1

I I
1 î

izmir Defterdarı.

Belediye Başkanı.

P.

J

Çankırı il İdare Kurulu ve

I>aimî Encümen üyesi.

X

11.

Î

g

f
I

1 f

i
I

ü
y

1

1

î

II!

İli

s

I

y-

o

I

î

t
S

•

î

>

o

î

ı

1

1

1

1

i

1

I

1

I

1

='
U

1
•a

i

1

•

i

î

1

1

i

0

1

(Niğde)

VI - VII

II (Niğde)

(Niğde).

V-VII

IV (Bursa)
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mahkemeleri, Türk Ajanı.

Seçimden evvel
son memurluğu
veya işigücü
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I I - I I I (Aydın),

Nc vakitten beri
milletvekili
olduğu

1

1

I

1

î

Mora

Berker (Nihad)

İstanbul

Arat (Celâl)

1
idadi ve özel

Harp okulu

i

diplomasi

Askerlik ve

lılf
i l 111

Evli, I çocuk

Hicaz Maslahatgüzan.

Genel Meclis üyesi.

Yozgad Halkevi Başkanı ve

Hakkâri Mutasarrıfı.

Evli, 6 çocuk

H v l i , 2 çocuk

Fakültesinde Profesör.

Dil, Tarih - Coğrafya

Prol'esör.

ve Siyasal Bilgiler Okulunda

Yargıtay Cumhuriyet

Evli, 1 çocuk

Profesör

ve Terbiye Heyetinde üye.

M i l l î Eğitim Bakanlığı Talim

C. H. P.

Üyesi bulunduğu
komisyon

Dilekçe

Dilekçe

C. H. P.

C. H. P.

C. H. P.

G. ve Tekel

Maliye

C. H. P.

Millî Eğitim

C. II. P.

G. ve Tekel

Bayındırlık

Bütçe

1

1

C. H. P.

Ü

Almanca, Arapça

İtalyanca,

Tarım

I

1896

|
Kürtçe, Ermenice

•

Evli, 2 çocuk

Hvli, 2 çocuk
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I

Yozgad

Rüştiye ve

14 eseri vardır.

i

Hukuk

İdare ve tanm

edebiyat

Millî Eğitim,

Maliye

halk bilgisi
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3,
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öe
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1

E
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V l l (Urla).

V I I (Tunceli).

VII (Tunceli).

VI (Bingöl),

Nc vakittenberî
milletvekili
olduğu

VII (Urfa).

V I I (Urfa).

VII (Urfa).

VI (Seyhan),

(Yozgad)
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V I I (Yozgad).

II-VII (Van).

4 Van),

(İs., 3 Hakkâri,

VII (Van).
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Fransızca,

Hdebiyat,
felsefe ve

İnşaat Dairesi Başkanı.

DemiryoIIar ve Limanlar

i

Rennes
Üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi

Fransızca,
az İngilizce

Hvli, 1 çocuk

Evli, 3 çocuk

Başkanı.

Yargıtay Ticaret Dairesi

Boğazlıyan Belediye Başkanı.
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2
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|
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Şimendifer
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C. H. P.
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Bağlı olduğu

Seçimden evvel
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veya işigücü
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(Necmeddin Sahir)

1

Doğduğu yer

ı

Tunceli

Adı

&
o
>

'

i

215

i
iti

j

I

1
I
i

•

Kurulu üyesi.

Belediye üyesi

C. H. P. Genel sekreterlik

î
i

I

Yozgad C. H. P. İ l İdare

o!

!
î

X

ü

İ
S

ı
î
i

s |

ü

î

I

I î

I

s

I

s

s

u

y

ü

y

ü

î?

I

I

J
1

!

-

J
•

İÜ İli
ılı il ! 1
•

I

I

=

X

=

Ü

ü

ü

ili

i

1 1
I

I"

!
i

;

6

i

ı
i

•

i!

•

fl î j 11M

1

1

I

1 1

!

!

I

I

I

îl ! 1 i

1

î îî I
I

I

!

i

1

1

1

î 1
ti I !

s
&

1

1

I

1

!
î

|,t

iî i I

1

1I

I

J

i

1

1 İn

İl J

1

1

â

I î
i i
-

II j

]

|

I

!

•

•

i;

I
I

fi

h1

216

I

I

J

î

1

I iî 11

İli 1

I

I
s

II 1

•

•

? |
5

İl i! 1 |ı1
II!
Ifi

1

I
î

!>î |
>|

I

J
!
i

!s l1 ? İ

II, V I - V l l

5

(Zonguldak).

n ?fJ
f I I
si

(Is., 2-3 Bolu),

n

«
ü

Bürosu Başkâtibi ve Ankara

Secimden evvel
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veya işigücü

I'

I

î

îl

Özençi (Yusuf Ziya)
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II (Bozok),
III-VII
(Yozgad).

I (Yo/gad),
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Milletvekillerinin Soyadlarına Göre Tasnifi
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A (55)
Abadan
Abar.ozoğlu
Adal
Adalım
Ağakay
Ağa oğulları
Ağralı
Akça
Akdoğan
Afcgöl
Akgfiç
Akın
Ak kaya
Akpınar
Aksoley
Afesoy
Akaoy
Akim
Akyan
Akyürek
Akyıâz

Alataç
Alhoğlu
Alpay»
Alpman
Alptoğac
Altug
Anamur
Anılmış
Apak
Arat
A nkan
Ankoğlu
Artman.
Arkan
Arkant
Arsal
Arseyen
Artal
Artunkal
Arukaa

(Yavuz)
(Salise)
(Hasan Şükrü)
(Şevket)
(Dr. Memed Alî)
(Momet Edip)
(Fuad)
(Ragıb)
(Hasan)
(Eyüb Sabri)
(Atıf)
(ZÜhtü)
(Münîr)
(Muzaffer)
(Mebrure)
(Numan)
(Ömer Aaım)
(Nafiz)
(Şevket)
(Ariz)
(Ali Kâmi)
(Dr. Hulûei)
(Mahmut)
(İrfan Ferid)
(Gl. Refet)
(Korjrl. Abdullah)
(Salim)
(M. Süreyya)
(Gl. Nihat)
(Rahmi)
(Celâl)
(Saffet)
(Damar)
(Bcnal)
(Dr. ABf)
(Ziya)
(Sadık Tahsin)
(Celâl Esad)
(Sufcbi)
(Korgl. Ali Rıza)
(tiZût)

Eskişehir
Trabzon
Bolu
İzmir
Gazianteb
Edirne
Elâzığ
Kocaeli
Çorum
Çorum
Bursa
Kırklareli
Giresun
Balıkesir
Ankara
Antalya
Gazianteb
Amasya
Ordu
Erzurum
İstanbul
Aydın
Yo/çad
Mardin
Aydın
Bolu
Erzurum
Trabsön
Ankara
Tekirdağ
Yozgad
Konya
Seyhan
izmir
Çarıkın
Yozgad
Çanakkale
İstanbul
Kocaeli
Manisa
Eskişehir
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Arvaa
Asal
Ataç
A.taç
Ataç
Atal&y
Atalay
Atay
Atay
Atlı
Aydar
Aydın
Aykag
Aykart

(ibrahim)
(Faik)
(Haaan Fehmi)
(Dr. Galip)
(Emin)
(Kaka)
(Besim)
(Falih. Kırkı)
(Oemil)
(Gl. Agir)
(Kâzım)
(Mitat)
(Fazıl Ahmed)
(tzzet Ulvi)

Yapı
Denizli
Günrüsano
İstanbul
Tekirdağ
Çorum
Kütahya
Ankara
Sinob
Bursa
İsparta
Trabzon
Elâzığ
Eskişehir

B (45)
Baka
Balkan
Balta
Baltaeıo#lu
Bangnoglu
Barkan
Barkın
Barîr*»
Barutçu
Başak
Başkaya
Bata
Bayar
Baydar
Bayındır
Bayîzit
Baykan
Bayrak
baysal
Bcytm
Bayur
Bckata
Bekit
BoTe
BIÎIÜİ

Benli
Berfker
Berker
Bcrker
Berker
Berkman

(Gl. Mürseî)
(Fuad)
(Tahsin. Bekir)
(İsmail Hakkı 1
(Tahsin)
(Emraîlah)
("Dr. Röbi)
(Cemil Said)
(Faik Ahmed)
(ismail Hakkı)
(Yusuf)
(Sal âh a t tin)
(Calâî)
(Naauhi)
(Aid)

(Dr. Kemali)
(Belkis)
(Halid)
(Faik)
(Arif)
(Hikmet)
(Hıfzı Oğnz)
(Rüştü)
rm. Refet)
(Hasan Oa"rid)
(Halil)
(Turhan Cemal)
(Dr. Muhtar)
(Kizmı)
(Nihad)
(Dr. Hamdi)

Kocaeli
Edirne
Rize
Afyon K.
Bingöl
Malatya
Zonguldak
Gazianteb
Trabzon
Sivas
Denizli
Çanakkale
Ismir
Malatya
istanbul
Maraş
Ankara
Ağn
Kayseri

Ankara
Manisa
Ankara
Diyarbakır
İstanbul
Rize
Kütahya
içel

İçel
Urfa
Van
Denizli

Berkaoy
Bilgin
Bilael
Bin al
Binkaya
Birsel
Bleda
Bodrumlu
Boya
Boztepe
Börekçi
Bulayrrh
Burcu
Bürge

(Dr. Kemal Cenap)
(Vehbi)
(Cemil)
(Muhsin Adil)
(Ab idin)
(Münir)
(Mitat Şükrü)
(Avram Onlânti)
(Milnib)
(Halil Nihad)
(Basit)
(Huauhi)
(Osman Niyazi)
(Dr. Fazıl Şerefeddin)

İstanbul
Konya
Samsun.
Konya
Kastamonu
İzmir
Sivas
Niğde
Yan
Trabzon
Ankara
Çanakkale
Balıkesir
Kocaeli

C (8)
C'aubolut
Canttez
(Jantekin
Cebesoy
Cimcoz
Coşar
Cogkan
Cura

;T)r Muzaffer)

Gazianteb
Bursa
Çorum
(Tir. Mustafa)
Konya
(Gl. Ali. Fuad)
istanbul
(Salâh)
(Hüseyin SAtai)
Urfa
(Tahsin)
Kastamonu
{Dr. nüseyin Hülki) tzmir

(Befet)

Ç (18)
Çağü
Çağlar
Çakır
Çabalar
Çam
Çaıa&ş
Canibe!
Çarıklı
Çelen
Çelik
Çclikkol
Çerçal
Çetinkay»
Çobanoğlu
Çmar
Çoruk
Çubukçu
Çumralı

(Münir)
(Behçet Kemal)
(Hüsnü)
(Orgeneral Izzeddin)
(Salâhattin)
(İsmail)
(Hasan Cemil)
(Hacim)
(Hamdi)
(Kemal)
(Sabri)
(Haydar)
(Alı)
(Fuad)
(Esat)
(Hilmi)
(Arif)
(Sedat)

Çorum
Erzincan
Samsun
Huğla
Seyhan
Ordu
Bolu
Balıkesir
Kastamonu
Seyhan
Tokad
Afyon K.
Afyon K
Kırşehir
izmir
Kostanıonu
Ankara
Konya

D (30)
Dağlıoğlu
DaldAİ
Delilbasi
Demir
-DemİT
Demiray
Demire!
Demirhan
Denizmen
Develi
Devrim
Devrin
Diker
Dikmen
Dikmen
Düemre
Dilmen
Dinç.
Dizdar
Doğan
Dolunay
Dumlu
Dursunoğla
Duru
Durudogan
Durnkan
Duruhan.
Düşünsel
Düjcgoren

(Hikmet Turhan)
(Fevzi)
(Sırrı)
(Dr. Ali Süha)
(Memed)
(Dr. Vehbi)
(Ekrem)
(Eşref)
(01. Pertev)
(Ahmed Hamdi)
(Muammer)
(Ali Selinim)
(Şinasİ)
(Dr. Hayrullah)
(Ali)
(Ahmed Hamdi)
(Dr. Saim Aiij
(ibrahim Necmi)
(Raiı)
(Eşref)
(Korgl. Kemal)
(Rıfat)
(Nafiz)
(Cevat)
(Aziz)
(GL Hasan)
(GLEyup)
(Zühtü)
(Feridun Fikri)
(GL Seyü)

Antalya
Ankara
Trabzon
Kütahya
Balıkesir
Ordu
Edirao
Kar»
Erzurum
istanbul
Tokad
Hatay
Zonguldak
istanbul
Kocaeli
Konya
Rize
Burdur
Erzurum
Sivas
Kırklareli
Niâdo
Erzurum
Kars
Bursa
Kara
Hatay
Samsun
Bingöl
Mardin

E (34)
Ecervit
Edgüer
Ege
Eker
Eldeniz
El gün
Engin
Eujrmeri
Kpîkmen
Erbay
Ercin
Erdoğan
Brem

(Dr. Fahri)
(Ricivan Nafiz)
(Abidin)
(ismet)
(GL Naci)
(Nakiyo)
(Amiral Fahri)
(Sekip)
(Sadettin)
(Sabiha)
(Osman)
(Şevket)
(AH Rıza)

Kastamonu
Manisa
DçnMi
Çorum
Şeyhim
Erzrjvm
Samsın:
Burdur
izmir
Samsun
Manisa
Gümüşane
Çoruh

Erganeli
Ergin
JBrgua
Eriş

Eriairfcü
Erişken
Erkin
Ürkmen
Ertan
Ertem
Erten
Eten
Esen
Egenbel
Egoudal

Esmer
Bt^ioğln
Erîiysogltt
Eyiboğîu
EzgÜ

(Hilmi)
(Edib)
(ŞevM)
(Ahmed Münir)
(Muammer)
(Emin)
(Resai)
(Behic)
(Muhlis)
(Muhtar)
(İsmail)
(Bak)

(Ahmed)
(Ali B o a )
(Afcrf)
(Memdoh Şevket)
(Ahmed Şükrü)
(Pertev)
(Kemal)
(Danis)
(İhsan)

Çanakkale
Mardin
Konya
Bursa
Ankara
Zonguldak
Tokad
Çankırı
Kütahya
Bitlis
Manisa
Mardin
Bilecik
Siird
Sivas
Bilecik
İstanbul
Balıkesir
Malatya
Trabzon
Samsun

P (3)
Fenmen
Fırat
Fırat

(Refik)
(Abdülhak)
(Nasit)

Kocaeli
Erzincan
Samsun

a (23)
Gere, eker
Germen
Gökdaiay
Göker
Gökmen
Göksel
GÖksddan
Uökiepe
Göle
Gönenç
Gdvsa
Gölek

Gun&ltay
Gündöialp
Güney
Güntekin

(Mustafa Fehmi)
(Dr. Mazhar)
(Amiral Hulusi}
(Gaiib Bahtiyar)
(Fatin)
(Temel)
(Ali Reşat)
(Nuri)
(Münir Hüsrev)
(Mebrure)
(İbrahim Alâottia)
(Kasrm)
(Şemsettin)
(Mahmut Nedim)
(Sadullah)
(Reşat Nuri)

Bursa
Aydın
Sivas
İstanbul
Konya
Trabson
Hakkâri
Aydın
Erzurum
Afyon K_
İstanbul
Bilecik
Sivas
Edirne
Mufla
Çanakkale

Günver
Gürak
Güran
Gürel
Güreli
Güven
Güvendiren

(Haydar)
(ihsan)
(Dr. Refik)
(Ahmet)
(Becai)
(Ferid Gelâi)
(Fatin)

Denizli
Giresun
Bursa
Zonguldak
Gümüşane
îçel
Bursa

H (2)
Hamal
Ttatipoğlu

(Ferit)
(Şevket Rasit)

istanbul
Manisa

I (3)
İlgaz
Irmak

(Hasene)
(Dr. Sadi)
(Hikmet)

Hata/
Konya
Sivas

î (7)
IçÖz
îlter
inan
İnankur
Incedayı
inönü
Îşcen

(Sırn)
(Aziz Samüı)
(Atıf)
(Emin)
(Cevdet Kerim)
(îsmet)
(Şemsa)

Erzincan
Çankırı
îçel
Sinob
Ankara
Seyhan

K (47)
Kâatctlar
Kahraman
Kulaç
Kaleli
Kalfaçil
KamçTl
Kanıû
Kansu
Kansu
Kaplan
Karaağaç
Karabacak
Karabelür
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(Dr. Sâada Emin)
(Dr. Galip)
(Ahmed Hilmi)
(Bakir)
(Feyzi)
(Atıf)
(Kemalettin)
(Malkar Miifjd)
(Nafi Atuf)
(Raflih)
(Mûkerrem)
(Hasan)

(Gl. Kâran.)

Manisa
Antalya
Kayseri
Gazianteb
Erzincan
Çanakkale
Rizo
Çurulı
Kırklarca
Maraş
İsparta
Zonguldak
istanbul

Karadeniz
Karagülle
Karamukla
Karamursal
Karan
Karaosman
Karalıoğlu
Kazancıcğlu
Kayaalp
Kuyaoglu
Keşmir

(Şeraf ettin)
(Raif)
(Hulki)
(Cemal)
(Ziya)
(Hayretti?!)
(Kâni)
(Yusuf Duygu)
(Dr. Cemal)
(Nuri)
(Mihal)
(Halid Nazmi)

KlîlÇflClğllI

(Emin)

Kıboogiu

(Hakkı)
(Hasan)
(Hüsnü)
(Kâmil)
(Şükrü)
(Dr. Sadi)
(Refik)
(Salim)
(Hüsnü)
(Kâmil)
(Cemal)'
(Dr. Bahaddiu)
(Rahmi)
(Fuad)
(Bekir Sıtkı)
'Dr. Hüsamettin)
ı Faik)

Fara can

KişiuğTu

Kitaba
Kitapçı
Koçak
Konuk
Koraltan
Korkmaz
Kortcl
Kotan
Kovalı
Kükdeaılr

Köken
Köprülü
Kunt
Kural
Kurdoğlu
Katman
Kuyuçak

Küçüka
Küyiikîer

(Salâhaddin)

(Hazım Atlf)
(Naili)
(Hulusi)

Kars
Trabzon
Konya
Muğla
İstanbul
Balıkesir
Manisa
Yozgad
Çorum
Çorum
Ankara
Tokad
Si ini
Muş
Elâzığ
Muğla

Sivas
Erzurum
Bursa
İçel
Yozgad
İstanbul
Mug
Tokad
Sinob
izmir
Kars
Hatay
Antalya
Manisa
Kütahya
Zonguldak
Denizli
Balıkesir

L (2)
Levend
Levent

(Agâh Sırrı)
(Dr. Rıza)

Aydm
Aydtaı

M (9)
Melek
Menük
Menemencioğlu
Menemencioglu
Menderes

(Dr. Abdurrahman)
(Dr. Fatma)
(Numan)
(Hasan)
(Adnan)

Gazianteb
Edirne
istanbul
Mardin
Aydm

Hangi

Merteğe
Mentegeoğlu
Mıhçıoğlu

(Halid)
(Halil)
(Feridun Osman)
(Haüi Naci)

Nİgda
îzmir
Muğla
inkara

0 (14)
Ocak
Okey
Oktay
Onaran
Onat
Onat
Onay
Oral
Oran
Orbay
Orhoa
Orucoğlu
Osmii
Osten

(Osman)
(Dr. Esad)
(Halid)
^Hikmet)
(Naim Hazım)
(Talât)
(Cavid)
(Ekrem)
(Ziya)

(Zinııi)
(Hulfai)
(Bülent)
{Necmi)

Diyarbakır
Konya
Kars»
îzmir
Balıkesir
Konya
Çankırı
Seyhan
îümir
KasLamonu
Kare
Sinob
Bitlis
Giresun

Ö (22)
Ödül
Ogol
Oker
Okmen
öngören
Orgeevren
Ora
Oymon
Öytüen
Özalp
Özça£lar
Ozdamar
Ozdamar
özdomir
özelçi
ö zenci
özey
Ozoğuz
Üz pazarbaşı
öztrak
Öztuzcu

(Şn.vket)
(Şükrü Ali)
(Muttalip)
(Mümtaz)
(Dr. îhrahim Tali)
(Süreyya)
(Dr. Kanıran)
(HıfzTrrahman Raçit}
(Fakihe)
(Gl. Kâzım)
(Cemil)
(Istamat)
(Hiismi)
(Şefik)
(Dr. Cafer)
(Yusuf Ziya.)
(Yaşar)
(Esad)
(Memed Şevket)
(İtesid)
(Fayık)
(Nail)

Kırklareli
.tstanbul
Malatya
Ankara
Diyarbakır
Balıkesir
İzmir
Bolu
İstanbul
Balıkesir
Bolu
Eskişehir
İsparta
Gazianteb
Malatya
Zonguldak
Manisa
Kara
Malatya
Kayseri
Tekirdağ
Samsun

P <9)
Pam
Pasin
Pek
Pekcan
Pekel
Pekel
Peker
Paktaf

PoToy

(Muhittin Baha)
(Rıfkı Refik)
(Sedad)
(Hâmid)
(Ekrem)
(Galib)
(Beeeb)
(Mihri)
(Nâzım)

Bursa
A£rı
Kocaeli
Kütahya
Tekirdağ
Tokad
Kütahya
Malatya
Tokad

E (1)
Itenda

(Mustafa Abdülhalik) Çankırı

S (35)
Sabuncu
Sadak
Sağıroğlu
Sağıroğlu
Saka
Saltuğ
Saraçoğlu
Sarlıan
Sandal
Satrr
Sayar
Sazak
Selek
Seler
Selçuk
Selgil
S«vengil

Sevük
Snvuk tekin
Sezer
Sılan
Sday
Simer
Siren
Sîror
Sirmon
Soy dem ir
Soyer

(İsmail)
'Necmettin)
{Sabit)

(Halet)
(Hasan)
(Rısca)
(Şükrü)
(Haldim)
(Vehbi)
(Dr. Kemal)
(Ayet)
(Emin)
(Cabir)
(Faik)
(Hamdi)
(Dr. Ahmed Hâmid)
(Refik Ahmet)
(İsmail Hahib)
(Gl. Klanım)
(Dr. Zeki Mesut)
(Neemeddin S ah ir)
(Tevfik Fikret)
(Dr. M. Talât)
(Celâr Sait)
(Kesat Şemsettin)
(Fuad)
(Gl. Zeki)
(Bazı)

Giresun
Sivas
Elâzığ
Malatya
Trabzon
KHstamnmT

İzmir
Manisa
İstanbul
Seyhan
Giresun
Eskişehir
Gümüşane
Kırşehir
Hatay
Afyon K.
Tcıkad

Sinob
Diyarbakır
Ordu
Tunceli
Konya
Bursa
Bolu
Sivas
Rize
Erzurum
Urfa

Soyla
3ökwı«n
Sokman
Sflkmensüer
Sürter
Sımgnr

(Faik)
(Tayfu*)
(GL thsan)
(Şükrü)
(N\jrullah [iça'-)
(î>r. Muhli*)
(Ahaıed)

Antalya
Giresun
F.rfcinenn
Antalja
Bilecik
Yojgad

9 (4)
Sabiti
Şarlan
şatır
Şedele

(Memed)
(Haradi)
(Mustafa. K«h*l)
(Kemal)

Gazianteb
Ordu
Kayseri
Diyarbakır

T (İO)
Tolıy
Tumaç.
Taaer
Tan*r
Tankut
Taamnar
Tanaan

(Dr. Has i m TVfiâ)
(Nuri)
(Muhittin)
I.0BD14J1)
{ÜAK.iTi

(Ahınç^

Retjid)
Kamdi)

Kastamonu
Kayseri
Malatya
Maraş
Maratj

{Şeref)

Zongn'flak

Tarcan

C£Wtm Sırrı)

Ordu

Taı*K*a
Tarhan
Tasçrofcln
Ta^kapilı
Taakıran

(ZrVI)
(AH Kan*)
(Oıaer)
(Ali}
İTe*er)
(Ahmet Kutai)
'Esad)
ITevfik)
(Hazım)
(01. Nae:)
iAUettin;
< Fahrettin)
fEmin. Aslan)
(Mımmi)
(İbrahim)
< Şevket)
(Edip S«rvet)

Tw**r

Tekeli
Teraelli
Tepeyran
Tiridoğlu
Tiritoglu
Tokad
Tok«r
Tolort
Torftut
Tor
Trak
Tne«Ç
Tuçay
Tunca

;\ ırı&sy a

istanbul
K^yaeıi

(N&tmi)

Afyon K.
Kastan» onu
Urfa
Urfa
Malatya
Ni^dc.
13 ursa
Kütahya
Balıkesir
Denizli
Kayseri
KecacI',
KTiKjçhir
Gümüşane
Tekirdağ

(Hüsamettin)
;ş«tik)
(Dr. Cemal)

içel
Antalya

T

Tuncay
Turan
Turan
Türel
Türkay
Türker
Türkmen
Tursan
Tüzel
Tüzemen

Tuzun

(Saffet)
(Kemal)
(İbrahim)
(Âb' Kıza)
(Behçet)
(Bere)
(Abdülgaui)
(GL Şefik)
(Cafer)
(Cemil)
(Atıf)

Siird
İsparta
Kırşehir
Konya
Siird
Afyon K
Hatay
İçel
Kayseri
İsparta
Çoruh

TT (17)
Uğur
Uludağ
Uluğ
Ulus
Uluaoy
i/may
Uran
Uras
Uraa

(İsmail Memed)
(Dr. Osman Şeyki)
(Şeref)
(Aluned)
(Hüseyin)

Uı
Ualu
Uşaklı
Uybadm

(Asım)
(Feyzullah)
(Ömer Bedrettin)
(Cemil)
(Dr. Behçet)
(Yahya Sezai)
(Vedit)
(İsmail Hakkı)

Uz
U K V V

Uzgö'rcn
U*unçarsrh

(Dr. Fuad)
(Hilmi)
(Esad)
(Dr. Aziz)

Ü
ÜçÖZ

Ülgen
îjlkmen
t"] kümen
Ürgüblü

Sivas
Konya
Diyarbakır
Giresun
Niğde
Kırklareli
Seyhan
Amasya
Mardin
Çoruh
Manisa
Kütahya
Tekirdağ
Denizli
Balıkesir
Kütahya
Balıkesir

(5)

(Hasan)
(Dr. Zihni)
(ismail Hakkı)
(Lûtfi)
(Suat Hayri)

Tunceli
Bolu
İstanbul
Murdin
Kayseri

V (1)
Vardar

(Hifat)

Zongu İdak

Y (19)
Yakjın
Yalçın
Yalman
Yarçı
Yarmıbıyık
Yavuz
Yaycıoglu
Yegena
Yeşilyurt
Yetkin
Yiğit
Yiğitoğlu
Yörük
Yörüker
Yunua
Yurdakul
Yurdkoru
Yücel
Yüzath

(İhsan)
(Hüseyin Cahit)
(Hamdi)
(Salâh)
(Muammer)
(Lûtfi)
(AbdulLth)
(Ali Münif)
(Dr.'Ahmed Ruhi)
(Suut Kemal)
(İbrahim Süreyya)
(Ali Kemal)
(Ziya)
(Memed AÜ)
(Şohime)
(Abidin)
(Suad)
(Hasan Ali)
(Ferit)

z
Zabcı
Zırh

Elâzığ
İstanbul
Orrlu
Kocaeli
Ordu
Trabzon
Maraş
Seyhan
Burdur
ürfa
Kocaeli
Amasya
Ankara
Samsun
İTmir
Sivas
Afyon K.
îzmir
Giresun

(2)

(Maluııud Nodim)
(Ali)

Malatya
Rize

Milletvekillerinin Doğum Tarihlerine Göre Tasnifi
1844 iefamlMUf
' Tepeyran (Hatim)
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(1)

Nifcdo

}$$$ doğumlular (1)
Artel (Subhi)

Gerçeker

(Huateift Fehmi)

KoeAeli

Bum

Beler (Faik)

Kjrçehir

1810 dcffvmlvlar (1)
ÇBaÜ

AÜyoıı K.

Gl. Demirhaa (Parter)

Erzurum

TürkM

Akkaya (Mânir)

Giresun

1873 doğumlular (S)
Kılnp&lu (Hâkin)

Boyi

Çamaq (lamail)

Ordu

Dr. 0(iran (Safik)
Güvendiren (Fatia)
Gl. Sekmen (Duan)

Bursa

Kansu (Mazhar Mftfid")
Ça£ü (Münir)
Dinç (Raif)
fnaatur (Banin)
Menteşe (Halil)

Çoruh
Çorum
Ermrum
îçel
tamir

K v m t a ı i L . (EMİ)

Hamsa

(liauib)

Van

a£7J iağvmbiitr (3)
Aiyuz (Aii Kimi)
Karamuınat (Ziya)

Dursa
Oîrcaun

J#77

doğumlular (11)

İSTİ iajvndular
Baytm (Artf)
Burca (Osman Niyazi)
Kayaalp (Nuri)
Dr. öngören (İbrahim Tali;
özd&mar (Hüaaü)
Dr. Dikor (Eayruilah)
Yalçın (Hüseyin Cahit)

Üzoğuı

(Esad)

Ankara
Balıkesir

Çorum
l>iy arbakır

İsparta
istanbul

fstanîıu!

!•-!(;.-; bul

Bodrumlu (Ayranı Galan ti)
Soylu (Faik)
Tarean (Selim. Smn)
Yegena (Ali Munif)
Bleda (MIta: Şükrü)

Niğde
Niğde
Ordu
Seyhan
Sivas

(İS)

SUtuj ( S u t )

Kâîjtartona

Toker (Naami)
Dikmen (Ali)
Ezgü (lisan)
GL E İdeal* (Naci)
Berker (Nihad)
öreni i (Yusuı Zıya)

XayB«ri
Koeaeli

.S atin sun
Şeyha»

Van
Zonguldak

Kars

41 a.g.e., 428-437. ss.
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18?6 doğumlular (d)

Akgöl (Eyüp Sabri)
Arseven {Celâl Esad)

Çorum
İstanbul

Dr. Berksoy (Kemal Cenap)
Denizmen (Ahmed Hamdi)

İstanbul
İstanbul

1877 doğumlular (9)

Gl. Aipman (Refet)
Eker (ismet)
G. Serûktekin (Kiazim)
îlter (Aziz Samih)
Şahin (Mehmed)

Aydm

(Salih)
Hamal (Ferit)
Kitapçı (Kâmil)
Karabacak (Hasan)
('iman

Çorum

Diyarbakır
Erzincan
Gazianteb

İstanbul
İstanbul
Sivas
Zonguldak

1878 doğuldular (10)

Çfüniaya (Ali)

Afyon Kİ

GL Anılmış (Nihat)
Korgl. Alptoğan (Abdullah)
Erkin (Behiç)
Dr. Cantekin (Mustafa)

Ankara
Bolu
Çapkın
Çorum

Gökmen (Fatin)
Barkın (EmrulUh)

Konya
Malatya

Belül (Hasan Cavid)

Rbe

Yuidakul (Abictin)
Vardar (Rıfat)

Sivas
Zonguldak

1979 doğumlular (13)

Aktın (Nazif)
Dr. Kural (Hüsamettin)
Uzay (Yahya Sezai)
Çambel (Hasan C«mil)
Başkaya (Yusuf)
Agrau (Fuad)
özdamar (Istamat)

Amasya
Antalya
Balıkeair
Bolu
Denizli
Elâzığ
Eskişehir

Ataç (Hasan Fehmi)
Dr. Ataç (Galip)
Korgl. Doğan (Kemal)
Yalman (Hamdi)
Büsel (Cemil)

Gümüşane
İstanbul
Kırklareli
Ordu
Samsun

ÎÇÖ2 (Sim)

Yozgad

1880 doğumlular (15)

Demir (Memed)
Canıtez (Refet)
Erhan (Ahmed Münir)
Kişioğlu (Hasan)
Dumltt (Nafiz)
Aykurt (İzzet TJÎvi)
Tor (Edip Servet)
Orbay (Ziya)

Balıkesir
Bursa
Bursa
Elâzığ
Emmim
Eskişehir
Gümüşane
Kastamonu

Tolon (İbrahim)
Yiğit (İbrahim Süreyya)
Ercin Osman
Gl. Düzgörcn (Seyfi)
Dr. Dilemre (Saha Ali)
Esen (Ali Rıza)
Tjybadın (Cemil)

Koca«U
Kocaeli
Manisa
Mardin
Bize
Siird
Tekirdağ
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mi

Çarıklı (Hacim)
Gl. Atlı (Asir)
Beada (Mustafa Abdülhalik)
Sağıroğlu (Sabit)
GL Tursan (Şefi)
GL. Bele ÇRefet)

doğumlular (11)

Balıkesir
Bursa
Cjankırı
Elâzığ
İçel
İstanbul

Göker (Galib Bahtiyar)
Köken (Rahmi)
Onaran (HâEd)
Başak (ismail Hakkı)
Soyer (Razı)

İstanbul
İzmir
İzmir
SIY83

Urfa

1882 dûğuttdulüf (M)

Uras (Esad)
Dr. Alataş (Hulusi)
Gl. Özalp (Kâzım)
Gl. Tmaz (Naci)
Kaaıcıl (Atıf)
Bekit (Süstü)
Fırat (Abdülbak)
Akyürck (Aziz)
Elgün (Nakiye)
Sazak (Emin)
Gl. Durukan (Eyüp)
Türkmen (Abdûlgaai)

Amasya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
Diyarbakır
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Eskişehir
Hatay
Hatay

Gl. Karabekir (Kâzım)
Tarhan (Ali Bana)
Gl. Durudoğan (Hasan)
GL Baku (Mftrsel)
Penmen (Refik)
GL Cebwok (Ali Fuad)
Atalay (Besim)
Orgl. Çalışlar (İzzeddin)
Günaltay (Şemsettin)
Öztrak (Fayık)
Erişken (Besai)
Boztepo (Halil Nüıad)

istanbul
İstanbul
Kars
Kocaeli

Kocaeli
Konya
Kütahya
Muğla
Sivas
Tekirdağ
Tokad
Trabzon

188â doğumlular (14)

Dalda! (Ferzi)
Esendftl (Memduh. Şovkot)
Küçük» (Naili)
GL Soydenür (Zeki)
Erdoğan (Şevket)
Bavındır (Atıf)
Demire! (Eijlref)

Ankara
Dilççîk
Denizli
Erzurum
Gümüşane
istanbul
Kars

Orhon (Zihni)
özpazarl>ajjı (Mehmed Şevk«t)
Zabcı (Mahmud Nedim)
Korgl. Artunkal (Ali Rıza)
Kaplan (Sarih)
Gokdalay (Amiral Hulusi)
Çelikkol (Sabri)

Kars
Malatya
Malatya
Manisa
Marag
'Sivas
Tokad

1884' doğumlular (11)

inönü (ismet)
Erem (Ali Rıza)
Ua (Amm)
Âykaç (Faal Ahmed)
Güreli (Recai)
Bayar (Celâl)
Ozsoy (Reşid)

Ankara
Çoruh
Çoruh
Elâzığ
Gümüşane
izmir
Kayseri

Aâpaya (irfan. Ferid )
Güney (Sadultai)
Mengi (Halid)
Uran (Hilmi)
Tuncay (Saffet)
Poroy (Nâzım)
Arvas (ibrahim)

Mardin
Muğla
Niğde
Seyhan
Siird
Tblad
Tan
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1985 doğumlular (17)

Dr. Tonca {Cemal)
Para (Muhittin Bata)
Tüzûn (Ani)
Günver (Haydar)
Koçak (Şükrü)
özdemir (Şefik)
Karaağaç (Mnkerrem)
ödül (Şevket)
Dr, Ua»y (Fuad)

Antalya
Bursa
Çoruh
Denizli
Erzurum
Gazianteb
İsparta
Kırklareli
Kırklareli

Engin (Edib)

Mardin
Ordu

Akyazı (Şevket)
Dr. Demir (Vehbi)
Çam (Salâhattin)
Esenbel (Atıf)
Fekel (Ekrem)
Saka (Hasan)
Arat (Celâl)

Ordu

Seyhan
Sivaa
Tekirdağ
Trabaon
Yozgad

1889 doğumlular (6)

Baltaeıoğlu (İsmail Hakkı)
ögel (Şükrü Ali)
Sandal (Vehbi)

Afyon K.
İstanbul
İstanbul

Baysal (Faik)
Kotan (Kâmil)
Kitabci (Hüsnü)

Kayseri
Muğla
Muş

1887 doğumlular (13)

Dr. Germen (Mazhar)
Dr. Suner (Muhlis)
Ergendi (Hilmi)
Balkan (Fuad)
Saraçoğlu (Şükrü)
Dr. Oktay ( Esad)
Taşçıoğlu (Ömer)

Aydın

Akça (Ragıb)

Bilecik
Çanakkale
Edirne

Dr. Dclilbaaı (Ali Süha)
Erten (Rıza)
Apak (Rahmi)
Trak (Naranı)
Berker (Kâzım)

İzmir

Kars
Kayseri

Kocaeli
Kütahya
Mardin
Tekirdağ
Tekirdağ
Urfa

1888 doğumlular (15)

örjreevren (Süreyya)
Uzunçarşıiı (İsmail Hakkı)
Onay (Talât)
Akdoğan (Hasan)
Arakan (izzet)
Aydar (Kazam)
Biniaya (Abidiıı)
Çorak (Hilmi)

Balıkesir
Babkesir
Çankırı
Çorum
Eskişehir
İsparta

Kastamonu
Kastamonu

Kalac. (Ahmed Hilmi)
Arıkan (Saffet)
Peker (Receb)
Dr. Talay (Raskn Ferid)
Zırh (Ali)
Dorukan (Zühtü)
Amiral Engin (Fahri)

Kayseri
Konya
Kütahya
Niğde
Bize
Samsun
Samsun

18*9 doğumlular (18)
Tugftç (Hüsamettin)
Göktepe (Nuri)

Ağrı
Aydm

Dilmen (İbrahim Necmi)
Bulayırlı (Rusnhi)

Burdur
Çanakkale
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Dr. Ankan (Aktf)
Asal (Faik)
Koral tan (Refik)
Govsa (İbrahim Alâettfn)
Yargı (Salâh)
Ergun (Şevki)
Karagülle (Hullri)

Çankırı
Derrizfi
İçel
İstanbul
Kocaeli
Konya
Konya

Onat (Naim Harim)
Dr. Uludağ (Osman Şeriri)
özey (Yaşar)
Ankoglu (Damar)
Dizdar (Eşref)
Dsy (Sırtı)
Karshoşlu (Yusuf Duygu)

Konya
Konya
Manisa
Seyhan
Sivas
Trabzon
Yozgad

1690 dokumlular (19)

Piisiıı (Bdkı Refik)
Aksoy (Numan)
Karan (Hayrettin)
Küçükler (Hulusi)
Onat (Hikmet)
Demiray (Ekrem)
Göle (Münir Hitam)
Kortel (Hüanü)
Oran (Ekrem)
Köprülü (Fuad)

Ağrı
Antalya
BalIkesir
Balıkesir
Balıkesir
Edirne
Erzurum
İstanbul
İzmir
Kars

Çoşkau (Tatebı)
Şatır (Mustafa Kemal)
Kansu (Nafi Atof)
Sday (Terfik Fikret)
Sağıroğh» (Halet)
Ertem (İsmail)
Sadak (Necmettin)
Pekel (Galib)
Tansan (Şeref)

Kastamonu
Kayseri
KfrklaTeli
Konya
Malatya
Manisa
Sivas
Tokad
Zonguldak

1891 doğumlular (11)

Çerce! (Haydar)
Ağaogullarj. (Mehmet Edip)
Sökmensüer (Şükrü)
Sabuncu (İsmail)
Erkmen (Muhlin)
Bayur (Hikmet)

Afyon K.
Edirne

Erz'ncan

Giresun
Kütahya
Manisa

Egdüer (Rıdvan Nafiz)
Menemencioğlu (Hasan)
Yanmbryık (Muammer)
Göksel (Temel)
Erişirgü (Emin)

Manisa
Mardin
Ordu
Trabzon
Zonguldak

189 2. doğumdular (25)

Bayrak (HaUd)
Sökmen (Tayfur)
Akpmar (Muzaffer)
Etçioğİu (Pertev)
Düşünsel (Feridun Fikri)
Dr. Ülgen (Zihni)
Dr. Yeşilyurt (Ahmed Ruhi)
Dr. Süner (M. Talât)
Güntekm (Reşat Nuri)
Dr. Berktnan (Hamdi)
Uluğ (Şeref)

Antalya
Balıkesir
Balıkesir
Bingöl
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Deaicli
Dfy«tbakrr

(îündüzalp (Mahmut Nedim)
Beriker (Turhan Cemal)
Dr. Berker (Muhtar)
Menemenciogln (Numan)
Dursunoğla (Cevat)
Karacan (Şerafettin)
Çden (Hamdi)
Tamaç (Nuri)
Okay (KAztm)
Kurdoglu (Faik)

Edime
îçei
İçel
İstanbul
Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Konya
Manisa
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Çakır (Hulusi)
Atay (Cemil)

S&maun
Sinob

Dr. Gökdemir (Bahattin)
Sevuk (İsmail Habib)

Sinob
Sinob

1893 doğumlular (21)

Atay (Fatih Rıfkı)
Kayaoğlu (Mihal)
Dr. Kahraman (Galip)
Dr. Levent (Rıza)
Tiritoğlu (Fahrettin)
Esen (Ahmed)
Ege (Abidin)
Tokad (Enün Aslan)
Dr. Uz (Behçet)
Dr. Ağakay (Mehmed Ali)
Esmer (Ahmed Şükrü)

Ankara
Ankara
Antalya
Aydm
Balıkesir
Bilecik
Denizli
Denizli
Denizli
Gazianteb
İstanbul

Dr. Cura (Hüseyin Hulü)
Dikmen (Ahmed Hamdi)
öker (Muttalip)
Evliyaoğlu (Kemal)

İzmir
Konya
Malatya
Malatya

Temel (Terfik)
Tan kut (Hasan Resid)
Şarlan (Hamdi)
EyibogTü (Darda)
Coşar (Hüseyin Sami)
Gürel (Ahmet)

Malatya
Maraş
Ordu
Trabzon
Urfa
Zonguldak

1894 doğumlular (13)

Tarkan (Zeki)
Levend (Agâh Sıra)
Dr. Konuk (Sadi)
Güven (Ferid Celâl)

Amasya

Aydm
Bursa

İçel

Çınar (Esat)

İzmir

Epikmen (Sadettin)
Baydar (Nasuhi)

İzmir
Malatya

Dr. Sezer (ZeM Mesut)
Yorüker (Memed Ali)
Iacedayı (Cevdet Kerim)
Orucoğlu (Hulusi)
Barutçu (Faik Ahmed)
Sungur (Ahmed)

Ordu
Samsun
Sinob
Sinob
Trabzon

Yozgad

1895 doğumlular (11)

Taşkapıb (Ali)
ökmen (Mümtaz)
Duru (Aziz )
İnan (Atıf)
Âl tuğ (Salim)
Göksidan (Ali Reşat)

Afyon K.
Ankara
Bursa
Çankırı
Erzurum
Hakkâri

Pektaş (Mihri)
Fırat (Nıçit)
Uğur (ismail Memed)
Aydm (Mitat)
Karadeniz (Raif)

Malatya

Samsun
Sivas
Trabzon
Trabzon

1896 doğumlular (12)

Dr. Melek (Abdurrahman)
Yüzatiı (Fikret)
Turan (Kemal)

Gacianteb
Giresun
İsparta

Dr. Ecevit (Fahri)
Turan (İbrahim)
Uzgoren (Vedit)

Kastamonu
Kırşehir
Kütahya

234

TBMM KUTUPHANESI

Dr. özelçi (Cafer)
Taner (Osman)
Karamuğla (Cemal)

Malatya
Malatya
Muğla

Sılan (Necmeddiu Sahir)
Tekeli (Esad)
Allı oğlu (Mahmut)

Tunceli
Urfa
Yozgad

1897 doğumlular (11)

Eriş (Muammer)
Dr. Kazanejoğlu (Cemal)
ulus (Ahmed)
Tüzem en '(Cemil )
Birsel (Münir)
Yücel (Hasan ili)

Ankara
Çorum
Giresun
İsparta
izmir
İzmir

Pek (Sedad)
Develi (Muammer)
Keşmir (Halid Nazmi)
Arkant (Ziya)
Kuyucak (Hazım. Atıf)

Kouaeü
Tokad
Tokad
Yozgad
Zonguldak

18S8 loğundular (7)

Yunus (Şehime)
Taner (Muhittin)
Çobanoğlu (Fuad)
Benli (IlaiU)

tzmir
Kayseri
Kırşehir
Kütahya

Hatipoğlu (Şevket Basit)
Dr. Kâatçüar (Sâada Emin)
Işık (Hikmet)

Manisa
Manisa

Sivas

1899 doğumlular (12)

Baykan (Bellris)
Sümer (Nunulah Esat)
Menderes (Adnan)
Özçağlar (Cemil)
Yalçın (İhsan)
Akaoy (Ömer Aauu)

Ankara
Antalya
Aydın
Bolu
Elâzığ
Gazianteb

Dr, örs (Kâmraa)
Torgut (Şevket)
Dr. Biirge (Fazıl Şerefeddin)
Türel (Ali Rıza)
Sirmen (Fuad)
Dr. Barkm (Rebi)

İzmir
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Rize
Zonguldak

1900 doğumlular (S)

Gönenç (Mebrure)
Dağlıoğlu (Hikmet Turban)
öymen (Hıfzırrahman Raşit)
Akgüç. (Atıf)

Afyon K.
Antalya
Bolu
Bursa

mi

Yigitoğlu (Ali Kemal)
Börekçi (Basit)

Amasya
Ankara

Kaleli (Bekir)
öymen (Fakihe)
Akm (Zühtü)
Brbay (Sabiba)

Gazianteb
İstanbul
Kırklareli
Samsun

doğumlular (12)

Yörük (Ziya)
Ocak (Osman)

Ankara
Diyarbakır
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Gürak Çthaaa)
Ulkmen (İsmaü hakkı)
Adalan (Şevket)
Bilgin (Vehbi)

Giresun
istanbul
izmir
Konya

Tan pınar. (Ahmet Hamdi)
Dr. Uran (Aziz)
Kamu (Kemalettin)
Tecer (Ahmet Kntsi)

Mara?
Mardin
Hiza
Urfa

1902 doğumlular (9)

Dr. Selgal (Ahmed Hâmid)
Aksoley (Mebrure)
Bmjineri (Sekip)
Arsal. (Sadık. Tahsin)
Şedele (Kemal)

Afyon K.
Ankara
Burdur
Çanakkale
Diyarbakır

İlgaz (Basene)
Balta (Tablan Bekir)
Iseen (Samsa)
Ataç (Emin)

Hatay
Bize
Seyhan.
Tekmdaç

1363 doğumlular (£5J

Çubukçu, (Arif)
Mıhçtoglu, (Haiil Naci).
Dr. Menuk (Fatma)
Sayar (Ayet)
Anman (Benal)
Taşkrran (Tezer)
Urgüblû (Suat Hayri)
Pekcan (Himid)

Ankara.
Ankara
Edirne
Giresun
izmir

Kastamonu
Kayseri
Kütah}^

Tiridoğlu (ALâattm)
Dr. Bayizit. (Kemali)
Ulusoy (Hüseyin)
Tûrkay (Behçet)
8irer (Reşat Şemsettin)
S&vengü (Refik Ahmet)
Yetikin (Suut Kemal)

Kütahya
Maraş
Niğde
Siird.
Sivas
Tokad
Urfa

imi doğumlular (10)

Banguoğlu (Tahsin)
Çumtah. (Spdad)
Dr. Irmak (Sadi)
Kutman (Salihattin)
Uşaklı (Ömer Bedrettin)

Bingöl
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya

Menteseoğlu (Feridun Osman) Muğla
Dolunay. (Rıfat)
Niğde
Oral (Cavit)
Seyhan
Abanozoğlu (Salise)
Trabzon
Korkmaz (Salim)
Yozgad

1SÛ& doğumlular (12)

Yurdkom (guad)
Batu (Salihattin)
Abadan (Yavuz)
Barlaa (Cemil Said)
Kunt (Bekir Sıtkı)
Tugay (Şefik)
Tüzel (Cafer)

Afyon K,
Çanakkale
Eskiehir
Gazianteb
Hatay
içel
Kayseri

Binal (Muitsin Adil)
Uslu (Feytullah)
Yaycıoğin (Abdullah)
Ulkûmen (Lûtfî}
Çelik. (Semai)
Devrin (Şinari)

Konya
Manisa
Maraş
Mardin
Seyhan
Zonguldak
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1906 doğumlular (7)
öûlek (Kmm)
Siren (Celâl Sait)
Atalay (Naim)
Selçuk (Hamdi)

Bilecik
Bolu
Çorum
Hatay

Kovalı (Cemal )
Yavur (Lûtfi)
Uçöz (Hasan)

Tokad
Trabzon
Tunceli

Î9Ü7 doğumlular (A)

Dr, Caabolat (Muzaffer)
Selek (Cabir)

Gazianteb
Gümüşane

Sarhan (Haldun)
öztuzcu (Nail)

Manisa
Samsun

1908 doğumlular (4)

Adal (Hasan Şükrü)
Çağlar (Behçet Kemal)

BolU
Erzincan

Örten (Weemi)
Anamur (M Süreyya)

Giresun
Trabzon

1909 doğumlular (1)

Devrim (Ali Şelhuffi)

Hatay
1H6 doğumlular

Kalfagil (Eeyzi)

(1)

Bijanean
1911 doğumlular (2)

Beketa (Hıfzı Oğuz)

Ankara

Dr- Şato (Kemal)

Seyhan

1912. doğumlular (2)

Ertan (Mantar)

Bitlis

Osma (Bülent)

Bitlis

IMS doğumlular (1)

Kdıçoıoğlu (Emin)

Siird
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Milletvekillerinin Eğitim-Öğretim ve Meslek Durumlarına Göre Tasnifi
«

42

Denü (S)

Denizmen (Ahmed Hamdi)
İstanbul
Akyazı (Şevket)
Ordu
Engin (Amiral Fahri) [ve İn- Samsun
(ditere'de]

Gökdaiay (Amiral Hulusi)
özenci (Yusuz Ziya)

Sivas
Zonguldak

Diflabibi (2)

Ynrdkoru (Suad) [Kısmen]

Afyon K.

Tarhau (Zeki)

Amasya

EcoU librt des scienus politiaue$ et morale* (1)

Aykag (Fazıl Ahmed)

Elâzığ

Saact

Akpınar- (Muzaffer)
Saituğ (Rıza)

Balıkesir

Kastamonu

(4)

Kutman (Salâhattin)
Pekel (Ekrem)

Kütahya
Tekirdağ

Sarp Akadtmiti (36)

Tugaç (Hüsamettin)
GL Anılmış (Nihat)
Baytm (Arif)
İnönü (ismet)
Özalp' (GL Kâzım)
Alptoğan (Korgl. Abdullah)
Çambel (Hasan Cemil)
Gl. AtU (Âşir)
Gl. Tmaz (Naci)
Erkin (Behiç)
E rem (Ali Rn»)
llter (Aziz Samih)
Sökmeasüer (Şükrü)

Ağn
Ankara
Ankara
Ankara
Balıkesir
Bolu
Bolu
Bursa
Bursa
Çardan
Çoruh
Erzincan
Erzincan

Gl. Demirhan (Pertev)
Koçak (Şükrü)
GL Soydemir (Zeki)
GL Sökmen (İhsan)
Tör (Edip Servet)
GL Tursan (Şefik)
GL Bele (Refet)
Gl. Karabekir (Kâznn)
Ögel (Şükrü Âli)
Karacan (Şeraiettin)
Gl. Baku (Mürsel)
Ankan (Saffet)
Gl. Cebesoy (Ali Fuad)

Erzurum
Erzurum
Erzurum
Giresun
Gümüşane
içel
İstanbul
İstanbul
istanbul
Kars
Kocaeli
Konya
Konya

42 a.g.e., 438-446. ss.
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Pefcer (Receb)
gabcı (Mahmud Nedim)
Korgl. Artunkal (Ali Riza)
Ercin (Osman)
61. Düzgören (Seyfi)

Kütahya
Malatya
Manisa
Manisa
Mardin

Orfl. Çalışlar (Izzeddin)
Güney (Sadullah)
Incedayı (Cevdet Kerim)
Apak (Rahmi)
Uybadm (Cemil)

Muğîa
Muğla
Sinob
Tekirdağ
Tekirdağ

Harp Okulu (30)

Çatinkaya (Ali)
Bayrak (Halid)
61. Aipman (Refet)
Kamçıl (Atıf)
Akgöl (Eyüb Sabri)
GL Sevüktekin. (Kiaznn)
Ağaoğulları (Mehmet Edip)
Balkan (Fuad)
Kişioğlu (Hasan)
Fırat (Abdullah [ve Hukuk]
Altuğ (Salim)
Dumlu (Nafiz)
Gürak (İhsan) [?e Hukuk]
Yüzath (Fikret)
Erdoğan (Şevket)
Güreli (Recai)

Afyon K.
Ağn
Aydın
Çanakkale
Çorum
Diyarbakır
Edirne
Edirne
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Giresun
Giresun
Gümüşane
Gümüşane

Arscven (Celâl Esad) [ve Mül istanbul
kiye ve Sanayii Nefise]
Orhan (Zihni)
Kars
Toker (Nazmi)
Kayseri
Korgl. Doğan (Kemal)
Kırklareli
Tolon (İbrahim) [Jandarma]
Kocaeli
Uzgören (Yedit) [Kısmen]
Kütahya
Al paya (İrfan Ferid) [ve Hukuk] Mardin
Kdıcoğlu (Hakkı)
Muş
Tarcan (Selim Sırn)
Ordu
Fırat (Naşit)
Samsun
GL Eldeniz (Naci)
Seyhan
Esenbel (Atıf)
Sivas
Çelikkol (Sabri)
Tokad
Arat (Celâl)
Yozgad

Hukuk (M)

Taskapdı (Ali)
Aksoİey (Mebrure)
Bekata (Hıfzı Oğuz)
Kayaoğlu (Mihal)
ökmen (Mümtaz)
Yörük (Ziya) [Te Paris'te]
Aksoy (Numan)
Menderes (Adnan)
Burcu (Osman Niyazi)
Etçioğlu (Pertev) [Kısmen ve
idadi]
Onat (Hikmet)
örgeevren (Süreyya)
Gülek (Kasun) [Paris, Colombia, Londra, Kemine, Berlin
Üniversiteleri]
Düşünsel (Feridun Fikri) [ve
Paris'te]
Ertan (Muhtar)

Afyon K
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis

Osma Bülent)
Dilmen (İbrahim Neonu)
Ak güç (Atıf) [re Roma'da]
Pars (Muhittin Baha)
Arsal (Sadık Tahsin)
Çağri (Münir)
Başkaya (Yusuf) [Ehlîyetna
m eli]
Günver (Haydar)
Kiiçüka (Naili)
Gündüzalp (Mahmut Nedim)
Kaliagil (Feyzi)
Abadan (Yavuz) [ve Alman
ya'da]
özdamar (îstamat)
Aksoy (Ömer Asan)
Barlas (Cemil Said) [ve Alman
ya'da]
Kaleli (Bekir)

Bitlis
Burdur
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çorum
Denizli
Denizli
Denizli
Edirne
Erzincan
Eskişehir
Eskişehir
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
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Osten (Necati)
Kunt (Bekir Sıtkı)
Selçuk (Haindi)
Beriker (Türkan Cemal) [iki
sene ve idadi']
Güven (Ferid Celâl) [ve Sana
yii Nefise]
Komitan (Şefik)
Tugay (Şefik)
Turan (Kemal)
Tüzemen (Cemil)
Cimcoz (Salâh)
Göker (Galib Bahtiyar)
Hamal (Ferit)
Menemencioğlu (Kuman)
Sandal (Vehbi)
Birsel (Münir)
Çmar (Esat)
Köken (Rahmi)
Menteşe (Halil) [ve Paris'te}
Oran (Ekrem)
Köprülü' (Fuad)
Binkaya (Abidin)
Çelen (Hamdi)
Çoruk (Hilmi)
Baysal (Faik)
özsoy (Besid) [ve Yüksek Ti
caret]
Şatır (Mustafa Kemal)
Tüzel (Cafer)
ürgüblü (Suat Hayri)
Akea (Rajjıb)
Artel (Subhi)
Pek (Sedad)
Yargı (Salâh)
Bilgin (Vehbi)
Çumralı (Sedad)
Erguu (Şevki)
Karagülle. (Hulki)
Sılay (Terfik Fikret)

Giw*nın
Hatay
Hatay
içel
îçel
içel
İçel
İsparta
İsparta
istanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
istanbul
izmir
İzmir
izmir
İzmir
izmir
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konyı
K*ny*

Türel (Ali Bot/)' [ve Paris'te]
Tiridoğlu (Alâettin) [ve Pa
ris'te]
Edgüer (Ridvan Nafiz)
Uslu (Feytullah)
Ergin (Edib)
Menemencioğlu (Hasan)
Ki tabu (Hüsnü)
Şarlan (Hamdi)
Yanmbıvık (Muammer) [Kıs
men ve idadi]
Balta (Tahsin Bekir) [ve Ber
lin]
S irmen (Fuad) [ve Roma'da]
Zırh (AU,)
Bilsel (Cemil)
Ezgü (ihsan) [ve Mülkiye]
Çelik (Kemal)
Türkay (Behçet)
Atay (Cemil)
Sevük (Ismaü Habib)
Başak (İsmail Hakkı) [Kısmen
ve orta]
Dizdar (Eşref) [Kısmen]
Erişken (Kesai)
Poroy (Nâzım) [ve Paris'te]
Anamur (M Süreyya) [ve
Fransa'da]
Barutçu (Faik Ahmed)
Karadeniz (Raif)
Sılan (Necmeddin Sahir)
Berker (Kâzım) [ve Paris'te]
Berker (Nihad)
Arkant (Ziya) [Bir sene ve
lise]
Devrin (Şinasi) Jve Kollejde ve
Paris'te]
Kuyucak (Bâzım Atıf) [ve Ko
loni bia]

Konya
Kütahya
Manisa
Manisa
Mardin
Mardin
Muğla
Ordu
Ordu
Rize
Rize
Kize
Samsun
Samsun
Seyhan
Siird
Sinob
Sinob
Sivas
Sivas
Tokad
Tokad
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Tunceli
Urfa
Van
Yozgad
Zonguldak
Zonguldak.

idadi iigfi&mi görenler (İÜ)

Karan (Hayrettin)
.Esen (Ahmed)
Derairay (Ekrem)
Demirei (Eşref)

Babtamr
Bilecik
Edirne
Kaça

Taşçıoglu (Ömer)
Evliyaoglu (Kemal)
Yaycıoflu (Abdullah)
Bodrumlu (Avram Galanti)

Kayseri
Malatya
Maraş
Niğde
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Bleda (Mitil Şükrü) [ye Ce- Sivaa
nevre'de Fen tahsili]
Yurdakul (Abidin)
Sivas

Göksel (Temel)
Yanız (Lûtfi)

Trabzon
Trabzon

tik öğretim görenler (2)

Uğur (ismail Memed)

Sivas

Karabacak (Hasan)

Zonguldak

Jandarma Subay okulu (i)

Soler (Faik)

Kırşehir

Kollejde okuyanlar ($)

Gönenç (Mebrure)
Afyon K.
Türker (Berç) (ve Galatasaray] Afyotı K.

Pektaa (Mihri)

TMt Öğretimi yonnler

Çubukçu (Arif) [Kısmen]
Mıhçıoğlu (Halil Naci)
Engineri (Sekip)
inan (Atıf)
Yalçın (İhsan)
Selek (Cabir) [Fevriye Okula
Ticaret Kısmı]
Goksidan (Ali Reşat)
Akyüa (Ali Kâmi) [Darusşafa-

Ankara
Ankara
Burdur
Çankırı
Elâzığ
Gümüşane
Hakkâri
İstanbul

Malatya

(16)

Dikmen (Ah) [Darüsaafakal
Beuü (Halil.) [S. :2J
Çam (Salâhattin) [Galatasaray]
I&ık (Hikmet) [öğretmen Oku-

Kocacti
Kütahya
Seyhan
Sivaa

tal
Kitapçı (Kâmil)
Üçöa (Hasan)
Arvaı (ibrahim)
Korkma» (Salim)

Sivas
Tunceli
Van
Yozgad

Medrese do okumuş olaıdar (d)

Gerkeçer (Mustafa Fehmi)
Eker (ismet) [ve Rüştiye]
Sazak (Emin) [ve Hususi]
özdemir (Şefik) [Oamiüiezher]

Kursa
Çorum
Eskişehir
Gazianteb

İnankur (Emin)
üzdamar (Hüsnü)
Onat (Naim Hazım)
Kaplan (Rasih) [CamiÜlezher]

içel
İsparta
Konya
Maraş
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Mükmdis Okulu (11)

Börekçi (Basit)
Çağlar (Behçet Kemal) [Ma
den]
Arakan (İzzet)
Aydar (Kazım)
Korlel (Hüsnü) [Belçika'da
elektrik]
Epikmen (Sadettin) [Macaris
tan'da makine]

Ankara
Erzincan
litfkiqdi.ii:
İsparta
istanbul

Taner (Muhittin) [isviçre'de
elektrik]
Torgut (Şevket) [Almanya'da]
Fenmea (Refik) [ İsviçre'de
elektrik]
Aydın (Mitat)
Soyer (Razi)

Kayseri
Kırşehir
Kocaeli
Trabzon
Urfa

İzmir

Nüvap Okulu (1)

Dinç (Raif)

Erzurum

Orman Okulu (Yüksek) (3)

Yiğitoglu (Ali Kemal)
Karanıuğla (Cemal)

A nıasya

Sungur (Ahmed)

Yozgad

Muğla

Oria tahsil görenler (İT)

A talay (Kaim)

Asal (Faik)
Şedele (Kemal)
Ulus (Ahmed)
Türkmen (Abdülgani)
Akın (Zühtü)
özpazarba$ı (Memed Şevket)
Taner (Osman)
Temelli (Tevfii)

Çorum
Denizli
Diyarbakır
Giresun
Hatay
kjrklarçli
Malatya
Malatya
Malatya

Karausman (Kani)
Kotan (Kamu)
Dolunay (Bifat)
Mengi (Halid)
Belül (Hasan Cavit)
Trak (Nazmi)
Kovalı (Cemal)
Boztepe (Halil Nihad)

öğretmen Okulu

öymtJn (Hıfzıvrahman Raflît)
[Almanya'da]
Ocak (Osman) (ve Darülfünun
dan ehliye tnameli]
Elgün (NaJriye)
İlgaz (Hasena)
Atalay (Besim) [TJfikeekJ
Ulusoy (Hüseyin)
Yalman (Hamdi) [Yüksek]

Bolu
Diyarbakır
Erzurum
Hatay
Kütahya
Niğde
Ordu

Manisa
Mu*
Niğde
Niğde
Rize
Tekirdağ
Tokad
Trabzon

(13)

Kamu (Kemalettîn) [ve Paris
Uİomu Siyasiye Mektebi]
Erbay (Sabiba) [Yüksek]
Günaltay (Şemsettin) [Yüksek
ve Sorfaandan sertifikalı]
Ataç (Emin)
Abanozoğla (Salise)
Gürel (Ahmet)

HİM

Samsun
Sivas
Tekirdağ
Trabzon
Zongulda
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Özel $ğr&tin\ görtııler (28)

Sökmen' -(Tayfur)
Demir (Meoret)
Escndal (Memduh Şevket)
Akdoğan (Hasan)
Sağıroğln (Sabit)
Aykurt (tızet Ulvi)
.Şahin (Memed) [ve Rüştiye)
Ataç. (Hasan Fehmi)
Devrim (Ali Şelhun)
Karamursal (Ziya) [ve Rüşti
ye]
Bay ar (Celâl)
Onaran (Halid)
özoguz (Esad)
ödül (Şevket)

Antalya
Balıkesir
Bilecik
Çorum
Elâzığ
Eskişehir
(iazianteb
Gümüşane
Hatay
tstanbul
tzmir
tznrîr
Kars
Kırklareli

Sağrroglu (Halet) [ve Rüştiyel Malatya
Ertem (ismail) [ve orta]
Manisa
Menteşeoğl.H (Feridun Osman) Mu|la
fve orta]
Soylu (Faik) [ve Rüştiye]
Nagde
Tepeyrım (Hâzim)
Nafde
öztuzeu (Nail) [ve orta]
Samsun
Seyhan
Arıkoğlu (Damar)
Kılıçcıoğlu (fimin)
Sîird
Sevengil (Refik Aüraed)
Tokad
Eyiboglu (Dauiş)
Trabzon
Coşar (Hüseyin Sami) [ve tise] Urfa
Boya (Münib) [ve Rüştiye]
Van
Allıoğlu (Mahmud) [ve idadi] Yozgad
Karslıoğlu (Yusuf Duygu)
Yozgad

Potta ve Telgraf (Yüksek) (1)

Tarhan (Ali Rana) [Almanya istanbul
ve Belçika]

Hüştiyderte

Aktın (Nafıa)
Küçükler (Hulusi)

Amasya
Balıkesir

okmıuf otmlur (d)

Turan (İbrahim)
Tansan (Şeref)

Kırşehir
Zonguldak

Siyasal Bilyiler Okulu (56)

Çerce! (Haydar)
Uras (Esad)
Daldal (Fevzi)
Çarıklı (Hacim)
Tiritoğlu (Fahrettin)
Uzay (Yahya Sezai)
Adol (Hasan Şükrü)
Siren (Celâl Sait)
Camtez (Refet)
Erhan (Ahmed Münir)
Güvendiren (-Fatia)
Bulayrrh. (Rtsuhi)
Ergendi (Hami)
Renda (Mutafa Abdülhalik)

Afyon K.
Amasya

Ankârıı
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Bolu
Bolu
Bursa

Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale

Canlan

Kanaü (Mazhar Müfid)
Tuzun (Atıf)
Us (Asrın)
Kayaalp (Nuri)
Uluğ (Şeref)
Agrah (Fuad) [ve hukuk]
Akyürek (Aziz)
Göle (Münir Hüsrev)
Akkaya (Münjr)
Karaağaç- (Mükerrem)
Bayındır (Atrf)
Üİkmen (İsmail Hakkı)
Yalçın (Hüseyin Cahit)
Ad alan (Şevket)

Çoruh
Çoruh
Çoruh
Çorum
Diyarbakır
Elâzığ
Erzurum
Erzurum
Giresun
İsparta
İstanbul
İstanbul
İstanbul
izmir
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Saraçoğlu (Şükrü) [ve C«neyre]
Orbay (Ziya)
Kalaç (Ahmed Hilmi)
Kaosu (Nafi Atuf)
Yiğit (ibrahim.' Süreyya)
Okay (Kazım)
Pekcun (Hâmid) •
Uşaklı (Ömer Bedrettin)
Barkan (Emrullah)
Öker (Muttalip)
Kurdoğiu (Faik) [ve Brüksel
üniversitesi]
Tankut (Hasan Reşit)
Çamaş (İmaü)
Çakır (Hüsnü)

izmir

Samsun
Durukan (Zühtü)
Yürüker (Memed Ali)
Samsun
Uran (Hilmi)
Seyhan
Yegena (Ali Münif)
Seyhan
Tuncay (Saffet)
Siird
Ö/.lrak (Fayık)
Tekirdağ
Keşmir (Halid Nazmi)
Tokad
Pekel (Galibi
Tokad
Day (Sırrı)
Trabzon
Saka (Hasan) [ve Paris'te]
Trabzon
Tekeli (Esad)
Urfa
îo.nz (Sırrı)- [Ehliyetnameli ve Yozgad
idadi]
Erişi rgil (Emin)
Zonguldak
Vardar (Rifat)
Zonguldak

Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Kütahya
Malatya
Malatya
Manisa
Maraş
Ordu

Samsan

Tartın
Göktepe (Nuri) [Selanik]
Duru (Aziz)
Ege (Abidin) [ve Almanya 'da]
Tokad (Emin Aslan) [Montpellier ve Hukuk]
Çoçkan (Tahsin) [Halkalı]
Dikmen (Ahmet Hamdi) [Hal
kalı ve Almanya'da]
Erkmen (Muhlis) [ye Alman
ya'da]

Aydm
Bursa
Denizli
Denizli
Kastamonu
Konya

Okulu (12)

Hatipoğlu (Şevket Raşit) [ve
Almanya 'da[
özel (Yaşar) [ve Almanya'da]
Erten (Rıza) [ve Fransa'da]
Ülkmen (Lütfî) [ve Almanya'
da]
Öral (Cavit) [Almanya'da ve
Siyasi Bilgiler Yüksek Okulu]

Manisa
Mardin
Mardin
Seyhan

Kütahya

Teknik ve Sanat Okulu (Yükiek)

Dağhoğlu (Hikmet Turhan)
[Yüksek S. 0. Budapeşte]

Manisa

Antalya

(2)

Çobanoğlu (Fuad) [Yüksek Kırşehir
Teknik 0. Almanya ve Ameri
ka'da]

Tıp (47)

Dr,
Dr.
Dr.
Dr.

Selgiİ (Ahmed Hâmid)
Kahraman (Galip)
Kural (Hüsamettin)
Tunca (Cemal)

Dr. Alataş (Hulusi)

Afyon K,
Antalya
Antalya
Antalya
Aydm

Dr. 0 ermen (Mazhar)
Dr. Levent (Rina)
Dr. Suner (Muhlis)
Dr. Ülgen (Zihni)
Dr. Yeşilyurt (Ahmed Ruhi)

Aydın
Aydm
Bilecik
Bolu
Burdur
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Dr. Güraa (Refik)
Dr. Konuk (Sadi)
Dr. Simer (M. Talât)
Dr. Arkan (Akif)
Dr. Cantekin (Mustafa)
Dr. Kazaneıoğlu (Cemal)
Dr. Berkman (Hamdi)
J)r. Vz (Behçet)
Dr. öngören (ibrahim Tali)
Dr. Memik (Fatma)
Dr. Ağakay (Memed Ali)
Dr. (Janbülat (Muzaffer)
Dr. Melek (Abdurrahmaıı)
Dr. Berker (Muhtar)
Dr. Ataç (Galip)
Dr. Berksoy (Kemal C«nap)
[Profesör]
Dr. Diker (HayruUah) [Profe
sör]
Dr. Cura (Hüseyin Hulki)
Dr. örs (Kântran)
Dr. Oktay (Esad) [Moskova'da]

Bursa
Bursa
Bursa
Çankırı
Çorum
Çorum
Denizli
Denizli
Diyarbakır
Kdirne
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
içel
İstanbul
tstanbul
istanbul
İzmir
İzmir
Kars

Dr. Ecevit (Fahri) [Profesör]
Dr. Umay (Fuad)
Dr. Bürge (Fazıl Şerefeddin)
Dr. Irmak (Sadi)
Dr. Uludağ (Osman Şevki)
Dr. Deliİbaşı (Ali Süha)
Dr. Özelçi (Cafer)
Dr. Kâatçıîar (Sâada Emin)
[Cenevre Tıp Fakültesi]
Dr. Bayizit (Kemali)
Dr. Uras (Aziz)
Dr. Talay (Ra$iıu Ferid) [ve
Paris'te]
Dr. Demir (Vehbi)
Dr. Sezer (Zeki Mesut)
Dr. Dilemre (Saim. Ali) [Ordi
naryüs Prof.]
Dr. Satır (Kemal)
Dr. Kökdemir (Baha'eddLn) [ve
Amerika'da]
Dr. Barkın (Rebii) (Frankfurt
Tıp Fakültesi]

Kastamonu.
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Maraş
Mardin
Niğde
Ordu
Ordu
Rize
Seyhan
Sinob
Zonguldak

îicaret Okula (Yüksek) (2)

Sabuncu (ismail) [ve Hukuk]

Baydar (Nasuhi)

Giresun

Malatya

Topçu Mühendis okuhı (i)

Gl. Durukan (Eyttp)

Hatay

Gl, Durudogaa (Hasan)

tlıUvtrdU

Baltacıoğlu (Ismayıl Hakkı)
[Tabiiye]
Pasın (Rrfkı Refik) [Sorbon]
Atay (Falih Rıfkı) [Edebiyat]
Baykan (Belkis) [Tabiiye]
Eriş (Muammer) [Riyaziye]
Sümer (NuruUah Esat) [Ber
lin ve Frankfurt - ve hukuk]
Levend (Agâh Sırn) [Edebi
yat]

Afyon K
Ağn
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Aydm

Kars

(34)

Uzungarşıh (İsmail Hakkı)
[Edebiyat]
Banguoglu (Tahsin) [Edebi
yat]
Özçağlar (Cemil) [Fen]
Gün tekin (Reşat Nuri) [Ede
biyat]
Onay (Talât) [Edebiyat]
Sayar (Ayet) [Londra Üniver
sitesi İktisat Fakültesi]

Balıkesir
Bingöl
Bolü
Çanakkale
Çankırı
Giresun
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Esmer (Ahmet Şükrü) [Nevyork • Kebmbaia]
Gövsa (İbrahim Aleetün) [Hukuk ve Cenevre'de Pedagoji]
Oyman (Fakihe) [Coğrafya]
Anman (Banal) [Sorbon - Ede-

İstanbul

Sarhan (Haldun) [Neuchatel
Tie. Mak. Londra Br. F. Ham
burg İktisat Dok. re Ankara
Hukuk]
Taapınar (Ahmet Hamdi) [Edebiyat]
Isccn (Şansa) [Tabiiye]
Orncoğlu (Hulusi) (ilahiyat]
Sadak (Necmettin) [Lîyoh Univûrsitesî]
Sirer (Beşst Şemsettin) [Edebi-

istanbul
İstanbul
İzmir

biyat]

Yunus (Şakime) [Fen]
Yücel (Hasan Ali) [ve Yüksek
Muallim Mektebi] (Edebiyatı
Dursunoglu (Cevat) [Almanya'd a fdatfe]
Tamaç, (Nuri) [Kimya Ş. ve ectacı]
Taakîran (Tezer) [Edebiyat]
Binal (Muhsin Adil) [Tabiiye
Ş, ve Fransa'da]
Gökmen (Fatin) [Fen FaVüttesi vo Medroa*]
Bayrır (Hikmet) [Sorban]

İzmir
izmir
Kars

Manii*

Maraş
Seyhan
Sinob
Sivas
Sivas

yat]

Kastamonu
Kastamonu
Konya
Konya
Manita

Deveti (Maammer) [Fen Ve Tokad
Dişçi]
Tecer (Ahmet Kutsi) [Felsefe, Urfa
Halkah Ziraat ve Yüksek Mu
allim Mektebi]
Yetkin (Srart Kemal) [Kermes Urfa
üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi]

Vakıflar (d)
Bekit (Büstü)

Diyarbakır

VeUritur (S)

Esen (Ali Bısa)

Siird

Batu (Salâhattin) [vo Hanovru ve Berim Yüksek Ziraat]

Çanakkale
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Milletvekillerinin Bildikleri Yabancı Dillere Göre Tasnifi

«
Aîmaııca ($4)

Türker (BerçJ
Tugaç (Hüsamettin)
Yiğitoğlu (Ali Kemal)
Aksoley (Mebrure)"
Gl. Anılmış (Nihat) [Az]
Atay (Falih Rıfkı)
Baytnı (Arif)
Börekçi (Raşit)
Çbukçn (Arif) [Az]
İnönü (İsmet)
Daghoglu (Hikmet Turhan)
Dr. Kural (Hüsamettin)
Sökmen (Tayfur) [Az]
Sümer (Nurullah Esat)
01. Aipman (Refet)
Dr. Levent (Rıza)
Gülek (Kasım)
Banguoğlu (Tahsin)
Çam bel (Hasan Cemil)
Üymcn (Hıfzırrahman Raşit)
Enginarı (Sekip)
Batu (Salâh attin)
Dr. Arkan (Akif) [Az]
înan (Atıf)
Brem (Ali Rıza)
Dr. Kajaficıoğlu (Cemal) [Az]
Ege (Abidin)
01. Sevüktekin (Kiazım)
Üter (Aziz Samih)
Akyürek (Aziz)

Gl. Demirhan (Pertev)
Gl. Soydemir (Zeki)
Abadan (Yavuz)
Barlas (Cemil Said)
Dr. Canbolat (Muzaffer)
KateH (Bekir) [Az]
Dr. Melek (Abdurrahman)
Gl. Sökmen (İhsan)
01. Durukan (Eyüp)
Koraltan (Refik ( [Az]
Gl. Tursan (Şefik)
Baymdrr (Atıf)

Afyon K.
Ağn
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Aydın
Aydın
Bilecik
Bingo)
Bolu
Bolu
Bardur
Çanakkale
Çankırı
Çankırı
Çoruh
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Eskişehir
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Hatay
İçel
içel
istanbul

GL. Bele (Refet)
Dr. Berksoy (Kemal Cenah)
Goker (Galib Bahtiyar)
Gl. Karabekir (Kâzım)
Karamursal (Ziya) [Az]
Sandal (Vehbi)
Tarhan (Ali Rarfa)
Demirci (Eşref)
Dursunoğlu (Cevat)
Gl. Durudoğan (Hasan)
Dr. Oktay (Esad)
Taşkıran (Tezer) [Az|
Taner (Muhittin)
ürgüblü (Suat Hayri) [Az]
Oobanoğlu (Fuad)
Tbrgut (Şevket)
01 Baku (Mürsel)
Dr. Bürge (Fazıl Şerefeddin)
Fenmen (Refik) [Az]
Arıkan (Saffet)
Bilgin (Vehbi) [Az]
01. Cebesoy (Ali Fuad)
Dikmen (Ahmet Hamdi)
Dr. İrmak (Sadi)
Rrkmen (Muhlis).
Poker (Recep)
üzgören (Vedit)
Barkan (Emrullah)
Zabcı (Mahmud Nedim)
Hatipoğlu (Şevket Raşit)
Özcy (Yasar).
Sarhan (Haldun)
Taırkut (Hasan Beş id)
Ülkümen (Lûtfi)
Orgl. Çalışlar (îzzeddin)
Bodrumlu (Avram Galanti)
Akyazı (Şevket)Balta (Tahsin Bekir)
Dr. Dilenire (Saim Ali)
Amiral Engin (Fahri)
Ankoflu (Damar)

İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
.îstaabul
İstanbul
istanbul
Kars
Kars
Kars
Kars.
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kırşehi r
Kırşehir
Kocaeli
Kocaeli,
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütalıya
Kütahya
Kütahya
Malatya
Malatya
Manisa
Manisa.
Mania»
Maraş
Mardin
Mu|îa
Niğde
Ordu
Rize
Rize
Samsun
Seyhan

43 a.g.e., 447-454. ss.
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GL Eldeniz (Naci)
Oral (Cavit)
Sadak (Necmettin)
S irer (Reşat Şemsettin)
Apak (Rahmi)

CeUkkol (Şabri) [Az]
Develi (Muammer)
Sılan (Necmeddin Sahir)
Berker (Kâzım)
Arat (Celâl)
;Dr. Barkın (Rebi)

Seyhan
Seyhan
Sivas

Sivas
Tekirdağ

Tokad
Tokad
Tunceli
Urfa

Yozgad
Zonguldal

Arapça (31)

Dağkoğlu (Hikmet Turhan)
Uzay (Yahya Sezai)
Uzunçarşdı (lamaü Hakk)
Gerçeker (Mustafa Fehmi)
Güvendiren (Fatîn)
Bekit (Rüştü)
Sağıroğlu (Sabit) [Az]
Dine (Raif)
Ozdamaj (Şefik)
Devrim (Ali Şelhum)
Selçuk (Hamdi [Az]
Türkmen (Abdülgani) [Az]
İnankur (Emin)
ÖVdamar (Hüsnü)
Sandal (Vehbi)
Köprülü (Fuad)

A tıtaiya
Balıkesir
Balıkesir
Borsa
Bursa
Dİyarbakı r
Elâzığ
Erzurum
Gazianteb
Hatay
İiatay
Hatay
İçel

İsparta
İstanbul
Kart

Seler (Faik)
Gökmen (Fatin)
Karagülle (Hulki)
Onat (Naira Hazim)
Atalay (Besim)
Barkan (EmruUsh)
Kaplan (Rasih)
Tankut (Hasan Reşid)
Dr. Uras (Aziz)
Bodrumlu (Avrara Galanti)
Tepeyran (Hâzim)
Başak (İsmail Hakkı)
Günaltay (Şemsettin)
Arvas (İbrahim)
Arat (Celâl)

Kırşehir
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Malatya
Maraş
Maraş
Mardin
Niğde
Niğde
Sivas
Sivas
Van
Yozgad

Bulgarca (2)

Korgl. Arrunkal (Ali Rıza) [Or Manisa
ta]

Tekel (Galib)

Tokad

Srm*nic4 (6)

Türker (Berç)
Unu (Esad)
Daldal (Fevzi)

Afyon K,
Amasya
Ankara

Atay (Cenûl) [Az]
Başak (İsmail Hakkı)
Boya (Münih)

Sinob
Sivas
Van

Partça (22)

Tııgaç (Hüsamettin)
Uzay (Yahya Sezai)
Uzunçarşalı (İsmail Hakk)
Esendal (Memduh Şevket)
Gerçeker (Mustafa Fehmi)

Agn
Balıkesir
Balıkesir
Bilecik

Bum

Eker (İsmet)
Sağıroğlu (Sabit)
Dinç (Raif)
İnankur (Emin)
Köprülü (Fuad)

Çorum
Elâzığ
Erzurum
İçel
Kars
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Götanen (Fatin)
Karagülle (ffulki) [A a]
Onat (Naîm Hazim)
Atalay (Besim)
Bayur (Hikmet)
Tepeyran (Hazim)

Sevük (İsmail Habib)
Ba§ak (İsmail Hakka)
flünaltay (Şemsettin)
Kitapçı (Kâmil)
Arvas (İbrahim)
Dr. Barkın (Rebi)

Konya
Konya
Konya
.Kütahya
Manisa
Niğde

Sinob
Sivas
Sivas
Sivas
Van
Zonguldak

Fransttca (311)

Baltaçıoglu (İsmail Hakkı)
Çerçel (Haydar)
Çetinkaya (Ali)
Gönenç (Mebrure)
Dr. Selgil (Ahmet Hâmid)
Türker (Berç)
Fanin (Rrfkı Refik)
Tugaç (Hüsamettin)
Tarhan (ZeH)
Uras (Esad)
Yiğitoğln (Ali Kemal) [Az]
Aksoîey (Mebrure) [Az]
Gl. Anılmış (Nihat)
Atay (Falih Rrfkı)
Baykan (BeUris)
Baytm (Arif)
Bekata (Hıfzı Oğuz)
Börekçi (Raşit)
Çubukçu (Arif) [Az]
Daldal (Fevzi)
Eria (Muammer)
İnönü (tsmet)
Kayaoğlu (Mihal) [Az]
Yörük (Ziya)
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan)
Dr. Kahraman (Galip)
Dr. Kural (Hüsamettin)
Sümer (NuruHah Esat)
Dr. Tunca (Cemal)
Dr, Alataş (Hulusi)
Gl. Alpman (Refet)
Dr. Germen (Mazhar)
Levend (Agâh Sırrt)
Dr. Levent (Rıza)
Çarıklı (Hacim)
Gl. Özalp (Kâzım)
Tiritoğlu (Fahrettin)
Uzay (Yahya Sezai) [Az]
Uzuaçarşılı (İsmail Hakkı)

Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Afyon K
Afyon K.
Ağrı
Ağrı
Amasya
Amasya
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara

Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Antalya
Ajıtalya
Antalya
Aydm
Aydın
Aydın
Aydm
Aydm
Balıkesir
BalıkesİT
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir

E sandal (Memdnh Şevket)
Gülek (Kasım)
Dr. Suner (Muhlis)
B&ngacğiu (Tahsin)
Düşünsel (Feridun Fikri)
Ertan (Muhtar)
Osma (Bülent)
Adal (Hasan Şükrü)
Korgl. Alptoğan (Abdullah)
Çambel (Hasan Cemil)
Gzçağlar (Cemil)
Siren (Celâl Sait)
Dr. Ülgen (Zihni)
Dilmen (İbrahim Necini)
Engineri (Sekip)
Dr. Yeşüyurt (Ahmet Ruhi)
Akgüç (Atrf)
Canıtez (Refet)
Erlıan (Ahmet Münir)
Dr. Güran (Refik)
Güvendiren (Fatin)
Dr. Konok (Sadi)
Pars (Muhittin Baha)
Dr. Simer (M. Talât)
Gl. Tınaz (Naci)
Arsal (Sadık Tahsin) [Az]
Batu (Salâhattin)
Bulayırlr (Bnsnhi)
Ergenela (Hilmi)
Güntekin (Reşat Nuri)
Kamçıl (Atıf) [Az]
Dr. Arkan (Akif)
Erkin (Behiç)
Renda (Mustafa Abdülhalik)
E rem (Ali Rıza)
Kansu (Mazhar Mflfirt)
TÜzün (Atrf)
Us (Asım)
AkgSl (Eyüp Sabri)

Bilecik
Bilecik
Bilecik
Bingöl
Bingöl
Bitlis
Bitlis
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Burdur
Burdur
Burdur
Bursa
Bursa
Borsa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çankırı
Çankırı
Çankırı
Çoruh
Çoruh
Çoruh
Çoruh
Çorum
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Dr. Kazancıoğlü (Cemal)
Dr. CanteMn (Mustafa)
Kayaalp (Nuri)
Dr. Berkmau (Hamdi)
Ege (Abidia)
Tokad (Emin Aslan)
Dr. Uz (Behçet
Dr. Öngören (ibrahim Tali)
Gl. Semirt ekin (Kiazrm)
Uluğ (Şeref)
Gündüzalp (Mahmud Nedim)
Dr. Memik (Fatma)
Ağralı (Fuat)
Ay kaç (Fazıl Ahmed)
Çağlar (Behçet Kemal)
îlter (Aziz Sami)
Sökmçnsûer (Şükrü)
Akyürek (Aziz)
Altuğ (Salim)Gl. Demirhan'(Pertev)
Göle (Münir Hüsrev)
Koçak (Şükrü)
Gl. Soydemir (Zeki)
Abadan (Yavuz)
Arakan (izzet)
Aykurt (İzzet Ulvi)
özdamar (Istamat)
Dr. Ağakay (Memet Ali)
Aksoy (Ömer Asam)
Barlas (Cemil Said)
Dr. Canbolat (Muzaffer)
Kaleli (Bekir)
Dr. Melek (Abdurrahnun)
özdemir (Şefik)
Akkaya (Münir)
Gürak (İhsan)
Oaten (Necmi)
Gl. Sökmen (îhsan)
Erdoğan (Şevket)
Güreli (Recai) [Az]
Selek (Cabir)
Tör (Edip Servet)
Gl. Durukan (Eyüp)
İlgaz (Basene) [Az]
Selçuk (Hamdi) [Az]
Dr. Berker (Mnhtar)
Güven (Ferid Celâl)
Koraltan (Refik)
Tugay (Şefik)

Çorum
Çorum
Çorum
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Edime
Edirne
Elâzığ
Elâzığ
Erzincan
Erzincan
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Gümüşane
Gümüaane
Gümüşane
Gümüşane
Hatay
Hatay
Hatay
içel
içel
içel
içel

Gl. Tursan (Şefik)
Aydar (Kâzım)
Turan (Kemal)
Tüzeman (Cemil) [Az]
Akyüz (Ali Kami)
Arseveû (Celâl Eaad)
Dr. Ataç (Galip)
Bayındır (Atıf)
Gl. Bele (Refet)
Dr. Berksoy (Kemal Cenap)
Cimeoz (Salâh)
Dr. Diker (Hayrullah)
Esmer (Ahmed Şükrü)
Göker (Galib Bahtiyar)
Gövsa (İbrahim Alâettin
Gl. Karabekir (Kazım)
Karamursal (Ziya)
Kortel (Hüsnü)
Menemencioğlu (Numan)
Öymen (Fakihe)
Sandal (Vehbi)
Tarkan (Ali Bana)
Ülkümen (ismail Hakkı)
Yalcın (Hüseyin Cahit)
Adalan (Şevket)
Anman (Benal)
Bayar (Celâl)
Birsel (Münir)
Dr. Cura (Hüseyin Htilki)
Çınar (Esat)
Menteşe (Halil)
Onaran (Halid)
Oran (Ekrem)
Dr. örs (Kamran)
Saraçoğlu (Şükrü)
Yunus (Şenime) [Az]
Yüeel (Hasan Ali)
Dursunoğlu (Cevat
Gl. Durudoğan (Hasan)
Karacan (Şerafettin)
Köprülü (Fuad)
Dr. Oktay (Esad) [Az]
özoguz (Esad)
Coşkan (Tahsin)
Dr, Ecevit (Fahri)
Tamaç (Nuri)
Taşkrran (Tezer)
Baysal (Faik)
Kalaç (Ahmed Hilmi)

içel
İsparta
İsparta
İsparta
İstanbul
İstanbul
istanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
istanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
istanbul
İstanbul
İstanbul
istanbul
izmir

izmir
İzmir
İzmir

izmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir

İzmir
İzmir
izmir
Kars
Kars
Kars
Kars
Kara
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
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Taner (Muhittin)
Toker (Nazmi)
U'rgüblü (Saat Hayri)
Kaosu (Nafi Atüf)
Dr. Umay (Fuad)
Çobauoğlu (Fuad)
Torgut (Şevket)
GL Baku (Mûrsel)
Dr. Bürge (Fazıl Şerefeddin)
Dikmen (Ali)
F erimen (Refik)
Tolon (tbrahim)
Yiğit (ibrahim Süreyya)
Ankan (Saffet)
Binal (Muhsin Adil)
GL Cebesoy (Ali Fuad)
Çumrah (Sedad)
Ergun (Şevki) [Az]
Gökmen (Fatin)
Karagülle (Hulki)
ükay (Kâzım)
Türel (Ali Rıza)
Dr. Uludağ (Osman Şevki)
Atalay (Besim)
Dr. Delübaşı (Ali Süha)
Erkmen (Muhlis)
Kutman (Salâhattin)
Pekcan (Hâmit)
Peker (Receb)
Tiridoğlu (Alâettia)
Uşaklı (Ömer Bedrettin)
Uzgoren. (Vedit)
Barkan (hhnrullah)
Baydar (Nasuhi)
öker (Muttalip)
Dr. özelçi (Cafer)
PekUa (Mihri)
Zabeı (Mahmud Nedim)
Korgl. Artunkal (Ali Rıza)
Bayur (Hikmet)
Edgüer (Rıdvan Nafiz)
Ercin (Osman)
Hatipoğlu (Şevket Basit)
Dr. Kââtsılar (Saâda Emin)
Kurdoglu (Faik)
Özey (Yaşar)
Sn ruh an (Haldun)
Uslu Feyzullah)
Dr. Bayizit (Kemali)

Kayseri
Kayseri
Kayseri,
Kırklareli
Kırklareli
Kırşehir
Kırşehir
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Maraş

Tankut (Hasan Reşit)
Tan pınar (Ahmet Hamdi)
Alpaya (irfan Ferid)
GL Düzgören (Seyfi)
Erten (Rıza)
Menemencioğlu (Hasan)
Dr. Uras (Aziz)
ülktrmen (Lûtfi)
OrgL Çalışlar (İzzeddia)
Güney (Sadullah)
Karamuğla (Cemal) [Az]
Kitabeı (Hüsnü)
Menteşepğlu (Feridun Osman)
Bodrumlu (Avram Galanti)
Soylu (Faik)
Dr. Talay (Rasim Ferid)
Tepeyran (Hâzim)
Çamaş (İsmail)
Dr. Demir (Vehbi)
Dr. Sezer (Zeki Mesut)
Tarean (Selim Srrrı)
Yarımbıyik (Muammer [Az]
Balta (Tahsin Bekir)
Dr. Dilemre (Saira, Ali)
Kamu (Kemalettin)

Sirmeu (Fuad)
Bilsel (Cemil)
Çakır (Hüsnü)
Durukan (Zühtü)
öztüzcu (Nail)
Yörüker (Mehmed Ali)
Çam (Salâhattin)
GL Eldeniz (Naci)
Işcen (Şemsa)
Oral (Cavid)
Dr. Satır (Kemal) [AzJ
Uran (Hilmi)
Yegena (Ah Münif)
Esen (Alı Rıza)
Tuncay (Saffet )
Türkay (Behçet) [AzJ!
Atay (Cemil)
Incedayı (Cevdet Kerim)
Dr. Kökdemir (Bahattin)
Sevük (ismail Habib)
Başak (ismail Hakkı) [Az]
Bleda (Mitat Şükrü)
Dizdar (Eşref)
Esenbel (Atıf)

Maraş
Maraş
Mardin
Mardin
Mardin
Mardin
Mardin
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Rize
Rize
Rize
Rize
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Siird
Siird
Siird
Sinob
Sinob
Sinob
Sinob
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
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Günaltay (Şemsettin)
Işık (Hikmet)
Kitapçı (Kâmil)
Sadak (Necmettin)
Sirer (Reşat Şemsettin)
Yurdakul (Abidin)
üztrak (Fayik)
Pekel (Ekrem)
Uybadm (Cemil)
Çelikkol (Sabri) [Az]
Develi (Muammer)
Keşmir (Halid Nazmi)
Pekel (Galib)
Poroy (Nâzım)
Sevengil (Refik Ahmet)
Abanozoğîu (Salise) [Az]
Anamur (M. Süreyya)
Aydm (Mitat)
Barutçu (Faik Ahmed)

Sivas
Sivas
Su as
Sivas
Sivas
Sivas
Tekirdağ
Tekirdağ
Tokad
Tokad
Tokad
Tokad
Tokad
Tokad
Tokad
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon

Boztepe (Halil Nihat)
Day (Sırrı)
Saka (Hasan)
Sılan (Necmeddin Sahir) [Az]
Berker (Kâzım)
Coşar (Hüseyin Sami)
Soyer (Razi)
Tecer (Ahmed Kutsi)
Tekeli (Esad)
Yetkin (Suut Kemal)
Arvas (İbrahim)
Arat (Celâl)
Içöz (Sum)
Sungur (Ahmed)
Dr. Barkın (Rebi)
Devrin (Şinasi)
Kuyucak (Hâzini Atrf)
Vardar (Rifat)

Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Urfa
Urfa
Urfa
Urfa
Urfa
Urfa
Van
Yoagad
Yozgad
Yozgad
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak

îbranic* (1)

Bodrumlu (Avram Galanti)

Niğde

İngilizcç (5$)

Baltaeıoğlu (İsmail Hakki)
Çetinkaya (Ali)
Gönenç (Mebrure)
Türkçr (Berç)
Pasin (Bıfkı Refik)
Uras (Esad)
Eriş (Muammer)
İnönü (İsmet)
Sümer (Nurullah Esat)
Menderes (Adnan)
Gülek (Kasım)
Adal (Hasan Şükrü)
Çam bel (Hasan Cemil)

Engin eri (Sekip)
Renda (Mustafa Abdülhalik)
Dr. Uz (Behçet) [Az]
Dr. öngören (İbrahim Tali)
Aykaç (Fazıl Ahmed)
Çağlar (Behçet Kemal)

Afyon K
Afyon K.
Afyon K
Afyon K
Ağrı
Amasya
Ankara
Ankara
Antalya
Aydın
Bilecik
Bolu
Bolu
Burdur
Çankırı
Denizli
Diyarbakır
Elâzığ
Erzincan

Akyürek (Aziz)
Gl. Demirhan (Pertev)
Aksoy (Ömer Asım)
Özdemir (Şefik)
Sayar (Ayet)
Selek (Cabir)
Gl. Durukan (Eyüp)
Akyüz (Ali Kâmi) [Az]
Bayındır (Atıf)
Denizmen (Ahmed Hamdi)
Eemer (Ahmed Şükrü)
Karamursal (Ziya) [Az]
Tarhan (Ali Rana)
Yalçın (Hüseyin Cahit)
Birsel (Münir) [Az]
Taşkıraa (Tezer)
Urgüblü (Suat Hayri)
Çobanoğlu (Fuad)
Torgut (Şevket)

Erzurum
Erzurum
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Gümüşane
Hatay
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul

İzmir

Kastamonu
Kayseri
Kırşehir
Kırşehir
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Dr. Bürgo (Fazıl Şerefeddin)
Uzgöreo. (Vedît)
Pektaş. (Mflxri)
Bayur (Hikmet)
Kurdoğlu (Faik)
Sarhau (Haldun)
Bodrumlu (Avram GaJanti)
Akyazı (Şevket)
Balta (Tahsin (Bekir)

Amiral Engin (Fahri)
Yegena (Ali Münif)
Dr. Kökdcmır (Bahaddin)
Apak (Rahmi)
Keşmir (Halid Nazmı)
Tecer (Ahmet Kutsi) [Az]
Devrin (Şinasi)
Kayacak (Hazım Atıf)
özene i (Yusuf Ziya)

Kocaeli
Kütahya
Malatya
Manisa
Manisa
Manisa
Niğde
Ordu
Rize

Samsun
Seyhan
Sinob
Tekirdağ
Tokad
Urfa
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak

İspanyolca (3)

Türk*.' (Borç)
Çobanoğlu (Fuad)

Afyon K.
Kırşehir

Türker (Bere
Pasin (Rıfkı Refik)
Akgüo (Atıf)
Duru (Aziz) [Az]
Ergeneü (Hilmi) .
Yalçın (Hüseyin Cahit)

Afyon K.
Ağn
Bursa
Bursa
Çanakkale
istanbul

Boya (Münih)

Van

Dr, Oktay, (Eead)

Kars

Bodrumlu (Avram Galan ti)

Niğde

İtalyanca (12)

Sarhau (Haldun) [Az]
Bodrumlu (Avram Galaliti)
Balta (Tahsin Bekir)
Sirmen (Fuad)
Bleda (Mitat Şükrü)
Celâl (Arat)

Niğde
Rize
Bize
Sivas
Yozgad

Kürtçe (1)

Latince (2)

Balta (Tahsin Bekir)

Rize

Macarca (2)

Dağlıoğlu (Hikmet Turhan)

Antalya

Epikmen (Sadettin)

İzmir

Rumca (18)

Türiter (Bere)
Kayaoglu (Mihal)
Dr. Levent (Boa)
Güvendiren (Fatin)
Renda (Mustafa Abdülhalik)
Ozdamar (îstamat)
Dr. Ağakay (Memed Ali)
Akkaya (Münir)
Gl. Sökmen. (İhsan)

Afyon TSL
Ankara
Aydım'
Bursa
Çankırı
Eskişehir
Gazianteb
Giresun
Giresun

(tüneli (Recai)
Arman (Benal)
Karaosman (Kani)
Orgl. Çabalar (izzettin)
Bodrumlu (Avram Galanti)
D arakan (Zühtü)
Uran (Hihni)
Esenbel (Atıf)
Day (Sim)

Gümüşane
izmir
Manisa
Muğla
Niğde
Samsun
Seyhan
Sivas
Trabzon

Rusça (12)

Esendal (Memduh Şevket)
llter (Aziz Samih)
Altuğ (Salim) [Az]
Koçak (Şükrü)
Gl. Sökmen (ihsan)
GL Durnkan (Eyüp) [As]

Bilecik
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Giresun
Hatay

Gl. Karabekir (Kâzım)
Dr. Oktay (Esad)
Torgut (Şevket)
Korgl Artünkal (Ali Rıaa)
Gl. DüzgÖren (Seyfi) [Az]
Apak (Rahmi)

istanbul
Kars
Kırşehir
İfanıza
Mardin
Tekirdağ
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Milletvekillerinin İhtisaslarına Göre Tasnifi

44

Ad/df.t v* hukttk (62}

Taakapüi (Ali)
Akscley (Mebrure)
Bekata (Hrfzı Ogua)
Kayaoğlu (Mibal)
ökmaa (Mümtaz)
YSrftk (Ziya)
Akaoy (Numan)
Menderes (Adnan)
Burcu (Osman Niyazi)
Onat (Hikmet)
örgeveren (Süreyya)
Esen (Ahmet)
Düşünsel (Feridun Fikri)
Ertan (Muhtar)
Osma (Bülent)
Akgüg (Atıf)
Pars (Muhittin Baha)
Arsal (Sadık Tahsin)
Çağıl (Münir)
Kayaalp (Nuri)
Başkaya (Yusuf)
Küçüka (Naili)
Kalfagil (Feyzi)
Dinç (Baif)
Abadan (Yavuz)
özdamar (Istamat)
Akaoy (Ömer Asım)
Barlas (Cemil Sait)
Kaleli (Bekir)
Osten (Necini)
Kunt (Bekir Sıtkı)
Selçuk (Hamdi)
Koral tan (Refik)
Tugay (Şefik)
Taran (Kemal)
Tüzemes (Cemil)
Hamal (Ferit)
Birsel (Münir)
Menteşe (Halil)
Oran (Ekrem)
Saraçoğlu (Şükrü)

Afyon Karahisar
Ankara
Ankara (re ekonomi ve basın)
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Aydrrj (ve çiftçilik)
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Bilecik
Bineni
Bitlis
Bitlis
Buna
Bursa (ve edebiyat)
Çanakkale
Çorum
Çorum (ve idare v«» maliye)
Denizli (ve tan m)
Denizli
Erzincan (vo çiftçilik)
Erzurum
Eskişehir (ve ekonomi)
Eskişehir
Gazianteb (ve edebiyat ve dil ve
Gazianteb (ve ekonomi)
•Gazianteb (ve askerlik ve ekonomi
Giresun
Hatay (vo edebiyat)
Hatay
İçel (ve idare)
İçel
İsparta (ve basra ve ticaret)
İsparta
İstanbul
İzmir
izmir (ye çiftçüüc)
Irmı»

îanİr (Ve ekonomi.)

44 a.g.e., 455-467. ss.
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Bhıkaya (Abidin)
özsoy (Basit)
Şatır (Mustafa Kemal)
Tüzel (Cafer)
Urgüblü (Suat Hayri)
ödül (Şevket)
Akça (Ragıb)
Pek (Sedad)
Yargı (Salâh)
Bilgiiı (Vehbi)
Çumralı (Sedad)
Brgun (Şevki)
Karagülle ^Hulki)
Sılay (Tevfik Fikret)
Türel (Aü Rıza)
Tiridoğlu (Alâettin)
Barkan (Emnülah)
Uslu (Feyzullah)
Kaplan (Raaih)
Ergin (Edip)
Menemencioğlu (Hasan)
Şarlan (Hamdi)
Balta (Tahsin Bekir)
S irmen (Fuad)
Zırh- (Aü)
Bilsel (Cemil)
Ezgü (İhsan)
Çelik (Kemal)
Tuncay. (Saffet)
Türkay (Behçet)
Atay (Cemil)
Erieken (Resai)
Poroy (Nazım)
Anamur (M. Süreyya)
Barutçu (Faik Ahmed)
Karadeniz (Raif)
Sılan (Necmeddm Sahir)
Berker (Kâzım)
Berker (Nihad)
Karslıoğiu (Yusuf Duygu)
Devrim (Şinasi)

Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri (ve maliye)
Kayseri
Kırklareli (ve çiftçilik)

Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya (ve millî eğitim)
Konya
Konya (ve idare)
Konya

Konya.
Konya
Kütahya
Malatya (ve dil)
Manisa
Maraş (ve içtimaiyat)
Mardin (ve idare)
Mardin (ve idare)
Ordu
Rize (ve ekonomi ve siyasi ilimle
Rize
Rize (ve ticaret)
Samsun (Devletler hukuku)
Samsun

Seyhan
Siird
Siird
Sinob
Tokad
Tokad
Trabzon (ve ekonomi)
Trabzon

Trabzon
Tunceli (ve idare ve basra)
Urfa
Van
Yozgad (ve taran)
Zonguldak

Askerlik

Çetinkaya (Ali)
Bayrak (Halid)
Tugaç (Hüsamettin)

(67)

Afyon Karahisar
Ağn
Ağrı (ve idare)
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Gl. Anılmış (Nihat)
Baytın (Arif)
İnönü (İsmet)
Gl. Aipman (Refet)
Gl. Özalp (Kâtım)
Korgl. Alptoğan (Abdullah)
«.'iiın be t (Hasan Cemil)

Gl- Atlı (Aşir)
«1. Tınaz (Naci)
Kamçıl (Atıf)
Erkin (Bebiç)
E rem (Ali Rıza)
(Akgöl. (Eyüb Sabri)
Gl. Sevük tekin (KLaznn)
Ağaoğulian (Memet Edip)
Balkan (Fuad)
Kişioğlu (Hasan)
Fırat (Abdûlhak)

Uter (Aziz Samih)
Sökmensûer (Şükrü)
Altuğ (Salim)
Gl. Domirhan (Pertev)
Dumlu (Nafiz)
Koçak (Şükrü)
Gl. Soydemir (Zeki)
Gürak (İhsan)
Gl. Sökmen (İhsan)
TSzath. (Fikret)
Erdoğan (Şevket)
Güreli (Recai)
Tör (Edip Servet)
Gl. Durukan (Eyüp)
GL Tursan (Şefik)
Gl. Bele (Refet)
61. Karabekir (Kâzım)
ögel (Şükrü Ali)
Gl. Durudoğan (Hasao)
Karacan (Şerafettin)
Orhun (Zihni)
Toker (Nazmi)
Knrgl. Doğan (Kemal)
Seler (Faik)
Gl.Bakû (Müreel)
Tolon (İbrahim)

Ankan (Saffet)
Gl. Cebesoy (Ali Fuad)
Peker (Receb)
Uzgören (Vedit)
Zabd (Mahmud Nedim)

Ankara
Ankara (ve bayındırlık)
Ankara
Aydın (ve idare)
Balıkesir
Bolu (ve idare)
Bolu (ve basm ve tarih)
Bursa
Bursa (ve idare)
Çanakkale
Çankırı (ve diplomasi)
Çoruh (ve şimendifercilik)
Çorum
Diyarbakır

Edirne (ve çiftçilik)
Edin» (ve spor)
Elâzığ (ve ticaret ve Tarım)
Erzincan (ve Hukuk)
Erzincan (ve şimendifercilik)
Erzincan (ve idare)
Erzurum
Erzurum (ve diplomasi)
Erzurum (ve çiftçilik)
Erzumm (ye tayyarecilik)
Erzurum
Giresun (ve hukuk)
Giresun (ve idare ve diplomasi)
Giresun (ve çiftçilik)
Gümüşane (ve idare,)
Gümüşane (ve idare)
Gümüşane
Hatay (va harp sanayii)
teal
tstanbul
İstanbul (ve millî eğitim ve içtimaiyat)
İstanbul
Kara
Kars (ve idare)
Kan
Kayseri (ve idare)
Kırklareli
Kırşehir (Jandarma mektebi)
Kocaeli
Kocaeli (Jandarma)
Konya (ve diplomasi)
Konya (ve diplomasi)
Kütahya (ve idare)
Kütahya (ve diplomasi)
Malatya (ve harita vs kadastro)
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Korgl. Arfonkal (Alî Rıza)
Ercin (Osman)
Alpaya (irfan Ferid)
GL Duzgdren (Seyfi)
OrgL Çalışlar (tzeddin)
Güney (Saduîlah).
Küıcoğlu (Hakka)
Fırat (Naşid)
GL Eldeniz (Naci)
îneedayı (Cevdet Kerim)
Eaenbel (Atıf)
Apak (Rahmi)
tfybadm (Cemil)
Çelikkol (Sabri)
Arat (Celâl)

Manisa
Maırfsa
Mardin (ve hukuk)
Mardin (re gümrük isleri)
Muğla
Muğla..(ve deniz, işleri)
Muş. (ve din ve içtimaiyat)
Samsun (ve çiftçilik)
Seyhan (ve Almanya'da)
Sinob
Sivas (ve zootekni)
Tekirdağ
Tekirdağ (ve idare)
Tokad (ve sanayi)
Yozgad (va diplomasi)

Bankacûik

Türker (Berç.)
Eriş (Muammer)
Sümer (NuruUah Esad)
Erhan (Ahmed Münir)
înan (Atıf)
Selek (Cabir)
Bayar (Celâl)
Pekean (Hamid)
öztuzcu (Nail)
Çam (Salâhattin)

Afyon Karahisar (ve ekonomi ve maliy
Ankara
Antalya (ve ekonomi)
Bursa
Çankırı

Gümüşane (ve maliye ve ekonomi)
izmir
Kütahya (ve ekonomi, maliye)
Samsun
Seyhan (ve maliye)

Bayındırlık

Demiray (Ekrem)

(1)

Edirne (ve beden egitimj.)

Btlutiyecüik

Gönenç (Mebrure)
Yurdkoru (Suad)
Aktm (Nafiz)
Şedele (Kemal)
Uluğ (Şeref)
Yalçın (Ihaan)
Beriker (Turhan Cemal)
Göker (Gatib Bahtiyar)
Turan (ibrahim)

(10)

(18)

Afyon Karahisar
Afyon .Karahisar (ve idare)
Amasya
Diyarbakır
Diyarbakır (ve nüUî eğitim)
EUziğ
tçel (ve ticaret)
İstanbul (ve ekonomi ve millî eğitim)
Kırşehir (ve çiftçilik)
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Dolunay (Sıfat)

Mengi (Halid)
Yanmbıyık (Muammer)
Bacak (İsmail Hakkı)
Dizdar. (Eeref)
Işık (Hikmet)
Yavuz (Lûtfi)
Üçöz (Hasan)
Ark an t (Ziya)

Niğde

Niğde (re maliye, tanm ve ticaret)
Ordu (ve ticaret)
Sivas (ve millî eğitim ve hesap işleri)
Sivaa
Sreaa (ve «asilli eği tim)
Trabrou
Tunceli (ve millî eğitim)
Yozgad

Çiftçilik ve tanm (32)

Göktepe (Nuri)
Demir (Memed)
Küçükler (Hulusi)
özçağlar (Cemil)
Duru (Aziz)
Batu (Salâhattin.)
Akdoğan. (Hasan)
Atalay (Naim)
Ege (Abidin)
Tokad (Emiu Aslan)
Sazak (Emin)
GÖkaidan (Ali Reşat)
Devrim (Ali Selhum)
Türkmen. (Abdülgani)
özdamar (Hüsnü)
Coçkan (Tahsin)
Akm (Zühtü)
Dikmen (Ahmed Hamdi)
Erkmen (Muhlis)
Evliyaoğlu (Kemal)
Hatipoğlu (Şevket Raait)
Karaoaraan (Kâni)
ÖV-ey (Yasar)
Vazıeıoğlu (Abdullah)
Erten (Rrza)
(Jlkuman. (Lûtfi)
Ankoğlu (Damar)
Orucoğlu (Hulusi)
Uğur (İsmail Memed)
Trak (Nazmi)
Arvas (İbrahim)
Alhoğlu (Mahmud)

Ayda» (ve hayvancdık)
Balıkesir (va ticaret)
Balıkesir (ve ticaret)
Bolu (ve millî eğitim)
Bursa (lpekböcekçüiği)
Çanakkale (Zootekni)
Çorum
Çorum
Denizli
Denizli (ve hukuk )
Eskişehir (ve ticaret)
Hakkâri (ve halk ruhiyatı)
Hatay
Etfffff
İsparta (ve ticaret)
Kastamonu
Kırklareli (ve makine)
Konya (Bağcılık VG ağaççılık)
Kütahya (Zootekni ve sütçülük)
Malatya
Manisa (ve ekonomi)
Manisa
Manisa (Genel tanm)
Maras
Mardin (Nebat hastalıkları)
Mardin (Bağ ve. bahçe nebatları ıslahı)
Seyhan (ve tiearet)
Sinob (ve ticaret)
Sivas
Tekirdağ (ve ticaret)
Van (ve idare)
Toe^ad,
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Denizcilik

Denizmen. (Ahııiöd Hamdi)
Amiral Engin (Fahri)
Amiral Go^-dalay (Hulûai)
ö zenci (Yusuf Ziya)

(4)

İstanbul (ve ticaret)
Samsun (vo deniz işleri)
Sımam
Zonguldak (ve makine mühendisliği)

Dü (5)

Bangnoğln (Tahsin)
Dikrren (İbrahim Necmi)
Onat (Naim Harım)
Atalay (Besim)
Bodrumlu (Avram Galanti)

Bingöl (Türk lisaniyatı)
Burdur (ve tarih ve hukuk ve basm)
Konya ( Y Û edebiyat)
Kütahya (ve tarih)
Niğde (ve tarih)

Diplomasi (4)

Pasin (Rrfln Refik)
Eaendal (Memduh Şevket)
Menemencioğlu (Numan)
Bayur (Hikmet)

Bilecik
istanbul
Manisa (ve millî eğitim)

Dişçilik (Ü)

Tarhan (Zeki)
Develi (Muammer)

Amasya
Tokad (ve millî eğitim)

Eczacılık

Akpınar (Muzaffer)
Saltug (Kıza)
Talaaç, (Nuri)
Katman (Salâhaddin)
Pekel (Ekrem)

(5)

Balıkesir
Kastamonu (ve ticaret ve ekonomi)
Kastamonu (ve kimya)
Küfiahya
Tekirdağ

Edebiyat ve basın (25)

Atay (Falın Kırkı)
Karan (Hayrettin')

Ankara
Balıkesir
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Bngineri (ŞekipT
Güntekm (Reşat Nuri)
Yalçın (Hüseyin Cahid)
Us (Aşna)
Ocak (Osman)
Aykaç (Paul Ahmed)
Çağlar (Behçet Kemal)
Güveu (Ferid CelAJ)
Cimcoz (Salâh)
Esmer (Ahmed Şükrü)
Anman (Benal)
Köprülü (Fuad)
Baydar (Nasuhi)
Tanpınar (Ahmed Hamdı)
Menteseoğlu (Feridun Os
man)
Kamu (Kemalettin)
Oral (Cavid)
Kâliççıoğlu (Emin)
Sevûk (İsmail Habib)
Kitapçı (Kâmil)
Sadak (Necmettin)
Seven(rii (Refik Ahmet)
Boztepe (Halil Nihad)

Burdur (ve diplomasi)
Çanakkale (ve millî eğitim)
İstanbul (ve diplomasi ve içtimaiyat)
Çoruh (ve maliye ye ekonomi ve milli eğitim)
Diyarbakır
Elâzığ (ve milli eğitim)
Erzincan (ve maden mühendisi)
içel
istanbul
istanbul ve diplomasi)
îznıir (ve belediyecilik ve içtimaiyat)
Kars (ve tarih)
Malatya (ve ekonomi, bankacılık, ticaret)
Maraş
Muğla (ve çiftçilik)
Rize (ve içtimaiyat ve ekonomi)
Seyhan (ve tarım)
Siird
Sinob
Sivas
Sivas (vc içtimaiyat)
Tokad (ve millî eğitim ve belediyecilik)
Trabzon

Ekonomi (10)

Gülek (Kasım)
Sabuncu (ismail)
Sayar (Ayet)
Sandal (Vehbi)
Köken (Rahmi)
Kurdoğlu (Faik)
Su ıhan (Haldun)

Kitaba (Hüsnü)
Coşar (Hüseyin Sami)
Kuyucak (Hazim Atıf)

Bilecik (ve bankacılık ve maliye ve ticaret)
Giresun (Ve hukuk ve ticaret)
Giresun (vç maliye)
istanbul (vs hukuk)

izmir (ve hukuk)
Manisa
Manisa (Maliye ye bankamlA)
Muğla (vs hukuk)
Urfa (ve maliye)
Zonguldak (ve hukuk)

Jfısap »fim (2)

Bul ayır h (ftusahi)
Tansan (Şeref)

Çanakkale (ve maliys)
Zonguldak
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îdart (43)

Una (Eaad)

Amasya
Ankara (-re ekonomi ve ma'iyı»)
Çanklı (Hacim)
Balıkesir
Tiritoğlu (Fahrettin)
Bahkesir (ve maliye)
Uzay (Yahya Semi)
Balıkesir
Canıtaz (Refet)
Bursa
Güvendiren (Fatin)
Buna
Erfeneli (Hilmi)
Çanakkale
Renda (Muatalh AMüihaJîk) Çankırı (ve maKye)
Kanan (Mazhar Müfid)
Çorak (ve maliye)
Tüzaa (Atrf)
Çoruh (ve milli eğitim)
Asal (Faik)
Denizli (ve hukuk)
Elazığ (ve bankacılık^ ve •ejrfbçtlîk)
Sağıreğlu (Sabit)
Erzurum (ve belediyecilik)
Akyürek (Aça)
Erzurum
Göle (Münir Hterer)
Giresun
Akkaym (Münir)
Bayındır (Atıf)
istanbul (ve hukuk)
Karamursal (Ziya)
İstanbul (ve maliye ve ekeotmıi)
Onaran (Halid)
İzmir
ösoğuı (Esad)
Kars
Çonık (Hilmi)
Kastamonu (ve maliye)
Kalaç (Ahmet Hilmi)
Kayseri (ve basın)
Artel (Subhi)
Kocaeli (ve hukuk)
Yiğit (ibrahim Süreyya)
Kocaeli
Okay (Kazam)
Kenya (ve miüî eğitim ve maliye)
Uşaklı (Ömer Bedrettin)
Kütahya
örer (Mottalib)
Malatya
Sağıroğlu (Halet)
Malatya (ve çiftçilik)
Tanhut (Hasan Resid)
Mama
Kotan (Kâmil)
Mu*
Çama* (ismail)
Ordu (ve tarım)
Tepeymn (Hazim)
Niğde
Çakrr (Hüsnü)
Samsun (veafaatfye)
Durukan (Zübtü)
Samsan
Yorüker (Memed Ali)
Samsan (*« belediye)
Uran (Hilmi)
Seyhan
Yeğena (Ali Münif)
Seyhan
öztrak (Fayık)
Tekirdağ
Tokad
Pekel (Gaüb)
Van
Boya (Münih)
îços (Sim)
Yorgad
Vardar (Bifat)
Zonguldak (ve maliye ve miHi eğ'rtmı)
Dald*l• TFfro)
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Kimya sanayii

Çobanoğlu (Fuad)

(1)

KreşsMn

Mtüâne (1)

Ulun (Ahmed)

Gİrama (re sanayi)

Maliy» (17)

Siren (Celâl Sait)
Eker (lanet)
Gûnduzalp (M. Nedim)
Ağrah (Fuad)
Ataç (Hasan Fehmi)
Karaağaç (Mukerrern)
Ulkmen (ismail Hakkı)
Adalen (Şevket)
Çelen (Hamdi)
Orbay (Ziya)
Baysal (Faik)
Soyla (Faik)
Yurdakul (Abidin)
Keşmir (Halici Nazmi)
Day ( S i m )
Saka (Hasan)
Tekeli (Esat)

Bolu
Çorum
Edime (ve ekonomi ve gümrük isleri)
Elâzığ (vs ekonomi)
Ofimöfane (v*'ekonomi)
İsparta
istanbul
izmir
Kastamonu (re hukuk, besm)
Kastamonu
Kayseri (ve hukuk)
Nigds
Sivas
Tokad (re ekonomi)
Trabzon (ve ekonomi)
Trahom (veekotnnni)
Urfa

Milli tğüim

Baltaeıoğlu (İsmail Hakkı)
Çerçei (Haydar)
Baykan (Belkû)
Dağiıcğlu (Hikmet Turhan)
Levend (Agâh Sun)
Uzunçanph (İsmail Hakkı)
öymeu (H. Basit)
Onay (Talât)
Günver (Haydar)
Elgcn (Nakiye)
Aykurt (izzet Ulvi)
Şahin (Mehmet)
İlgaz (Hasan e)

(43)

Afyon Karshîssr (•« sosyoloji ve 'pedagoji)
Afyon •Karahisar (v« ekonomi)
Ankara
Antalya (ve arkeoloji)
Aydra (Pedagoji v« edebiyat)
Balıkesir (ve rmüiî tarih)
Bota
Çankırı (ve edebiyat ve tarih)
Denizli
Erzurum (ve betodiys)
Eskişehir, (re basın)
Gazianteb
Hatsj;

262
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îoankırr (Emin)
Akyus (Ali Kimi)
Ameven (Celâl Esad
Govsa (İbrahim Alâettin)
Öymen (Fakihe)
Çınar (Esad)
Yarıda (Şenime)
Yücel (Hasan ili)
Dursun oğla (Cevat)
Tastaran .(Tezer)
Kanau (NaÜ Atol)
Dikmen (Ali)
Binal {Muhsin Adil)
Gökmen (Fatin)
Pektaş (Mihri)
Edgüer (Rıdvan Nafiz)
Ulusoy (Hüseyin)
Tarcan (Selim Sırrı)
Yalman (Hamdi
Erbay (Sabiha)
İşeen (Samsa)
Bleda (Mİthal Şükrü)
Q anal tay (Şemsettin)

Sirer (Rcşatt Şemsettin)
Ataç (Emin)
Abanozozlu (Salise)
Tecer (Ahmet Kutsi)
Yetkin (Suut Kemal)
Erişi rgil (Emin)
Gürel (Ahmet)

içel

İstanbul (pedagoji, içtimaiyat)
İstanbul (Güzel sanatlar ve çehircilu)
İstanbul (ve basın)
İstanbul (Coğrafya)
İzmir (Edebiyat)
izmir
istanbul (ve dil vs edebiyat)
Kan
Kastamonu (vs felsefe)
Kırklareli

Kocaeli
Konya (Jeoloji)
Konya matamatik v« astronomi)
Malatya
Manisa
Niğdt
Ordu (Bedeh terbiyesi)
Ordu
Samsun (ve edebiyat)
Seyhan (ve edebiyat)
Sivas
Sivas (ve idare)
Sivas
Tekirdağ
Trabzon
Urfa (ve felsefe, edebiyat, halkçılık)
TTrfa (ve edebiyat)
Zonguldak (ve sosyoloji ve felsefe)
Zonguldak (ve ekonomi)

Mühendisler (11)

Börekçi (Raşit)
Arakan (İzzet)
Aydar (KAnm)
Kortel (Hüsnü)
Eplkmen (Sadettin)
Taner (Muhittin)
Torgut (Şavkat)
Fenmen (Refik)
Akyazı (Şavkat)
Aydın (Mitat)
Soyer (Kari)

Ankara
Eskişehir (ve bayındırlık ve şimendifercîlik)
İsparta
İstanbul (Elektrik)
izmir (Makine"mühendisi ve ekonomi)
Kayseri (Elektrik mühendisi)

Kırşehir (Makine)
Kocaeli (Elektrik)
Ordu (Makine, mühendisi)
Trabzon (Şifendifer)

Urfa (Şimendifer)
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Ormanctkk (S)

Yiğitoğlu (Ali Kemal)
Karamağl a (Cemal)
Sungur (Ahmed)

Amasya
Muşla (ve idare)
Yozgad (ve ekonomi)

Patta, telgraf ve telefon

Tarh an (Ali Bana)

(1)

İstanbul

Sanayi (3)

Demire! (Eşref)
Karabacak (Hasan)

Kars (Makine)
Zonguldak (madencilik)

Siyasal bilgüer (i)
A dal (Hasan Şükrü)

Bolu

Şark bügüeri (1)

Gerçeker (Mustafa Fehmi)

Bursa

Tabiplik

Dr. Selgil (Ahmed)
Dr, Kahraman (Galip)
Dr. Kural (Hüsamettin)

Dr. Tunca (Cemal)
Dr. Alataş (Hulusi)
Dr. Germen (Mazhar)
Dr. Levent (Kıza)
Dr. Suner (Muhlis)
Dr. ülgen (Zihnî)
Dr. Yeşilyurt (Ahmed Ruhi)
Dr. Güran (Belik)
Dr. Konuk (Sadi)
Dr. Siraer (M Talat)
Dr. Arkan (Akif)

(47)

Afyon Karahisar (Deri ve tenasül
Antalya (İÇ ve zührevi hastalıklar)
Antalya
Antalya (Operatör)
Aydm (iç hastalıkları)

Aydın
Aydm
Bilecik

Bolu (Akı] ve sinir h as tt alıkları)
Burdur
Bursa (Bakteriyoloji ve geçici hnş'ahUiirl
Bursa (Operatör ve kadın hastalıkları, doğum
Bursa (Hayati kimya ve malaryolojt)
Çankırı
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Dr. Can tekili (Mustafa)

Çoruna

Dr. Kazancıoğlu (Cemal)
Dr. Berkman (Hamdi)
Dr. Uz (Behçet)
Dr, öngören (ibrahim Tali)
Dr. Kemik (Fatma)
Dr. Âğakay (Memed Ali)
Dr. Canholat (Muzaffer)
Dr. Melek (Abdurrahman)
Dr. Berkcr (Muhtar)
Dr. Ataç (Galip)
Dr. Berksoy (Kemal Cenap)
Dr. Diker (Hayrullah)
Dr. Cura (Hüseyin Hulki)
Dr. örs (Bamran)
Dr. Oktay (Esat)
Dr. Ecevit (Fahri)
Dr. Umay (Fuad)
Dr. Bürge(FazılŞerefeddin)
Dr. Irmak (Sadî)
Dr. Uludağ (Osman Şevki)
Dr. Delili ası (Ali Süha)
Dr. örelçi (Cafer)
Dr. Kâatçılar (Sâada Emin)
Dr. Bayizit (Kemali)
Dr. Uras (Aziz)
Dr. Talay (Basinı Ferid)
Dr. Demir (Vehbi)
Dr. Sezer (Zeki Memt)
Dr. Dil emre (Saim Ali)
Dr. Satır (Kemal)
Dr. Kökdemir (Bahaddin)
Dr. Barkın (Rebi)

Çorum (ve idare)
Denizli (Operatör)
Denizli (Çocuk hastalıkları ve belediyeeelik)
Diyarbakır (ve idare)
Edirne (İç hastalıkları)
Gazianteb (ve dil)
Gazianteb (Kadın hastalıkları)
Gazianteb
içel (Göz hastalıkları)
İstanbul
istanbul (Fizyoloji - Ordinerus profesör)
istanbul (Adli tıp)
izmir (Kulak, boğaz» burun)
İzmir
Kars
Kastamonu (Adli trp ve marazi ruhiyat)
Kırklareli
Kocaeli
Konya (Fizyolaji)
Konya (Verem, röntgen ve tarih)
Kütahya
Malatya
Manisa (Dahiliye)
Marsa
Mardin
Niğde (Ortopedi)
Ordu
Orrln
Bize (Marazi teşrih)
ScyhanSinob (îç hastalıkları)
Zonguldak (ÎÇ hastalıkla.-t - Tflrk ıvnatO

Tieartt

Çubukçu (Arif)
Mıhçıoflu (Halil Naci)
Sökmen (Tayfur)
Etçioğlu (Pertev)
özdemir (Şefik)
Taşçı oğlu (Ömer)
Benli (Haliİ)
özpazarbajjı (Memed Şevket)
Taner (Osman)
Temelli (Tevfik)

(W

Ankara (ve ekonomi)
An'fara (ve hesap isleri 1
Antalya (ve tarım)
Balıkesir
Oazianteb (ve bayındırlık ve tartta)
Kayseri
Kütahya (ve belediyecilik)
Malatya
Malatya
Malatya
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Ertem (İsmail)

Manisa, (ve maliye)

Belül (Hasan Cavid)
Kovalı (Cem*!)
Eyiboğlu (Dania)
Göksel (Temel)
Korkma* (Salim)

Bize
Tokad
Trabzon

Trabzoo
Yozgad (ve ekonomi ve tarım)

Vakıflar(1)

Befat (Büstü)

Diyarbakır

Vakıflar (1)

l^en (Ali Rıza)

Sürd

Milletvekillerinin Kıdemlerine Göre Tasnifi

4

Birinci Dönemdenberi Milletvekili Olanlar (26)
Çetinkaya (Ali)
İnönü (İsmet)
Dr. Gennen (Mazhar)
Çarıklı (Hacim)
Gl. Özalp (Kazara)
Gerçeker (Mustafa Fehmi)
Kansu (Mazhar Müfid)
Dr. Çantekin (Mustafa)
Eker (İsmet)
Başkaya (Yusuf)
Sazak (Emin)
Şahin (Memed)
Ataç (Hasan Fehmi)
özdamar (Hüsnü)
Baysr (Celâl)

Afyon Karahisar (I Karahiaarı Sahip, II ; VI
Afyon Karahisar).
Ankara (I Edirne, II : V Malatya, VI Ankara).
Aydın (I : VI Aydın).
Balıkesir (I Karesi, II : II? Giresun, IV VI
Balrkesir).
Balıkesir (I : II Karesi, III : VI Balıkesir),
Bursa (I s VI Bursa).
Çoruh (I Hakkâri, II : V Denizli, VI Çoruh).
Çorum (I Kozan, II : VI Çorum)Çorum (I : VI Çorum),
Denizli (I : VI Denizli).
Eskişehir (I : VI Eskişehir).
Gazianteb (I : VI Gazianteb).
Gümüşane (I : VI Gümüşane),
İsparta (I : VI İsparta).
İzmir ((I Şaruhan, H : VI İzmir)

(1) Parantez içindeki açıklamalar, eski dönemlerde nerelerden milletvekili çıkıldığını gösterir.
45 a.g.e., 467-476. ss.
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özoğuz (Esad)
Kalaç (Ahmed Hilmi)
Dr. Um ay (Fuad)
Yiğit (İbrahim Süreyya)
Atalay (Besim)
Kaplan (Rasih)
Yalman (Hamdi)
Arıkoğlu (Damar)
Öztrak (Fayık)
Saka (Hasan)
Içöz (Srm)

Kars (I Lâzistan, II ; IV Rize, V : VI Kars).
Kayseri (I : VI Kayseri).
Kırklareli (I Bolu, I I : VT Kırklareli).
Kocaeli (I Samban, I I : VI Kocaeli).
Kütahya (I Kütahya, I I : IV Aksaray, V : VI
Kütahya).
Maraş ( I : VI Antalya).
Ordu (I Canik, n t.Yi Ordu).
Seyhan (I : IV Adana, V : V I Seyhan).
Tekirdağ (I Cebelibereket, II : VI Tekirdağ).
Trabzon (I : VI Trabzon).
Yozgad ( I Yozgad, I I Bozok, III : VI Yozgad).

İkinci Dönemdenberi Milletvekili Olanlar (42)
Aktm (Nafiz)
Uras (Esad)
Atay (Falih Rıfkı)
Burcu (Osman Niyazi)
Demir (Mehmed)
Canıtez (Refet)
Onay (Talât)
Renda (Mustafa Abdülhalik)
Çağıl (Münir)
Dr. Öngören (ibrahim Tali)
Ağralı (Fuad)
Fırat (Abdülhak)
Dnmlu (Nafiz)
Aykurt (izzet Ulvi)
Akkaya (Münir)
Sabuncu (ismail)
GL Sökmen (İhsan)
Tör (Edip Servet)
inankur (Emin)
Karaağaç (Mûkerrem)
Denizmen (Ahmet Hamdi)
Karamursai (Ziya)
Köken (Rahmi)
Saraçoğlu (Şükrü)
ödül (Şevket)
Akça (Ragıp)
Okay (Kizun)

Amasya (II: VI Amasya).
Amasya (II : VI Amasya).
Ankara (II : IV Bolu, V : VI Ankara).
Balıkesir (II Karesi, III Balıkesir, IV Çanak
kale, V s VI Balıkesir).
Balıkesir (II Karesi, III : VI Balıkesir).
Bursa (II : VI Bursa).
Çankırı (II : IV Çankırı, V : VI Giresun),
Çankırı (II : VI Çankırı).
Çorum (II : VI Çorum).
Diyarbakır (II, III Diyarbakır, IV istanbul, V,
VI Diyarbakır).
Elâzığ (II • m istanbul, IV : Yİ Elâzığ).
Erzincan (II : VI Erzincan).
Erzurum

(USarubaıı, III

: VI Erzurum).

Eskişehir ( I I : V Afyon, VI Hakkâri).
Giresun (II : III İamir, IV : VI Giresun).
Giresun (II Şarki Karahisar, III : XV Şebin Ka
rahisar, V : VI Giresun).
Giresun (II : i n istanbul, IV : VI Giresun).
Gümüşane (II: III istanbul, IV : VI Gümüşa
ne)..
içel (II : VI içel).
İsparta (II : VI İsparta).
istanbul (II t VI İstanbul).
istanbul (II : VI İstanbul).
izmir (II : VI İzmir).
izmir (II : VI izmir).
Kırklareli (II : VI Kırklareli).
Kocaeli ( I I : VI Kocaeli).
Konya (II : III, IV Giresun, V : VI Konya).
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Onat (Naîm Hazim)
Srtay (Tevfik Fikret)
Peker (Recep)
Zabct (Mahmud Nedim)
özey (Yaşar)
Erten (Rıza)
Mengi (Halid)
Soy İn (Faik)
Çamaş (İsmail)
Bclül (Hasan Cayid)
Zrrh (Ali)
Günaltay (Şemsettin)
Uybadın (Cemil)
Arvas (İbrahim)
Boya (Münib)

Konya (II : rV Konya).
Konya (II : IV Konya).
Kütahya (II : VI Kütahya).
Malatya (II : VI Malatya).
Manisa (II Saruhan, III Manisa, IV Aksaray,
V : VI Manisa).
Mardin (II : VI Mardin).
Niğde (II : VI Niğde).
Niğde (II Kütahyaı IH : VI Niğde).
Ordu (H : VI Ordu).
Rize (II : IV Rize, V Çoruh, VI.Rize).
Rize (II : FV Rize, V Çoruh, VI Rize),
Sivas (II : VI Sivas).
Tekirdağ (II : VI Tekirdağ).
Van (II Van, III : IV Hakkâri, V : VI Van).
Van (H : VI Van).

Üçüncü Dönemden beri Milletvekili Olanlar (36)

Çer çel (Haydar)
Bayrak (Halid)
Dr. Tunca (Cemal)
Karan (Hayrettin)
Czuncarşıh (İsmail Hakkı)
Çambel (Hasan Cemil)
Dr. Güran (Refik)
Us (Asım)
Tokad (Emin Aslan)
01. Sevüktekin (Kiazım)
Aykaç (Fazıl Ahmed)
Uter (Aziz Samih)
Akyürek (Aziz)
Erdoğan (Şevket)
Güven (Ferid Celâl)
Tarhaa (Ali Rana)
Onaran (Halid)
Coşkan (Tahsin)
özsoy (Reşid)
Kansu (Nafi Atuf)
Yargı (Salâh)
Dikmen (Ahmet Hamdi)
Erkmen (Muhlis)
Öker (Muttalip)
Ercin (Osman)
Karaosman (Kani)
Alpaya (İrfan Ferid)
Kihçoğlu (Hakkı)

Afyon Karahisar (III : VI Afyon Karahisar).
Ağrı (III : V Bayaztt, VI Ağn).
Antalya (III : VI Antalya).
Balıkesir (III Balıkesir, IV Bilecik, V s VI
Balıkesir).
Balıkesir (IH : VI Balıkesir).
Bolu (III : VI Bolu).
Bursa (III : VI Bursa).
Çoruh (III : IV Artvin, V : VI Çoruh).
Denizli (III : IV Denizli).
Diyarbakır (III : VI Diyarbakır).
Elâzığ (III : VI Elâzığ).
Erzincan (III : VI Erzincan).
Erzurum (III : VI Erzurum).
Gümüsano (III : VI Gümüşane).
tçel (III Urfa, .IV Mersin, V : VI İçel).
İstanbul (III Samsun, IV : VI istanbul).
tzmdr (III Kars, IV : V Burdur, VI Mardin).
Kastamonu (III Yozgad, IV : VI Kastamonu-).
Kayseri (III : VI Kayseri).
Kırklareli (III : V Erzurum, VI Giresun).
Kocaeli (HI : VI Kocaeli) .
Konya (IH : VI Konya).
Kütahya (IH Bursa, IV : VT Malatya).
Malatya (IH : Y l Malatya).
Manisa (III : VI Manisa).
Manisa (HI : VI Manisa).
Mardin (III ; VI Mardin).
Muş (III Kocaeli, IV : VI Muş).
t
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Durukan (Zühtü)
GL Eldeniz (Naci)
Uran (Hünü)
Yegena (Ali Müuif)
Sadak (Necmeddin)
Boztepa (Halil Nihad)
Eyiboğlu (Danis)
Vardar (Rifat)

Samsun. (III Konya, IV : VI Samsun).
Seyhan (UI .- IV Cebelibereket, V : VI Seyhan).
Seyhan (III : IV Adana, V : VI Seyhan).
Seyhan (III Mersin, IV Adana, V : VI Seyhan).
Siya» (III : VI Sivas).
Trabzon (III Gümüşane, IV : VI Trabzon).
Trabzon (IH : VT Trabzon).
Zonguldak (IH VI) Zonguldak).

Dördüncü Dönemdenberi Milletvekili Olanlar (21)
Aksoy (Numan)
Dr, Kahraman (Galip)
Menderes (Adnan)
Güvendiren (Fatin)
Turan (Kemal)
Cimce* (Salâh)
Epikmen (Sadettin)
Menteşe (Halil)
Demirel (Eşref)
Dikmen (Ali)
Bayur (Hikmet)
Tankut (Hasan Reşit)
Kitaba (Hüsnü)
Dr. Talay (Rasim Ferid)
öraeoglu (Hulusi)
Uğur (İsmail Memed)
Erişken (Resaî)
Poroy (Nâzım)
Karadeniz (Raif)
Sungur (Ahmed)
Karabacak (Hasan)

Antalya (IV : VI Antalya).
Antalya (IV : VI Bursa).
Aydın (TV : VI Aydın).
Bursa (IV Trabzon, V : VI Bursa).
İsparta (IV : VI laparta).
istanbul (TV : VI istanbul),
izmir (IV : VI Iznıir).
İzmir (IV r VI izmir).
Kars (IV VI Ankara).
Kocaeli (IV : VI Kocaeli).
Manisa (IV : VI Manisa).
Maraş (TV Muş, V : VI Maraş).
Muğla (IV izmir, V : VI Muğla).
Niğde (IV Bursa, V : VI Niğde).
Sinob (FV : VI Sinob).
Sivas (IV : VI Sivas).
Tokad (IV : VI Tokad).
Tokad (JV : VI Tokad).
Trabzon (IV : VI) Trabzon).
Yozgad (IV : VI Yozgad).
Zonguldak IV : VI Zonguldak),

Beşinci Dönemdenberi Milletvekili Olanlar (65)
Gönenç (Mebrure)
Türker (Bere)
Baytın (Arif)
Eriş (Muammer)
ökmen (Mümtaz)
Dr. Knral (Hüsamettin)
Sökmen (Tayfur)
Dr. A) a taş (Hulusi)
Göktepe (Nuri)

Dr. Levent (Rıza)
Dilmen (ibrahim Necmi)

Afyon Karahisar (V : VI Afyon Karahisar).
Afyon Karahisar (V : VI Afyan Karalüaar).
Ankara (V : VI Ankara).
Ankara (V : VI Ankara).
Ankara (V : VT Ankara).
Antalya (V Bayazıt, VI Ağn).
Antalya (V : VI Antalya).
Aydın (V : VI Aydın).
Aydın (V : VI Aydın).
Aydın (V : VI Mardin).
Burdar (T : VT Burdur).
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Akgüç (Atıf)
Dr. Konuk (Sadi)
GL Tmaz (Naci)
Ergendi (Hilmi)
Dr. Berkman (Hamdı)
Dr. Memik (Fatma)
GL Demirli an (Pertev)
Elgün (NaMye)
Koçak (Şükrü)
GL Soydemir (Zeki)
özdamar (îstamat)
Dr. Ağakay (Memed Ali)
Aksoy (Ömer Asam)
Kaleü (Bekir)
Ulus (Ahmed)
Bayındır (Atıf)
Menemencioğlu (Numan)
ögel (Şükrü Ali)
övmen (Fakihe)
Yalçın (Hüseyin Cahit)
Anman (Benal)
Ya esi (Hasan Ali)
Köprülü (Fuad)
Coruk (Hilmi)
Tamaç (Nuri)
Bavsal (Faik)
Akm (Zûhtü)
Türel (AH Rıza)
Dr. Uludağ (Osman Şevki)
Tiridoğlu (Alâettin)
üzıçören (Yedit)
Barkan (Emmîlah)
Poktas (Mihri)
Taner (Osman)
Kurdoğlu (Fafk)
Ergin (Edib)
Güney (Sadullah)
Taroan (Selim Sn-n)
Dr. Dilem re (Saim Ali)
S irmen (Fuad)
Çakır (Hüsnü)
Amiral Enjdn (Fahri)
Erbay (Sabiha)
Yorüker (Memed Ali)
Oral Cavld)
Esen (Ali Rıza)
ince dayı (Cevdet Kerim)
Bleda (Mitat Şükrü)
Işık (Hikmet)

Bursa (V : YI Bursa).
Bursa (V : VI Bursa).
Bursa (V : VI Bursa).
Çanakkale (V : VI Çanakkale).
Denizli (V : VI Denizli).
Edirne (V : VI Edime).
Erzurum (V : VI Erzurum).
Erzurum (V : VI Erzurum).
Erzurum (V : VI Erzıırum).
Erzurum (V : VI Erzurum).
Eskişehir (V : VI Eskişehir).
Gazianteb (V : VI Gazianteb).
Gazianteb (V : VI Gazianteb).
Gazianteb (V ; VI Gazianteb).
Giresun (V : VI Ankara).
istanbul (V : VI istanbul).
istanbul (V : Gazianteb, VI istanbul).
istanbul (V : VI istanbul).
istanbul (V : VI İstanbul).
istanbul (V : VI Çankrn).
izmir (V : VI izmir).
izmir (V : VI İzmir).
Kars (V : VI Kars).
Kastamonu (V Mardin, VI Kastamonu),
Kastamonu (V : VI Kastamonu).
Kayseri (V ; VI Kayseri).
Kırklareli (Y : VI Kırklareli),
Konya (V : VI Konya).
Konya (V : VI Konya).
Kütahya (V Maraş. VI Kütahya).
Kütahya (V : VI Kütahya).
Malatya (V -. VI Malatya).
Malatya (V : VI Malatya).
Malatya (V : VI Malatya).
Manisa (V : VI Manisa).
Mardin (V : VI Mardin).
Muğla (V : VI Muğla).
Ordu (V : VI Ordu).
Bize (V Erzurum, VI Rize).
Rize (V Erzurum, VI Rize).
Samsun (V İzmir, VI Samsun).
Samsun (V : VI-Samsun).
Samsun (V Balıkesir, VI Samsun).
Samsun (V ; VI Samsun).
Seyhan (V : VI Niğde).
Siird (V Kırşehir, VI Siird).
Sinob (V : VI Sinob).
Sivas (V : VI Sivas).
Sivas (V Erzincan, VI Sivas).
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Apak (Raimi)
Pekel (Ekrem)
Pekel (Galib)
Hay (Sum)
Arat (Celâl)

Tekirdağ (V : VI Tekirdağ)
Tekirdağ (V : VI Yozgad).
Tokad (V : VI Tokad).
Trabzon (V : VI Trabzon).
Yozgad (V ; VI Yozgad).

Altıncı Dönemdenberi Milletvekili Olanlar (87)
Gl. ArnİTmg (Nihat)
Baykan (Belkis)

Dalda! (Fevzi)
Sümer (Nnrtdlah Esat}
Levend (Agâh Srrrı)
Uzay (Yahya Sezai)
GiHek (Kasnn)
Dr. Suner (Bluhliu)
özçağlar (Cemil)
Siren (Celâl Sait)
Dr. Ulgen (Zihni)
Dr. Yeşilyurt (Ahmed Kuhi)
Gl. Attı (Aşir)
Dr. Simer (M. Talât)
Bulayırlı (Rusuhi)
Gün tekin (Reşat Nuri)
Kamçd (Atıf)
Dr. Arkan (Akif)
Erera (Ali Rıza)
Kayaalp (Nori)
Günler (Haydar)
Dr. Uz (Behçet)
Balkan (Fuad)
Sokmensuer (Şükrü)
Al tuğ (Salim)
Arukan (İzzet)
Dr. Melek (Abdurrahman)
Özdemir (Şefik)
Yüzath (Fikret)

Kunt (Bekir Srtkr)
Selçuk (Hamdi)
Türkmen (Abdülgani)
Beriker (Turhan Cemel)
Dr. Berker (Muhtar)
Akyoa (Ali Kâmi)
Dr. Diker (HayruUah)
Esmer (Ahmed Şükrü)
GÖker (Galip Bahtiyar)
"Dikmen (İsmail Hakkı)
Dr. Cura (Hüseyin HuM)

Ankara (VI Ankara).
Ankara (VI Ankara).
Ankara (VI Ankara).
Antalya (VI Antalya).
Aydın (VI Ay dm).
Balıkesir (VI Eahkcâir}.
Bilecik (Vr Bilecik).
Bilecik (VI Bilecik),
Bolu (VI Bola).
Bolu (VI Bolu)
Bolu (VI Bolu).
Burdur (VI Burdur).
Bursa (VI Kütahya).
Bursa (VI Bursa}.
Çanakkale (VI Çanakkale).
Çanakkale (VI Çanakkale).
Çanakkale (VI Çanakkale).
ÇaiLkın

(VI Çankırı).

Çoruh (VI Çoruh).
Çorum (VI Çorum).
Denizli (VI Denizli).
Denizli (VI Denizli).
Edime (VI Edirne).
Erzincan (VI Erzincan).
Erzurum (VI Erzurum).
Eskişehir (VI Eskişehir).
Gazianteb (VI Gazianteb),
Gazianteb (VT Siird).
Giresun (VI Giresun).
Hatay (VI Hatay).
Hatay (Tl Hatay).
Hatay (VI Hatny).
içel (VI tçel).
İçel (VI İçel).
İstanbul (VI İstanbul),
İstanbul (VT Kastamonu).
İstanbul (VT İstanbul).
İstanbul (VI istanbul),
istanbul (VI İstanbul).
İzmir (VT izmir).
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Yun.ua (Şelıime)
Dursunoğlu (Cevai)

Karacan (Şc raf ettin)
Binkaya (Abidin)
Saltuğ (Rıza)
Taşcıoğiu (Ömer)
Toker (Nazmi)
Ürgüblü (Suat Hayri)
Korgl. Doğan (Kemal)
Artel (Snbbi)
Bilgin (Vehbi)
Ergun (Şevki)
Dr. Delilba* (Ali Süha)
Bay dar (Nasuhi)
özpazarbaşz (Mehmed Şevket)
Temelli (Tevfik)
KorgL Artunkal (Ali Rıza)
Edgüer (Rıdvan Nafiz)
Hutipoğlu (Şevket Raşit)
Dr. Bayizit (Kemali)
01 Düzgoren (Seyö)
Menemencioğlu (Hasan)
Karamuğla (Cemal)
Dr. Demir (Vehbi)
Şarlan (Hamdi)
Kamu (Kemalettin)
Fırat (Naşit)
Ç«m (Salâhattin)
Işcen (Şemsa)
A tay (Cemil)
Eaenbel (Atrf)
Trak (Nazmi)
Develi (Muammer)
Keşmir (Halid Nazmi)
Kovalı (Cemal)
Abanozoğlu (Salise)
Barutçu (Faik Ahmed)
Göksel (Temel)
Sılan (Neçmeddin Sahur)
Coşar (Hüseyin Sami)
Soyar (Razı)
Tecer (Ahmet Kutsi)
Arfcanat (Ziya)
Korkmaz (Salim)
Devrin (iŞnasi),
Erişirgü (Emin)
Kuyueak (Hâzrm Atıf)

İzmir (VI izmir).
Kars (VI Kars).
Kara (VI Kara).
Kastamonu (VI Kastamonu).
Kastamonu (VI Kastamonu).
Kayweri (VI Kayseri).
Kayt*eri (VI Kayseri).
Kayseri (VI Kayseri).
Kırklareli (VIAğn).
Kocaeli (VI Kocaeli).
Konya (VI Konya).
Konya (VI Konya).
Kütahya (VI Kütahya).
Malatya (VI Malatya).
Malatya (VI Malatya).
Malatya (VI Bitlis).
Manisa (VI Manisa).
Manisa (VI Manisa).
Manisa (VI Afyon Karahisar).
Maraş (VI Maraş).
Mardin (VI Mardin).
Mardin (VI Mardin).
Muğla (VI Muğla).
Ordu (VI Ordu).
Ordu (VI Ordu).
Rize (VI Rize).
Samsun (VI Samsun).
Seyhan (VI Seyhan).
Seyhan (VI Seyhan).
Sinob (VI Sinob).
Sivas (VI Sivas).
Tekirdağ (VI Tekirdağ).
Tokad (VI Tokad).
Tokad (VI Tokad).
Tokad (VI Tokad).
Trabzon (VI Trabzon).
Trabzon (VI Trabzon).
T rabzon (VI Edirne).
Tunceli (VI Bingöl).
Urfa (VI Urfa).
Urfa (VI Urfa).
Urfa (VI Seyhan).
Yozgad (VI Yozgad).
Yuzgad (VI Yozgad).
Zonguldak (VI Zonguldak).
Zonguldak (VI Zonguldak).
Zonguldak (VI Zonguldak),
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Yedinci Dönemde Milletvekili Olanlar (146)
Baltacıoğlu (îsmayil Hakkı)
Dr. Selgil (Ahmed Hâmid)
Taşkapık (Ali)
Yardkoru (Suad)
Pasin (Rıfkı Refik)
Tugaç (Hüsamettin)
Tarhan (Zeki)
Yiğitoğlu (Ali Kemal)
Aksoley (Mebrure)
Beketa (Hıfzı Oğuz)
Börekçi (Raşit)
Çubukçu (Arif)
Kayaoğlu (Mihal)
Mıheuğlu (Halil Naci)
Yörük (Ziya)
Dağlıoğiu (Hikmet Turhan)
Gl. Aipman (Refet)
Küçükler (Hulusi)
Onat (Hikmet)
Esen (Ahmet)
Banguoğlu (Tahsin)
Ertan (Muhtar)
Osma (Bülent)
Adal (Hasan Şükrü)
Korgl. Alptoğan (Abdullah)
öymeu (Hıfzmrahman Raşit)
Engîneri (Sekip)
Duru (Aziz)
Arsal (Sadık) Tahsin)
Batu (Salâhattin)
İnan (Atıf)
Akdoğan (Hasan)
Dr. Kazaneıoğlu (Cemal)
Atalay (NaJth)
Asal (Faik)
Ege (Abidin)
Küçüka (Naili)
Ocak (Osman)
Şedela (Kemal)
Ağaoğullan (Memed Edip)
Demiray (Ekrem)
Gündüzalp (Mahmud Nedim)
Kişioğlu (Hasan)
Yalçın (Usan)
Çağlar (Behçet Kemal)
Kalfagil (Feyzi)
Abadan (Yavuz)

Afyon X.
Afyon X.
Afyon X.
Afyon X.
Ağrı
Ağrı
Amasya
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bitlis
Bolu
Bolu
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çanakkale

Çanları
Çorum
Çorum
Çorum
Deııbii
Denizli
Denizli
Diyarbakır
Diyarbakır
Edirne
Edirne
Edirne
Elâzığ.
Elâzığ
Erzincan
Erzincan
Eskişehir

Barlas (Cemil Salt)
Dr. Canbolat) (Muzaffer)
Gürak (İhsan)
Osten (Necmi)
Sayar (Ayet)
Güreli (Recai)
Selek (Cahir)
Göksidan (Ali Reşat)
Devrim (Ah Şelhum)
Gl. Durukan (Eyüp)
İlgaz (Kasene)
Tugay (Şefik)
Aydar (E&üh)
Tüzemen (Cemil)
Arseven (CelM Esad)
Dr. Ataç (Galip)
Dr. Berksoy (Kemal. Cenap)
Hamal (Ferit)
Sandal (Vehbi)
Adabın (Şevket)
Birsel (Münir)
Çınar (Esat)
Oran (Ekrem)
Dr. örs (Kâmran)
Ol. Durudoğan (Hasan)
Dr. Oktay (Esad)
Çelen (Hamdi)
Dr. Ecevit (Fahri)
Orbay (Ziya)
Taskıran (Tezer)
Şatır (Mustafa Kemal)
Taner (Muhittin)
Tüzel (Cafer)
Çobanoğlu (Fuad)
Seler (Faik)
Torgut (Şevket.)
Turan (İbrahim)
01. Baku (Mürsel)
Dr, Burgu (Fazd Şerefeddin)
Fen-men (Refik)
Pek (Sedad)
Biri al (Muhsin Adil)
Çumrnlı (Sedad)
Gökmen (Fatin)
Dr. Irmak (Sadi)
Karagülle (Hulki)
Benli( Halil)

Gazianteb
Oajsanteb
Giresun
Giresun
Giresun
Gümüşane
Gümüşane
Hakkâri
Hatay
Hatay
Hatay
içel
İsparta
İsparta
istanbul
istanbul
İstanbul
istanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
tznıir
İzmir
izmir
Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kırşehir
Kırşehir
Kırşehir
Kırşehir
-Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya
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Katman (Salâhaddin)
Pekcan (Hâmid)
Uşaklı (Ömer Bedrettin)
Dr. özelçi (Cafer)
Evli yay ğj a (Kemal)
Ertem (İsmail)
Dr. Kâatçılar (Sâada Emin)
Sarkan (Haldnn)
Uslu (Feyzullah)
Tan pınar (Ahmet Hamdi)
Yayc tuğlu (AİKİullah)
Dr. Uras (Aziz)
Ülküme* (Lûtfi)
Menteşeoğlu (Feridun Osman)
Kotan (Kâmil)
Bodrumlu (Avram Galanti)
Dolunay (Rifat)
Ulusoy (Hüseyin)
Dr. Sezer (Zeki Mesut)
Yarımbıyık (Muammer)
Balta (Tahsin Bekir)
Bilsel (Cemil)
Ezgü (İhsan)
öz tuzcu (Nail)
Çelik (Kemal)
Dr. Satır (Kemal)

Kütahya
Kütahya
Kütahya
Malatya
Malarya
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Maraş
Maraş
MsTâİTl
Mardin
Muğla
Muş
Niğde
Niğde
Niğde
Ordu
Ordu
Bize
Samsun
Samsun
Samsun
Seyhan
Seyhan

Kılıççı oğlu (Emin)
Tuncay (Saffet)
Türkay (Behçet)
Dr. Eökdemir (BaJbattin)
Sevhk (İsmail Hahip)
Başak (İsmail Hakkı)
Amiral Gökdaiay (Hulusi)
Dizdar (Eşref)
Kitapçı (Kâmil)
Sircr (Reşat Şemsettin)
Yurdakul (Abidin)
Ataç (Emin)
Çetikkol (Sabri)
Sevengil (Refik Ahmet)
Anamur (M. Süreyya)
Yavuz (Lûtfi)
Ocöz (Hasan)
Berker (Kâzım)
Tekeli (Esad)
Yetkin (Suut Kemal)
Berker (Nihat)
Allı oğlu (Mahmut)
Karsbeğlu (Yusuf Duygu)
Dr. Barkın (Rebi)
Gürel (Ahmet)
Tansan (Şeref)

•Sürü
Siirtf
Suru
Sinob
Sinob
Sivas
Sivas
Sivas (İs. IV)
Trabzon
Sivas
Sivas
Sivas
Tekirdağ
Tokad
Tokad
Trabzon
Trabzon
Tunceli
Urfa
Urfa
Urfa
Yan
Yozgad
Yozgad
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak

Çeşitli Dönemlerde Milletvekili Olanlar (32)
Akpınar (Muzaffer)
Etçioğlu (Pertev)
örgeevren (Süreyya)

Tiritoğlu (Fahrettin)
Esen d al (Memduh Şevket)
Düşünsel (Feridun Fikri)
Erhan (Ahmet Münir)
Pars (Muhittin Baha)
Erkin (Behiç)
Tuzun (Atıf)
Akgöl (Eyüp Sabri)
Bekit (Rüştü)
Uiuğ (Şeref)
Sağıroğlu (Sabit)
Dinç (Raif)
Göle (Münir Hüsrev)
Koraltan (Refik)

Balrkcsir (IV, VI Balıkesir).
Balıkesir (IY Balıkesir).
Balıkesir (Tl Karesi, IV Aksaray, Y Balıkesir,
VI Bitlis).
Balıkesir (III, VT Balıkesir.).
Bilecik (IV Elâziz, VI Bilecik).
Biııgiil (II Dersim, VI Bingöl).
Bursa (II Bursa).
Bursa (I Bursa, V Ordu, VI Bursa).
Çankın (II, III .İstanbul).
Çoruh (I Kayseri, III, IV Rize, V, .VI Çoruh).
Çorum (I Eskişehir, V, VT Çorum).
Diyarbakır (III, V, VI Diyarbakır).
Diyarbakır (II Diyarbakır, VI Urfa).
El»*ığ (II Erzincan, VI Elâzığ).
Erzurum (II Erzurum, V Zonguldak, VI Rize).
Erzurum (II, VT Erzurum).
içel (I ; IY Konya, VI İçel).
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Gl. Tursan (Şefik)
GL B«le (Refet)
Gövsa (İbrahim Alâeltin)
Gl. Karabekir (Kâztm)
Korte! (Hüsnü)
Orhoa (Zihni)
Tolotı (ibrahim)
Arıkan (Saffet)
Gl. Cebesoy (Ali Fuad)
Sağıroğlu (Halet)
Orgl. Çalışlar (tzzeddin)
Tepeyran (Hazim)
Akyazı (Şevket)
Aydm (Mitat)
üzençi (Yusuf Ziya)

içel (V Denizli).
İstanbul (I İzmir, II, V, VI istanbul).
istanbul (III Sivas, IV Sinob, VI istanbul),
İstanbul (I Edirne, II, V, VI İstanbul).
İstanbul (III Zonguldak).
Kurs (I Erzurum, VI Kars).
Kocaeli (II, III, VI Kocaeli).
Konya (II Kocaeli, III - VI Erzincan).
Konya (I, II Ankara, TV : VI Konya).
Muiulyu (II Erzurum).
Muğla (II Aydın, Vf Muğla).
Niğde (II, VI Niğde).
Ordu (III, IV Ordu).
Trabzon (II, III Aydın, V, VI Trabzon).
Zonguldak (II, VI Zonguldak). »

Boşalan Milletvekillikleri ve Bu Yerlere Yeniden Seçilenler

46

«
Açılan Milletvekillikleri

Yedinci Donemin ikinci Toplantısı içinde
1 çekiliş ve 11 i ölüm suretiyle olmak üzere

12 Milletvekilliği açılmıştır.

Çekilenler
istanbul

Numan Menemencioğlu

(Paris Büyük Elciliğine
tâyini dolayısiyle)

4 . X I I . 1!*44

46 a.g.e., 476-477. ss.
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Ölenler
Antalya
Bilecik
Burdur
Çorum
Denizli
tçel
İstanbul
Kocaeli
.Muğla
Sivas
Zonguldak

Dr. Hüsamettin Kural
Ahmed Esen

.1944

İsmail Başak

13. XI
13. XI
21 , III
6. VI
t vm
13, XI
28, , m
12. I
29. VI
18, II

.1944
.1945
.1945
.1945
.1044
.1945
.1945
.1945
.1945

Hasan Karabacak

14. n

.1945

İbrahim Necmi dümen
Nuri Kayaalp
Yusuf Başkaya
Eaüu İnankur
Ali Kami Akyûz
Ragip Akça
Sadullah Giney

22 . IX . 1945 tarihinde Ölen İstanbul Milletvekili Galip Bahtiyar Gok'er ve Kocaeli Milletvekili
General Mürsel Baka ve 1 . X . 1945 tarihinde olein Kocaeli Milletvekili Salâh Yargı'mn ölümleri
ve 26 . I X . 1945 de çekilen izmir Milletvekili Celal Bayat-'ın önergesi tatil sebebiyle- hu toplunu

içinde Kamutaya arzedilemenüstiı-.

Yeniden Seçilenler
İkinci Toplantıda Açık bulunan Antalya,
Bilecik, Burdur, Çorum, istanbul, istanbul.
Kocaeli, Sivas r e Zonguldak lâTIlemeklilerine

yeniden tecimler ile btmlarm Seçim tutanaklarmm onanma tarihleri aşağıdadır:

Antalya
Bilecik
Burdur
Çonnu
tçel
İstanbul
İstanbul
Kocaeli

Mesut Çankaya
Kemal Sun
Mehmet Sanlı
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Dr. GL Niyazi ismet Gözcü
Muhittin Üstundağ
Nihat Erim

Sivas
Zonguldak

GL Fikri Erbuğ
Ali Kıza lneealemdaroğlu

Edip Alpu?

5, 1 .1945
19. XII . 1944
6. vm. .1945
2f>. VI .194,1
8. I .1945
29. XII .1944
4. YII .1946
2 . VII .1945
2. VII .1945
29. VI .1945

Denizli ve Muğla Milletvekilleri bu toplantı içinde seçim yapılmadığından, açık kalmıştır.
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İkinci Toplantı İçinde Kamutay Kararı ile İzin Alan Milletvekilleri

Afyon Karahisar Milletvekili Çetinkaya (Ali)
> Çetinkaya (Ali)
Afyon. Karahisar
Afyon Karahisar
Çetinkaya (Ali)
Türker (Berç)
Afyon Karahisar
» Pasin (Rıfkı Refik)
Ağn
> Aktm (Nafiz)
Amasya
Atay (Falih Rıfkı)
Ankara
> Eriş (Muammer)
An kan-.
1 Sökmen (Tayfur)
Antalya
> Sekmen (Tayfur)
Antalya
Balıkesir
Demir (Memed)
> Demir (Memed)
Balıkesir
> Demir (Memed)
Balıkesir
> Sun (Kemal)
Bilecik
» Cimıtez (Refet)
Bursa
> Erkin (Behiç)
Çankırı
> Erkin (Behiç)
Çankırı
» Erkin (Behiç)
Çjınkırr
» İnan (Atıf)
Çankırı
» Akdoğan (Hasan)
Çorum
» Eker (ismet)
Çorum
1 Başkaya (Yusuf)
Denizli
> Başkaya (Yusuf)
Denizli
> Başkaya (Yusuf)
Denizli
> Tokad (Emin Aslan)
Denizli
> Bekit (Rüştü)
Diyarbakır
» Dr. öngören (I. Tali)
Diyarbakır
> Dr. öngören (i. Tali)
Diyarbakır
1 Balkan (Fuad)
Edirne
» Ağrab (Fuad)
Elazığ
Elâzığ
Ağraîı (Fuad)
Elâzığ
Ağrab (Fuad)
» Aykaç (Fazıl Ahmet)
Elâzığ
» 11 ter (Aziz Samih)
Erzincan
Frrat (Abdülhak)
Erzincan
Altuğ (Salan)
Erzurum
> Dinç (Raif)
Erzurum
> Dinç (Raif)
Erzurum
> Dinç (Raif)
Erzurum

2 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
1,5 ay hastalığına binaen
1,5 ay hastalığına binaen
1,5 ay hastalığına binaen
2 ay mazeretine binaen
2 ay mazeretine- binaen
1 ay hastalığına binaen
1 ay mazeretine binaen
2 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
2 ay hastabğına binaen
1 ay mazeretine binaen
2 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
2 ay hastabğına binaen
2 ay hastabğına binaen
1 ay ınazRretino binaen
20 gün mazeretine binaen
.1 ay mazeretine binaen
2 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
20 gün mazeretine binaen
15 gün mazeretine binaen
2 ay mazeretine binaen
2 ay hastalığına binaen
I ay hastalığına binaen
1 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
2 ay h&stabğma binaen
1 ay hastalığına binaen
I ay hastalığına binaen
1 ay mazeretine binaen
1 ay mazeretine binaen
2 ay hastalığına binaen
1 ay mazeretine binaen
2 ay hastabğına binaen

47

15 . XI . 1914
12 . III .1945
18 . V .1945
15 . I . 1945
10 • Y1.1945
18 , V .1945
6 , IV .1945
12 , in .1945
15 . 1 .1945
6. VII .1945
15.. XI .1944
12, III .1945
18. V . 1945
18. V ,1945
6. IV .1945
12, III . 1945
18. V . 194f)
8. VIII. 1945
12. III .1945
18. V .1945
6. VII .1945
15. XI .1944
12. III . 1945
18. V .1945
6. IV . 1945
6. VII .1945
6. IV .1945
18. V ,1945
6. IV .1945
15. XI .1944
12. III . 1945'
13. V ,1945
18. V .. 1945
12. III . 1945
6. IV .,1945
6. VII . 1945
15. r . 1945
6. IV . 1945
6. VII . 1945

47 a.g.e., 481-484. ss.
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Eskişehir
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Gümüşane
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
İçel
tçel
İstanbul
istanbul
İstanbul
istanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
istanbul
İstanbul
istanbul
İstanbul
İzmir
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya
Malatya
Malatya

Milletvekili Üzdaroar iLstaınal)
> Dr. Melek (Abdurrahman)
* Özdemir (Şefik)
>
özdemir (Şefik)
>
Akkaya (Münir)
> Gl. Sökmen (ihsan)
> Gl. Sökmen (ihsan)
> Yüzath (Fikret)
Ataç (Hasan Fehmi)
»
Devrim (Ali Şelhum)
-> Türkmen (Abdülgani)
•»
Türkmen (AbdiUgaıü)
> Türkmen (Abdülguni)
>
Türkmen (Abdülçani)
Koraltan (Refik)
Koraltan (Refik)
»
Dr. Ataç (Galip)
» Akyüz (AJi kimi)
GL Bele (Refet)
>
Gl. Bele (Refet)
> GL Bele (Refet)
> Dr. Berksoy (K. Cenap)
> Cûneoz (Salâh)
>
CimcoZ (Salâh)
> Cimcoz (Salâh)
Esmer (Ahmet Şükrü)
>
Dr. 61. Gözcü (N. ismet)
>
Göker (Galip Bahtiyar)
>
Göker (Galip Bahtiyar)
>
Göker (Galip Bahtiyar)
»
Yalçın (Hüseyin CahH)
>
Onaran (Halit)
> Çelen (Hamdi)
> Çorak (Hilmi)
> Orbay (Ziya)
j Orbay (Ziya)
Orbay (Ziya)
>
Saltuğ (Rıza)
>
Gl. Baku (Mürsel)
>
GL Baku (Mürsel)
» Dikmen (Amet Hamdi)
> Gökmen (Fatin)
>
Gökmen (Fatin)
i Dr. Uludağ (0. Şevki)
I Kuiman (Salâhattin)
>
Uşaklı (Ömer Bedrettin)
>
Sayın (Kemal)
>
Temelli (Terfik)

1,5 ay hastalığına binaen
1 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
15 gün hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
1 ay hastalığına binaen
1,5 ay hastalığına binaen
1 ay mazeretine binaen
1 ay hastalığına binaen
1,5 ay mazeretine binaen
1 ay hastalığına binaen
1,5 ay hastalığına binaen
25 gün hastalığına binaen
o ay hastalığına binaen
o ay hastalığına binaen
20 gün hastalığına binaen
25 gün hastalığına binaen
1 ay hastalığına binaen
2 ay hastabğına binaen
1 ay hastalığına binaen
2 ay hastabğma binaen
•>
ay hastalığına binaen
2 uy hastalı ğm a binaen
2 uy - hastalığına binaen
2 uy hastalığına binaen
2 ay mazeretine binaen
10 KÜn hastalığına binaen
1 ay hastalığına binaen
1 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
2 ay mazeretine binaen
1 ay hastalığına binaen
2 ay haeUıhğma binaen
2 ay hastabğına binaen
15 gün hastalığına, binaen
2 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
l ay hastalığına binaen
1,5 ay hastalığına binaen
2 ay hastabğına binaen
ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
1 ay mazeretine binaen
2 ay hastalığına binaen
1 ay mazeretine binaen
2 ay hastalığına binaen
1 ay mazeretine binaen
20 gün mazeretine binaen
<>

6. VII . 1945
6. VII . 1945
15. XI . 1*144
6. VII . 1945
8. VIII . \W
12. III . 1545
18. V . 1945
10. IV 1045
0. VII ,1945
6. IV , 1945
15. I . .1945
6. IV . 1945
6. VII . 1!)45
8. VIII . 1945
15. XI .1944
6. VII . 1945
6. IV . 1945
15. XI . 1944
15. I .1945
12. III .1945
18. V .1945
6. IV . 1945
15. X! . 1944
12. nr .1945
18. V . 1945
6. IV ,1945
S. VIII .1945
15. I .1945
6. IV . 1945
(5. VII. . 1945
6. IV . 1945
6, IV .1945
15 . XI .1944
6. VII .1945
15 I .1945
12 . III .1945
18 . v . 1945
6 . VII .1945
12 . III .1945
6 , VII . 1945
6 . IV .1945
15 . I .1945
10 . IV .1945
15 . XI .1944
6 . VII .1945
18 . V . 1945
10 . IV .1945
6 . VII .1945
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Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Maraş
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muş
Muş
Muş
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Bize
Samsun
Samsun
Seyhan
Seyhan
Siird
Sinob
Sinob
Sinob
Sivas

Tekirdağ
Tokad
Tokad
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Tunceli
Urfa
Urfa
Van
Van

Milletvekili Edgüer (Rıdvan Nafiz)
» Edgüer (Rıdvan Nafiz)
»
>

1 ay hastalığına binaen
1 ay hastalığına binaen
Karaosman (Kani)
22 gün hastalığına binaen
Karaosman (Kâni)
15 gün hastalığına binaen
Karaosman (Kâni)
20 gün hastalığına binaen
Yaycıoğiu (Abdullah)
2Ü gün hastalığına binaen
Güney (Sadullah)
2 ay hastalığına binaen
Kitabcı (Hüsnü)
1 ay mazeretine binaen
Menteşeoğlu (Feridun 0.) 15 gün hastalığına binaen
Menteşeoğlu (Feridun 0.) 1,5 ay hastalığına binaen
Kıhcoğlu (Hakkı)
2 ay hastalığına binaen
KıLcoğlu (Hakkı)
2 ay hastalığına binaen
Kdıcoğlu (Hakkı)
2 ay hastalığına binaen
Bodrumlu (A. Galanti)
1 ay hastalığına binaen
Bodrumlu i A. Galanti)
1,5 ay hastalığına binaen
Aiengi (Halit)
2 ay hastalığına binaen
Soylu (Faik)
2 ay hastalığına binaen
Ur. Talay (Kasün Ferit)
2 ay hastalığına binaen
Tepeyran (Hazım)
2 ay hastalığına binaen
Tepeyran (Hazim)
2 ay hastalığrna binaen
Tepeyran (Hazim)
2 ay hastalığına binaen
Akyazı (Şevket)
2 ay hastalığına binaen
Çamaş (ismail)
25 gün mazeretine binaen.
Tarcau (Selini Sırrı)
1 ay hastalığına binaen
Tarcan (Selim Sırrı)
2 ay hastalığına binaen
Bdûl (Hasan Cavit)
1,5 ay hastalığına binaen
Dilsel (Cemil)
2 ay mazeretine binaen
Amiral Engin (Fahri)
21 gün hastalığına binaen
Çam (Salâhattin)
2 ay hastalığına binaen
Çam (Salâhattin)
ü ay hastalığına, binaen
Tuncay (Saffet)
1 ay hastalığına binaen
Sevük (İsmail Habib)
1,5 ay hastalığına binaen
Soviik (ismail Habib)
1,5 ay mazeretine binaen
Sevük (ismail Habib)
1,5 ay hastalığına binaen
Bleda (Mitat Şükrü)
1 ay mazeretine binaen
Pekel (Ekrem)
1 uy mazeretine binaen
Keşmir (Halit Nazmi)
15 gün mazeretine binaen
Scvcngil (Refik Ahmet)
1 ay hastalığına binaen
Boztepe (Halil Nihat)
2 ay hastalığına binaen
Boztcpe (Halil Nihat)
2 ay hastalığına binaen
Yavuz (Lûtfi)
1,5 ay hastalığına binaen
Yavuz (Lûtfi)
1,5 ay hastalığına binaen
"üçb'z (Hasan)
1,5 ay hastalığına binaen
1 ay hastalığına binaca
Coşar (Hüseyin Sami)
Tecer (Ahmet Kutsi)
1,5 ay hastalığına binaen
Berker (Nihal)
2 ay lıaslabğıua bimteu
Boya (Münih)
1,5 ay hastalığına binaen

15.
18.
15.
6.
18.
6.
10.
15.
12.

I 1945
V 1945
I 1945
IV 1945
V 1945
VII 1945
IV 1945
l 1945
III 1945
«. VTT 1945
15. XI 1944
12. III 1945
18. V 1945
6. vıi 1945
s. VIII 1945
12. III 1945
18. V 1945
12. III 1945
15. XI 1944
12. III 1945
18. V 1945
12. İTİ 1945
6. VII 1945
15. I 1945
10. IV 1945
6. VII 1945
6. IV 1945
6. v u 1945
12. i n 1945
18. V .1945
15. XI .1944
12.. III .1945
6. IV .1945
IH. V .1945
€ , IV .1945
18. V .1945
12. III .1045
15. I . 1915
12. III .1045
(i. VII .1945
15. I .1945
12. m .1945
S .VIII .1945
10. IV . 194ü
10. IV .1945
6. VII .1945
15. XI .1944
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Van
Van
Yozgad
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak

Milletvekili Boya (Münih)
> Boya (Münib)
> Korkmaz (Salim)
> Devrin (Sinasi)
» Karabacak (Hasan)
> Kuyucak (Hâzıra Atıf)

1
*2
20
2
2
2

ay mazeretine binaen
ay hafitabğnu binaen
gün mazeretine binaen
ay mazeretine binaen
ay hastalığına binaen
ay mazeretine binaen

6. IV
6 , VII
G. VII
6. IV
15. I
6. IV

. 1945
.1945
.1945
.1945
. 1945
. 1945

»

Milletvekilliği Dokunulmazlığı
Hinci Toplantı işinde Milletvekilliği dokunntmasltklanmn kaLdtnlmaaı söz konusu

4

bunlar hakkmdaln uygulanan işlemler aşağıda
gdsteaibniair:

Birinci Toplantıdan Kalanlar
Malatya

Dr. özelçi (Cafer)

Mardin

Ülkümen (Lûtfi)

Tunceli

ÜIJÜZ

(Hasan)

Görevini kötüye kullan- Kovalama ve yargılanma
sının dönem sonuna bıra
m ak
kılmasına 5 . 1 . 1945 tari
hinde karar verilmiştir,
Görevini kötüye kullan- Kovalama ve yargılanın ası
nın Dönem sonuna bırakıl
mak ve savsamak
masına 5 . 1 . 1945 tarihin
de karar verilmiştir,
Görevini kötüye kullan- Kovalama ve yargılanması
nın Dönem sonuna bırakıl
mak ve savsamak
masına 5 . 1.1945 tarihin
de karar verilmiştir.

İkinci Toplantı İçinde Gelenler
Antalya

Çankaya (Mesut)

Antalya
Bursa

Çankaya (Mesut)
Fars (Muhittin Baha)

Görevini kötüye kullan- Kovalama ve yargılanma
sın m Dönem sonuna bıra
mak
kılmasına 9 . VH . J945
tarihinde karar verilmiştir.
Komisyondadır.
Görevini savsamak
Kovalama
ve yargılanma
Hakaret
sının Dönem sonuna bıra
kılmasına 5 . 1 . 1945 tari
kin karar verilmiştir.

48 a. g.e., 484-485. ss.
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Denizli.

Küçüka (Naili)

Malatya

Dr. özelçi (Cafer)

Malatya

Sayın (Kemal)

Sinob

Dr. Kokdcmir (Bahaddin)

Görevini kötüye kullan- Kovalama ve yargılanma.
mak
suıın Dönem sonuna bıra
kılmasına 9 . VTl. 1945 tarihinde karar verilmiştir.
Görevini kötüye kullan- Komisyondadır,
mak
Hakaret
Kovalama vc yargılanma
sının Dönem sonuna bıra
kılmasına 5 . I I I . 1945 ta
rihinde karar verilmiştir,
Millî Korunma Kanununa Kovalama ve yargılanmaaykırı hareket
sınm Dönem sonuna bıra
kılmasına 5 . IH . 1945 ta
rihinde karar verilmiştir.

Milletvekilleri Tarafından Meclis Dışında Yapılan Görevler
Sanfransisko Konferansı

Sanfraassko'da toplanan Birleşmiş Milletler Konferansında Hükumctiram temdi et
mek üzere Dışişleri Bakanı Hasan Saka'mn
Başkanlığı atanda fondan Heyete, istanbul
Ahmed Şükrü Esmer, Samsun Cemil Bilse!,

Zonguldak Sina» Devrin ve Zonguldak Ha
zmı Atıf Knyucak Müşavir olandı; katıl,
imalar ve 5 . IV . 1945 tarihinde Amerika'ya
hareketle Konferansm sonunda geri dönmüş
lerdir.

Milletlerarası Parlâmentolar Birliği Türk Grubu

1. — 13 Eylül 1945 tarihinde (Jenevre'de
toplanan Parlâmentolar Birliği Konseyine,
Tokad töHetveküi Nâzım Poroy ile Elapğ
Minetvokjli Fazıl Ahmed Aykaç Parlamento

lar Birliği Türk Grupu adma katıimıslardır.
2. — Milletlerarası Parlâmentolar Birliği
Türk Grupu aşağıda adlan yazdı MÜMveMüerinden kuruUraıştur.
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İdare Kurulu

Başkan
» Vekili
»

»

Sayman
Genel Kâtip
Üye
»

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Seyhan
İstanbul
Tokad
Çoruh
Elâzığ
Bilecik
istanbul
Malatya
Niğde

GL Eldeniz (Naci)
Esmer (Ahmed Şükrü.)
Poroy (Nâzım)
Kansu (LUazhar Müf id)
Aykay (Fazd Ahmed)
Gülek (Kasım)
Karamuml (Ziya)
Pektaş (Mihri)
Dr. Talay (Ttaaim Ferid)
Üyeler

Ağrı
»

Ankara
Antalya
»

Aydm
»

Bolu
Bursa
Çoruh
Denizli
>

Edirne
Erzurum
>
>

Gazianteb
Giresun
>

Gümüşane
y

İçel
İsparta
İstanbul
>

»
>

İzmir
9
>

Kırklareli
1

Konye
Konya
>

Bayrak (Halid)
Pasin (Rtfkı Refik)
Alay (Falih Rıfkı)
(Sümer (Nurullah Esat)
Di-. Tunca (Cemal)
Dr. Germen (Mazhar)
Menderes (Adnan)
Çambel (Hasan Cemil)
Akgüç, (Atrf)
Us (Asım)
Dr. Berkman (Hamdi)
Tokad (Emin Aslan)
Dr. Memik (Fatma)
Akyürek (Aziz)
Gl. Demirlıan (Pertev)
ttlgün (Nakiye)
Kaleli (Bekir)
Sayar (Ayet)
Gl Sökmen (ihsan)
Selek (Çâbif)
Tör (Edip Servet)
Güven (Ferid Celâl)
Turan (Kemal)
x*rseveu (Celâl Esad)
Bayındır (Atıf)
Cimcoz (Salâh)
Gövsa (İbrahim Alâettin)
Arrman (Benal)
Mente?e (Halil)
Yücel (Hasan Ali)
Kansu (Nail Atuf)
Dr. Ijmny (Fuad)
GL Cebesoy (Ali Fuad)
Dikmen (Ahmed Hamdi)
Türel (Ali Rıza)

Kütahya
>
>

Malatya
Manisa
>
>

Maraş
>
>

Mardin
>

Ordu
Rize
»

Samsun
Seyhan
>

Sinob
Sivas
>
>

Tekirdağ
Tokad
»

Trabzon
Tunceli
Urfa
Zonguldak
»
>

Dr. Delilbaşi (Ali Süha)
Tiridoğlu (Alâettin)
Uzgnren (Vedit)
üker (Muttalip)
Bayur (Hikmet)
Edgüer (Rıdvan Nafiz)
Sarhan (Haldun)
Kaplan (Rasih)
Tankut (Hasan Reşit)
Tanpınar (Ahmed Hamdi)
Alpaya (irfan Ferid)
Erten (Rıza)
Mençmehcioğlu (Hasan)
Tarcan (Selim Sırrı)
Balta (Tahsin Bekir)
Kamu (Kemalettin)
Sirmen (Fuad)
Amiral Engin (Fahri)
Çam (Salâhattin)
Işc^a (Şemsa)
Sevük (ismail Habib)
Esenbel (Atıf)
Sadak (Necmettin)
Sirer (Reşat Şemsettin)
Apak (Rahmi)
Keşmir (Hahd Nazmi)
Sevengil (Refik Ahmet)
Aydm (Mitat)
Day (Sırrı)
Saka (Hasan)
Sılan (Neemeddin Sahir)
Coşar (Hüseyin Sami)
Devrin (Şinaai)
Erîşirgil (Emin)
Kuyuoak (Hâzrm Atıf)
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Cumhuriyet Halk Partisi, Genel İdare Kurulu, CHP Teftiş Bölgeleri ve
Müfettişleri, Parti Grubu ve Çalışmaları, Müstakiller
49

Büyük Mecliste Parti olarak ötedenberi
yalnız Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Bu
Partinin üye miktarı 416 dır.

Ayrıca bu Partinin Müstakil Grupu 35
üyeye maliktir [*].. Geri kalan 4 Milletvekili
müstakildir.

Cumhuriyet Halk Partisi
Genel İdare Kurulu [**]
Cumhuriyet Halk Partisinin Genel İdare Kurulu aşağıdaki Milletvekillerinden meydana ge
lir. [•••] m,
Esendal (Me'mduh Şevket) [1][2] Bilecik
Gülek (Kasım) [2]
Bilecik
Akgüç (Atıf)
Bursa
Dr. Memik (Fatma)
Edirne
Göle (M. Hüsrev)
Erzurum
Kaleli (Bekir)
Gazianteb
Köken (Rahmi)
izmir
Dursunoğlu (Cevat) [3]
Kars
Kansu (Nafi (Atıf) [1]
Kırklareli
Tiridoğlu (Alâettin.)
Kütahya
Edgüer (R. Nafiz) [2]
Manisa
Kitabe: (Hüsnü)
Muğla
Barutçu (Faik Ahmed)
Trabzon
Tecer (A. Kutsi) [2]
Urfa
Erisirgil (M Emin)
Zonguldak

Milletvekili.(Genelsekreter)
>
>

>
>
>

>
>

>
>
>

»

[•] Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğünün 96 ve 118 nci maddeleri gereğince Kurultay Genel
Kurulunca seçilen Müstakil Gruptan 3 . VIII . 1944 tarihinde Konya Milletvekili Aü Muzaffer
Göker istifa etmiş ve yerine 11 . IX . 1944 tarihinde seçüen Saffet Ankan Parti Gmpuna katilmiş
bulunduğundan VII nci Dönem 2 nci Toplantı yılında Müstakil Grupun üye adedi 34 ve Parti
Grupu üye adedi de 417 olmuştur.
[*•] 8 . VI , 1Ü43 tarihinde toplanan altıncı Kurultayın 15 .VI . 1943 tarihli beşinci toplantısında
seçilmişlerdir.
[••*] 21 . VI .1944 tarihinde fatanbul ili İdare Kurulu Başkanlığına tâyin âdümiş bulunan
Konya Milletvekili Tevfik Fikret Silay'dan açılan Genel İdare Kurulu üyeliğine 1 . XI •. 1944 tari
hinde henüz kimse seçilmemiş bulunuyordu.
[1] Bilecik Milletvekili Memduh Şevket Esendal'm 6 . VI . 1945 tarihinde GenelseJcreterlikten
çekilmesi üzerine yerine aynı tarihte vekil ve 31 . X . 1945 tarihinde de asıl olarak Kırklareli Mil
letvekili Nafi Atuf Kansu tâyin edilmiştir.
[2] 21 . VI . 1944 tarihinde İstanbul ili İdare Kurulu Başkanlığına tâyin edilmiş bulunan
Konya Milletvekili Tevfik Fikret Silay'dan açık bulunan yer üe 6 . VI ..1945 tarihinde Bilecik
Milletvekili Memduh Şevket Esendal, Bilecik Mületvekiili Kasım Gülek, Manisa Milletvekili Rıdvan
Nafiz Edgüer ve Urfa Milletvekili Ahmet Kutsi Tecer'in çekümeleriyle açılan yerlere Konya Mil
letvekili Sedat Çumralı, İsparta Milletvekili Kemal Turan, Manisa Milletvekili Feyzullah Uslu,
Afyon Milletvekili Ali Taşkapûı ve Bingöl Milletvekili Tahsin Banguoğlu seçilmişlerdir.
[3]. 9 . VI . 1945 tarihinde, Kars Milletvekili Cevat Dursunoğlu'nun çekilmesi üzerine, yerine
Çoruh Milletvekili Ali Rıza Eren seçilmiştir.
49

a.g.e., 487-510. ss.
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C.H.P. Teftiş Bölgeleri ve Müfettişleri
Bölge merkezi
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzurum
Gazianteb
izmir
Kayseri
Kocaeli
Konya
Muş
.Samsun
Seyhau
Sivas
Trabzon
Zonguldak

Bölgeye dâhil olan iller

Müfettişin adı

Seçim çevresi

Ankara, Çankırr, Eskişehir
Antalya, İsparta, Burdur
Aydın, Muğla, Denizli
Balıkesir, Çanakkale, Kütahya
Diyarbakır, Mardin, Siird, Urfa
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli
Elâzığ, Tunceli, Bingöl
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı
Gazianteb, Maraş, Malatya
İzmir, Manisa
Kayseri, Kırşehir, Yozgad, Çorum
Kocaeli, Bolu, Bilecik, Bursa
Konya, Afyon, Niğde
Muş, Bitlis, Van, Hakkâri
Samsun, Ordu, Giresun
Sayhan, Hatay, İçel
Sivas, Tokad, Amasya
Trabzon, Rize, Çoruh, Gümüşane
Zonguldak, Kastamonu, Sinob

Selek (Cabir)
Barlas (Cemil)
Dr. Bürge (Fazıl Şerefeddin)
Taşkapılı (Ali)
Dr. Irmak (Sadi)
Tüzemen (Cemil)
Ertan (Muhtar)
Çumralı (Sedad)

Gümüşane
Gazianteb
Kocaeli
Afyon K. [3]
Konya [3]
İsparta
Bitlis [4]
Konya [3]
[2] [4]
Seyhan
Ankara
Afyon K.
İstanbul
Erzincan
Bursa [1] [3]
Konya
Amasya
Seyhan
Kırşehir

Dr. Satır (Kemal)
Bekata (Krtzr Oğuz)
Dr. Sclgil (Ahmed Hâmid)
Sandal (Vehbi)
Kalfagil (Feyzi)
Dr. Konuk (Sadi)
Binal (Muhsin Adil)
Yiğitoğlu (Ali Kenıaî)
Çelik (Kemal)
Torgut (Şevket)

[1] Bursa Milletvekili Dr. Sadi Konuk'un 18 .1.1945 tarihinde Sağlık ve Sosyal Tardım BakanItğina tâyini üzerine açılan yerine Cumhurbaşkanlığı eski Yaveri Celâl Vner seçilmiştir.
[2] Büecik Milletvekili Ahmed Esen'in ölümiyle açılan Gazianteb bölge müfettişliğine,
i.XI.
1944 tarihinde henüz bir müfettiş seçilmemiş bulunuyordu. Sonradan 2.11.1945
tarihinde Yoz
gad- Milletvekili Yusuf Duygu Karsltoğlu seçilmiştir.
(3J Cumhurbaşkanlığa eski Yaveri Celâl Cner'in 19 . III. 1945 tarihinde ölümü, Afyon Millet
vekili Ali Taşkapılı »a Konya Milletvekili Sedat Çumrah'nın 6.17. 1945 tarihinde Genel İdare
Kurulu üyeliğine luıkîtleri ve, Konya Milletvekili Ur. Sadi Irmaic'm 8. VI. 1945 tarihinde Çalış
ma Bukuıdıyvıuı, tâyini üzerine açılan dört bölge müfettişliğinden 19 . VI. 1945 tarilvinde İsparta
Milletvekili Kâzım Aydar Gazianteb'e, Çorum Milldveküi Dr. Cemal Kıızancıuylv, Samsun'a, Gü
müşane Milletvekili Recai Güreli Balıkesir'e ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Gürel Diyarbakır'a
seçilmişlerdir.
[i] Haziran 1945 tarihinde Gazianteb bölge müfettişi Yusuf Duygu KarsUoğlu Elâzığ bölgesi
ne ve Elâzığ bölge müfettişi Muhtar Ertan da aynı tarikte Erzurum bölgesine nakledilmişlerdir:
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Parti Grubu
9) Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis Grupu İdare Kurulu aşağıda isimleri yazılı Milletvekil
lerinden kurulmuştur:

Gl. Özalp (Kâzım)
Öztrak (Fayık)
Menderes (Adnan)
Düşünsel (Feridun Fikri)
Dr. Kahraman (Galib)
örgeevren (Süreyya)
Tüzün (Atıf)
Eker (İsmet)
Abadan (Yavuz)
Kaplan (Rasih)
Oral (Cavid)

Balıkesir
Tekirdağ
Aydın
Bingöl
Antalya
Balıkesir
Çoruh
Çorum
Eskişehir
Maraş
Seyhan

Milletvikili

Başkanvekili
>

>

>
>
>

KâUp
>

Veznedar
Üye

»
>

>

*

»

»

>

b) Parti Grupunun ça*hşma!an hakkında aşağıdaki bildirimler basında yaymlaunustır:

1. — C. H. P. Meclis Grupu Umumî Heyeti
bugün (31 . X . 1944) saat 15 te Başvekil vc
Genelbaşkan Vekili Şükrü Saraçoğlu'nun Reis
liğinde toplandı.
Celsenin açılmasını mütaakıp Parti Genelbaşkanhk Divanının kararlarına ait olarak Par
ti Genelsekreteri Bilecik Mebusu Memduh Şev
ket Escndal tarafından verilen üç takrir okundu.
Birinci takrirle Büyük Millet Meclisi Yedinci
İntihap Devresinin İkinci içtima senesi içine Bü
yük Millet Meclisi Reisliğine Çankırı Mebusu
Mustafa Abdülhalik Renda'nm,
İkinci takrirle Reisvekilliklerine Sivas Me
busu Şemsettin Günaltay, Bursa Mebusu Re
fet Canıtcz ve Aydın Mebusu Dr. Mazhar Ger
men'in namzetlikleri Grup Umumi Heyetinin
tasviplerine arzolunmıış ve işbu teklifler ittifak
la kabul edilmiştir.
üçüncü takrirle de C. H. P. Meclis Grupu
Reisyekilliklerrue namzet gösterilen Tekirdağ
Mebusu Fayık öztrak ile Balıkesir Mebusu Kâ
zım Özalp ittifakla seçilmişlerdir.
Bundan sonra celseye Balrkesir Mebusu Gl.

Kâzım Özalp'm Reisliğinde deyam olunarak ya
pılan seçim sonunda Büvük Millet Meclisi İdare
Amirliklerine: Ağrı Mebusu Halid Bayrak, Ma
latya Mebusu Mnttalip Öker ve Mardin Mebusu
trfan Ferid Alpaya ve Riyaset Divanı kâtiplik
lerine dc Kütahya Mebusu Vedit Uzgören,
İşporta Mebusu Kemal Turan, Erzincan Me
busu Behçet Kemal Çağlar, TunccM Mebusu Nec
meddin Sahir Sdan, Samsun Mebusu Naşit Fırat
ve Müstakil Grup Umumi Heyetince seçilen Ma
latya Mebusu Nasuhi Baydar'tn Parti namzetlik
lerinin takarrür ettiği, C. H- P. Meclis Grupu
idare Hevcti âzaliklan için yapılan seçim sonun
da da Brngol.-Mebusu Feridun Fikri Düşünsel,
Aydm Mebusu Adnan Menderesi Çoruh Mebusu
Atıf Tüzün, Antalya Mebusu Dr. Galip Kahra
man, Maraş Mebusu Rasih Kaplan, Çorum Me
busu ismet Eker, Seyhan Mebusu Cavid
Oral. Eskişehir Mebusu Yavuz Abadan ve
Balıkesir Mebusu Süreyya örgeevren'in
intihap edildikleri Riyaset tarafından Umumi
Heyete arzedilmiş ve ruznamede başka madde ol
madığından toplantıya son verilmiştir.
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2. — C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti
bugüu (14 . X I . 1944) Reisvekili Tekirdağ Me
busu Fayık öztrak'm Reisliğinde toplandı.
Celse atıldıktan ve geçen toplantı zabıt hu
lâsası okunduktan sonra kürsiye gelen Başvekil
Şükrü Saraçoğlu Anayasamızın Türkçeleştiril.
ınesi ve malî yıl başının değiştirilmesi ınevzularmı tetkik etmek üzere Grup idare Heyetince
otuzar azadan mürekkep iki komisyon teşkil
edilmesini ve Müstakil Cruptan da dörder âza.
nın bu komisyonlara iştirakini teklif etti ve her

iki teklif ittifakla kabul edildi.
Bunu mütaakıp söz alan Hariciye Vekili Ha
san Saka 3 . X . 19.44 tarihinden bugüne kadar
geçen müddet içinde memleketimizi ilgilendi
ren haricî olaylar hakkında geniş ve etraflı izahattha bulundu ve birçok hatipler tarafından so
rulan suallere ve ileri sürülen mütalâalara ver
diği cevaplar alkışlarla karşı bindi. Ruz namenin
ikinci maddesini teşkil eden Haysiyet Divanı se
çimi, vaktin gecikmesi sebebiyle, gelecek celse
ye bırakılarak riyasete toplantıya son verildi,

3. — C. H. P. Meclis Grupu umumi Heyeti
bugün (21 . XI . 1944) Reisvekili Balıkesir Me
busu GL Kâzım Özalp'in Reisliğinde toplandı.
Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hu
lâsası okunduktan sonra, Parti Nizamnamesi ge
reğince her içtima yilı başında yeniden intihabı
icabeden Haysiyet Divanı seçimi Müstakil
Gnıpan da iştirakiyle yapıldı ve neticede aşağı
da adlan yazılı zevatın ekseriyet kazandıkları
görülerek heyete arzulundu.

Bundan sonra ruznamede müzakere edilecek
başka madde olmadığından celseye nihayet ve
rildi.
Gl. Naci Fildeniz
Seyhan
Münir Çağıl
Çorum
Ali Rana Tarhan
istanbul
Ziya Karamursal
istanbul
Dr. "Mustafa Cantckin
Çorum
Dr. Saim Ali Dilemre
Rize
Dr. İbrahim Tali öngören
Diyarbakır

4. - r - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti
bugün <11 . XH . 1944) Türkiye Büyük Millet
Meclisi içtimaını mütaakrp Balıkesir Mebusu Ol.
Kâzmj Özalp'in Reisliğinde toplandı.
Gelse açıldıktan sonra bugünkü ruznameyi
teşkil eden ve Maraş Mebusu Rasıh Kaplan tara
fından verilmiş bulunan takrir okundu Bu tak
rirde Harieiye Vekâleti mensuplarından bazıla
rının rivayet olunan fiil ve hareketleri hakkın
da-Hariciye Vekilinin izahat vermesi istenmekte
idi.. Takrir sahihinin takririnde bahis mevzuu el
liği' hususa dair beyanatmdau sonra kürsüye geku Hariciye Vekili Hasan Saka, takrir sahibi
nin ileri BÜrdnğü işlerin hepsi hakkında izah,
la^da bulunarak bu baptaki rivayetlerden mühim
bir kısmının hiçbir esasa dayanmadığını ve üze
rinde durulmak iktiza eden kısımları ctrafiyle

açıkladı. Bu arada bilhassa Sofya Sefaretinin
Hükümetin talimatı harmiıtde yapılmış olan bazı
muahezeyi mucip hareketlerin vekâlettçe gere
ken surette muameleye tâbi tutulmakta oldu
ğunu ve vekâlet memurlarını ilgilendirebilecek
bütün cihetlerin sıkı bir dikkat ve itina dairesin
de takibine devam ulunarak icabeden tedbirlerin
alınmakta olduğunu Ye bu konuya dair söz alan
hatiplerin üzerinde hassaslıkla durdukları nok
taların daima gozönünde tutulacağını bildirerek
sözlerine son verdi ve müzakere kâfi körüldü.
Vaktin gecikmesine ınebıü Hariciye Vekilin
ce haricî politika hakkında mûtad izahat veril
mek üzere Grupun önümüzdeki Çarşamba günü
M>cBs içtimamdan sonra toplanmasına karar
verilerek saat 18,45 de celseye son verildi.
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5. — C. H, P. Meclis Grupu Umumi Heyeti
bugün (13'. XII . 1944) Büyük Mîllet Meclisi
içtimaını mütaakrp Keisvekiİi Tekirdağ Mebusu
Faik öztrak 'ut reisliğinde toplandı
Celse açıldıktan te geçen toplantı zabıt
hulâsası okunduktun sonra kürsüye gelen Harici
ye Vekili Hasan Saka memleketimizi ilgilendiren

harici meseleler hakkında etraflı izahatta bu
lundu. Söz\alan birçok hatiplerin mütalâaları
üzerine tekrar kürsüye gelen Hariciye Vekümin
tamamlayıcr izahları alkışlarla kabol olunarak
müzakere kâfi görüldü Ve celseye saat 18 de ni
hayet verikfı.

6. — C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti
bugün (19 . XII . 1944) Reis vekili Balıkesir
Mebusu Gt -Kazım Özalp'in reisliğinde toplandı.
Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt
hülâsası okunduktan sonra bugünkü ruznameyi
teşkil eden Antalya Mebusu Tayfur Sökmen'in
Kimsesiz ve melcesiz çocukların acildi durumla
rından kurtarılması ve Bu' hususta alınan tedbir
lerin izahı hakkında Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâletine yöneltilmiş takriri okundn. Söz
alan takrir sahibi ve diğer birçok hatipler yoksul
çocukların iztrraplı durumlarını anlatarak bun
lar hakkında esaslı şekilde tedbir alınması ge
rektirdiğini tebarüz ettirdiler. Bunu müta
akıp kürsüye gelen Sıhhat ve içtimai Muavenet
Vekili Dr. Hulusi Alataş, Muhtelif Hükümet da
irelerince bu yolda alınmış ve alınmakta bulunan
tedbirlerden kendi Vekâletlerini ilgilendiren hu
susları açıkladı. Shhat ve İçtimai Muavenet
Vekilinden sonra kürsüye gelen Başvekil Şükrü

Saraçoğlu, Toksui çocukların durumunun biran
evvel ıslâh etmek ve kendilerini ilerde içtimai
muhitlere uygun ve faydalı bir hale getirmek
için Hükümetçe yapılmakta olan çalışmaların,
Parti Grupunca teşkil edilecek bir Komisyon
eliyle daha geniş Ölçü de tetkikinin çok verimli
olacağını belirtmiştir. Antalya Mebusu Tayfur
Sökmen ve Kastamonu mebusu Dr. Fahri Beevid
ile içel Mebusu Dr. Muhtar Berker tarafından
verilen takrirlerde de yoksa! çocuklar mevzuunu
incelemek üzere Grupça bir komisyon teşkili is
tenmiş olduğundan reislikçe yoksul çocuklar
işini incelemek üzere bir komisyon teşkiîi reye
konularak kabul edilmiş ye ruznamede başka
madde bulunmadığından vsaat (17,15) de top
lantıya son verihmistir.

7. — C. H. P. Mecİis Grupu Umumi Heyeti,
Partinin Müstakil Grupunun ve müstakil mebus
ların da iştirakiyle 26. XII. 1944 sair günü
saat (15) te Reisvekili Tekirdağ Mebusu Fayık
Öztrak 'ın reisliğinde toplanda.
Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hu
lâsası okunduktan sonra Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun türkçeleştiriimesi konusunu incelemek

üzere Parti Meclis Gruplarının iştirakiyle teşkil
edilen komisyonun hazırlardığr projenin müzake
resine başlandı ve on iki maddesi kabul olunarak
vaktin gecikmesine binaen, projenin müzakeresi
ne 27. XII. 1944 Çarşamba günü saat 15 te de
vam edilmek üzere celseye saat 19,40 ta son ve
rildi.

Not : Celseyi mütaakıp toplanan Grup idare
Heyetince bu iş için yirmi iki azadan mürekkep
bir komisyon teşkil edilmiştir.
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8. — G. H P. Meclis Grupu Umumi Heyeti,
Partinin Müstakil Crupunun ve müstakil me
busların da iştirakiyle 27 . XII. 1944 Çarşamba
günü saat (15) te Reisvekili Balıkesir Mebusu
Gl. Kâzım Özalp'ru reisliğinde toplanarak Teş
kilâtı Esasiye Kanununun türkçeleştirilmesi ko
nusunu inceleyen komisyon tasarısının 12 nei

maddesinden itibaren müzakeresine devam et
miş ve neticede bütün maddeler kabul olunarak
28 .XII. 1944 Perşembe günü saat (15) te malî
yıl başlangıcı hakkındaki Gruplar Komisyonu
raporunun müzakeresine başlanmak üzere oturu
ma saat (18,55) te son verilmiştir.

9. — C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti,
Partinin Müstakil Grupunun ve müstakil mebus
ların da iştirakiyle 28. XII. 1944 Perşembe gü
nü saat (15) te Keisvekili Tekirdağ Mebusu Fa
yık öztrak'uı reisliğinde toplandı.
Celse açıldıktan ve geçen toplantıların zabıt
hulâsası okunduktan sonra bütçe yılınm İkinci
kânun aynım başına alınması hususunu tetkik
eden Parti Grupları Komisyonunun raporunu
müzakere ederek bütçe yılının tkincikânun ba
şına alınmasını kabul eyledi. Bunu mütaakıp

kürsüye gelen Başvekil Şükrü Saraçoğlu, Birin<•. i teşrin ayına Ekim, İkinci teşrine Kasım, Birincikânma Aralık ve tkincikânun ayına da Ocak
adlarının verilmesini isteyen takririni izah ey
ledi. Bu konuda söz alan hatiplerin mütalâa
ları dinlendikten sonra takrir reye konularak
kabul olundu. Bundan sonra Başvekil, tarafın
dan dışişlerimiz üzerinde verilen izahat ve bu
konuda söz alan hatiplerin mütalâlan dinlendi
ve celseye saat (18) de son verildi.

10. — C H P . Meclis Prupu Umumi Heyeti,
bugün (9.1.1945) saat 15 te Reisvekili Balıke
sir Mebusu-Gl. Kâzım Özalp'in reisliğinde top
landı.
Celse açıldıktan ve geçen toplantılara ait za
bıt hulâsası okunduktan sonra bugünkü ruznameyi teşkil eden Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, müstahsili korumak maksadiylc tütün
piyasasında alınması gereken tedbirler hakkın
daki takririnin müzakeresine geçildi.
İlk olarak söz alan takrir sahibinin izahları

nı mütaakıp kürsüye gelen Ticaret Vekili Celâl
Said Siren, bu husustaki mütalâalara cavap ve
rerek beyanatta, bulundu.
Tekrar kürsüye gelen takrir sahibinden son
ra Gümrük ve İnhisarlar Vekili Suat Hayri
Ürgüblü, bu konu üzerinde Vekâletini ilgilen
diren noktalara temas ederek tamamlayıcı izah
larda bulunduktan sonra söz alan hatiplerin mü
talâaları dinlendi ve başka söz alan bulunma
dığından müzakere kâfi görülerek saat 17 de otu
ruma sou verildi.

11. — C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
16 . 1 . İ945 salı günü 6aat (15) de Başkanvekili
Tekirdağ Milletvekili Fayık öztrak'm başkanlı
ğında toplandı.
Oturum açıldıktan ve geçen toplantı zabıt
hulâsası okunduktan sonra kürsüye gelen Harici
ye Bakanı Hasan Saka'nm, memleketimizi.ilgilcndiren haricî meselelere dair etraflı izahları
ile sorulara verdiği cevaplar dinlendi. Bundan

sonra gündemin ikinci maddesinde bulunan Elâ
zığ Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun sıtma hak
kındaki takririnin konuşulmasına geçildi. İlk
olarak kürsüye gelen Sıhhat ve İçtimai Muave
net Bakanı Dr. Hulusi Alataş verdiği cevapta,
sair muhitlerde olduğu gibi Elâzığ'da da sıtmanm yaptığı zararları gidermek için Baltalıkça
gereken dikkatin . yapılmakta olduğunu ve ih
mali görülenler hakkında icabeden kararların
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alındığını ve milletin hayatını ilgilendiren bu
önemli konuda bakanlıktı her çareye başvurul,
makta olduğunu belirtti. Bunun üzerine söz alan
takrir sahibi Elâzığ Milletvekili Sabit Sağıroğhı
Elâzığ çevresinde sıtmanın yaptığı tahripleri
açıklıyarak hakanlığın bu işte ve genel olarak
başka Sağlık konularında daha sıkı bir tutum
kovalaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine
birçok hatipler söz alarak bakanlığın, sıtmanm
geniş ölçüde yapmakta olduğu zararları kesin ve
temelli surette önleyici tedbilrler alması lüzumu
üzerinde kuvvete durdular ve sıtmanın memleket
için teşkil ettiği büyük derdi tebnriiz ettirirken
bu hususta vazifelilerin görevlerini yapmaların
da en küçük ihmale dahi meydan verilmemesi

zaruretini açıkladılar. Hatiplerin demeçleri üzcrine tekrar kürsüye gelen Sıhhat ve içtimai Mu.
avenet Bakam Dr. Hulusi Alataş, Bakanlığın, ha
tiplerin yürüttükleri mütalâaları en büyük dik
katle gerçeklemek yolundaki çalışmalarını bir
kal daha artıracamı ve sıtmanın zararlarını ön
lemek için yapılan ve yapılacak ulan uğraşma
lar sırasında savsaklaması görülebilecek her il
gilinin gereken cezaya çarptrrdacağım ve sıtma
ile mücadelenin daha esaslı ve verimli bir suret,
te yapılabilmesi için hazırlanmış olan kanun ta
sarısının Meclis encümenlerinde görüşülmekte
olduğunu söyledi ve gündeminde başka madde
olmadığından saat 20,10 da oturuma son verildi.

12. — C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
23 . II . 1945 cuma günö saat 14 de Başkanvckili
Tekirdağ Milletvekili Fayık öztrak'ın Başkanlığında toplandı.
Oturura açıldıktan ve geçen toplantı zabıt
hulâsası okunduktan sonra kürsüye gelen Hari
ciye Bakam Hasan Saka'nın, Almanya ve Ja
ponya'ya harb ilânına ve 3 Ocak 1942 tarihli

Birleşik Milletler BeyanjiaraesJDe memleketimi
zin iltihakına dair verdiği izahat dinlendi.
Bunu mütaakıp söz alan hatiplerin soru ve
düşüncelerini etraflı surette cevaplıyan Hariciye
Bakanının geniş açıklamalarından sonra Hükü
metin teklifi alkışlarla ve ittifakla tasvip oluna
rak saat 17 de oturuma son verildi.

13. -- C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu ile bu mc.yanda birçok hatipler tarafından ileri
6 . IH . 1945 salı günü saat 15 de Başkanvekili sürülen düşünce ve sorulara verdiği ttamamlaBalıkesir Milletvekili Gl. Kâzım Özalp'in Baş yıcı cevâplar dinlendi. Kâfi görülen bu izahat
kanlığında toplandı.
tan sonra, ruznamenin ikinci maddesini teşkil
Oturum açıldıktan ve geçen toplantı zabıt eden tiftik hakkındaki Yozgad Milletvekili Sü
hulâsası okunduktan sonra kürsüye gelen Harı- leyman Sırrı Içöz'ün takriri kendilerinin otu
eiyc Bakanı Hasan Saka'nın, Büyük Millet Mec rumda bulunmamasından konuşulması gelecek
lisinin tatilinde geçen siyasi olaylardan memle toplantıya bırakıldı ve saat 17,30 da oturuma
ketimizi ilgilendirenleri hakkında verdiği izahat son verildi.

14. c. H. P. Meclis Grupu lienel Kurulu
13 . III . 1945 sah günü saat 15 de Başkanvekili
Tekirdağ Milletvekili Fayık Özirak'ın haşkanbğmda toplandı:
Oturum açıldıktan ve geçen toplantı zabıt
hulâsası okunduktan sonra gündemin birinci

maddesini teşkil eden vn geçen toplantıda görü
şülmesi geri bırakılan Yozgad Milletvekili Sü
leyman Sırrı Içöz'ün tiftik konusu hakkındaki
takririnin görüşülmesine geçjldi. Takririn okun
masını müteakıb söz alan Bursa Milletvekili Muhiddln Baha Pars'm, bu konunun açık oturum289
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da görusjilmesinde fayda oracağıfla dair ileri
sürdüğü düşünce v* verdiği takrir üzerine cere
yan eden ırrüsakereden sonra Yozgad Milletve
kili Süleyman Sim IçÖz tarafından. Büyük Milfet Meclisine sımulacağı beyaniylc takrir geri
aundr.
Gündemin ikinci maddesinde bukman Gl.
Kâzım Karabekirln şehir kulübleri hakkındaki

takriri kendilerinin rahatsızlığı dolayısiyle ve
üçüıreü maddedeki Büyük Millet Meclisi Dahilî
Nizamnamesinin Türkçeleştirilmesine dair hazır
lanan Gruplar Komisyonu raporunun da yeni
dağılmış olmasından görüşülmeleri gelecek top
lantıya bırakıldı ve saat 15,30 da oturuma son
verildi.

15. — C. H. P. Grupları Genelkurülu 30
III . 1945 sair günü saat 15 te Başkan vekili Ba
lıkesir Milletvekili Gl. Kâzım Özalp'm başkan
larına ve bu günkü durumlarına dair izahatta
Oturum açıldıktan ve geçen toplantı zabıt
özü okunduktan sonra gündemde bulunan İstan
bul Milletvekili Gl. Kâzım Karabekdr'in, şehir
kulüpleri hakkındaki takririnin görüşülmesine
geçildi.
Takririn okunmasını müteakib Dahiliye Ba
kanı Hilmi Uran, kürsüye gelerek memleketimiz
deki şehir kulüplerinin kurutuşlarına, miktar
larına ve bu günkü durumlarına dair iahatta
bulundu ve takrir sahibi tarafından açıklanması
gerekli görülen hususlara da ayrıca cevap vere
ceğini söyledi. Bunun üzerine söz alan Gl. Kâ

zım Karabekir, takririndeki konu hakkında et
raftı açıklamalarda bulundu ve düşüncelerini
bildirdi. Tkinci defa kürsüye gelen Dahiliye Ba
kanının tamamlayıcı beyanlarından sonra başka
söz alan olmadrğmdan gündemin ikinci madde
sindeki Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamname
sinin Türkçeleştirilmesi işini inceleyen Gruplar
Komisyonunun hazırladığı maddelerin görüşül
mesine başlandı. Bir çok hatiplerin muhtelif mad
deler hakkındaki mütalâaları dinlendi ve bazı de
ğişiklikler yapılarak tasarı 23 ncü maddeye ka
dar kabul olundu. 21 . III . 1945 Çarşamba gü
nü Kamütay'dan sonra tasarının görüşülmesine
devam edilmek üzere saat. 19 da oturuma son
verildi.

IC; — & K P. Meclis Grupları Genelkurülu edilen Gruplar Komisyonunun hazırladığı mad
21 . Ut'. 1945 Çarşamba günü Kamutaydan delerin görüşülmesine devam edildi vc bazı mad
sonra Başkanvekili Tekirdağ Milletvekili Payık delerde değişiklikler yapılarak 192 nci maddeye
kadar kabul olundu. Tasarmın göriişülmcsine
öztarak'm Başkanlığında toplandı.
Oturum açıldıktan ve geçen toplantı zabıt 22 . IH . 1945 Perşembe günü saat 15 te devam
özü okunduktan sonra Büyük Millet Meclisi Da edilmek üzere saat 18,50 de oturuma son verildi.
hilî Nizamnamesinin türkçeleştirilıneşine memur

11 — C. H. P. Meclis Grupları Genelkurülu
23 . UT. 1945 Perşembe günü saat 15 te Başkan
vekili Balıkesir Milletvekili GL Kâzım Özalp 'ın
bââkanLgrnda, toplandı.
Oturum açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hu

lâsası okunduktan sonra Büyük Millet Meclisi
içtüzüğünün 192 nci maddesinden itibaren gö
rüşülmesine devam edildi ve neticede bütün mad
deler kabul olunarak saat 15,50" de outuruma son
verildi.
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18. — C. H. P. Meclis Grupu Genelkurulu
27 .111 . 1945 Sah günü Başkanvekili Tekirdağ
Milletvekili Fayık öztrak'in başkanlığında top
landı.
Oturum açıldıktan ve geçen toplantı zabit
hulâsası okunduktan sonra kürsüye gelen Hari
ciye Bakanı Hasan Sakanın memleketimizi ilgi
lendiren siyasi olaylar hakkında yerdiği izahat

üe bu mey anda birçok hatipler tarafından ileri
sürfilen düşünce vc sorulara verdiği tamauıl&yıeı cevaplan dinlendi ve alkışlarla karşılandı. Bu
izahattan sonra gündemin ikinci maddesini teş
kil eden Bursa Milletvekili Muhittin Baha Para'in takririnin görüşülmesi vaktin gecikmesi dolayısiyle gelecek toplantıya bırakıldı ve saat 18 4e
oturuma son verildi,

19. — C. H. P: Meclis Grupu Genelkurulu
3 . IV'. 1945. Sah günü Başkanvekili Tekirdağ
Milletvekili Fayık öztrak 'uı başkanlığında top
landı.
Oturum açıldıktan ve geçen . toplantı ısabıt
hülâsası okunduktan uonra Buran Milletvekili
Muhittin Baha Pars'm Meclis görüşmelerinin ve
Grup müzakerelerinden neşrinde mahzur olmıyanlarının yayınlanması hakkındaki takririnin
görüşülmesine başlandı. Takrir sahibinin izahla
rını mutaakrp bu konuda söz alan. birçok hatip
ler düşüncelerini söylediler; Meclis zabıtlarmın
daha çabuk neşri ve basana daha geniş ölçüde
intikali ve Grupta görüşülmekte olan işlerden

balkın ıttılaına arzı lüzumlu ve faydalı görülen
lerinin yayınlanması üzerinde ittifak ettiler.
Bu arada Grup açık müzakerelerinin mümkün
olduğu kadar sık yapılması arzusu da ileri sü
rüldü. Bundan sonra Başbakan Şükrü Saraçoğ
lu söz alarak bu huşun ta Hükümet kanaat ve ar
zusunun da ta mamiyle bu merkezde olduğunu
tebarüz ettirdi ve Parti İçtüzüğü hükümleri gözÖnüııde tutularak adı geçen takririn ve bunun
etrafındaki görüşmelerin tetkikiylc gelecek top
lantıya mütalâasını arzetmek üzere Grup İdare
Heyetine keyfiyetin havalesi kabul olunarak sa
at 18,30 da oturuma son verildi.

20. — C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
günü Başkan vekili Balıkesir
Milletvekili Gl. Kâzım Özalp'in Başkanlığında
toplandı.
Oturum açıldıktan ve geçen toplantı zabıt
hulâsası okunduktan sonra M. B. Pars'in (Bur
sa), geçen oturumda Grup idare Heyetine havale
olunan takriri hakknıda idare Heyetince hazır nan rapor okundu.
Bu raporda bilhassa 311 iki nokta üzerinde durutmuşfar:
«1 — Gazetelerin Meclis görüşmelerini daha
ilgi ile takip ve neşretmeleri ve milletvekilleri
nin sözlerini objektif şekilde umumi efkâra in
tikal ettirmeleri faideli olacağı mütalâa edil
mektedir.
2 — Grup görüşmelerinin gizli tutulmasında
zaruret olmıyunların açık yapılması veya gizli
görüşme zabıtlarının neşrinde mahzur olmıyanların yayınlanması Parti Tüzüğünün 110 ncu

maddesi son fıkrası hükümlerine göre C-rup üye
lerinden her biri tarafından islenebilir. Bunu.
Grup İdare Heyeti üyesi dahi şahısları namına
yapabilirler ve Grup Genelkurulu karar verdiği
takdirde bu istekler yerine getirilire
Raporun okunmasını mütaakıp söz alan Re
cep Peker (Kütahya); raporu tasvip etmiş ve
Meclis encümen srörü-şmelerinin de kabil oldukça
umumi efkâra bildirilmesinin faydalı olacağını
tebarüz ettirmiştir. Takrir sahibi Muhittin Ba
ha Pars, beyanatmda maksadının Meclis ve-Grup
çahşmJannm halkça daha. yakından bilinip te/ip
edilmeline imkân vermek olduğunu izah etti
Hikmet Bayur (Manisa); Meclis görüşmeleri hu
lâsa edilerek matbuata verilecekse bu hulâsala
rın söz söylemiş olanlara da gösterilmesi gerek
tiğini söyledi. Bunlardan sonra söz alan Başba
kan Şükrü Saraçoğlu, Meclis görüşmelerinin
gazeteler tarafından takip ve neşrinin Hükümet
çe de faydalı telâkki edildiğini bildirdi.

10 . IV . 1945 sair
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Başkanlıkça, Meclis görüşmeleri hakkındaki
zabıtlara Meclis Matbaasmca zamanında yetişti
rilmekte olduğu ve arzu. edeni erin bunu alabile
cekleri ve Meclis zabıtları basılmak için malbaaya verilirken bir suretinin de Basm ve Yayın
Umum Müdürlüğüne giinderlmek suretyle ga
zetelerin daha çabuk ve tam olarak malûmat
almaları imkânının temin edilmiş bulunduğu bil
dirildi ve Grup İdare Heyetinin raporuna Genel
Kurulca bilgi hâsıl edilmiş olduğu beyan edildi.

Bundan sonra İçişleri Bakanı Hilmi Uran, söz
istiyerek kendisinin hazır bulunmadığı geçen otu
rumdaki görüşmeler arasında bazı şehir kulüple
rinin durumuna temas etmiş bulunan Gl. Kâzım
Karabekir'in (istanbul); beyanlarına karşı mü
talâasını bildirerek bu arada yolsuz vaziyetleri
görülen birtakım kulüplerin kapatıldığını, ad
larını sayarak ifade etti ve gündemde başka
madde olmadığından saat 15,50 de oturuma son
verildi.

21. - C .H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
17 . IV . 1945 sah günü Başkanvekili Tekirdağ
Milletvekili Fayık öztrak'ın Başkanlığında
Grup Tüzüğünün 101 nci maddesi gereğince mû-

tad toplantsını yapmış ve geçen tutanak özeti
okunduktan sonra gündeminde görüşülecek mad
de bulunmadığından Başkanlıkça oturuma son
verilmiştir.

22. — C. H. P. Meclis Grupu GeneUoırulu
bugün (8.. V . 1945) saat (15) te Başkanvekili
Balıkesir Milletvekili Gl Kâzım Özalp'in Baş
kanlığında toplandı.
Oturum açıldıktan sonra kürsüye gelen Dış
işleri Bakan Vekili Nnrullah Esat Sümer, Dışiş
leri Bakanı Hasan Saka'nın, Murahhas Heyeti
mizin Başkanlığı vazifesiyle San Fransisko'ya
hareketüidenberi dış politika sahasmda yurdumu
zu ilgilendiren mahiyetteki mevzular etrafında
izahlarda bulunacağını söylemiş ve « mâruzâtım,
altı yıldır, bir şeamet kasırka&ı gibi cihanı kıvrandırraış olan büyük harbini Avrupa'da sona

erdiğinin ilân olunduğu güne rastlamaktadır.
Yurtta olduğu kadar cihanda da sulhu insanlık
ülküsü oarak tanıyan ve bu şiarını durmadan mü
dafaa ermiş olan Türkiye, silâkm sustuğu bugü
nü, insanlık âleminin artık huzur ve sükûna ka
vuşmasının bir beşareti olmasını temenni > etti
ğini ifade ederek doğrudan doğruya yurdumuzu
ilgilendiren işlerle milletlerarası politika mevzu
ları ve San Fransisko Konferansı hakkında izah
larda bulunmuş ve gündemde başka madde ol
madığından saat (16,40) da oturuma son veril
miştir.

23. — C. H. P. Meclis Grupu Genelkurulu
15 . V . 1945 Salı günü Başkanvekili Tekirdağ
Milletvekili Faik öztrak'm Başkanlığında, C.
H. P. Tüzüğünün 101 nci maddesi gereğince, mu

tat toplantısını yapmış ve geçen tutanak özeti
okunduktan sonra gündemde görüşülecek madde
olmadığından oturuma son verilmiştir.

292

TBMM KUTUPHANESI

24. — Ü. H-. P, Meclis Grupu (12. VI: 1945
Sarr günü: Başkanvekili Balıkesir Milletvekili
Gl. Kâzım Özalp'in Başkanlığında toplandı.
Oturum açıldıktan sonra İzmir Milletvekili
CeM Bnyar, İçel Milletvekili Refik Köraltan;
Kars Milletvekili Fuad Köprülü ve Aydın Mil
letvekili Adnan Menderes taraflarından verilen
önerge okundu, önerge-sahipleri' tarafından veTİlen izahlardan .tekliflerinin Parti Tüzüğü ile
bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını he
def tuttuğu anlaşılmıştır.
Birçok Milletvekiü ve en son Başbakan Şük
rü-, Saraçoğlu, gerek önergeyi ve gerek bunun

etrafında -sahiplerinin verdiği izahatr tahhi ede
rek maksadm bir kısmı kanunlarla Parti Tüzü
ğünde değişiklikler yapılmasnıdan ibaret oldu
ğunu açıklamışlardır.
Kanunlarda değişiklik yapılmasını isteyen
lerin Usulü dairesinde tadil teklifine başvurma
ları mümkün olduğu gibi Parti Tüzüğünde deği
şiklik yapılması da Kurultaya ait işlerden bu
lunduğu cihetle bunlarm Grupça görüşülmesine
ve bir komisyona havalesine lüzum olmadığın
dan önergenin, imza sahiplerinden maada, mev
cudun oy birliğiyle reddine karar verilmiş ve
saat 22 de oturuma son verilmiştir.

25. — (J. H. P. Meclis Grupu Geııelkurul».
(19. VI. 1945) Sah günü Başkanvekili Tekir
dağ Milletvekili Fayık Öztrak'ın Başkanlığında,
C. H. P. Tüzüğünün 101 nci maddesi gereğince,

toplantısını yapmış ve geçen tutanak özeti okun
duktan sonra gündeminde görüşülecek madde
olmadığmdan oturuma son verilmiştir.

26. — G. H. P. Meclis Grupu Genelkurulu(26. VT. 1945) Sah günü Başkanvekili Tekir
dağ Milletvekili Fayık öztrak ı a Başkanlığında
toplandı.
Gündemde kimsesiz ve bakmışız çocuklar
konusunu inceleyen komisyon raporu vardı. Sağ-

bk ve Sosyal Yardım Bakanı Dr; Sadi Konak
söz alarak Hükümetçe bu rapor üzerinde incele
meler yapılarak hazırlanmağa imkân bırakıl
ması için görüşmenin tehirini teklif etti ve bu
teklif kabul olundu. Gündemde görüşülecek baş
ka madde olmadığından oturuma, son verildi,

!

27. — G. H. P. Meclis Grupu Genelkurulu toplantısını, yapmış ve geçen tutanak özeti
3.VH.1945 Salı günü Başkanvekili Balıkesir okunduktan sonra gündemde görüşülecek madr
Milletvekiîi Gl. Kâzım Özalp'in Başkanlığında, de olmadığından oturuma son verilmiştir..
C. IT. P. Tüzüğünün 101 nci maddesi gereğince,

28. — C. H. P. Meelis Grupu Genel kurum
10. VH". 1945 Sak günü' Başkonvekilî Tekirdağ
Milletvekili Fayrk Öztrak'm Başkanlığnıda;
toplandı.
Oturumun açılmasını mütaakrp Başbakan
Şükrü Saraçoğlu söz akrak kürsiye geldi. Mem
leketliniz r ilgilendiren harici meseleler hakkSndâ
1

etraflı ve açık izahlarda bulundu. Sık sık tas
vip sesleri" vc alkışlarla karşılanan bu izahlardan
sıınrş birçok milletvekilleri söz alarak Başbanın beyanlarını lasvib ve Hükümetin mUE hak
ve-menfaaüerirnize tamamiyle uygun olan siya
setini takdir ettiler ve bu isabetli siyasette de
vamın» istediler. Hatiblerin sözleri bittikten
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sonra Ankara Milletvekili Mümtaz ökruen ta
rafından verilen ve «Hükümetin takib ettiği si
yasetin; memleketin menfaatlerine tamamile
uygun, isabetli ve yerinde görüldüğünden bu
siyasette devamın Grupça tensib edildiğinin
karar altına alınmasına» dair olan takriri oku
narak oya sunuldu. Grup üyeleri bu takriri it
tifakla kabul ettiler. Bunun üzerine tekrar söz

alan Başbakan Saraçoğlu Şükrü takib edilen
siyaset hakkında gösterilcu takdir vc itimattan
dolayı teşekkürlerini ifade ve Hükümetin hak
ve menfaatlerine uygun görülen yolda çalışma
larına devam edeceğini beyan etmiş ve şiddetle
alkışlanmıştır.
Gündemde görüşülecek başka iş olmadığın
dan saat 18 de Oturuma son verildi.

29. — C. H. P. Meclis Grupu Genelkurülu
7 . VIII . 1945 Salı gün Başkanvekili Balıkesir
Milletvekili Gl. Kâzım Özalp'm başkanlığında
toplandı.
Oturumun açılmasını mütaakrp kürsüye ge
len Dışişleri Bakan Vekili Nurullah Esat Sümer

son Grup toplantısındanberi cereyan eden dış
politika olaylarını ve bunlar içinde Türkiye'yi
ilgilendiren konular üzerinde etraflı izahlarda
bulunarak alkışlarla karşılandı ve Gündemde
başka madde bulunmadığından oturuma son ve
rildi.

30. — C. H. P. Meclis Grupu Genelkurülu
10 . VIII . 1945 Cuma günü Başkanvekili Te
kirdağ Milletvekili Fayınk öztrak'm başkanlı
ğında toplandı.

ormaniçi çayırlarından ot biçimine ve kesilmiş
ağaçların yem olabilecek dallarının halka veril
mesine, Devlet ekimleri saplarının mahallî halk
ihtiyaçlarına tahsisine, sulak ve müsait yerlerde
yeşilmısır yetiştirilmesinin teminine ve isteklile
Oturumun açılmasını miitaakıp alkışlar ara
re tohum verilmesine, yaylaklardan kışlaklara
sında kürsüye gelen Dışişleri Bakam Hasan
geçirilecek hayvanların sevkıyatında kolaylık
Saka'mn Sanfransisko Konferansı hakkında ver gösterilmesine, yem maddelerinin naklinin ça
miş olduğu izahatı ile hatipler tarafından soru buklaştırılmasına vc kolaylaştırılmasına, muhte
lan suallere verdiği ecvaplar dinlendi. Bandım lif yem nebatları yetiştirilmesi için tohumluk
sonra gündemin ikintû maddesini teşkil eden dağıtılmasına ve şeker pancarı küspelerinin ve
Kütahya Milletvekili Recep Poker'in bu seneki melasın ihtiyacı olanlara verilmesi için tertip
kuraklık dolayısiyle hayvan yemlerinde görülen lenmesine, yağ nebatları küspelerinin hayvan ye
darlık yüzünden kışın vuku muhtemel telefatm mi olarak kullanılması çarelerine başvurulması
önüne geçilmesi için Hükümetçe alınması tabu na ve bütün bu işlerde halkımıza rehberlik edil
olan tedbirlerin Grup Gendkurulunda anlatıl mesine karar verilip tatbikata geçildiğini ve bu
masına dair verdiği önerge okundu. Bundan günkü sıkıntının kuraklık ile beraber yem ne
sonra söz alan önerge sahibi kürsüye gelerek bu batı yetiştirilmesi işinin memleketimizde kâfi
konu üzerindeki düşüncelerini ve bu arada hay derecede inkişaf edememesinden ileri geldiğini
van yemi olarak saplarından istifade edilmek ve âtide buna önem verileceğini önümüzdeki yıl
üzere yeşilimsir ekilmesini tavsiye etti. Bunu larda hayvan yemi nebatlarına ait tohumluk tev
mütaakıp kürsüye gelen Tarım Bakanı Şevket ziatına devam edileceğini söyledikten sonra söz
Raşit Hatipoğlu daha Mayıs ayında kuraklık alan hatiplerin suallerine âv. cevap verdi ve bu
tezahürlerini gözönünde tutarak bu yüzden VU mühim işin )ürütiilmesindc hatiplerin mütalâa
KUU muhtemel güçlükleri önlemek için lâzrm- larından da ayrıca istifade edileceğini beyan
gelen tedbirlerin düşünüldüğünü ve bu cümle etti. Gündemin üçüncü maddesinde bulunan
den olarak ilgili memurların gözetimi altında istanbul Milletvekili Ziya KaramuraaPın orman
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yangınlara hakkında verdiği önergenin Büyük
Millet Meclisinde görüşülmesi için önergeyi ge-

ri alması üzerine gündemde başka madde obnadığından otnruma saat 18 de son verildi.

31. — C. B. I*. Meclis Grupu Genclkurulu
14 . VIII . 194f) Sah günü Başkanvekili Balıkesir Milletvekili Gl. Kâzını Özalp'm başkanlığında G. H. P. Tüzüğünün 101 nci maddesi gere-

ğince, mutad toplantısmı yapmış ve geçen tutanak özeti okunduktan sonra gündemde görüşülecek madde olmadığından oturuma son verilmistir.

32. — C. H. P. Meclis Grupu Genelkurolu
16 . VIII . 1945 Çarşamba günü Büyük Millet
Meclisi Kamutayından sonra Başkanvekili Te
kirdağ Milletvekili Fuyık öztrak'ın başkanlığın
da toplandı.
ilk defa söz alan Dışişleri Bakam Hasan
Saka Medisin tatili münasebetiyle haricî siya

setimiz hakkında Parti Grupuna bügi verdi ve
siyasi çalışmalara dair bundan evvelki izahları
tamamlayıcı beyanlarda bulundu. Bazı millet
vekilleri tarafından vâki sualleri Başbakan ce
vapladı. Bundan sonra Grup Genelkurulu Hü
kümetin haricî siyaset alanmdaki çalışmalarını
ittifakla tasvip etti vc oturuma son verildi.

Grupun çalışmaları hakkında basında şu tebliğler yayımlanmıştır:
I. — C. H Partisi Müstakil Grupu .31 . X . Kastamonu ı Mebusu T ezer Taşkıran
1944 tarihinde Reisvekili istanbul Mebusu Ali Manisa » Haldun Sarkan'ı
Raim Tarhan'm reisliğinde toplanmış vc Müstakil Grup idare Heyeti azalığma seçmiştir.
Malatya Mebusu Nasuhi Baydar'ı da, T. B.
Bolu
Mebusu Hıfzırrahman Raşit öymen
M.
Meclisi Riyaset Divanı kâtipüği için namzet
izmir
> Münir Birsel
göstermeğe karar vermiştir.
r

II. — C. H. P. Müstakil Grupu, 15 . XI. 1944
Çarşamba günü, Reisvekili Istonbul Mebusu
Ali Rana Tarhan'm Başkanhğmda toplanmış
ve gündeminde bulunan Toprak Mahsulleri Ver
gisi Kanununun tatbikatı mevzuunu müzakere

ederek,. söz. alan hazanın, müşahede ve mütalâa
ları etrafında, bu kanunla ilgili meseleleri tesbit
etmek ve gereken incelemelerde bulunmak üzere
bir komite seçmiştir.

III. — C H. P. Müstakil Grupu, 22.XI. 1944
Çarşamba günü, Reisvekili istanbul Mebusu
Ali Rana Tarhan'm başkanlığında toplanmış ve
müzakere sırası gelmiş olan Ticaret Vekâleti iş

lerini müzakere ederek, söz alan azanın müşa
hede ve fikirleri etrafında bu konu raportörü
tarafından gerekli tetkiklerin yap ıhmasına karar
vermiştir.

IV. — C. H. P. Müstakil Grupu, 13 .XII .
1944 Çarşamba günü, Reisvekili İstanbul Me
busu Ali Rana Tarhan'm başkanlığında .toplan
mıştır.
Gündemi gereğince, 1) bazı dahili işler hak
kında sayın. Dahiliye Vekili Hilmi Uron'ı dm-

inmiş} 2) Sıhhat ve içtimai. Muavenet Vekâle
tini ilgilendiren işler üzerine görüşmelere baş
lamış ve vaktin gecikmesinden bu konuya dair
müzakereye devamı gelecek toplantısına bırak
mıştır.

V. — C. H. P. Müstakil Grupu Umumi He
yeti, 20 . XII . 1944 Çarşamba günü, ReİHvekiîi istanbul Mebusu Aü Rana Tarhan'm baş
kanlığında toplanmış vc gündeminde yazılı işler
sırasına uyanık
a) Geçen toplantıdan kalan Sıhhat ve iç

timai Muavenet Vekâleti işleri üzerinde görüş
meğe devam etmiş;
b) Hariciye Vekili Hasan Saka'nın huzuriyleı bu vekâlet işlerini müzakere etmiş ve Sa
yın Vekilin azayı aydınlatıcı izahlarını dinlemiş
tir.
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Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil Grubu

1. — Cumhuriyet Halk PartUi Müstakil Grupu İdare Kurulu ile üyelerinin adlan aşağıya yazrlîniftır.

Tarhan (Ali Rana)
öymen (Hıfzırrahman Raşit)
Birsel (Münir)
Taşkıran (Tezer)
Sarhan (Haldun)
Pasin (Rıfkı Refik)
Beketa (Hıfzı Oğuz)
Yörük (Ziya)
Banguoğlu (Tahsin)
Ertan (Muhtar)
Osma (Bülent)
Engineri (Sekip)
Batu (Salâhattin)
Söknıensüer (Şükrü)
Soydemir (Zeki)
Osten (Necmi)
Ay dar (Kâzım)
Diker (Dr. Hayrullah)
Sandal (Vehbi)
Taner (Muhittin)
Çobanoğlu (Fuad)
Torgut (Şevket)
Fenmen (Refik)
Pekcan (Hâuıid)
Baydar (Nasuhi)
Uslu (Feyzullah)
Bayizit (Dr. Kemali)
Ülkümen (Lûtfi)
Erbay (Sabiha)
Anamur (M. Süreyya)
Tekeli (Esad)
Yetkin (Suud Kemal)
Karslıoğlu (Yusuf Duygu)
Devrin (Şinasi)
[*]

İstanbul Milletvekili
Bolu
>
îanir
>
Kastamonu
Manisa
>
Ağn
>
Ankara
>
Ankara
>
Bingöl
>
Bitlis
>
Bitlis
Burdur
>
Çanakkale
>
Erzincan
>
Erzurum
Giresun
>
İsparta
>
İstanbul
>
İstanbul
>
Kayseri
>
Kırşehir
>
Kırşehir
>
Kocaeli
Kütahya
Malatya
Manisa
Maraş
>
Mardin
>
Samsun
Trabzon
>
Urfa
>
Urfa
>
Yozgad
>
Zongulda
•>

Başkanvekili
İdare K. Üye

%e
>
>

>

>
>
>

>

>

>
>

»
>
>

>
>

[•] 3 . V77/ . 19U tarikinde Tokyo Büyük Elçiliğine tâyin edilen Konya Müleiveküi AU Muzaf
fer Göktr'in yerine İrime seçümemittir.
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Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil Grubu Faaliyetleri
VT. — Ç. H. P. Müstakil Grupu, 27 . XII .
1944 çarşamba günü, Reisvekili İstanbul Mebusu
Ali Rana Tarhan'm Başkanlığında toplanmış,
ve Maârif Vekâleti işleri hakkında hazırlanmış
olan raporu, gündemi gereğince, Sayın Maarif

Vekilinin huzuriyle müzakere etmiştir.
Vaktin geeikmesi yüzünden bu konu üzerin
deki görüşmelerine başka bir toplantıda devamı
muvafık görülmüştür.

VII. — C. H. P. Müstakil Grupu, 3 .1 . 1944 nin huzuriyle müzakereye devam etmiştir.
çarşamba günü, Reisvekili istanbul Mebusu Ali
Vaktin gecikmesi yüzünden bu konu üzerin
Rana Tarhan'm Başkanlığında toplanmış, ve deki görüşmelerine başka bir toplantıda devamı
Maarif Vekâleti işleri hakkında hazırlanmış olan muvafık görülmüştür.
raporu, gündemi gereğince, Saym Maarif Vekili

VIII. — C. H. P. Müstakil Grupu, 10 . 1 . 1945 zakereye devam etmiştir.
çarşamba günü, Reisvekili istanbul Mebusu Ali
. Vaktin gecikmesi yüzünden bu konu üzerin
Rana Tarhan'ın Başkanlığında toplanmış ve deki görüşmelerine gelecek cuma sabahı devamı
Maarif Vekâleti işleri hakkında hazırlanmış olan kararlaştırmıştır.
raporu, Saym Maarif Vekilinin huzuriyle mü

IX — C. H. P. Müstakil Grupu, 12.1.1945
cuma günü, Başkanvekili İstanbul Millettvekili
Ali Rana Tarhan'm Reisliğinde toplanarak Maarif Bakanlığı işleri hakkındaki rapor üzerinde

görüşmelerine, Maarif Bakam hazır bulunduğu
halde devam etmiş ve Saym Bakanın aydınlatıcı
demeçlerini dinlemiştir,

X. — C. H. P. Müstakil Grupu, 17 .1 . 1945
çarşamba günü, Başkanvekili istanbul Milletve
kili Ah Rana Tarhan'm Reisliğinde toplanarak
içişleri Bakanlığı işleri hakkında hazırlanmış

olan raporu Saym içişleri Bakanı hazır olduğu
halde görüşmüş ve vaktin gecikmesi yüzünden bu
konu üzerindeki görüşmelerine gelecek cuma sa
bahı devamı kararlaştırılmıştır.

XI. — C. H. P. Müstakil Grupu, 19 .1.1945 görüşmelerine, İçişleri Bakanı hazır bulunduğu
cuma günü, Başkanvekili İstanbul Milletvekili halde devam etmiş ve Sayın Bakanm aydınlatıcı
Ali Rana Tarhan'm Reisliğinde toplanarak İç- demeçlerini dinlemiştir,
işleri Bakanlığı işleri hakkındaki rapor üzerinde
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XII. — C. H. P. Müstakil Grupu, 7.111,1945
çarşamba günü, Başkanvekili İstanbul Milletve
kili Ali Hana Taruan'in Reisliğinde toplandı.
Toprak ürünleri vergisinin uygulanmasında

görülen aksaklıklar hakkında hazırlanmış olan
rapor incelendi. Görüşmeler sonunda,.bu rapo
run Maliye Bakam hazır olduğu halde konuşul
masına devam edilmesi kararlaştırıldı.

XIII. — C. H. P. Müstakil Grupu, 14.111.1945 lunduğu halde incelenmiş olan - İçişleri raporu
çarşamba
günü, Başkanvekili istanbul üzerindeki konuşmalar bitirildikten sonra, ikti
Milletvekili Ali Rana Tarhan'ın Reisli sat Bakanbğı işleri görüşmelerine geçilmiş, ra
ğinde toplanmış ve gündeme uyularak - ev portörleri seçilmiş, söz alan üyeler dinlenmiştir.
velki toplantılarda Dahiliye Bakam da hazır bu Bu konuya ait görüşmelere devam edilecektir.

XIV. — O H. P. Müstakil Grupu, 21.111.1945
çarşamba günü, Başkanvekili istanbul Milletve
kili Ali Rana Tarhan'ın Reisliğinde toplanmıştır.
Gündemi gereğince Toprak ürünleri vergisi
nin uygulanmasında görülen aksaklıklar h-akkmdaki rapor, Sayın Maliye Bakam da hazır oldu

ğu halde görüşüldükten sonra, Maliye Bakanlı
ğı işleri hakkındaki raporun görüşülmesine baş- '
lanmış ve vaktin gecikmesinden dolayı, bu konu
ya gelecek oturumda devam edilmesi muvafık
görülmüştür.

XV. — C. H. P. Müstakil Grupu, 23.in.1945 Sayın Maliye Bakanı da hazır olduğu halde, gün
cuma.günü Başkanvekili istanbul Milletvekili deminde bulunan Maliye Bakanlığı işleri hakkın
Ali Rana Tarhan'ın Reisliğinde toplanmış vc daki raporu görüşmüştür.

XVI — C. H. P. Müstakil Grupu, 28 . III.
1945 Çarşamba günü, Başkanvekili istanbul Mil
letvekili Ali Rana Tarhan'ın reisliğinde toplan
mıştır.
Sayın Hariciye Bakanı da hazır olduğu hal

de dışişleri üzerinde görüşüldükten sonra gün
dem gereğince İktisat Bakanbğı işlerine geçil
miş ve vaktin ilcrilemesi- dolayısiyle konuşmala
ra 29 . III . 1945 Perşembe günü yapılacak ayrı
bir toplantıda devam edilmesi kararlaştırılmıştır

XVII. — C. H. P. Müstakil Grupu, 29. III.
1.945 Perşembe günü, Başkanvekili istanbul Mil
letvekili Ali Rana Tarhan'ın reisliğinde toplan
mış vc gündemine uyarak, iktisat Bakanbğı iş

leri üzerindeki görüşmelerini hitirmîştir. Bu
konuyu incelemek için seçilmiş olan üyelerin
Grupa sunacaktan rapor, iktisat Bakanı hazır
olduğu halde ayrıca görüşülecektir.
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XVIII. —C. H. P. Müstakil Grdpü, 4. IV,
1945 Çarşamba günü saat 9,30 da, Başkanvekili
İstanbul Milletvekili Ali Rant Tarhan'ın reis
liğinde toplanarak Nafıa Bakanlığı işleri hak
kında hazırlanmış olan raporu, Nafıa Bakanı

Sırn Day hazır olduğu halde, incelemeye başla
mıştır. Konu üzerinde saym Nafıa Bakanı ve
söz alan üyeler dinlenmiş ve görüşmeler bitme
diğinden, 6 . IV. 1945 Cuma günü devam edil
mek üzere oturuma saat 12,40 da son verilmiştir.

XIX — C. H. P. Müstakil Grupu, 6.IV.
1945 Cuma günü saat 10 da, Başkanvekili İs
tanbul Milletveküi AH Rana Tarhan'ın reisli
ğinde toplanarak Nafıa Bakanlığı işleri hak

kındaki rapor üzerinde görüşmelerine devam et
miştir. Üyelerin sorulan üzerine saym Baka
nın açıklamaları dinlendikten sonra 12,45 te otu
ruma son verilmiştir.

XX — C. H. P. Müstakil Krupu, 11. IV.
1945 Çarşamba günü, Başkanvekili istanbul Mil
letvekili Ali Rana Tarkan'ın reisliğinde toplanmıştrr.
Gündemi gereğince, Devlet işleri ana pro

gramları ve bunların uygulanması için gerekli
plânlar, bunları •sağlayıcı kuruluşlar konusu üze
rinde görüşmelerde bulunmuş ve konuyu incele
mek üzere bir komisyon seçilmiştir.

XXI. — C. H. P. Müstakil Grupu, 18. IV.
1945 Çarşamba günü', Başkanvekili istanbul Mil
letvekili Ali Rana Tarhan'ın Reisliğinde top
landı.
Gündemde geçen yıl bütçesi münasebetiyle
Müstakil Grup adına Kamutayda yapılmış olan

demeçteki işler vardı. Bunlar üzerinde görüşü
lerek bu yıl yapılacak olan demece girmesi ge
rekli olacak konular için, ilgili sözcü üyelerin
Grup Genelkuruluna teklifler getirmeleri ka«
rarlaştrrıldr.

Söz alan-üyeler-bu konu .etrafında gördük*
XXIL— a H. P. Müstakd Grupu, 23.V.
1945 Çarşamba günüisBaşkanvekili istanbul Mil lerini vc düşündüklerini ifade etmişlerdir.
Daha söz alanlar bulunduğu vc vakit gecik
letvekili Ali Rana Tarkan'ın Reisliğinde toplan
mış ve gündemi gereğince orman işleri üzerin miş olduğu için, görüşmelere başka bir toplan
tıda devam muvafık görülmüştür.
de görüşmelerde bulunmuştur.

XXOT. — C. H. P. Müstakil Grupu; 6 : 7 1 ' .
1945 Çarşamba günü, Başkanvekili, istanbul
Milletvekili Ali Rana Tarhan'ın Reisliğinde top
lanmış ve gündemi gereğince orman işleri ko
nusu üzerinde görüşraelerino devam etmiştir.

söz alan üyelerin hepsi görüşlerini ifade etmiş
ler vc bu konu için secden sözcüler-incelemele
rini yapıp raporlarım hazırladıktan sonra işba
tekrar Grup gündemine alınmasına karar veril
miştir.
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XXIV. — 0. II- P. Müstakil Grupu 13. VI. görevlendirilmiş olan sözcüler tarafından hazır
1945 Çarşamba günü, Başkanvekili İstanbul Mil lanan rapor üzerinde görüşmelerde bulundu. Ra
letvekili Ali Rana Tarhan'm Reisliğinde top porda ileri sürülen tedbirler vc düşünceler, Hü
lanmıştır.
kümetçe inceleme konusu olacak mahiyette gö
Gündemi gereğince, Türk parasının dış mü rülerek raporun Saym Hükümete verilmesi ka
nasebetlerdeki kiymeti konusunu incelemekle rarlaştırıldı.

XX V. — C. H. P. Müstakil Grupu, 27 . VI.
1945 Çarşamba günü, .Başkanvekili İstanbul Mil
letvekili Ali Rana Tarhan'm Reisliğinde toplan
mış ve gündemi gereğince, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı işlerine dair hazırlanmış olan raporu, Ba-

kanuı huzuriyle incelemiştir. Saym Bakan ra
pordaki konular hakkında görüşlerini • ifade
etmiş vc söz ıalan üyelerin ileri sürdükleri gö
rüşler üzerine aydınlatıcı demeçte bulunmuştur.

XXVI. — C. H. P. Müstakil Grupu, 4. VII.
1945 Çarşamba günü, Başkanvekili İstanbul Mil
letvekili Ali Rana Tarhan'm Reisliğinde top
lanmıştır.
Gündemi gereğince (Yeni bir memurlar sta
tüsü) hakkında hazırlanmış olan rapor okun

muş ; vo yapılan görüşmeler sonucunda, bu konu
ile ilgili olarak Türkiye .Büyük Millet Meclisi
Geçici Komisyonunda bulunan kanun teklifi
incelemelerine rapor sözcüsü arkadaşın da katıl
ması muvafık görülmüştür.

XXVII. — C. H. P. Müstakil Grupu, 8. VIII. mış olan (Harp sonrası meseleleri) raporunu in
1945 Çarşamba günü, Başkanvekili İstanbul Mil celemiştir.
Bu rapor üzerinde görüşmelere devam olu
letvekili Ali Rana Tarkan'ın Reisliğinde toplananarak gündeminde bulunan ve Grup üyele nacaktır.
rinden seçilmiş bir komite tarafından hazırlan

Müstakil Grup adma, Kamutay'da Başkanvekili istanbul Milletvekili Ali Rana Tarhan'm demeçler:
A) Japonya ile siyasi ve iktisadi münasebetlerin kesilmesi luzunroaa dair Dışişleri Bakanı
Hasan Saka'nm beyanatı münasebetiyle (3 . I . 1945)

B) Dışişleri Btkanı Hasan Saka'nm, Almanya ile Japonya'ya harb ilânına ve 1 Ocak 1942 ta
rihli Birleşmiş Milletler Beyannamesine Türkiye'nin de katılmasına dair demeci münasebetiyle
(23 . II . 1945)
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Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Münasebetiyle (14.5.1945)
A. KANA TARHAN (istanbul) — Her Türk
çiftçisini yeter toprak sahihi yapmak gayemize
bizi ulaştıracak olan bu kanunun görüşmelerine
katılabilmekten Grup arkadaşlarımın duymak
ta oldukları sevinci belirtmek için huzurunuza
çıktrm.

Sayın arkadaşlar, bu kanun tasarısı gelir gel
mez Büyük Meclis, konunun önemine uygun ola
ğanüstü harekete geçti. Tasanyı incelemek için
hemen bir komisyon kurdu. Büyük Millet Mec
lisinin çalışmalarına ara verme zamanma rastla
mış bulunmasına bakmıyarak Komisyonun çalış
maya devam etmesine karar verdi. Değerli" MilArkadaşlardan istiyenler, tasan üzerindeki lelvekülerimizden seçtiğimiz Komisyon, aralık
görüşlerini ayrıca arzederler.
sız çalıştı. Bu çalışmalara Komisyon üyeleri
Sayın arkadaşlarım; bir milletin nasıl bir kadar başka milletvekilleri de katıldılar. Çiftçi
rejime tâbi olduğunun aldatmaz miyan, yü lerimiz, hukukçularımız iktisatcdanmız idareci
rürlükte olan kanunlan ve bu kanunlarm tat lerimiz arasmda ateşli tartışmalar oldu. Aylarca
bikin da hâkim olun zihniyettir. Cumhuriyeti süren incelemeler sonucunda bugün tasan yük
mizin temelini altrğr, bağrmsız, sınıfsız ileri sek huzuranuza gelmiş bulunmaktadır, ilk gündenberi vermekte olduğumuz önemden hiç ekTürkiye abidesinin esas sütunlarından birini
teşkil edecek olan bir kanunun yapıcıları artı siltmeksizin görüşmelerimizi yapacağız.
sında bulunmak, hepimiz için bahtiyarlıktır.
Sayın arkadaşlarım; Kamutay bugün günlük
Sayın arkadaşlar; bu kanunu Meclise getir olaylarrn üstünde Türkiye Cumhuriyetini kuru
meği, Partimizin bütün Hükümetleri emel edin cu inkılâp havası içindedir. Temel yasalarımız
diler. Çözülecek birçok düğümlerin bulunması dan birini teşkil edecek olan bu tasanyı görü
yıllarca çalışmağı gerektirdi. Nihayet bu şeref, şürken, güzlerimizin önünde: kendi tarlasını
Sayın Saraçoğlu Hükümetine, kıymetli Tanm kendi emeğiyle ve ileri araçlarla işliyerek çeşit
Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'na müyesser li ziraat yapan, tarlasından kalan vaktini ev
oluyor. Kendilerini tebrik ederim. Bundan daha sanatlerinde başariyle kullanan, hali vakti
büyük şerefi, kanunu isabetli ve verimli olarak yerinde, aydın, neşeli yurtdaşlaTm kesif kütle
tatbik etmekle kazanacaklardır. (Bravo sesleri). leri canlanacak ve hep beraber ülkü yolunda yü
Bunun için bütün dikkat ve gayretlerini sarf ede rümek heyecanım duyacağız. (Bravo sesleri,
alkışlar).
ceklerine eminim.

1945 yılı Yedi aylık Bütçe Kanunu Münasebetiyle (21.V.1945)

A. R. TARHAN (İstanbul) — Sayın arkadaş
lar, Sayın Maliye Bakanrmızm malî işlerimizi ik
tisatçı zihniyctiylo kavrayan demecini yakın alâ
ka ile dinledik. Kendilerine teşekkür ederim.
Bu zihniyeti Büyük Meclise sunulacak kanun ta
şanlarının ve bunlar arasında 1946 bütçesinin
hazırlanmasında, ve kanunların tatbikin da, hâkim
kılmağa muvaffak oîmalannı dilerim.
Sayın arkadaşlar;
Grupmuzun da yıHardanberi istediği, malî
yık takvim yılı ile birleştirme işba! Büyük Mec
lisin halletmiş olması sonucu olarak 1945 in ka

lan yedi ayı için hazırlanmış olan bir bütçeyi gö
rüşmeğe başladık.
Devletin olağanüstü gelir giderini ayn kanun
larda bırajkıbnryarakgenel bütçe içine abnmam
dileğimiz, bu sene mütekâmil bir surette yerine
getirilmiş, Devlet Demiryollan istikrazı ile bü
yük su işleri kredisi de Bütçe içine almmıtşır.
Bu suretle - mahallî bütçeler katma bütçeli
daireler, zirai, sınai Devlet kurullan kendi özel
liklerinde kalmak üzere - Devletin bütün gelir gi
deri toplu bir halde gözlerimizin önündedir.
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Saytn arkadaşlar,
Yurdumuzu da ezici tesirleri altında tutan
Dünya buhranının mühim bir devresi, Mihver
Devletlerine karşı Avrupa-'da harbin sona ermesi
üe kapanmış oluyor. Bu münasebetle, geçen altı
yılda bütçemiz durumlarını gözden geçirmeyi
faydalı .bulduk.
1944 yılından evvelki bütçelerin olağanüstü
kısımları toplu görüşe imkân vermiyecek surette
dağmık olmakla beraber, yapabildiğimiz incele
melerden çıkan sonuç şudur ;
1939 genel bütçesi giderinin yalnız %• 64 dü
vergi ile karşılanmıştır. 1940 yılında ise vergi ile
karşüanabUen kısmı % 40 a düşmüştür. Biliyo
ruz ki, bu yıllarda vergi ile karşılanamayan kısımlar, yalnız istikrazla da karşılanamıyordn. 1941 de
vergi ile sağlanabilen losım % 63 e çıkarılabilmiş
tir. 1942 de alman olağanüstü tedbir ile bütçenin
manzarasında çok esaslı bir değişiklik göze çarpı
yor: O yd, giderin % 93 ü vergilerle sağlanmıştır.
1943 bütçesinin vergilerle karşılanan kısmı f 84
dür. Geçen yıl bütçesinin açığı % 5 olduğunu ha
tırlarsınız; Genel bütçe dışında kalmış olan iki
kalem de hesaba alınırsa, bu açık % 7 küsur ola
rak ifade edilebilir.
Elimizdeki 7 aylrk bütçenin açığı ise % 11 dir
ve istikrazla, kredilerle karşılanacaktır.
Geçen altı buhranlı yılın bu tablosu gösteri
yor ki Devlet, büyük tehlike karşısında ordusunu
vazife basında tutmayı ilk iş bilmiş ve bunu bü
yük fedakârlıklarla temin etmiştir. Dünyanın en
büyük buhranlarından biri içinde geçmiş olan bu
devreyi böyle bitirebilmek, Hükümetimiz için,
Meclisimiz için ve her türlü fedakârlıklara kat
lanarak buna imkân veren Mületimiz için, mem
nunluk vericidir.
Elimizdeki 7 aylık bütçeye gelince, % 11 den
ibaret olan açığın istikraz ve kredi ile kapatıl
ması, devam eden buhran şartları içinde elbet
bir başarıdır. Fakat, bilhassa buhran şartlan de
vam etmekte, olduğu için, her sene istediğimiz ve
beklediğimiz tasarruf zihniyetini bu yıl da hâ
kim görememekle üzülüyoruz. Tasarruf zihniyeti
hâkim olabilseydi, gecen yıl % 7 olan açık, bu
yıl % 11 e çıkmazdı; ve Bütçe Komisyonunda
7 610 000 lira ödenekler* ilâve edilmezdi.
Bütçede tasarrufun lüzum ve zaruretini ifade
ederken, resmî ve hususi işlerimizde, bütün ikti
sadi hayatımızda büyük bir derdimiz olan israf
üzerinde durmama yüksek müsaadenizi dilerim.
0

Milli kalkınmamızın eti şiddetli, en yaygın
düşmanlarından birini israfta görüyoruz. Bu
düşmanı, ferdî ve içtimai hayatımızın her sa
hasında buluruz. îsvaf bu sahalarda birçok şe^
killerde görülür : Zaman, vasıta imkân israfı
şeklinde : idare, teşkilât hattâ kontrol israfı
şeklinde; Bilgi, iktidar, sây israfı şeklinde; vü
cut, sıhhat, zihin, idare israfı şeklinde. Her
hangi sahada, herhangi şekilde olursa olsun bu
düşmanla savaşta, Devlet ve milletin elele verme
si, selâmetimizin temel şartıdır.
7 aylık bütçe tasarısının genel durumu üze
rinde görüşümüzü böylece ' arzettikten sonra,
geçen yıllar bütçe demeçlerimizde üzerinde dur
duğumuz bazı önemli konulan gözden geçirece
ğiz ve yurdun en önemli işlerinden bazılarına
temas edeceğiz.
Vergi sistemimizi ve metodlanmızı milli ge
lirden en iyi verim alacak surette iyileştirmeyi
hedef tutarak, ona göre, şimdiden bazı vergi ka
nunlarında düzeltmeler yapmak dileğinde, Büt
çe Komisyonu ile beraberiz.
Vergilerin daha iyi tahsilinde en tesirli rolü
oynayacak olan Hesap Uzmanları Kanunu çık
mıştır. Maliye Bakanlığımızın, vatandaşın ve
Hazinenin haklarını aynı derecede koruyucu, se
ciyeli uzmanlar sayısını ihtiyacı karşılayacak
dereceye yükseltmek için bütün hizmetini sarfodeceğine eminiz.
Bütün Devlet kadrolarmı, sayısı az verimi
tam esası üzerine ve iş zihniyeti ile güzden ge
çirmek işi henüz ele alınmış değildir. Bu işten,
yıllardan beri o kadar bahsedilmiştir ki lüzumu
üzerinde yeniden durmağa yer yoktur.
Kadroların küçülmesi yüzünden açıkta kala
cak vatandaşlarımıza, yurt içinde verimli olabi
lecekleri sahalarda, iş bulmak kolayüğını göste
rebilmenin, bu konuda başlıca kaygılarımızdan
biri olması tabiidir.
Şunu belirtmek isterim ki mesele, bir bütçe
tasarrufu meselesi olduğu kadar hattâ ondan zi
yade, Devlet mekanizm asını iyi ve tam verimli
çalıştırmak meselesidir.
Bugünü ve yarını emniyet altma alınmış seç
kin iki kişinin yapabileceği işi, kifayetsiz, gözü
d işarda daha çok kişinin eline bırakmanın mah
zur lan meydandadır.
Birkerc kadrolarımızı ihtiyacın gerçek ölçü
süne güre kurup işi sağlam ve verimli ellere tes
lim etmeğe muvaffak olursak, açıkta kalacaklar
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için ihtiyar edeceğimiz külfet, büyük de olsa ge
çicidir.
Maliye Bakanlığında bir kısım münhallerin,
kadroyu küçültmeye bir hazırlık olmak üzere açık
tutulduğunu öğrendik. Suyun başında bulunan
Maliye Hakanının bu örneğinden ümitlenmek is
tiyoruz.
Devlet kadrolarr bahsinde, bu kadrolarda
çalışanları ilgilendiren kanunları da gözönündc
tutmamız tahüdir.
İktisadi Devlet Teşekküllerinden herbiriniıı
hususi bünyesine uygun Barem Kanunu tasarılarr hazırlanmakta olduğunu, memnunlukla işi
tiyoruz. Diğer Barem Kanunlarında da, teşeb
büs sahiplerini teşvik edici, daha iyiye, daha
ileriye götürebilecek istidatlarm inkişafına yol
açıcı değişikliklerin hazırlanıp Büyük Meclise
sunulmasını bekleriz.
Teni bir Memurlar Kanunu için, Erzincan
Milletvekili Şükrü Sökmeıısfıer ve Mardin Mil
letvekili Edip Ergin tarafından yapılan teklif,
Geçici Komisyonda incelennıektedir, iki kıy
metli arkadaşımızın başbaşa verip bilgi ve tec
rübeleri mahsulünü uzun çalışmalarla bir araya
getirerek bu kadar önemli bir konu üzerinde
kanun teklifine muvaffak olmaları her türlü
takdirin üstündedir. Öyle sanıyoruz ki, bu ma
hiyette bir kanunun tasarısı, Devlet. dai relerin
den herbirindeki uzmanların tecrübeleri ve tetebbulan mahsulleri bir anıya getirilip incelen
mek sureliyle, Hükümet tarafından hazırlanmış
olmalı idi., Hükümet temsilcileri komisyon gö
rüşmelerine," ellerinde bu yolda hazırlanmış tam
bir tasarı bulunmadan katılmaktadırlar. Bu boş
luğa rağmen komisyonun - Devlet işlerinin iyi
ve zamanında görülmesini ve hergün daim ileri
görülmesini gaye tutarak bu gayeye gerçek
ten hizmet eden memurlara tam teminat ve
recek - bir tasarıyı Kamutaya sunmağa muvaf
fak olmasını temenni ederiz.

Millî yardımlaşma işinin bütün şümuliyle
ele alınabilmesi için, herşeyden önce, ihtiyaçlunn ve bu ihtiyaçları karşılayacak kaynakla
nıl, bu işte halka ve Devlete düşecek vazifele
rin, nelerden ibaret olacağını tesbite yaraya
cak esaslı incelemelere, uzmanları tarafından
binin önce başlanmaaı ricamızı tekrarlarız.
Büyük kültür seferberliğimiz, bilhassa ilk
ve teknik öğretimde etkisini kuvvetle duyur
maktadır. Her iki öğretim koluna verilen önem
ve şimdiye kadar elde .edilen basanlar, yarrn
için büyük ümitler besleten sağlam temellerdir.
Aynı ölçüde gelişme imkânlarının orta öğretime
dc verilmesinin gccikmiyeceğiudcn eminiz.
Yüksek öğretimin gerçek amacı bulunan
ilim ve ihtisas adamlarının yetiştirilmesine hiz
met edecek olan (Akademik kariyer) kanun ta
sarısının biran önce Büyük Meclise sunulmasını
beklemekteyiz.
Yüksek öğretim öğrencilerinin okul dışı
hayatlarına daha yakın ve daha verimli alâka
gösterilmesini ve yarının temelleri olan çocuk
la nmızın eğitim alanında daha kuvvetli yetiş
meleri için Bakanlrkça ele alınmış bulunan her
çeşit çocuk ve gençlik yayını işinin daha sistem
li vc devamlı olmasını; candan dileriz.
Bu yıl içinde Büyük Meclis, Anayasaıun ve
içtüzüğün Türkçeleşmiş metinlerini kabul etti.
Bu eserleri ile Büyük MeelİKc, Türk dil devri
mini yasala^tırdı. Artık Devlet dilimiz gerçek
ten Türkçe olmuştur.
Resmî dil, kanun dili, Büyük Meclisin koy
duğu anlayış ve ölçüler çerçevesi içinde, onun
verdiği örneklere göre, gelişme yolundadır. Dev
let dairelerinin ve memurluklarının adlarını
Türkçeleştirmek için Hükümetçe yapılan ha
zırlıkların da kısa zamanda verimli olacağını
umuyoruz. Bütçe Komisyonumuzun yaptığı
Türkçeleştirmelerde görülen bazı kelime karış
tırma, kabul edilmiş karşılıkların yerine başka
Geçen yıl bütçe demecimizde, yurdumuzda kelime kullanma, indî karşılık bulma misal
sosyal yardım konusuna da temas etmiştik.
lerinin de gösterdiği gibi kanunlarımızın ya
îş kazalan, meslek hastalrkları ve analık zılışında bugün raslanan bazı. güçlükleri tabiî
sigortalan hakkında bir kanun tasarısı Büyük görmekle beraber, yeni dili kelime ve kullanış
Meclise sunulmuş ve. komisyonca incelenmiştir; halamından kanunlara uygulamak, ifadeleri
Kamutaya gelmek üzeredir. Hastalık, ihtiyar birleştirmek ve normalleştirmek işimle yetkili
lık gibi diğer sosyal sigortalar da yapılınca İş bir heyet çalışmasının faydalı olacağını • sanı
Kanununun sosyal yardıma ait hükümleri yerine yoruz. Bütün kanun taşanlarının Damştaydan
getirilmiş ve işçinin işine bağlanmasını sağlrya- geçmesi imkânı sağlaualıilsc bu iş de oraca en
tabiî olarak halledüir.
cak âmiller hazırlanmış olacaktır.
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Güzel ve durulmuş bîr Türk kanun diline
kavuşmanın yolundayız.
Sıtma âfetine karşı açılan olağanüstü savaş
tan en iyi neticelerin altnmasnu temenni edi
yoruz. Bütün yurtta esaslı vo devamlı sıtma
mücadelesini sağlıyacak olan kanun ta samının
biran önce Büyük Meclise sunulmasını dileriz.
Çeltik Kanununun değiştirilmesi lâzım olduğu
ve hattâ yenisi için projeler hazırlanmış bulun
duğu, yetkili Bakanlar tarafından yıllardan beri
beyan ve tekrar edimişlir. Buna rağmen ta
san hâlâ Meclise bir türlü gelmiyor. Mevcu
diyeti kabul edilen ve umumun sıhhatine do
kunan mahzurlar ise devam etmektedir.
Dar gelirlilerin geçim zorluğu ıstırabı devam
etmektedir.
Bu ıstırabı lıafiüetmek gayesiyle alınmış
elan tedbirlerin niçin daha iyi neticeler verme
diği hakkında; ve bundan sonrası için daha te
sirli ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair; sa
ym Ticaret Bakanımızın Kamutayı aydınlatma
larım rica ediyoruz.
Gıda yağları sıkıntısının sebeplerini ve bu
kunuda alınan ve alınacak olan tedbirleri de ay
rıca izah buyurmalarını diliyoruz.
ihtikârı tarif ederek takdir mevzuu olmak
tan çıkarmak, bazı maddelerin kâr hadlerini ve
satış maliyetlerine, giren unsurları tesbit etmek
suretiyle satış fiyatının malı ve. mutavassıtı
murakabe etmek, bazı maddeler için dağıtma ted
birleri almak, ordu ihtiyacının bir kısmını Dev
let müesseseleri eliyle teinin ederek serbest pi
yasaya bırakmamak gibi tedbirler, faydalr ol
muştur. Fakat harb halinin yarattığı iktisadi bir
olay olan hayat pahalılığına, gene iktisadi mahi
yette olması gereken tedbirler manzumesinin
kül halinde mütalâa ve kül halinde tatbik edil
memekte olması, ıstırabın devamma sebep ol
maktadır kanaatindeyiz.
Pahalılığın en çok sarstığı Devlet kadroları
mensuplarına yapılmakta, olan yardımın, en ha
yati maddelerden olmak üzere her ay aynı olma
sını dileriz.
Hayat pahalılığından bahsederken istihsal
meselemiz üzerinde biraz durmak isteriz: Bil
hassa Devlet işletmelerinde istihsalin, istihsal
merkezlerinin mevcut kapasitelerine yükselme
siyle, millî istihsal yekûnunun gelişmesini bekliyebdiriz. Devlet işletmeleri, diğer istihsal sa
halarında sarfolunan esas malzemelerin istihsali

ile de iştigal ettiğinden, bunlardaki istihsal ar
tışı diğer sahalarda feyizli tesirini gösterecektir.
Toprak mahsulleri vergisi hakkındaki yeni
kanım eskisine nispetle daha verimli olmuştur.
Vazifelerinde titiz olun idareciler, kendi mıntakalarında hu kanunun uygulanmasında sızıntı
ya meydan vermemeğe muvaffak olmuşlardır.
Kanunun tatbikında vâki olduğunu duyduğumuz
şikâyetleri Saym Maliye Bakanımıza bildirdik.
Bu verginin uygulanmasında görülen aksaklıkla
rın düzeltilmesini vc mükelleflerin, vergi tahak
kukunun bütün safhalarından vaktinde ve doğ
ru olarak haber almalarını sağlıyacak tedbirlerin
İmma&mi rica ettik. Kanun hükümlerinin yur
dun her köşesine iyice yayınlanmamış ve mükel
leflerce iyice anlaşılamamış olması, bilerek fena
tatbik etmek istiyenlerin cüretlerini artırmıştır.
Kanun hükümleri üzerinde halkın aydınlatılma
sı için bütçeye bu yıl daha çok ödenek konmuş ol
masında isabet vardır.
İler Türk çiftçisini yeter toprak sahibi yap
mak gayemize bizi ulaştıracak olan kanun ta
sarısı Büyük Meclisçe görüşülmektedir. Bu ka
nun kabul edilip yürürlüğe girince, hükümleri
nin isabetli ve verimli olarak uygulanması, Ta
rım Bakanlığımızın başlıca dikakt ve himmet
konularından birini teşkil edecektir.
Köylerimizin ekonomik yönden teşkilâtlan
dırılması için tarım kooperatifleri ve birlikleri
nin kurulması işine hız verilmesi;
istihsal, kredi, satış için ayrı ayrı koopera
tifler yerine tek tip kooperatif esasına gitmek
konusunun incelenmesi;
Kooperatiflerin muvaffakiyetlerinde, idare
yi ele almış olanların ehliyetlerinin büyük his
sesi bulunduğuna göre, ana bankalarca meslek
adanılan yetiştirilmesi ve bunların hal ve istik
ballerini temin edici şartların sağlanması;
Yurdumuzdaki büyük ziraat kredisi ihtiya
cının yeter derecede karşdanıabilmesi için, Tür
kiye Cumhuriyet Ziraat Bankası öz kaynakları
nın bir pilân dâhilinde kuvvetlendirilmesi, teşki
lâtının da, ekonomik gelişmeleri çeşitli krediye,
banka hizmet ve, tavassut işlerine ihtiyaç göste
ren yerlere yayılması;
Ziraat sigortalar banım tasansmm liran ön
ce Yüksek Meclise sunulması;
köylümüzün kalkınması . konusunda, dilekleri
mi zdir.
Memleketin yakm geleceğine ait iktisadi ıne-

304
TBMM KUTUPHANESI

selelerini inceleyip hal çarelerini aramak ve bul edilmiş kimselerden kurulacak bir komite tara
mak için, Hükümetçe çalışmalara başlandığı an fından meydana getirilmesini zaruri görüyoruz.
Bu plânlarm ahengi bozulmadan tam tatbikleri
laşılıyor.
Bil gibi çalışmalarda, Devlet kadroları dışın işinin de yetkili bir kurulun yüksek murakabe
daki bilgi ve tecrübe sahiplerinin mütalâaların sine tevdii, ayın derecede önemlidir.
Esaslı surette eLe alınmasının geciktirUmesi
dan da faydalanılması çok yerinde olur.
Türkiye'nin dünya camiasında, tarihine, var caiz olmayan meselelerimizden biri, iktisadi vc
lığına ve yüksek kabiliyetine yaraşır bir du ti<wri alanda mahsullerimiz ve mamullerimizin
rumda yer abmasmı ve yaşamasını sağbyaoak maliyetlerini, hayat pahalılığını azaltacak, yurt
olan ana esasların - Kemalist rejim esasları dai içinde ve dışında ticaret gelişmelerine imkân ve
resinde ve Parti programı ile çizilen çerçeve recek seviyeye indirmek meselesidir.
Bu konuda alınacak çeşitli tedbirlerin biraniçinde - planlaştırılmasını ve bu esasların tatbik
lerinin de plânlara bağlanmasını zaruri bulu önce, Devlet ve müstahsıllanmız tarafından tat
bik alanına konması hayati bir zarurettir.
yoruz'.
Bu alanda, tarım uzmanlarımıza düşen ödev
Devlet ana dâvalarının, maddi kudretimizin
imkân hudutları içinde, en önemli ve en acele büyüktür.
Bugünkü demecimizle bazılarına temas etti
işlerden başlıyarak, bilgiye ve derin bir incele
meye dayanan ve başarılması belirli zamanlara ğimiz yurt işlerinin büyüklüğü ve içinde ya
şadığımız buhran şartlarının türlü gelişme ihti
bağlanan bir tertibe ve sıraya konmasının;
Milletin maddi ve mânevi bütün kudretini malleri halinde alınacak tedbirlerin hayati ehem
baş meselelerde teksif ederek bunların biran ön miyeti karşısında, Bakanlar Kurulu teşkilâtını
- geçen yıl ileri sürdüğümüz surette veya Hükü
ce basan İmasını;
İş ve kudretimiz arasında devamb bir met Şcfi'nin bulacağı daha isabetli bir şekilde kuvvetlendirmek zarureti hakkındaki kanaati
ahenk vücutta getirilmesini;
Milletin maddi ve mânevi kuvvetinin, esasb miz değişmemiştir.
incelemelere dayanmayan ve ahenkli olmayan
Dünyanın türlü tehbkeler ve ıstıraplarla do
bir şekilde kullanılması yüzünden mâruz balma- lu bir devresinde yurdun umumi siyasetini mu
vaffakiyetle, idare etmiş ve gelecek malî devre
bilecek israfların önlenmesini;
işlerin plânlara göre tesbit edilmiş zaman de Devlet programının esası olacak bütçeyi sağ
larda başarılmasının, milletçe ve Meclisçe mu lam hazırlamış olan Sayın Saraçoğlu Hükümeti
rakabe edilmesini ve daha bir çok faydaların ne güvenimizi ifade eder, güzel basanlar dileriz.
Sözlerimi, kiymetler hazinesi, faizleller tim
elde edilmesini;
sali Türk milletinin selâmet.vc saadeti dileğini
sağlıyacağını şüphesiz görüyoruz.
Bu plânların, iktisadi hayatımızın nazari ve candan tekrar etmekle bitiriyoruz. (Bravo ses
tatbiki sahalarında kudret ve byakatleri teslim leri, alkışlar).

Müstakiller
Büyük Millet Meclisinde 4 müstakil Milletvekili vardır:
Türker (Berç) Afyon Kanalı işar
Kayaoğlu (Mihal) Ankara
özdamar (Istamat) Eskişehir
Bodrumlu (Avram Galanti) Niğde
Bu zatlardan yalnız Berç Türker, 1945 yılı

Bütçe Kanununun, tümü ile Basın vc Yaym Ge
nel Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı ve Devlet Demiryolları ve Limanları ve
Denizyollan ve Limanları İşletme Genel Müdür
lükleri bütçelerinin göriişülmesinde söz alarak
bazı düşüncelerini söylemiştir. "
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Milletvekillerinin S o \ a d l a r ı n a Göre Tasnifi
A (54)
« Abadan
Abanozoğlu
Adal
Adalan
Ağakay
•vğaoğullavı
Apralı
Akdoğan
Akgol
Akgüç
Akm
Akkaya
Akpmar
Aksoley
Aksoy
Aksoy
Aktın
Akyazı
Akyürek
Alataş
Allıoğlu
Alpaya
Alpmatı
Alpsor
Alptoğan
Altuğ
Anamur
Anılmış
Apak
Arat
Arıkan
Arıkoglu
Anman
Arkan
jr\'. i v a i l l

Arsal
Arsoven
Artel
Artunkal

(Yavuz)
(Salise)
(Plasan Şükrü)
(Şevket)
(Dr. Memed Ali)
(Mehmet Edip)
(Fuad)
(Hasan)
(Eyüb Sabri)
(Atıf)
(Zühtü)
(Münir)
(Muza fer)
(Mebrure)
(Nııınan)
(Ömer Asını)'
(Nafiz)
(Şevket)
(Aziz)
(Dr. TTuKmiî
(Mahmut)
(İrfan Ferid)
(01. Refet)
(Edip)
flvorpl. Abdullah)
(Salim)
(M. Süreyya)
(01. Nihat)
(Rahmi)
(Celâl)
(Saffet)
(Damar)
(Benal)
(Dr. Akif)
(Ziya)
(Sadık Tahsin)
(Celâl Esad)
(Subhi)
(Korjrl. Ali Rıza)

Eskişehir
Trabzon
Bolu
îzmir
Gazianteb
Edirne
Elazığ
Çorum.
Çorum
Bursa
Kırklareli
Giresun
Balıkesir
Ankara
Antalya
Gazianteb
Amasya
Ordu
Erzurum
Aydın
Yozgad
Mardin
Aydm
Çorum
Bolu
Erzurum
Trabzon
Ankara
Tekirdağ
Yozgad
Konya
Seyhan
îzmir
Çankırı
Yozgad
Çanakkale
îstanbul
Kocaeli
Manisa

[1] Denizli ve Muğla 'dan birer Milletvekilliği açık olduğundan bu ve bunu kovalayan
453 'er ad vardır.
51 a.g.e., 425 - 436. ss.

cetvellerde
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Arakan
ArTBP.
Asal
Ataç
Ataç
Ataç
Atalar
Atalay
Atay
Atay
Atlı
Aydar
Aydın
Aykaç
Ayknrt

(İzzet)
(İbrahim)
(Faik)
(Hasan Fehmi)
(Dr. Galip)
(Emin)
(Naim)
(Besim)
(Falih Rıfkı)
(Cemil)
(Gl. Aşir)
(Kâzım)
(Mitat)
(Fazıl Ahmed)
(îzzet Ulvi)

Eskişehir
Van
Denizli
Gümüşane
İstanbul
Tekirdağ
Çorum
Kütahya
Ankara
Sinob
Bursa
İsparta
Trabzon
Elâzığ
Eskişehir

B (43)
Baku
Balkan
Balta
Baltacıo£lu
Bangııoğlu
Barkan
Barkm
Bar la.s
Bamtoıı
Batu
Bayii r%
Bayda?;!
Bayındır
Bayizit
Baykan
Bayrak
Baysal
Baytm
Baynr
Bekata
Bekit
Bele
Belül
Benli
Beriker
Berker
Berker
Berker
Berkman

(Gl. Mürsel)
(Fuad)
(Tahsin Bekir)
(ismail Hakkı)
(Tahsin)
(Emrnllah)
(Dr. Rebi)
(Cemil Şaid)
(Faik Ahmed)
(Salâhattin)
(Celal)
(Nasuhi)
(Atıf)
(Dr. Kemali)
(Belkis)
(Halid)
(Faik)
(Arif)
(Hikmet.)
(Hıfzı 0£nz)
(Rüştü)
(Gl. Refet)
(Hasan Cavid)
(Halil)
(Turhan Cemal)
(Dr. Muhtar)
(Kâzım)
(Nihad)
(Dr. Hamdi)

Kocaeli
Edirne
Rize
Afyon K.
Bingöl
Malatya
Zonguldak
Gazianteb
Trabzon
Çanakkale
İzmir
Malatya
İstanbul
Maraş
Ankara
Ağn
Kayseri
Ankara
Manisa
Ankara
Diyarbakır
İstanbul
Rize
Kütahya
îçel
îçel
Urfa
Van
Denizli
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Berksoy
Bilgin
Bilsel
Binal
Binkaya
Birsel
Bleda
Bodrumlu
Boya
Boztepe
Börekçi
Bulayırlı
Burcu
Bürge

(Dr. Kemal Cenap) İstanbul
(Vehbi)
Konya
(Cemil)
Samsun
(Muhsin Adil)
Konya
(Abidin)
Kastamonu
(Münir)
îzmir
(Mitat Şükrü)
Sivas
(Avram Galânti)
Niğde
(Münib)
Van
(Halil Nihad)
Trabzon
(Raşit)
Ankara
(Rusuhi)
Çanakkale
(Osman Niyazi)
Balıkesir
(Dr. Fazıl Şerfeddin) Kocaeli
0 (8)

Cuubolat
Canıtez
Ciiatekin
Cebesoy
Cimcoz
Coşar
Coskan
Cura

(Dr. Muzaffer)
(Refet)
(Dr. Mustafa)
(01. Ali Fuad)
(Salâh)
(Hüseyin Sami)
(Tahsin)
(Dr. Hüseyin Hulki)

Gazianteb
Bursa
Çorum
Konya
istanbul
Urfa
Kastamonu
İzmir

Ç (19)
Çağıl
Çağlar
Çakır
Çalışlar
Çam
Çamaş
Çambel
Çankaya
Çarıklı
Çelen
Ç.»l;fc
Çolikkol
Çerçel
Çetinkaya
l/obûlioğlu
Çınar
(,'oruk
Çubukçu
Çumralı

(Münir)
(Behçet Kemal)
(Hüsnü)
(Orgeneral izzettin)
(Salâhattin)
(ismail)
(Hasan Cemil)
(Mesut)
(Hacim)
(Hamdi)
(Kemal)
(Sabri)
(Haydar)
(Ali)
(Fuad)
(Esat)
(Hilmi)
(Arif)
(Sedat)

Çorum
Erzincan
Samsun
Muğla
Seyhan
Ordu
Bolu
Antalya
Balıkesir
Kastamonu
Seyhan
Tokad
Afyon K.
Afyon K.
Kırşehir
izmir
Kastamonu
Ankara
Konya

342
TBMM KUTUPHANESI

D (29)

Dağhoğlu
Daldal
Day
Dclilbaşı
Demir
Demir
IVmiray
Demirel
Demirhan
Denizmen
Develi

Devrim
Devrin
Diker
Dikmen
Dikmen
Dilemro
Dinç
Dizdar
Doğan
Dolunay
Dumlu
Dursunoğlu
Duru
Durudoğan
Durukan
Durukan
Düşünsel
Düzgören

(Hikmet Turhan)
(Fevzi)
(Sırrı)
(Dr. Ali Süha)
(Memed)
(Dr. Vehbi)
(Ekrem)
(Eşref)
(Gl. Pertev)
(Ahmed Hnmdi)
(Muammer)
(Ali Şelhum)
(Şin asi)
(Dr. Hayrullah)
(Ali)
(Ahmed Hamdi)
(Dr. Saim Ali)
(Râif)
(Eşref)
(Korgl. Kemal)
(Rıfat)
(Nafiz)
(Cevat)
(Aziz)
(Gl. Hasan)
(Gl. Eyüp)
(Zühtü)
(Feridun Fikri)
(Gl. Seyfi)

Antalya
Ankara
Trabzon
Kütahya
Balıkesir
Ordu
Edirne
Kars
Erzurum
İstanbul
Tokad
Halay
Zonguldak
İstanbul
Kocaeli
Konya
Hiza
Erzurum
Sivas
Kırklareli
Niğde
Erzurum
Kars
Dursa
Kars
Hatay
Samsun
Bingöl
Mardin

E (35)
Ecevit
Edgüer
Ege
Eker
Eldeniz
El gün
Engin
Engineri
Epikmcn
Erbay
Erbuğ
Ercin
Erdoğan
E rem
Erim

(Dr. Fahri)
(Itidvan Nafiz)
(Abidin)
(ismet)
(Gl. Naci)
(Nakiye)
(Amiral Fahri)
(Sekip)

(Sadettin)
(Sabiha)
(Fikri)
(Osman)
(Şevket)

(Ali Rıza)
(Nihat)

Kastamonu
Manisa
Denizli
Çorum
Seyhan
Erzurum
Samsun
Burdur
İzmir
Samsun
Sivas
Manisa
Gümüşhane
Çoruh
Kocaeli
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Ergen eli
Ergin
Ergun
Erhan
Eriş
Erişirgil
Erişken
Erkm
Erkmen
Ertan
Ertem
Erten
Esen
Esenbel
Esendal
Esmer
Etçioğlu
tivliyaoğlu
Kyiboğlu
Uzgü

(Hilmi)
(Edib)
(Şevki)
(Ahmed Münir)
(Muammer)
(Emin)
(Resai)
(Behiç)
(Muhlis)
(Muhtar)
(ismail)
(Hıza)
(Ali Rıza)
(Atıf)
(Memduh Şevket)
(Ahmed Şükrü)
(Pertev)
(Kemal)
(Daniş)
(Ilışan)

Çanakkale
Mardin
Konya
Bursa
Ankara
Zonguldak
Tokad
Çankırı
Kütahya
Bitlis
Manisa
Mardin
Siird
Sivas
Bilecik
istanbul
Balıkesir
Malatya
Trabzon
Samsun

F (ö)
,v

l iMimen

Fırat
Fırat

(Refik)
(Ahdülhuk)
(Naşit)

Kocaeli
Erzincan
Samsun

G (23)
Oerçeker
Cermen
Gökdalay
Oöker
Gökmen
Cüksel
Oöksidan
Göktepe
Çöle
Gönenç
Cövsa
Gözcü
Gülek
G ünal tay
Düridüzalp
Gün tekin

(Mustafa Fehmi)
(Dr. Mazhar)
(Amiral Hulusi)
(Calih Bahtiyar)
(Fatin)
(Temel)
(Ali Reşat)
(Nuri)
(Münir Hüsrev)
(Mebrure)
(İbrahim Alâettin)
(Dr. Gl. Niyazi İsmet)
(Kasım)
(Şemsettin)
(Mahmut Nedim)
(Reşat Nuri)

Bursa
Aydm
Sivas
istanbul
Konya
Trabzon
Hakkâri
Aydm
Erzurum
Afyon K.
istanbul
istanbul
Bilecik
Sivas
Edirne
Çanakkale
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Günver
Gürak
Gür an
Cürel
Güreli
Güven
Güvendiren

(Haydar)
(İhsan)
(Dr. Refik)
(Ahmet)
(liocai)
(Ferid Celâl)
(Fatin)

Denizli
Giresun
Bursa
Zonguldak
Gümüşane
Jrel
Bursa

H (2)
Hamal
Ilatipoğlu

(Ferit)
(Şevket Raşit)

İstanbul
Manisa

I (3)
İlgaz
Irmak
Işık

(Hasane)
(Dr. Sadi)
(Hikmet)

Hatay
Konya
Sivas

î (7)
köz

Ilter
Inau
Incealemdaroğlu
Ineedayı
İnönü
îşcen

(Sim)
(Aziz Samih)
(Atıf)
(Ali Rıza)
(Cevdet Kerim)
(İsmet)
(Şemsa)

Yozgad
Erzincan
Çankırı
Zonguldak
Sinob
Ankara
Seyhan

K (44)
Kci atçılar
Kahraman
Kalaç
Kaleli
\alfagil
ICamoıl
ECamû
Kansu
£ansu
vaplan
•varaağaç
Carabtkfr
r

(Dr. Sûada Emin)
(Dr. Galip)
(Ahmed Hilmi)
(Bekir)
(Feyzi)
(Atıf)
(Kemalettin)
(Mazhar Müfid)
(Nafi Atuf)
(Rasih)
(Mükenem)
(01. Kâzun)

Manisa
Antalya
Kayseri
Gazianteb
Erzincan
Çanakkale
Rize
Çoruh
Kırklareli
Maraş.
İsparta
istanbul
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Karacan
Karadeniz
Karagülle
Karamuğla
Karamursal
Karan
Karaosman
Ivavslıoğlu
Kazancıoğlu
Kayaoğlu
Keşmir
Kıhçcıoğlu
Kılıcoğlu
Kişioğlu
Kitabcı
Kitapçı
Koçak
Konuk
Koral tan
Korkmaz
Kortel
Kotan
Kovalı
Ivökdemir
Köken
Köprülü
Kunt
Kıftdoğlu
K utman
Knyucak
Küçüka
Küçükler

(Şerafettin)
(Raif)
(Hulki)
(Cemal)
(Ziya)
(Hayrettin)
(Kâni)
(Yusuf Duygu)
(Dr. Cemal)
(Mihal)
(Halid Nazmi)
(Emin)
(Hakkı)
(Hasan)
(Hüsnü)
(Kâmil)
(Şükrü)
(Dr. Sadi)
(Refik)
(Salim)
(Hüsnü)
(Kâmil)
(Cemal)
(Dr. Bnhaddin)
(Rahmi)
(Fuad)
(Bekir Sıtkı)
(Faik)
(Salâhaddin)
(Hazım Atıf)
(Naili)
(Hulusi)

Kars
Trabzon
Konya
Muğla
İstanbul
Balıketi r
Manisa
Yozgad
Corum
Ankara
Tokad
Siird
Muş
Elâzığ
Muğla
Sivas
E rzurum
Bursa
toel
Yozgad
İstanbul
Muş
Tokad
Sinob
İzmir
Kars
11 ıı t ay
Manisa
Kütahya
Zonşruldak
Denizli
Balıkesir

L (2)
licvend
1 /cvent

(Agah Sırrı)
(Dr. Rıza)

Aydın
Aydın

M (8)
.Melek
Menıik
Menemencioğlu
Menderes
Mengi

(Dr. Abdurrahman)
(Dr. Fatma)
(Hasan)
(Adnan)
(Halid)

Gazianteb
Edirne
Mardin
Aydın
Niğde
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Menteşe
Mentegeoğlu
Mıhçıoğlu

(Halil)
(Feridun Osuıaıı)
(Halil Naci)

izmir
Muğla
Ankara

0 (14)
• oak
Okay
Oktay
Onaran
Onnt.
Onat
Onay
Oral
Oran
Orbay
Oıhon
Oruuoğlu
Osma
Ostcn

(Osman)
(Kâzım)
(Dr. Esad)
(Halid)
(Hikmet)
(Naim Hâzim)
(Talât)
(Cavid)
(Ekrem)
(Zİya)
(Zihni)
(Hulusi)

(Bülent)
(Necmi)

Diyarbakır
Konya
Kars
İzmir
Balıkesir
Konya
Çankırı
Seyhan
İzmir
Kastamonu
Kars
Sinob
Bitlis
Giresun

Ö (22)
Ödül
öjfcl
öker
Ökıııcn
öngören
örjîoovcen
örs
öymen
Öymen
Özalp
özçağlar
Ö/.danıar
özdanıar
özdemir
özelçi
özendi
Özcy
Özoğuz
()y.pazar1)aşı
Özsoy
Öztrak
Öztuzcu

(Şevket)
(Şükrü Ali)
(Muttalip)
(Mümtaz)
(Dr. ibrahim Tali)
(Süreyya)
(Dr. Kâmran)
(Hıfzırrahmnu Rnşit)
(Fakihe)
(Gl. Kâzım)
(Cemil)
(Istamat)
(Hüsnü)
(Şefik)
(Dr. Cafer)
(Yusuf Ziya)
(Yaşar)
(Esad)
(Memed Şevket)
(Reşid)
(Fayık)
(Nail)

Kırklareli
İstanbul
Malatya
Ankara
Diyarbakır
Balıkrvsir
İzmir
Bolu
istanbul
Balıkesir
Bolu
Eskişehir
İsparta
Gazianteb
Malatya
Zonguldak
Manisa
Kars
Malatya
Kayseri
Tekirdağ
Samsun
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P (9)
Pars
Pasin
Pek
Pekcan
Pekel
Pekel
Peker
Pektaş
Poroy

(Muhittin Baha)
(Rıfkı Refik)
(Sedad)
(Hâmid)
(Ekrem)
(Oalib)
(Receb)
(Mihri)
(Nâzım)

Bursa
Ağrı
Kocaeli
Kütahya
Tekirdağ
Tokad
Kütahya
Malatya
Tokad

R (1)
lienda

(Mustafa Abdülhalik) Çankırı

S (37)
Sabuncu
Sadak
Sağıroğlu
Sağıroğlu
Saka
Saltuğ
Sanlı
Saraçoğlu
Sarhan
Sandal
Satır
Sayar
Sazak
Selek
Seler
Selçuk
Selgil
Sevengil
Sevük
Sevüktekin
Sezer
Sılan
Sılay
Simer
Siren
S irer
Sirmen

(İsmail)
(Necmettin)
(Sabit)
(Halet)
(Hasan)
(Rıza)
(Memed)
(Şükrü)
(Haldun)
(Vehbi)
(Dr. Kemal)
(Ayet)
(Emin)
(Cııbiı)
(Faik)
(Hamdi)
(Dr. Ahmed Hâmid)
(Refik Ahmet)
(İsmail Habib)
(01. Kazını)
(Dr. Zeki Mesut)
(Ncemeddin Sahir)
(Tevfik Fikret)
(Dr. M. Talât)
(Celâl Sait)
(Reşat Şemsettin)
(Fuad)

Giresun
Sivas
Elâzığ
Malatya
Trabzon
Kastamonu
Burdur
İzmir
Manisa
İstanbul
Seyhan
Giresun
Eskişehir
(iüınüşane
Kırşehir
Hatay
Afyon K.
Tokad
Sinob
Diyarbakır
Ordu
Tunceli
Konya
Bursa
Bolu
Sivas
Rize
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Soydemir
Soyer
Soylu
Sökmen
Sökmen
Sökmensüer
Sümer
Sun
Suner
Sungur

(Ol. Zeki)
(Razi)
(Faik)
(Tayfur)
(01. İhsan)
(Şükrü)
(Nurullah Esat)
(Kemal)
(Dr. Muhlis)
(Ahmed)

S
Şahin
Şarlan.
Şatır
Şedele

Erzurum
Urfa
Niğde
Antalya
Giresun
Erzincan
Antalya
Bilecik
Bilecik
Yozgad

(4)

(Memed)
(Hamdi)
(Mustafa Kemal)
(Kemal)

Gazianteb
Ordu
Kayseri
Diyarbakır

T (41)
Talay
Tamaç
Taner
Taner
Tankut
Tanpmar
Tannövar
Tansan
Tarcan
Tarhan
Tarhan
Taşçıoğlu
Taşkapılı
Taşkıran
Tccer
Tekeli
Temelli
Tepeyran
Tınaz
Tiridoğlu
Tiritoğlu
Tokad
Toker
Tolon
Torgut

(Dr. Rasim Ferid)
(Nuri)
(Muhittin)
(Osman)
(Hasan Reşid)
(Ahmet Hamdi)
(Hamdullah Suphi)
(Şeref)
(Selim Srrı)
(Zeki)
(Ali Rana)
(Ömer)
(Ali)
(Tezer)
(Ahmet Kutsi)
(Esat)
(Tevfik)
(Hazım)
(Gl. Naci)
(Alâettin)
(Fahrettin)
(Emin Aslan)
(Nazmi)
(İbrahim)
(Şevket)

Niğde
Kastamonu
Kayseri
Malatya
Maraş
Maraş
İçel
Zonguldak
Ordu
Amasya
istanbul
Kayseri
Afyon K.
Kastamonu
Urfa
Urfa
Malatya
Niğde
Bursa
Kütahya
Balıkesir
Denizli
Kayseri
Kocaeli
Kırşehir
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Tor
Trak
Tugaç
Tugay
Tunca
Tuncay
Turan
Turan
Türel
Türkay
Türker
Türkmen
Tursan
Tüzel
Tüzemen
Tüzün

(Edip Servet)
(Nazmi)
(Hüsamettin)
(Şefik)
(Dr. Cemal)
(Saffet)
(Kemal)
(İbrahim)
(Ali Riza)
(Behçet)
(Berç)
(Abdülgani)
(Gl. Şefik)
(Cafer)
(Cemil)
(Atıf)

Gümüşane
Tekirdağ
Ağn
îçel
Antalya
Sürd
İsparta
Kırşehir
Konya
Sürd
Afyon K.
Hatay
İçel
Kayseri
İsparta
Çoruh

U (17)
Uğur
Uludağ
Uluğ
Ulus
Ulusoy
Umay
Uran
Uras
Uras
Us
Uslu
Uşakh
Uybadm
Uz
Uzay
Uzgören
Uzunçarşılı

(İsmail Memed)
(Dr. Osman Şevki)
(Şeref)
(Ahmed)
(Hüseyin)
(Dr. Fuad)
(Hilmi)
(Esad)
(Dr. Aziz)
(Asım)
(Feyzullah)
(Ömer Bedrettin)
(Cemil)
(Dr. Behçet)
(Yahya Sezai)
(Vedit)
(ismail Hakkı)

»
Ügöz
Ulgen
Ulkmen
Ülkü men
Ürgüblü
üstündağ

Sivas
Konya
Diyarbakır
Giresun
Niğde
Kırklareli
Seyhan
Amasya
Mardin
Çoruh
Manisa
Kütahya
Tekirdağ
Denizli
Balıkesir
Kütahya
Balıkesir

(6)

(Hasan)
(Dr. Zihni)
(ismail Hakkı)
(LÛtfi)
(Suat Hayri)
(Muhittin)

Tunceli
Bolu
istanbul
Mardin
Kayseri
istanbul
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V.(l)
Varda r

(Rıfat)

Zonguldak

Y (19)
Yalçın
Yalçın
Yalman
Yargı
Yarımbıyık
Yavuz
Yay eı oğlu
Ycgenn
Yeşilyurt
Yetkin
Yiğit
Yiğitoğlu
Yörük
Yörüker
Yunus
Yurdakul
Yurdkoru
Yücel
Yüzath

(ihsan)
(Hüseyin Cahit)
(Hamdi)
(Salâh)
(Muammer)
(Lûtfi)
(Abdullah)
(Ali Münif)
(Dr. Ahmed Ruhi)
(Sırat Kemal)
(ibrahim Süreyya)
(Ali Kemal)
(Ziya)
(Memed Ali)
(Şehime)
(Âbidin)
(Suad)
(Hasan Âli)
(Fikret)

Elazığ
istanbul
Ordu
Kocaeli
Ordu
Trabzon
Maraş
Seyhan
Durdur
Urfa
Kocaeli
Amasya
Ankara
Samsun
İzmir
Sivas
Afyon K.
izmir
Giresun

Z (2)
Zabeı
Zırh

(Malımud Nedim)
(Ali)

Malatya
Rize
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Milletvekillerinin Doğum Tarihlerine Göre Tasnifi

Tepeyran (Hazim)

Artel (Suphi)

1864 doğumlular

(1)

1868 doğumlular

(1)

Niğde

Kocaeli

1869 doğumlular

Gerçeker (Mustafa Fehmi)

Bursa

Erzurum

Muş
Ordu

Bursa
Bursa

(2)

Giresun

(3)

Boya (Münib)

1873 doğumlular

Dr. Güraıı (Refik)
Güvendiren (Fa t in)

(1)

Akkaya (Münir)

1872 doğumlular

Kılıçoğlıı (Hakkı)
Çaıııaş (ismail)

Kırşehir

Afyon K.

1871 doğumlular

Gl. Deıııirhan (Pertev)

(2)

Seler (Faik)

1870 doğumlular

Türker (Berç)

52

Yan

(4)

Cl. Sökmen (ihsan)
Karamursal (Ziya)

Giresun
istanbul

52 a.g.e., 437 - 446. ss.
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1874 doğumlular (10)

Kansu (.Mazhar Müfid)
Çağıl (Münir)
Dinç (Raif)
Menteşe (Halil)
Karaosnıaıı (Kani)

Çoruh
Çorum
Erzurum
İzmir
Manisa

Bodrumlu (Avram Galanti)
Soylu (Faik)
Tarcan (Selim Sim)
Yegena (Ali Münif)
Bleda (Mitat Şükrü)

Niğde
Niğde
Ordu
Seyl an
Sivas

1875 doğumlular (11}

Baytın (Arif)
Burcu (Osman Niyazi)
Dr. Öngören (İbrahim Tali)
Özdamar (Hüsnü)
Dr. Diker (Hayrullah)
Yalçın (Hüseyin Cahit)
özoğuz (Esad)

Anktra
Balıkesir
Diyarbakır
îsparta
Istabbul
İstanbul
Kars

Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
Samsun
Seyhan
Van
Zjnguldak

Saltuğ (Rıza)
Toker (Nazmi)
Dikmen (Ali)
Ezgü (İhsan)
Gl. Eldeniz (Naci)
Berker (Nibad)
Özençi (Yusuf Ziya)

1876 doğumlular (4)

Ak göl (Eyüp Sabri)
Arseven (Celâl Esad)

Çorum
İstanbul

Dr. Berksoy (Kemal Cenap)
Den izm en (Ahmed Hamdi)

İsı an bul
İstanbul

1877 doğumlular (S)

Gl. Alpman (Refet)
Eker (İsmet)
Gl. Sevüktekiıt (Kiazım)
llter (Aziz Samih)

Aydm
Çorum
Diyarbakır
Erzincan

Şahin (Mehmed)
Cimcoz (Salâh)
Hamal (Ferit)
Kitapçı (Kâmil)

Gazianteb
İstanbul
İstanbul
Sivas

1878 doğumlular (10)

Çetinkaya (Ali)
Gl. Anılmış (Nihat)
Korgl. Alptoğan (Abdullah)
Erkin (Behiç)
Dr. Cantekin (Mustafa)

Afyon K.
Ankara
Bolu
Canlın
Çorım

Gökmen (Fatin)
Barkın (Emrullah)
Belül (Hasan Cavid)
Yurdakul (Abidin)
Vardar (Rifat)

Konya
Malatya
Rize
Sivas
Zonguldak
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1879 doğumlular

Aktın (Nafiz)
Uzay (Yahya Sezai)
Sun (Kemal)
Çanıbel (Hasan Cemil)
Ağrab (Fuad)
özdamar (İBtamat)

Amasya
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Elâzığ
Eskişehir

Ataç (Hasan Fehmi)
Dr. Ataç (Galip)
Korgl. Doğan (Kemal)
Yalman (Hamdi)
Bilsel (Cemil)
îçöz (Sırrı)

1880 doğumlular

Demir (Memed)
Canıtez (Refet)
Erhan (Ahmed Münir)
Kişioğlu (Hasan)
Dumlu (Nafiz)
Aykurt (İzzet Ulvi)
Tör (Edip Servet)
Orbay (Ziya)

Balıkesir
Bursa
Bursa
Elâzığ
Erzurum
Eskişehir
Gümüşane
Kastamonu

Balıkesir
Bursa
Çankırı
Elâzığ
İçel

Gümüşane
istanbul
Kırklareli
Ordu
Samsun
\ ozgad

(15)

Tolon (ibrahim)
Yiğit (ibrahim Süreyya)
Ercin (Osman)
Gl. Düzgören (Seyfi)
Dr. Dilemre (Saim Ali)
Esen (Ali Rıza)
Uybadın (Cemil)

1881 doğumlular

Çarıklı (Hacim)
Cl. Atlı (Aşir)
Renda (Mustafa Abdülhntik)
Sağıroğlu (Sabit)
Gl. Tursan (Şefik)

(12)

Kocaeli
Kocaeli
Manisa
Mardin
Rize
Siird
Tekirdağ

(10)

Gl.- Bele (Refet)
Göker (Galib Bahtiyar)
Köken (Rahmi)
Onaran (Halid)
Soyer (Razi)

îsîaııbnl
istanbul
îruh
umu
Urfa

18S2 doğunlular (21)

Uras (Esad)
Dr. Alataş (Hulusi)
Gl. Özalp (Kâzım)
Gl. Tınaz (Naci)
Kamçı! (Atıf)
Bekit (Rüştü)
Fırat (Abdülhak)
Akyürek (Aziz)
El gün (Nakiye)
Sazak (Emin)
Cl. Durukan (Eyüp)
Türkmen (Abdülgani)

Anıasva
Aydın
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
Diyarbakır
Krziııcan
Krzurum
Eminim
Eskişehir
Hatay
Hatay

Gl. Karabekir (Kâzım)
Tarhan (Ali Rana)
Gl. Durudoğan (Hasan)
Gt. Baku (Mü'rsel)
Fenmen (Refik)
Gl. Cebesoy (Ali Fuad)
Atalay (Besim)
Orgl. Çalışlar (îzzeddin)
Günaltay (Şemsettin)
Öztrak (Fayık)
Erişken (Resai)
Boztepe (Halil Nihad)

İstanbul
İstanbul
Kars
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Muğla
Sivas
Tekirdağ
Tokad
Trabzon
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1883 doğumlular

Daldal (Fevzi)
Ksendal (Memduh Şevket)
Kiicüka (Naili)
(il. Soydemir (Zeki)
Kîrîoğan (Şevket)
Bayındır (Atıf)
Demirci (Eşref)
Orhon (Zihni)

Ankara
Bilecik
Denizli
B ramını
Gümüşane
istanbul
Kars
Kars

(15)

özpazarbaşı (Mehmed Şevket)
Zalıeı (Mahmud Nedim)
Korgl. Artunkal (Ali Rıza)
Kaplan (Rasih)
Gl. Erbuğ (Fikri)
Gökdalay (Amiral Hulusi)
Çelıkkol (Sabri)

Malatya
Malatya
Manisa
Maraş
Sivas
Sivas
Tokad

1884 doğumlular (15)

İnönü (îsraet)
Ereni (Ali Rıza)
Us (Asım)
Aykaç (Fazıl Ahmed)
Güreli (Rccai)
Dr. Gl. Gözcü (Niyazi îsnıet)
Üstündağ (Muhittin)
Bayar (Celâl)

Ankara
Çoruh
Çoruh
Elâzığ
Gümüşane
İstanbul
istanbul
İzmir

özsoy (Reşid)
Alpaya (irfan Ferid)
Meııgi (Halid)
Uran (Hilmi)
Tuncay (Saffet)
Poroy (Nâzım)
Arvas (ibrahim)

Kayseri
Mardin
Niğde
Seyhan
Siird
Tokad
Van

1885 doğumlular (18)

Dr. Tunca (Cemal)
Pars (Muhittin Baha)
Tüzün (Atıf)
Günver (Haydar)
Koçak (Şükrü)
Ozdenıir (Şefik)
Tanrıöver (Hamdullah Suphi)
Karaağaç (Mûkerrem)
ödül (Şevket)

Antalya
Bursa
Çoruh
Denizli
Erzurum
Gazianteb
içel
İsparta
Kırklareli

Dr. Umay (Fuad)
Enirin (Edib)
Akyazı (Şevket)
Dr. Demir (Vehbi)
Çam (Salâhattin)
Eseııbel (Atıf)
Pekel (Ekrem)
Saka (Hasan)
Arat (Celâl)

1886 doğumlular

Baltacıoğlu (ismail Hakkı)
Ögel (Şükrü Âli)
Sandal (Vehbi)

Afyon K.
İstanbul
İstanbul

Kırklareli
Mardin
Ordu
Ordu
Seyhan
Sivas
Tekirdağ
Trabzon
Yozgad

(6)

Baysal (Faik)
Kotan (Kâmil)
Kitabcı (Hüsnü)

Kayseri
Muğla
Muş
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1887 doğumlular (13)

Çankaya (Mesut)
Dr. Germen (Mazhar)
Dr. Suner (Muhlis)
»geneli (Hilmi)
Balkan (Fuad)
Saraçoğlu (Şükrü)
Dr. Oktay (Esad)

Antalya
Aydın
Bileeik
Çanakkale
Edirne
İzmir
Kars

Tnşçıoğlu (Ömer)
Dr. Delilbaşı (Ali Süha)
Erten (Rıza)
Apak (Rahmi)
Trak (Nazmi)
Berker (Kâzım)

Kayseri
Kütahya
Mardin
Tekirdağ
Tekirdağ
Urfa

1888 doğıunlular (15)

Çankaya (Mesut)
örgeevren (Süreyya)
Uzunçarşılı (ismail Hakkı)
Onay (Talât)
Akdoğan (Hasah)
Arukan (izzet)
Aydar (Kâzım)
Binkayn (Abidin)

Antalya
Balıkesir
Balıkesir
Çankırı
Çorum
Eskişehir
İsparta
Kastamonu

Çorıık (Hilmi)
Kalaç (Ahmed Hilmi)
Ar ikan (Saffet)
Peker (Receb)
Dr. Talay (Rasim Ferid)
Zırh (Ali)
Durukan (Zühtü)
Engin (Amiral Fahri)

Kastamonu
Kayseri
Konya
Kütahya
Niğde
Rize
Samsun
Samsuu

doğumlular (17)

Tugaç (Hüsamettin)
Göktepe (Nuri)
Bulayjrh (Küsuhi)
Dr. Arıkau (Akif)
Asal (Faik)
Komitan (Refik)
(îövsa (İbrahim Alâettiıı)
Vargı (Salâh)
Ergun (Şevki)

Ağn
Aydın
Çanakkale
Çankırı
Denizli
İçel
İstanbul
Kocaeli
Konya

Karagülle (Hnlki)
Onat (N'aim Hazini)
Dr. riudağ (Osman Şevki)
Ü/.cy (Yaşar)
.Arıkoğlu (Damar)
Dizdar (Eşref)
Dav (Sırrı)
Kaıslıoğlu (Yusuf Duygu)

Konya
Konya
Konya
Manisa
Seyhan
Sivas
Trabzon
Yozgad

1890 ,loğum!ıtlur (l'J)

Pasin (Rıfkı Refik)
Aksoy (N'uman)
Karan (Hayrettin)
Küçükler (Hulusi)
Onat (Hikmet)
Domiray (Ekrem)
Gole (Münir Hüsrev)
Kortel (Hüsnü)
Uran (Ekrem)
Köprülü (Fuad)

Ağrı
Antalya
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
İklime
Erzurum
İstanbul
İzmir
Kars

Çoskan (Tahsin)
Şatır (Mustafa Kemal)
Kaııstı (Nafi Atuf)
Sılay (Tevt'ik Fikret)
Sağıroğln (Halet)
Ertem (ismail)
Sadak (Necmettin)
Pekel (Galib)
Tansan (Şeref)

Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Konya
Malatya
Manisa
Sivas
Tokad
Zonguldak
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doğumlular

Çcrçt'l (Haydar)
Ağaoğullan (Mehmet Edip)
Sökmcnsücr (Şükrü)
Sabuncu (ismail)
Ekrem (Muhlis)
Bayur (Hikmet)

Afyon K.
Edirne
Krzinean
Giresun
Kütahya
Manisa

(II)

Edgüer (Rıdvan Nafiz)
Meııemencioğlu (Hasan)
Vanınbıyık (Muammer)
Göksel (Temel)
Kıişirgil (Emin)

Manisa
Muidin
Ordu
Trabzon
Zonguldak

JS92 duyumlular (2!)

Bayrak (Halid)
Sökmen (Tayfur)
Akpınar (Muzaffer)
Etçioğlu (Pertev)
Düşünsel (Feridun Fikri)
Dr. ülgen (Zihni)
Dr. Yeşilyurt (Ahmed Ruhi)
Dr. Simer (M. Talât\
Giintckin (Reşat Nuri)
Dr. Berkman (Haindi)
Vluğ (Şeref)
Dündü/alp .(Mahmut N'edim)

Ağrı
Antalya
Dahkesir
Dahkesir
İtin göl
Dolu
Durdur
Dursa
Çanakkale
Denizli
Diyarbakır
Kdirne

W3

Atay (Falih Kn'kı)
Kayayğlu (Mihal)
Dr. Kahraman (Galip)
Dr. Levent (Rıza)
Tiritoğlu (Fahrettin)
Ege (Abidin)
Tokad (Emin Aslan)
Dr. Uz (Behçet)
Dr. Ağakay (Melımed Ali)
Esmer (Ahmed Şükrü)

Ankara
Ankara
Antalya
Aydın
Dahkesir
Denizli
Denizli
Denizli
Gazianteb
İstanbul

Beriker (Turhan Cemal)
Dr. Berker (Muhtar)
Dursunoğlu (Cevat)
Karacan (Şerafettin)
Çelen (Haindi)
Ta maç (Nuri)
Ükay (Kâzm)
Kurdoğlu (Faik)
Takır (Hulusi)
Atay (Cemil)
Dr. Gökdemir (Bahatlin)
Scvük (İsmail Ilabih)

ÎÇcl
İçel
Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Konya
Manisa
Samsun
Sinob
Sinob
Sinob

doğumlular (20)

Dr. L'tıra (Hüseyin Hulki)
Dikmen (Ahmed Hamdi)
Öker (Muttalip)
Kvliyaoğlu (Kemal)
Temel (Tevfik)
Tankut (Hasan Ileşid)
Şarlan (Hamdi)
Eyiboğlu (Danış)
Coşar (Hüseyin Sami)
Gürel (Ahmet)

İzmir
Konya
.Malatya
Malatya
Malatya
Maraş
Ordu
Trabzon
Urfa
Zonguldak

1894 doğumlular (13)

Tarkan (Zeki)
Levend (Agâh Sırrı)
Dr. Konuk (Sadi)
Güven (Ferid Celâl)
Çınar (Esat)
Epikmva (Sadettin)
Baydar (Nasu'ıD

Amasya
Aydm
Bursa
içel
izmir
İzmir
Malatya

Dr. Sezer (Zeki Mesut)
Yöıüker (Meni'-d Ali)
Iııcednyı 'Cev'f - Kerim)
Orueoğ! ı (lln.'V.i
Barutçu (Faik Ahmed)
Sungu: (Ahmet!)
1

Ordu
Samsun
Sinob
Sinob
Trabzon
Yozgad
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1895 doğumlular (11)

Taşkapılı (Ali)
ökmcn (Mümtaz)
PıH-u (Aziz)
inan (Atıf)
Altuğ (Salim)
Göksidan (Ali Reşat)

Afyon K.
Ankara
Bursa
Çankırı
Erzurum
Hakkâri

Pektaş (Mihri)
Fırat (Naşit)
Uğur (İsmail Memed)
Aydın (Mitat)
Karadeniz (Raif)

1806 doğumlular

Dr. Melek (Abdurrahman)
Yüzath (Fikret)
Turan (Kemal)
Dr. Ecevit (Fahri)
Turan (İbrahim)
Uzgören (Yedit)

Gazianteb
Giresun
İsparta
Kastamonu
Kırşehir
Kütahya

Malatya
Samsun
Sivas
Trabzon
Trabzon

(12)

Dr. Özelçi (Cafer)
Taner. (Osman)
Karamuğla (Cemal)
Sılan (Necmeddin Sahir)
Tekeli (Esad)
Allı.oğlu (Mahmut)

Malatya
Malatya
Muğla
Tunceli
Urfa
Yozgad

180? doğumlular (12)

Eriş (Mjıammer)
Sanlı (XJ*îhmot)
Dr. Kazancıoğlu (Cemal)
Ulus (Ahmet)
Tüzemen (Cemil)
Birsel (jUünir)

Ankara
Burdur
Çorum
Giresun
İsparta
îzmir

Yücel (Hasan Âli)
Pek (Sedad)
Develi (Muammer)
Keşmir (Halid Nazmi)
Arkan t (Ziya)
Kuyucuk (Hazım Atıf)

İzmir
Kocaeli
Tokad
Tokad
Yozgad
Zonguldak

W08 doğumlular (T)

Yunus (Şehime)
Taner (Muttin)
Çobanoğlu (Fuad)
Benli (Halil)

İzmir
Kayseri
Kırşehir
Kütahya

U.-.tipoğlu (Şevket Rasit)
Dr. Küat«:;lfir (Sâada Emin)
Işık (Hikmet)

1800 doğumlular

Baykan (Belkıs)
Sümer (Nurullah Eesat)
Menderes (Adnan)
Özçağlnr (Cemil)
Yalçın (İhsan)
Aksoy (Ömer, Asım)

Ankara
Antalya
Aydın
Bolu
Elâzığ
Gazianteb

Manisa
Ma nisa
Sivas

(12)

Dr. örs (Kâmran)
Torgut (Şevket)
Dr. Bürge (Fazıl Şcrafcddiıı)
Türel (Ali R.za)
Sirmcı* (Fuad)
Dr. Barkın (Iîebi)

izmir
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Rize
Zonguldak
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1900

GÖnonç (Mcbrure)
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan)
Öymen (IJıfzıiTahman Raşit)

Afyon K.
Antalya
Bolu

Akgüç (Atıf)

Bursa

İMİ

Yiğitoğlu (Ali Kemal)
Börekçi (Raşit)
Gürak (ihsan)
Ulkmen (ismail Hakkı)
Adalan (Şevket)
Bilgin (Vehbi)

Amasya
Ankara
Giresun
istanbul
izmir
Konya

1902

Dr. Selgil (Ahmed Hâmid)
Aksoley (Mebrure)
Engineri (Sekip)
Arsal (Sa^ık Tahsin)
Alpsar (Edip)

Afyon K.
Ankara
Burdur
Çanakkale
Çorum

1903

Çubukçu (Arif)
Mıhcıoğlu (Halil Naci)
Dr. Memik (Fatma)
Sayar (Ayet)
Anman (Benal)
Taşkıran (Tezer)
Urgüblü (Suad Hayri)
Pekean (Hâmid)

Ankara
Ankara
Edirne
Giresun
izmir
Kastamonu
Kayseri
Kütahya

doğumlular

(ft)

Kaleli (Bekir)
öyıııen (Fakihe)
Akın (Zühtü)
Erbov (Sabiha)

oğuntlular

Gazianteb
îstonbvıl
Kırklareli
Samsun

(İJ)

Yörük (Ziya)
Ocak (Osaman)
Tanpınar (Ahmet Hamdi)
Dn Uras (Aziz)
Kamu (Kemalettiıı)
Tecer (Ahmet Kutsi)

doğumlular

(10)

Şedele (Kemal)
İlgaz (Hasette)
Balta (Tahsin Bekir)
îşcen (Şems»)
Ataç (Emin)

doğumlular

Ankara
Diyarbakır
Maraş
Mardin
Rize
Urfa

Diyarbakır
Hatay
Rize
Seyhan
Tekirdağ

(15)

Tiridoğlu (Alâettin)
Dr. Bayizit (Kemali)
L'ltısoy (Hüseyin)
Türkay (Behçet)
Sirer (Reşat Şemsettin)
Sevengil (Refik Ahmet)
Yetkin (Suut Kemal)

Kütahya
Maraş
Niğde
Siird
Sivas
Tokad
Urfa

(190i doğumlular (10)

Banguoğlu (Tahsin)
Çumralı (Sedad)
Dr. larmak (Sadi)
Kutnıan (Salâhattin)
Uşaklı (Ömer Bedrettin)

Bingöl
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya

Menteşeoğlu (Feridun Osman)
Dolunay (Rifat)
Oral (Cavit)
Abanozoğlu (Salise)
Korkmaz (Salim)

Muğla
Niğde
Seyhan
Trabzon
Yozgad
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1905 doğumlular

Yurdkoru. (Suad)
Bfttu (Salâhattin)
Abadan (Yavuz)
Barlas (Cemil Said)
Kunt (Bekir Sıtkı)
Tugay (Şefik)
Tüzel (Cafer)

Afyon K.
Çanakkale
Eskişehir "
Gazianteb
ifatay
İçel
Kayseri

(14)
-

Binal (Muhsin Adil)
Uslu (Peyzullah)
Yaycıoğlu (Abdullah)
Ulkümeu (Lûtfi)
Çelik (Kemal)
Devrin (Şinasi)
îneealemdaroğlu (Ali Hıza)

Konya
Manisa
Maraş
Mardis
Seyhan
Zonguldak
Zonguldak

190C, doğumlular (7)

Gülek (Kasım)
Siren (Celâl Sait)
Atalay (Naim)
Selçuk (Hamdi)

Bilecik
Bolu
Çorum
Hatay

Kovalı (Cemal)
Yavuz (Lûtfi)
üçöz (Hasan)

19(i7 doğumlular

Dr. Catılnılat (Muzaffer)
Selek (.Çabiı)

(iazianteb
Gümüşane

190$

Adal (Hasan Şükrü)
Çağlar (Behçet Kemal)

Devrim (Ali Şelhuın)

Kalfagil ıFeyzi)

Bolu
Erzincan

(i)

Saıhan (Haldun)
Üztuzcu (Nail)

doğumlular

Manisa
Samsun

(i)

üsten (Necmi)
Anamur (M. Süreyya)

1909

doy utul ulur

(1)

1910

doğumlular

(1)

doğumlular

(2)

Giresun
Trabzon

Hatay

Erzincan

1911

Bekata (Hıfzı Oğuz)

Tokad
Trabzon
Tunceli

Ankara

Dr. Satır (Kemal)

Seyhan
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1912 doğumlular

Ertan (Muhtar)
Osıııa (Bülent)

Bitlis
Bitlis

(3)

Erim (Nihat)

Kocaeli

1913 doğumlular (1)

Kılıçeıoğlu (Emin)

.Siird

Milletvekillerinin Eğitim - Öğretim ve Meslek Durumlarına Göre Tasnifi

Deuiz (5)

giltcrc'do]
lîtfkdnlay (Amiral Hulusi)
Özençi (Yusuf Ziya)

Benizmen (Ahmed Hamdi)
istanbul
Akyazı ("Şevket)
Oldu
Engin (Amiral Fahri) İve ln-

Samsun
Sivas
Zonguldak

Di§iabibi (2)

Yurdkoru (Suad) [Kısmen]

Afvon K.

Tarhan (Zeki)

Amasya

Ecoh libre des sdeiıces politiques d vıçrales (1)

Aykaç (Fazıl Ahmed)

Elâzığ

Eczacı (i)

Akpınar (Muzaffer)
Saîtnğ (Rıza)

Balıkesir
Kastamonu

Kutman (Salâhattin)
Pekel (Ekrem)

Kütahya
Tekirdağ

53 a.g.e., 446-454. ss.
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Harp Akademisi

Tugaç (Hüsamettin)
Gl. Anılmış (Nihat)
Buytın (Arif)
inönü (İsmet)
01. Özalp (Kâzım)
Korgl. Alptoğan (Abdullah)
Çambel (Hasan Cemil)
01. Atlı (Âşir)
Gl. Tınaz (Naci)
Erkin (Behiç)
E rem (Ali Rıza)
llter (Aziz Samih)
Sökıncnsüer (Şükrü)
Ol. Demi ıhan (Pertev)
Koçak (Şükrü)
Gl. Soydemir (Zeki)
Gl. Sökmen (ihsan)
Tür (Edip Servet)

Ağrı
Ankara
Ankara
Ankara
Balıkesir
Bolu
Bolu
Bursa
Bursa
Çankırı
Çoruh
Erzincan
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Oiresun
Oümüşane

Gl. Tursan (Şefik)
01. Bele (Refet)
Ol. Karbekir (Kâzun)
Ögel (Şükrü Ali)
Karacan (Şerafettin)
OL Baku (Mürsel)
Arıkan (Saffet)
01. Ccbesoy (Ali Fuad)
Peker (Receb)
Zabcı (Mahoıud Nedim)
Korgl. Artunkal (Ali Rıza)
Ercin (Osman)
01. Düzgören (Seyfi)
Orgl. -Çalışlar (tzzeddin)
Iııcedayı (Cevdet Kerim)
Apak (Rahmi)
Uybadın (Cemil)

Ilarbokıdu

Çetinkaya*:. (Ali)
Bayrak (Halid)
01. Alpntaıı. (Refet)
Kamçıl (Atıf)
Akgül (Eyüh Sabri)
01. Sevüktekin (Kiazinı)
Ağuoğulları (Mehmet Edip)
Balkan (Fuad)
Kişioğlu (Hasan)
Fırat (Abdullah) (vc Hııkkuk]
Altuğ (Salim)
Dttmlu (Nafiz)
Gürak (İhsan) [ve Hukuk]
Tüzath (Fikret)
Erdoğan (Şevket)
Güreli (Recaî)

Afyon K.
-\n kara
Ankara
Ankara

İçel
istanbul
İstanbul
İstanbul
Kars
Kocaeli
Konya
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Manisa
Mardin
Muğla
Sinob
Tekirdağ
Tekirdağ

(32)

Arscvcn (Celâl Esad) ( ve Mül istanbul
kiye ve Sanayii Nefise 1
Orhon (Zihni)
Kars
Toker (Nazmi)
Kayseri
Korgl. Doğan (Kemal)
Kırklareli
Tolon (ibrahim) [Jandarma] Kocaeli
Vzgören (Vedid) [Kısmen]
Kütahya
Al paya (irfan Ferid) [ve Hukuk] Mardin
Kılıcoğlu (Hakkı)
Muş
Tarcan (Selim Sırrı)
Ordu
Fırat (Naşit)
Samsun
Gl. Eldeniz (Naci)
Reyhan
Ol. Erbuğ (Fikri)
Sivas
Esenbel (Atıf)
Sivas
Çelikkol (Sabri)
Tokad
Arat (Celâl)
Yojtgarl

Afyon K.
Ağrı
Aydın
Çanakkale
Çorum
Diyurhukıt
Edirne
Edirne
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Oiresun
0 i resmi
Oümüşane
Oümüşane

Ihıkuk

Taşkapdı (Ali)
Aksolcy (Mebrure)
Bekata (Hıfzı Oğuz)
Knyaoğlu (Mihal)

(35)

(98)

Ökmeıı (Mümtaz)
Yörük (Ziya) [ve Paris'te]
Aksoy (Numan)
Çankaya (Mesut)

Ankara
Ankara
Antalya
Aydın
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Menderes (Adnan)
Bnrcıı (Osman Niyazi)
Etçioğlu (Pertev) [Kısmen vc
idadi]
Onat (Hikmet)

Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir

örgccvren (Süreyya)
Gülek (Kasım) [Paris, Colombia, Londra, Kembriç Berlin
Üniversiteleri]
Pim (Kemal)
Düşünsel (Feridun Fikri) [ve
Paris'te]
Ertan (Muhtar)
Osma (Bülent)
Akgüç (Atıf) [ve Roma'da]
Pars (Muhittin Baha)

Bilecik
Bilecik

Balıkesir

Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bitlis
Bursa
Bursa

Arsa! (Sadık Tahsin)
Çağıl (Münir)
Gün ver (Haydar)
Küçüka (Naili)
Cı'ündüzalp (Mahmut Nedim)
Kalfagil (Feyzi)
Abadan (Yavuz) [ve Alman
ya 'da)
özdamar (tstamat)
Aksoy ("Ömer Asım)
Barlas ("Cemil Said) [ve Alman
ya 'da]
Kaleli (Bekir)

Çanakkale
Çorum
Denizli
Den i 7.1 i
Kdirne

Osten (Necmi)
Kunt (Bekir Sıtkı)
Selçuk (ITamdi)

Giresun
Hatay
Hatay

Beriker (Turhan Cemal) [ İki
sene ve idadi]
Güven (Ferid Celâl) [ve Sana
yii Nefise)
Koraltan (Refik)
Tugay (Şefik)
Turan (Kemal)
Tüzcmen (Cemil)

îçel

KrziiKHiı

Eskişehir
Kskişehir
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb

Oran (Ekrem)
Köprülü (Fuad)
Binknya (Abidin)
Çelen (Hamdi)
Çorak (Hilmi)

İzmir
Kara
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu

Baysal (Faik)
özsoy (Reşid) [ve Yüksek Ti
caret]
Satır (.Mustafa Kemal)
Tüzel (Cafer)
Urgüblü (Suad Hayri)
Art el (Subh.i)
Eirın (Nihat) (Paris Hukukun
dan doktora)
Pek (Sedad)
Yargı (Salâh)

Kayseri
Kayseri

Bilgin (Yehbi)
Çumrah (Sedad)
Ergun (Şevki)
Karagülle (Hulki)
Sılny (Tevfik Fikret)
Türel (Ali Rıza [ve Paris'te]
Tridoğlu (Alâettin) [ve Paris'tel
Edgüer (Ridvan Nafiz)
Uslu (Feyzullah)
Ergin (Edib)
Menemencioğlu (Hasan)
Kitaheı (Hüsnü)

Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Manisa
Manisa
Mardin
Mardin
Muğla
Ordu
Ordu

içel
îçel
İsparta
îsparta

Şarlan (Hamdi)
Yarımbıyık (Muammer) [Kıs
men vc idadi]
Balta (Tahsin Bekir) [ve Ber
lin]
Sirınpn (Fuad) [ve Roma'da]
Zırh (Ali)
Bilsel (Cemil)
Ezğü (İhsan) [vo Mülkiye]
Çelik (Kemal)
Türkay (Behçet)

Rize
Rize
Samsun
Samsun
Seyhan
Siird

Cimcoz (Salâh)
Göker (Galib Bahtiyar)
Hamal (Ferit)
Sandal (Vehbi)
Üstündağ (Muhittin)

İstanbul
istanbul
istanbul
istanbul
İstanbul

Atay (Cemil)
Sevük (İsmail Habib)
Dizdar (Eşref) [Kısmen]
Eriçkcn (Resai)
Poroy (Nâzım) [ve Paris'te]

Sinob
Sinob
Sivas
Tokad
Tokad

Birsel (Münir)
Çınar (Esat)
Köken (Rahmi)
Menteşe (Halil) [ve Pariste]

îzmir
îzmir
İzmir
îzmir

Anamur (M.Süreyya) [ve Fran Trabzon
sa'da]
Trabzon
Barutçu (Faik Ahmed)
Trabzon
Karadeniz (Raif)

îeel

Rize
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Sılan (Necmeddin Sahir)
Berker (Kâzım) [ve Paris'te]
Berker (Nihad)
Arkant (Ziya) [Bir sene ve lise]

Tunceli
Urfa
Van
Yozgad

Devrin (Şinasi) [ve Kollejde vc
Par iste]
Zonguldak
Kuyucak (Hazım Atıf) [ve Kolombia]
Zonguldak

İdadi Öğretimi Görenler (11)
Karan (Hayrettin)
Dcıııiray (Ekrem)
Pemirel (Eşref)
Taşçıoğlu (Ömer)
Evliyaoğlu (Kemal)
Yaycıoğhı (Abdullah)

Balıkesir
Edirne
Kars
Kayseri
Malatya
Maraş

Bodrumlu (Avra Galanti)
Blcdn (MitatŞü i) [ve Cenevre "de Fen tal
Yurdakul (Abidi
Göksel (Temel)
Yavuz (Lütfi)

Niğde
Sivas
Sivas
Trabzon
Trabzon

İlk Öğretim Görenler (1)
Uğur (tsmd.il Memed)

Sivas

Jaıuhma Subay Okulu (1)

Scîer (Faik)

Kırşehir

Kollejde Okuyanlar (3)
Afyon K.
Gönenç (Mebrure)
Türker (Berç) [vc Galatasaray] Afyon K.

Pektaş (Milıri)

Malatya

Lise Öğretimi Görenler (16)
Çubukçu (Arif) lKısmen]
Mıhçıoğlu (Halil Naci)
Kııjrineri (Sekip)
îsıan (Atıf)
Yalçın (Ilışan)
Mek (Cabir) [Fevriye Okulu
Tiınıvt kısmı]
'•Sksidan (Ali Reşat)
Taıırıöver (Hamdullah Suphi)

Ankara
Ankara
Burdur
Çankırı
Elâzığ
Gümüşane
Hakkâri
İçel

Dikmen (Ali) [Darüşsafaka]
Benli (Hilil) [S. : 2]
Çaıu (Salâhattin) [Galatasaray]
Işık (Hikmet) [öğretmen Okulu]
Kitapçı (-Kâmil)
üçüz (Hasan)
Arvas (ibrahim)
Korkmaz (Salim)

Kocaeli
Kütahya
Seyhan
Sivas
Sivas
Tunceli
Van
Yozgad
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Medresede Okumuş Olanlar (7)
Gerçekçi* (Mustafa Fehmi)
Eker (ismet) [vc Rüştiye]
Sazak (Emin) [vo Hususi 1
özdenür (Şefik) [Camiülezhcr]

Bursa
Çorum
Eskişehir
Gazianteb

Mühendis

Botckei (Raşit)
Çağlav (Behçet Kemal) [Madenj
Arukau (İzzet)
Aydar (Kâzım)Kortel (Hüsnü) [Belçika'da
elektrik]
,
Epikmcn (Sadetti)}) [Macaristonda makine]

Ankara
Erzincan
Eskişehir
İsparta
İstanbul
izmir

Ö/damar (Hüsnü)
İsparta.
Onat (Naim Hazım)
Konya
Kaplan (Rasih) |Cwniül«zhcr] Maıaş

Okulu (il)

Taner (Muhittin) {isviçre'de
elektrik |
Torgut (Şevket) [Almanya'da]
Fennim (Refik) [isviçre'de
elektrik]
Aydın (Mitot)
.Soyer (Razi)

Kayseri
Kırşehir
Kocaeli
Trabzon
Urfa

Nüvap Okulu (1)
Dinç (Raf?)

Erzurum

Orman Okvlv. (Yüksek)

Yiğit oğlu (Ali Kemal)
Karamu'ğU (Cemul)

Amasya
Muğla

(3)

Sungur (Ahmed)

Yozgad

Orta Tahsil Görenler (19)
Sanlı (Mcnıet)
Atalay (Naim)
Asal (Faik)
Şedelo (Kemal)
Vüıs (Ahmed)
Türkmen (Abdülgani)
Akın (Zühtü)
Özpazarbaşı (Memed Şevket)
Taner (Osman)
Temelli (Tcvfik)

Burdur
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Giresun
Hatay
Kırklareli
Malatya
Malatya
Malatya

Karaosman (Kâni)
Kotan (Kâmil)
Dolunay (Rifat)
Mengi (Halid)
Belül (Hasan Cavit)
Trak (Nazmi)
Kovalı (Cemal)
Boztepo (Halil Nihad)
Incealcmdaı-oğlu (AH Rıza)

Manisa
Muş
Niğde
Niğde
Rizo
Tekirdağ
Tokad
Trabzon
Zonguldak

365
TBMM KUTUPHANESI

öğretmen

Öymen (Rıfzırrahman Raşit)
[Almanya'da]
Ocak (Osman) [ve Darülfüntmdan chliyetnanıeli]
JSlgün (Nakiyc)
İlgaz (flasane)
Atalay (Besim) [Yüksek]
riusoy (Hüseyin)
Yalman (Hamdi) [Yüksek]

Bolu
Diyarbakır
Erzurum
Hatay
Kütahya
Niğde
Ordu

Özel

Sökmen (Tayfur)
Demir (Memet)
Esendal (Memduh' Şevket)
Akdoğan (Hasan)
Sağıroğlu (Sabit)
Aykurt (izzet Ulvi)
Şahin (Memed) [ve Rüştiye]
Ataç (Uajun Fehmi)
Devrim (Ali Şelhun)
K'aramuml (Ziya) [ve Rüşti
ye]
Bayar (Celâl)
Onaran (Halid)
Özoğuz (Esad)
Ödül (Şevket)

Okulu (13)

Kamft (Kemaletlin) [ve Paris
Ulumu Siyasiye Mektebi]
Erbay (Sabiha) [Yüksek]
üünaltay (Şemsettin) [Yüksek
ve Sorbandan sertifikalı]
Ataç (Emin)
Abanozoğlu (Salise)
Gürel (Ahmet)

Öğret im Görenler

Antalya
Balıkesir
Bilecik
Çorum
Elâzığ
Kskişehir
Gazianteb
Gümüşane
Hatay
tstnnbnl
İzmir
İzmir
K'aı-s
Kırkla«;li

Tarkan (Ali Rana) [Almanya
vo Belçika]

Tekirdağ
Trabzon
Zonguldak

Malatya
Manisa
Muğla
Niğde
Niğde
Samsun
Seyhan
Siird
Tokad
Trabzon
Urfa
Yan
Yozgad
Yozgad

(1)

istanbul

Rüştiyelerde

Aktın (Nafiz)
Küçükler (Hulusi)

Samsun
Sivaa

(28)

Sağıroğlu (Halet) (ve Rüştiye]
Ertem (ismail) [ve «Orta]
Meuteşeoğlu (Feridun Osman)
[ve Orta]
Soylu (Faik) [vc Rüştiye]
Tvpeyran (Hâzim)
Oztuzru (Nail) [ve Orta]
Ankoğlu (Damar)
Kıliçeıoğlu (Emin)
Sevengil (Refik Ahmed)
Kyiboğlu (Daniş)
Coşar (Hüseyin Sami) [ve Lise.]
Boya (Münih) [ve Rüştiye]
Allıoğlu (Mahmud) [ve İdadi]
Karslıoğlu (Yusuf Duygu)

Posta ve Telaraf (Yüksek)

Rize

Amasya
Balıkesir

Okumuş

Olanlar

Turan (ibrahim)
Tansan (Şeref)

(4)

Kırşehir
Zonguldak
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Siyasal Bilgiler Okulu (55)

Çerçel (Haydar)
Uras (Esad)
Hardal (Fevzi)
(>r)kh (Hacim)
Tiritoğlu (Fahrettin)
Uzay (Yahya Sezai)
Ad al (Hasan .Şükrü)
Siren (Celâl Sait)
Cnıııte* (Refet)
Erhan (Ahmcd. Münir)
Güvendiren (Fatin)
Bul ayı rh (Rusuhi)
Ergeneli (Hilmi)
Kemin (Mustafa Abdülhalik)
Kansu (Mazlıar Müt'id)
Tüzün (Atıf)
Us (Asım)
l ' m (Şeref)
Ağrılı (Fuad) [Y* Hukuki
Akyürek (Aziz)
(lüle (Münir Hüscrvv)
Akkaya (Münir)
Karaağaç (Mûkerrem)
Bayındır (Atıf)
Ulkmen (İsmail Hakkı)
Yalcın (Hüseyin Cahit)
A da lan (Şevket)
Saraçoğlu (Şükrü) [vc Ceııftv-

Afyon K.
Amasya
Ankara
Balıkesir
Balıkesir
Balıktır
Bolu
Bola
Bursa
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çankırı
Çoruh
Çoruh
Çoruh
Diyarbakır
Elâzığ
Erzurum
Erzurum
Giresun
İsparta
İstanbul
istanbul'
istanbul
İzmir
İzmir

rej

Orbay (Ziya)
Kalaç (Ahmed Hilmi)
Kansu (Nai'i Atuf)
Yiğit (İbrahim Süreyya)
Okay (Kuzun)
IVkoan (Hâmid)
Uşaklı (Ömer Bedrettin)
Barkan (KınruHalı)
Öker (Muttali»
Kurdrğlu (Faik) |ve Brüksel
Üniversitesi 1

Tankut (Hasan Hosit)
Çanıaş (İsmail)
Çakır (Hüsnü)
Durukaıı (Zühtü)
Yöriiker (Memed Ali)
Uran (H ilıııi)
Yegeiıa (Ali Münir")
Tuncay (Saffet)
öztrak (Fayık)
Keşmir (Ilalid Nazın i)

Maraş
Ordu
Samsun
Sanısını
Samsun
Seyhan
Seyhan
Siird
Tekirdağ
Tokad
l'ekel (Galib)
Tokad
Duy (Sim).
Trabzon
Saka (Hasan) (ve Pnristc'tc] Trabzon
Tekeli (Esad)
Urfa
leöz (Sırrı) |Ehliyetnameli ve Yozgad
idadi]
Krişircil (Kinin)
Zonguldak
Vardar (Rifnt)
Zonguldak

Tarım Okulu

Göktepe (Nuri) [Selanik]
Duru (Aziz)
Ege (Abidin) [ve Almanya'da]
Tokad (Emin Aslan) [Montpcllier vc HukukJ
Coşkan (Tahsin) [Halkalı]
Dikmen (Ahmet Hamdi) [Halkah ve Almanya'da]
Ekrem (Muhlis) [vo Almanya'da]

Kastamonu
Kayseri
Knkluvcli
Kocaeli
Konj a
Kütahya
Kütahya
Malatya
Malatya
Manisa

(12)

Aydın
Bursa
Denizli
Denizli

Ilatipoğlu (Şevket Raşit) [ve Manisa
Almanya 'da]
özel (Yaşar) [vo Almanya'da] Manisa
Krteıı (Rıza) [ve Fransa'da]
Mardin

Kastamonu
Konya

ulkmen (Lûtfi) [ve Almanya'- Mardin
dal
Oral (Cavit) [Almanya'da ve Seyhan
Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu]

Kütahya
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Teknik re i>at>a{ Okulu (Yüksek)

Paiğlıoğlu (Hikmet Turhan)
[Yüksek S. 0. Budapeşte]

Antalya

(2)

Çobanoğlu (Fuad) [Yüksel: Kırşehir
Teknik O. Almanya ve Ameri
ka'da]

Tıp (47)

Dr. Sclgil (Ahmed Hâmid)
Dr. Kahraman (Galip)
Dr. Tunca (Cemal)
Dr. Alataş Hulusi)
Dr. Germen (Mazhar)
Dr. Levent (Kıza)
Dr. Suner (Muhlis)
Dr. Ülgen (Zihni)
Dr. Yeşilyurt (Ahmed Ruhi)
Dr. fiüran (Refik)
Dr. Konuk (JSadi).
Dr. Simer (M. Talât)
Dr. Arknn (Akif)
Dr. Cantekin (Mustafa)
Dr. Kazanfioğlu (Cemal)
Dr. Beı-ktnnıı (Hamdi)
Dr. Uz (Behçet)
Dr. öngören (tbrahim Tali)
Dr. Mcnıik (Fatma)
Dr. Ağakay (Memed Ali)
J'r. Canholat (Muzaffer)
Dr. Melek (Ahdurrahnıan)
Dr. Bcrker (Muhtar)
Dr. Ataç (Onlip)
Dr. Berksoy (Kemal f'enap)
[Profesör]
Dr. Diker (Hayrullah) [Profe
sör]

Afyon K.
Antalya
Antalya
Aydın
Aydın
Aydın
Bilecik
Bolu
Burdur
Bursa
Bursa
Bursa
Çankırı
Çorum
Çorum
Denizli
Denizli
Diyarbakır
T. füme
(Jazianteh
«raziaııteb
(îaziantcb
îçel
İstanbul
istanbul
İstanbul

Dr. Gözcü (GL Niyazi ismet)
Dr. Cura (Hüseyin Hulki)
Dr. Örs (Kftmran)
Dr. Oktay (Esad) [Moskova'
da]
Dr. Ecevit (Fahri) [Profesör]
Dr. Umay (Fuad)
Dr. Bürge (Fozıl Şerefeddin)
Dr. Irmak (Sadi)
Dr. l'l.tdağ (Osman Şevki)
Dr. Detilbaşı (Ali Süha)
Dr. özc-lçi (Cafer)
|lr. Kâateilar (Sâada Emin)
[Cenevre Tip Fakültesi]
Dr. Bayizit (Kemali)
Dr. Uras (Aziz)
Dr. Talay (Rasim Ferid) [ve

istanbul
îzmir
izmir
Kars
Kastamonu
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Maraş
Mardin
Niğde

Paris 'tc]

Dr. Demir (Yehbi)
Or. Sezer (Zekî Mesut)
Dr. Dilemre (Saim Ali) [Ordi
naryüs Prof.]
Dr. Satır (Kemal)
Dr. Kökdemir (Bahaeddiu) fvo
Amerika'da]
Dr. Barkın (Rebii) [Frankfurt
Tıp Fakültesi]

Ordu
Ordu
Rize
Seyhan
Sinob
Zonguldak

Ticaret Okulu (3)
Alpsın- (Edip) [Stuttgart Tica- Çorum
ret Akademisi]

Sabuncu (İsmail) [ve Hukuk] Giresun
Baydar (Nasııhi)
Malatya

Topçu Mühendislik Okulu (2)
GL Durukan (Eyüp)

Hatay

GL Durndoğau (Hasan)

Kars
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Üniversite (3İ)
Baltacmğln (İsmail Hakkı)
[Tahliye]
Pasin (Rıikı Refik) [SorbonJ
Atay (Falih Rıfkı) [Edebiyat]
Baykan (Belki») 1 Tabiiye]
Eriş (Muammer) [Riyaziye]
Sümer (Nıırullah Esat) [Ber
lin ve Frankfurt - vo hukuk]
Levcııd (Agâh Sivri) [Edebi
yat]
rzıınçarşılı (İsmail Hakkı)
| Edebiyat]
Banguoğlu (Tahsin) [Edebiyat]
Özeağlar (Cemil) [Fen]
Güntekin (Reşat Nuri) [Ede
biyat]
Onay (Talât) [EdeBiyat]
Sayar (Ayet) [Londra Üniver
sitesi İktisat Fakültemi]
Esmer (Ahmet Şükrü) [Nevyoık - Kolomhıria]
Govsa (İbrahim Alâettin) [Hu
kuk ve Cenevre'de Pedagoji]
Oymen (Fakihc) [Coğrafya]
Anman (Bcııııl) [Soıbon - Ede
biyat]
Yunus (Şenime) |Fen]
Yücel .(Hasmı Ali) [vo Yükvk
Mııallim Mektebi] [Edebiyat]

Duif-unoğlu (Ccvat) [Alman
ya Ma felsefe]
Tiimaç (Nuri) [Kimya Ş. ve cezacı]
Taşkıvan (Tczer) [Edebiyat]
Biııal (Muhsin Adil) [Tabiiye
Ş. ve Fransa'da]
Gökmen (Fatin) [Fon Fakülsi ve Medrese]
Bayur (Hikmet) [Sorbon]
Sarhan (Haldun) [Nouelıâtel
TU-. Mek. Londra Ik. F. Ham
burg İktisat Dok. ve Ankara
Hukuk]
Tanpnıar (Ahmet Hamdi) [Ede
biyat]
Işeen (Şemsa) [Tabiiye]
Orucoğlu (Hulusi) [İlahiyat]
Sadak (Necmettin) [Liyon Üni
versitesi]
Sinir (Reşat Şemsettin) [Ede
biyat]
Develi (Muammer) [Fen ve
r%il
Tceer (Ahmet Kutsi) [Felsefe,
Halkalı Ziraat ve Yüksek Mu
allim Mektebi]
Yetkin (Suut Kemal) [Rennes
üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Afyon K.
Ağn
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkeeir
Bingöl
Bolu
Çanakkale
Çankırı
Giresun
İstanbul
İstanbul
îstanbul
izmir
izmir
İzmir

Kars
Kastamonu
Kastamonu
Konya
Konya
Manisa
Manisa

Maras,
Seyhan
Sinob
Sivas
Sivas
Tokad
Urfa

Urfa

Yahpar (1)
Bekit (Rüştü)

Diyarbakır

Veteriner ($)
Esen (Ali Rıza)

Siird

Batu (Salâhattin)

[ve Hanöv-

ra vc Berlin Yüksek Ziraat]

Çanakkalo

»
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Milletvekillerinin Bildikleri Yabancı Dillere Göre Tasnifi
Almanca

«
Türker (Berç)
Tugaç (Hüsamettin)
Yiğitoğlu (Ali Kemal)
Aksoley (Mebrure)
01. Anılmış (Nihat) [Az]
Atay (Falih Kıfkı)
Baytın (Arif)
Börekçi (Raşit)
Çubukçu (Arif) [Az]
İnönü (ismet)
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan)
Sökmen (Tayfur) [Az]
Sümer (Nurullah Esat)
01. Alpman (Refet)
Dr. Levent (Rıza)
Oülek (Kasım)
Banguoğlu (Tahsin)
Çambel (Hasan Cemil)
üymen (Hıfzırıahman Raşit)
Engineri (Sekip)
Batu (Salâhattin)
Dr. Arkan (Akif) [Az]
inan (Atıf)
Erem (Ali Rıza)
Aîpsar (Edip)
Dr. Kazancıoğlu (Cemal) [Az]
Ege (Abidin)
Cl. Sevüktekin (Kiazım)
llter (Aziz Samih)
Akyürek (Aziz)
01. Pemirhaıı (Pertev)
01. Soydemir (Zeki)
Abadan ( Y E V U Z )
Barlas (Cemil Said)
Dr. Canbolat (Muzafferi
Knlrli (Bekir) [Az]
Dr. Melek (Abdurrahman)
01. Sökmen (ihsan)
D]. Durnkan (Eyüp)

Afyon K.
Ağrı
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Antalya
Ay d m
Aydın
Bileeik
Bingöl
Bolu
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çankırı
Çoruh.
Çorum
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Esî:i.jchîr

Gazianteb
Oa/ıaııteb
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Hatay

Kornltan (Refik) [Az]
(11. Tursan (Şefik)
Bayındır (Atıf)
Gl. Bcie (Refet)
Dr. Beıksoy (Kemal Cenab)
Göker (Galib Bahtiyar)
Gl. Karabekir (Kâzım)
Karamursal (Ziya) [Az]
Sandal (Vehbi)
Tarhaı (Ali Rana)
Demir. 1 (Eşref)
Dursunoğlu (Cevat)
01. Durudoğan (Hasan)
Dr. Oktay (Esad)
Taşkıran (Tezer) [Az]
Taner (Muhittin)
Ürgüblü (Suat Hayri' [Az]
Oubauoğlu (Fuad)
Torgut Şevket)
01. Baku (Mürscl)
Dr. Bürge (Fazıl Şer,?Ceddin)
Fennıen (Refik) [Az]
Arıkan (Saffet)
Bilgin (Vehbi) [Az]
01. Cebcsoy (Ali Fuad)
Dikmen (Ahmet Hamdi)
Dr. İrmak (Sadi)
Ürkmen (Muhlis)
Peker (Recep)
Fzgoren (Veuitî
Barkan (Emrullah')
Zabcı (Mahmud Nedim)
Hatipoğıu (Şevket Raşi;)
Özsoy (Taşnr)
Sarhon (Haldun)
Tanknt (Hasan Reşid)
Üllmıcn (Lûtfi)
Orjrl. Çahşlnr (İzzettin)
Bodrumlu (Avram Galanti)

içel
leyi
İstanbul
istanbul
İstanbul
İstanbul
istanbul
istanbul
İstanbul
istanbul
Kars
Kars
Kars
Kan;
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kırşehir
Kırşehir
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Malatya
Malatya
Manisa
Manisa
Manisa
Maraş
Mardin
Muğla
Niğde

[İJ Bâzı Milletvekilleri, birkaç dil bilir olduklarından toplam, Milletvekilleri sayısını tutmaz.
54 a.g.e., 455-462. ss.
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Akyazı (Şevket)

Ordu

Baİta (Tahsin Bekir)
Pr. Dilenire (Sainı Ali)
Amiral Engin (Fahri)

Rize
Rize
Samsun

Ankoğlu (Damar)
Gl. Eldeniz (Naci)
Gral (Cavit)
Sadak (Necmettin)

Seyhan
Beyhan
Seyhan
Sivas

Siver (Reşat Şemsettin)
Apak (Rahmi)
Çcükkol (Sabn) [Az]
Devdi (Muammer)
Sılan (Necnıcddin Şahir)
Berker (Kâzını)
Arat (Celâl)
Dr. Barkın (Rehi)

Sivas
Tekirdağ
Tokad
Tokad
Tunceli
Urlu
Yozgad
Zonguldak

Arapça (29)
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan)
Fzay (Yahya Sezai)
Uzunçarşıh (ismail Hakkı)
Gerecker (Mustafa Fehmi)
Güvendiren (Fatin)
Bekit (Rüştü)
Sağıroğlu (Sabit) [A/.]
Dine (Raif)
Özdamar (Şefik)
Devrim .(Ali Şelhum)
Selçuk (Hamdi) [Az]
Türkmen (j^hdülgani) [Az]
özdamar (Hüsnü)
Sandal (Vehbi)
Köprülü (Fuad)

Antalya
Balıkesir
Balıkesir
Bursa
Bursa
Diyarbakır
Elâzığ
Erzurum
Gazianteb
Hatay
Hatay
Hatay
İsparta
İstanbul
Kars

Seler (F'aik)

Kırşehir

Gökmen (Fatin)
Karagülle (Hulki)
Onat (Naim Hazim)
Atalay (Besim)
Barkan (Emrullab)

Konya
Konya
Konya
Kütahya
Malatya

Kaplan (Rasih)
Tankut (Hasan Reşid)
Dr. Uras (Aziz)

Maraş
Maraş
Mardin

Bodrumlu (Avram Galanti)
Tcpeyraıı (Hâzini)

Niğde
Niğde

Oünaltay (Şemsettin)

Sivas

Arvas (İbrahim)
Arut (Celâl)

Yan
Yozgad

Bulgarca (2)

Korgl. Artunkal
[Orta]

(Ali Rıza)

Manisa

Tokad

Deke! (Galib)

Ermenice (5)
Türker (Berç)
Vraz (Esad)
Daldal (Fevzi)

Afyon K.
Amasya
Ankara

Atay (Cemil) [Az[
Boya (Müııib)

Süıob
Van

Farsça (20)
Tugaç. (Hüsamettin)
Uzay (Yahya Sezai)

Ağrı
Balıkesir

Uzıınçarşıh (İsmail Hakkı)
Esendal (Memduh Şevket)

Balıkesir
Bilecik
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Oerçeker (Mustafa Fehmi)
Eker (İsmet)
Sağıroğlu (Sabit)
Dinç (Raif)
Köprülü (Fuad)
Gökmen (Fatin)
Karagülle (Hulki) (As]
Onat (Naim Hazim)

Bursa
Çorum
Elazığ
Erzurum
Kars
Konya
Konya
Konya

Atalay (Besim)
Bavur (Hikmet)
Tepeyran (Hazim)
Sevük (ismail Habib)
Giinaltay (Şemsettin)
Kitapçı (Kâmil)
Arvas (İbrahim)
Dr. Barkm (Rebi)

Froısızça

Baltacıoğlu (İsmail Hakkı)
Çerçel (Haydar)

Çetinkaya (Ali)
Gönenç (Mebrure)
Dr. Selgil (Ahmet Hâmid)
Türker (Berç)
Fasin (Rıfkı Refik)
Tugaç (Hüsamettin)
Tarhan (Zeki)
Uras (Esad)
Yiğitoğlu (Ali Kemal) [Az]
Aksoley (Mebrure) [Az]
Gl. Anılmış (Nihat)
Atay (Fatih Rıfkı)
Baykan (Belkis)
Baytın (Arif)
Bckata (Hıfzı Oğuz)
Börekçi (Raşit)
Çubukçu (Arif) [Az]
Daldal (Fevzi)
Eriş (Muammer)
inönü (ismet)
Kayaoğlu (Mihal) [Az]
Yörük (Ziya)
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan)
Dr. Kahraman (Galip)
Sümer (Nurullah Esat)
Dr. Tunca (Cemal(
Dr. Alataş (Hulusi)
Gl. Alpman (Refet)
Dr. Germen (Mazhar)
Levend (Agâh Sırrı)
Dr. Levent (Rıza)
Çarıklı (Hacim)
Gl Özalp (Kâzım)
Tiritoğlu (Fahrettin)

Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
A iyon K.
Ağrı
Ağrı
Amasya
Amasya
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Aydm
Aydm
Aydm
Aydm
Aydın
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir

Kütahya
Manisa
Niğde
Sinob
Sivas
Sivas
Van
Zonguldak

($10)

Uzay (Yahya Sezai) [Az]
Uzuncarşıh (İsmail Hakkı)
Esendal (Memduh Şevket)
Gülck (Kasım)
Dr. Suner (Muhlis)
Banguoğlu (Talisin)
Düşünsel (Feridun Fikri)
Ertan (Muhtar)
Osraa (Bülent)
Adat (Hasan Şükrü)
Korgl. Alptoğan (Abdullah)
Çambel (Hasan Cemil)
Özçağlar (Cemil)
Siren (Celâl Sait)
Dr. Ülpen (Zihni)
Kngineri (Sekip)

Dr. Yeşilyurt (Ahmet Ruhi)
Akgüç (Atıf)
Canıtez (Refet)
Erhan (Ahmet Münir)
Dr. Güran (Refik)
Güvendiren (Fatin)
Dr. Konuk (Sadi)
Para (Muhittin Baha)
Dr. Simor (M. Talât)
Gl. Tınaz (Naci)
Arsal (Sadık Tahsin) [Az]
Batu (Salâhattiu)
Bulayırlı (Rusuhi)
Ergeneli (Hilmi)
Güntekin (Reşat Nuri)
Kamçı! (Atıf) [Az]
Dr. Arkan (Akif)
Erkin (Behiç)
Renda (Mustafa Abdülhalik)
Erem (Ali Rıza)

Balıkesir
Balıkesir
Bilecik
Bilecik
Bilecik
Bingöl
Bingöl
Bitlis
Bitlis
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Dolu
Burdur
Burdur
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa

Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çankırı
Çankırı
Çankırı
Çoruh
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Kansu (Mazhar Müfid)
Tözün (Atıf)
Us (Asım)
Akgöl (Eyüp Sabri)
Alpsar (Edip) [Az]
Dr. Kazancıoğlu (Cemal)
Dr. Cantekin (Mustafa)
Dr. Berkman (Hamdi)
Ege (Abidin)
Tokad (Emin Aslan)
Dr. Uz (Behçet)
Dr. öngören (İbrahim Tali)
Gl. Sevüktekin (Kiazım)
Huğ (Şeref)
Gündüzalp (Mahmud Nedim)
Dr. Mcmik (Fatma)
Ağrah (Fuat)
Aykaç (Fzıl Ahmed)
Çağlar (Behçet Kemal)
îlter (Aziz Sami)
Sökmensüer (Şükrü)
Akyürek (Aziz)
Altuğ (Salim)
Gl. Demirhan (Pertev)
Göle (Münir Hüsrev)
Koçak (Şükrü)
Gl. Soydemir (Zeki)
Abadan (Yavuz)
Arakan (İzzet)
Aykurt (izzet UM)
özdamar (îstemat)
Dr. Ağakay (Memet Ali)
Aksoy (Ömer Asım)
Barlas (Cemil Said)
Dr. Canbolat (Muzaffer)
Kaleli (Bekir)
Dr. Melek (Abdurrahman)
Özdemir (Şefik)
Akkaya ' Münir)
Gürak (ihsan)
Osten (Necmi)
Gl. Sökmen (ihsan)
Erdoğan (Şevket)
Güreli (Recai) [Az]
Selek (Cabir)
Tor (Edip Servet)
Gl. Durukan (Eyüp)
Hgaz (Hasene) [Az]
Selçuk (Hamdi [Az]
v

Çoruh
Çoruh
Çoruh
Çorum
Çorum
Çorum
Çorum
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Edirne
Edime
Elâzığ
Elâzığ
Erzincan
Erzincan
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
-Gazianteb
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Gümüşane
Gümüşane
Gümüşane
Gümüşane
Hatay
Hatay
Hatay

Dr. Berker (Muhtar)
Güven (Ferid Celâl)
Koraltan (Refik)
Tanrıöver (Hamdullah Suphi)
Tugay (Şefik)
Gl. Tursan (Şefik)
Aydar (Kâzım)
Turan (Kemal)
Tüzemen (Cemil) [Az]
Arseven (Celâl Esad)
Dr. Ataç (Galip)
Bayındır (Atıf)
Gl. Bele (Refet)
Dr. Berksoy (Kemal Cenap)
Cimcoz (Salâh)
Dr. Diker (Hayrııllah)
öker (Balib Bahtiyar)
Esmer (Ahmed Şükrü)
Dr. Gözcü (Gl. Niyazi İsmet)
Gövsa (ibrahim Alâettin)
Gl. Karabekir (Kâzım)
Karamursal (Ziya)
Koıtel (Hüsnü)
öymen (Fakihe)
Sandal (Vehbi)
Tarhan (Ali Rana)
ülkümen (ismail Hakkı)
Üstündağ (Muhittin)
Yalçın (Hüseyin Cahit)
A dal an (Şevket)
Anman (Benal)
Bayar (Celâl)
Birsel (Münir)
Dr. Cura (Hüseyin Hulki)
Çınar (Esat)
Menteşe (Halil)
Onaran (Halid)
Oran (Ekrem)
Dr. örs (Kararan)
Saraçoğlu (Şükrü)
Yunus (Şehime) [Az]
Yücel (Hasan Âli)
Dursunöğlu (Ccvat)
Gl. Durudoğan (Hasan)
Karacan (Şerafettin)
Köprülü (Fuad)
Dr. Oktay (Esad) [Az]
Özoğuz (Esad)
Coşkan (Tahsin)

içel
içel
içel
içel
içel
içel
İsparta
İsparta
İsparta
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
izmir
İzmir
îzmir
izmir
izmir
İzmir
izmir
İzmir
İzmir
îzmir
îzmir
îzmir
izmir
Kars
Kars
Kars
Kars
Kars
Kars
Kastamonu
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Dr. Ecevit (Fahri)
Tamaç (Nuri)
Taşkıran (Tezer)
Baysal (Faik)
Kalaç (Ahmed Hilmi)
Taner (Muhittin)
Toker (Nazmi)
Urgüblü (Suad Hayri)
Kansu (Nafi Atuf)
Dr. Umay (Fuad)
Çobanoğlu (Fuad)
Torgut (Şevket)
Gl. Baku (Mürsl)

Dr. Bürge (Fazıl Şerefeddiu)
Dikmen (Ali)
Erim (Nihat)
Fenmen (Refik)
Tolon (İbrahim)
Yiğit (İbrahim Süreyya)
Arıkan (Saffet)
Binal (Muhsin Adil)
Gl. Cebesoy (Ali Fuad)
Çumralı (Sedad)
Ergun (Şevki) [Az]
Gökmen (Fatin)
Karagülle (Hulki)
Okay (Kâzım)
Türel (Ali Rıza)
Dr. Uludağ (Osman Şevki)
Atalay (Besim)
Dr. Delübaşı (Ali Süha)
Erkmen (Muhlis)
Kutraan (Salâhattin)
Pek can (Hâmit)
Peker (Recep)
Tiridoğlu (Alâettin)
Uşaklı (Ömer Beddrettin)
Uzgören (Vedit)
Barkan (Emrullah)
Bay dar (Nasuhi)
Öker (Muttalip)
Dr. özelçi (Cafer)
Pektaş (Mihri)
Zabcı (Mahmud Nedim)
Korgl. Artunkal (Ali Rıza)
Bayur (Hikmet)
Edgüer (Rıdvan Nafiz)
Ercin (Osman)
Hatipoğlu (Şevket Raşit)

Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kırklareli
Kırklareli
Kırşehir
Kırşehir
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa

Dr. Kâatçüar (Saâda Emin)
Kurdoğlu (Faik)
özey (Yaşar)
Saruhan (Haldun)
Uslu (Feyzullah)
Dr. Bayizit (Kemali)
Tankut (Hasan Reşit)
Tanpmar (Ahmet Hamdi)
Alpaya (İrfan Ferid)
GL Düzgören (Seyfi)
Erten (Rıza)
Menemencioğlu (Hasan)
Dr. Uras (Aziz)
Ülkümen (Lûtfi)
Orgl. Çalışlar (îzzeddin)
Karamuğla (Cemal) [Az]
Kitabcı (Hüsnü)
Menteşeoğlu (Feridun Osman)
Bodrumlu (Avram Galanti)
Soylu (Faik)
Dr. Talay (Rasim Ferid)
Tepeyran (Hâzıra)
Çamaş (İsmail)
Dr. Demir (Vehbi)
Dr. Sezer (Zeki Mesut)
Tarcan (Selim Sırrı)
Yarımbıyık (Muammer ) [Az]
Balta (Tahsin Bekir)
Dr. Dilenire (Saim Ali)
Kamu (Kemalettin)
Sirmen (Fuad)
Bilsel (Cemil)
Çakır (Hüsnü)
Durukan (Zühtü)
öztüzcu (Nail)
Yörüker (Mehmed Ali)
Çam (Salâhattin)
Gl. Eldeniz (Naci)
Işcen (Şemsa)
Oral (Cavid)
Dr. Satır (Kemal) [Az]
Uran (Hilmi)
Yegena (Ali Münif)
Esen (Ali Rıza)
Tuncay (Saffet)
Türkay (Behçet) [Az)
Atay (Cemil)
Incedayı (Cevdet Kerim)
Dr. Kökderair (Bahattin)

Manisa
Manisa.
Manisa
Manisa
Manisa
Maraş
Maraş
Maraş
Mardin
Mardin
Mardin
Mardin
Mardin
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Rize
Rize
Rize
Rize
Rize
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Siird
Siird
Siird
Sinob
Sinob
Sinob
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Sevük (İsmail Habib)
Bleda (Mitat Şükrü)
Dizdar (Eşref)
Esenbel (Atıf)
Gün alta y (Şemsettin)
Işık (Hikmet)
Kitapçı (Kâmjl)
•Sadak (Necmettin)
Sirer (Reşat Şemsettin)
Yurdakul (Abidin)
Öztrak (Fayık)
Pekel (Ekrem)
l'ybadın (Cemil)
Çelikknl (Sabri) (Az)
Develi (Muammer)
Keşmir (Halid Nazmi)
Pekel (Galib)
Poroy (Nâzım)
Sevengil (Refik Ahmet)
Abanozoğlu (Salise) [Az]
Anamur (M. Süreyya)

Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Urfa
Co.şar (Hüseyin Snıni)
Urfa
Soyer (Razi)
Urfa
Tecer (Ahmed Kutsi)
Urfa
Tekeli (Esad)
Urfa
Yetkin (Suut Kemal)
Urfa
Arvas (İbrahim)
Van
Arat (Celâl)
Yozgad
îçöz (Sırrı)
Yozgad
Sungur (Ahmed)
Yozgad
Dr. Barkın (Rebi)
Zonguldak
Devrin (Şinasi)
Zonguldak
încealeımlaroğhı (Ali Rıza) [Az] Zonguldak
Kuyucak (Hazım Atıf)
Zonguldak
Vnıdar (Rifat)
Zonguldak

Sinob
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Tekirdağ
Tekirdağ
Tokad
Tokad
Tokad
Tokad
Tokad
Tokad
Tokad
Trabzon
Trabzon

Aydm (Mit a t)
Barutçu (Faik Ahmed)
Boztepe (Halil Nihat)
Day (Sırrı)
Saka (Hasan)
Sılan (Necmeddin Sahir) |Az]
Berker (Kâzım)

îbranice (1)

Bodrumlu (Avram Galanti)

Niğde

ingilizce

Baltacıoğlu (İsmail Hakkı)
Çetinkaya (Ali)
Gönenç (Mebrure)
Türker (Berç)
Pasin (Rıfkı Refik)
Uras (Esad)
Eriş (Muammer)
İnönü (İsmet)
Sümer (Nurullah Esat)
Menderes (Adnan)
Gülek (Kasım)
Adal (Hasan Şükrü)
Çam bel (Hasan Cemil)
Engineri (Sekip)
Renda (Mustafa Abdülhalik)
Dr. Uz. (Behçet) [Az]
Dr. öngören (İbrahim Tali)
Arkaç (Fazıl Ahmed)

Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Ağrı
Amasya
Ankara
Ankara
Antalya
Aydm
Bilecik
Bolu
Bolu
Burdur
Çankırı
Denizli
Diyarbakır
Elâzığ

(55)

Çağlar (Behçet Kemal)
Akyürek (Aziz)
Gl. Demirhan (Pertev)
Aksoy (Ömer Asım)
özdemir (Şefik)
Sayar (Ayet)
Selek (Cabir)
Gl. Dnrukan (Eyüp)
Bayındır (Atıf)
Denizmen (Ahmed Hamdi)
Esmer (Ahmed Şükrü)
Karamu'rsal (Ziya) [Az]
Tarhan (Ali Rana)
Yalçın (Hüseyin Cahit)
Birsel (Münir) [Az]
Taşkıran (Tezer)
Ürgüblü (Suat Hayri)
Çobanoğlu (Fuad)

Erzincan
Erzurum
Erzurum
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Gümüşane
Hatay
İstanbul
İstanbul
İstanbul
istanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
I'astaraonn
Kayseri
Kırşehir
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Torgut (Şevket)
D r . Bürge (Fazıl Şeı efeddin)
Uzgoren (Vedit)
P e k t a ş (Mihri)
Baynr (Hikatet)
Kurdoğlu (Faik)
Sarkan (Haldun)
Bodrumlu (Avram 3alanti)
Akyazı (Şevket)
Balta (Tahsin Bek .r)

Kırşehir
Kocaeli
Kütahya
Malatya
Mstnisa
Maniv

Amiral Engin (Fahri)

Manisa
Niğde
Ordu
Rize

Seyhan

Dr. Kökdemir (Bahaddin)

Sinob

Apak (Rahmi)

Tekirdağ

Keşmir (Halid Nazmi)
Tecer (Ahmet Kutsi) [Az]

Tokad
Urfa

Devrin-.(Şinasi)

Zonguldak

Kuyueak (Hazım Atıf)
özençi (Yusuf Ziya)

Zonguldak
Zonguldak

îspanyolca
Türker (Berç)
Çobanoğlıı (Fuad)

Afyon K.
Kırşehir

Samsun

Yegena (Ali Münif)

(3)

Bodrumlu (Avram Galanti)

İtalyanca

Niğde

(12)

Türker (Berç)
Pasin (Rıfkı Refik)
Akgüç (Atıf)
Duru (Aziz) [Az]

Afyon K.
Ağn
Bursa
Bursa

Sarhan (Haldun) [Az]
Bodrumlu (Avram Galanti)
Balta (Tahsin Bekir)
Sirmen (Fuad)

Manisa
Niğde
Rize
Rize

Ergeneli (Hilmi)
Yalçın (Hüseyin Cahit)

Çamrlckale
İstanbul

Bleda (Mitat Şükrü)
Celâl (Arat)

Sivas
Yozgad

Kürtçe (1)
Boya (Münib)

Yan

Utinct
Dr .Oktay (Esad)

Kars

(2)

Balta (Tahsin Bekir)

Rize

J/acarca (2)
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan)

Antalya

Epikmen (Sadettin)

İzmir
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Rumca (19)

Türker (Berç)
Kayaoğlu (Mihal)
Dr. Levent (Rıza)
Güvendiren (Patin)
Renda (Mustafa Abdülhalik)
özdamar (îstamat)
Dr. Ağakay (Mehmed Ali)
Akkaya (Münir)
Gl. Sökmen (İhsan)
Güreli (Recai)

Afyon K.
Ankara
Aydın
Bursa
Çankırı
Kskişehir
Gazianteb
Giresun
Giresun
Gümüşane

Ustündağ (Muhittin)
Anman (Benal)
Karaosman (Kâni)
Orgl. Çalışlar (izzettin)
Bodrumlu (Avram Galanti)
Durukan (Zühtü)
Uran (Hilmi)
Escnbel (Atıf) )
Day (Sırn)

İstanbul
İzmir
Manisa
Muğla
Xiğde
Samsun
Seyhan
Sivas
Trabzon

Rusça (12)

Esendal (Memduh Şevket)
11 ter (Aziz Samih)
Altuğ (Salim) (Az]
Koçak (Şükrü)
Gl. Sökmen (İhsan)
Gl. Durukan (Eyüp) [Az]

Bilecik
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Giresun
Hatay

Gl. Karabekir (Kâzım)
Dr. Oktay (Esad)
Torgut (Şevket)
Korgl. Artunkai (Ali Rıza)
Gl. Düzgören (Seyfi [Az]
Apak (Rahmi)

İstanbul
Kars
Kırşehir
Manisa
Mardin
Tekirdağ
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Milletvekillerinin Uzmanlıklarına Göre Tasnifi
Adalet
<(

Taşkapılı (Ali)
Aksoley (Mebrure)
Bekata (Hıfzı Oğuz)
Kayaoğlu (Mihal)
ökmen (Mümtaz)
Yoriik (Ziya)
Aksoy (Nttman)
Çankaya (Mesut)
Menderes (Adnan)
Burcu (Osman Niyazi)
Onat (Hikmet)
örgeevren (Süreyya)
Düşünsel (Feridun Fikri)
Ertan (Muhtar)
Osman (Bülent)
Akgüç (Atıf)
Pars (Muhittin Baha)
Arsal (Sadık Tahsin)
l 'ağıl (Münir)
Kiiçüka (Naili)
Kalfagil (Feyzi)
Dine (Raif)
Abadan (Yavuz)
()zdnnmr (îstamat)
Aksoy (ümer Asım)
Baılas (Cemil Sait)
Kaleli (Bekir)
Oxten (Necmi)
Kunt (Bekir Sıtkı)
Selçuk (Hauıdi)
Kora İtan (Refik)
Tugay (Şefik)
Turan (Kemal)
Tiizemcn (Cemil)
Hamal (Ferit)
Birsel (Münir)
Menteşe (Halil)
Oran (Ekrem)
Saraçoğlu (Şükrü)
B i likaya (Abidin)
Özsoy (Reşit)
-

ve Hukuk

(80)

Afyon Karahisar
Ankara
Ankara (ve ekonomi vc hasın)
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya

Antalya
Aydın (ve çiftçilik)
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Bingöl
Bitlis
Bitlis
Bursa

Bursa (ve edebiyat)
Çanakkale
Çorum

Denizli
Erzincan (ve çiftçi'ik}
Eminim
Eskişehir (ve ekonomi)
Eskişehir
Gazianteb (ve edebiyat vc dil vc millî eğitini)
Gazianteb (ve ekonomi)
Gazianteb (ve askerlik ve ekonomi)
Giresun
Hatay (ve edebiyat)
Hatay
İçel (ve idare)
îçel
İsparta (vc basın ve ticaret)
İsparta
istanbul
izmir
izmir (ve çiftçilik)
İzmir
izmir (ve ekonomi)
Kastamonu
Kayseri

55 a.g.e., 463 - 475. ss.
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Şatır (Mustafa Kemal)
Tüzel (Cafer)
Ürgübîü (Suat Hayri)
Ödül (Şevket)
Erim (Nihat)
Yargı (Salâh)
Pek (Sedad)
Bilgin (Vehbi)
Çumralı (Sedad)
Ergvm (Şevki)
Karagülle (Hulki)
Sılay (Tevfik Fikret)
Türel (Ali Rıza)
Tiıidoğlu (Alâettin)
Barkan (Emrullah)
Uslu (Feyzullah)
Kaplan (Rasih)
Ersin (Edip)
Meııemencioğlu (Hasan)
Şarlan (Hamdi)
Balta (Tahsin Bekir)
Sirmcn (Fuad)
Zırh (Ali)
l'.iı*el (Cemil)
Kzgü (İhsan)
Çeİİk (Kemal)
Tuncay (Saffet)
Türkay (Behçet)
Atay (Cemil)
Erişken (Resai)
Poroy (Kâzım)
Anamur (M. Süreyya)
Barutçu (Faik Ahmed)
Karadeniz (Raif)
Sılan (Necmcddin Sahir)
Berker (Kâzım)
Berker (Nihad)
Karslıoğlu (Yusuf Duygu)
Devrim (Şinasi)

Kayseri
Kayseri (ve maliye)
Kayseri
Kırklareli (ve çiftçilik)
Kocaeli (Devletler hukuku)
Kocaeli
Kocaeli
Konya (ve milli eğitim)
Konya
Konya İve idare)
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Malatya (vc dil)
Manisa
Maraş (ve içtimaiyat)
Mardin (ve idare)
Mardin (vc idare)
Ordu
Rize (ve ekonomi ve siyasi il iniler)
Rize
Rize (ve ticaret)
Samsun (Devletler hukuku)
Samsun
Seyhan
Siird
Siird
Sinob
Tokad
Tokad
Trabzon (ve ekonomi)
Trabzon
Trabzon
Tunceli (ve idare vc basın)
Urfa
Van
Yozgad (ve tarım)
Zonguldak

Askerlik

Çctink*y* (Ali)
Bayrak (Halid)
Tnğaç (Hüsamettin)
Cl. Anı bin? (Nihat)
Baytın (Arif)

(67)

Afyon Karahisar
Ağrı
Ağrı (ve idare)
Ankara
Ankara (ve bayındırlık)
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İnönü (Irmet)
Gl. AIpm%n (Refet)
GL Özalp (Kâzım)
Korgl. Alptoğan (Abdullah)
Çanıbel (Hasan Cemil)
GL Atlı (Aşir)
Ol. Tınaa (Naci)
Kamçıl (Atıf)
Kikin (Behiç)

Krem (Ali Rıza)
Akgöt (Eyiib Sabri)
OL Kcvüktekin (Kiazun)
AğaoğuJları (Mehmet Edip)
Balkan (Fuad)
Kişioğlu (Hasan)
Fırat (Abdülhak)
llter (Azia Samih)
Sökmcnsuer (Şükrü)
Al tuğ (Salim)
01. Demir'han (Pertev)
Dııınlu (Nafiz)
Koçak (Şükrü)
01. Soydenıir (Zeki)
(«Tırak (İhsan)
01. Sökmen (İhsan)
Yüsıtlı (Fikret)
Erdoğan (Şevket)
(•'üreli (Recai)
Tor (Edip Servet)
(îl. Durukan (Eyüp)
01. Tursan (Şefik)
01. Bele (Refet)
OL Karabckir (Kâzını)
Ögel (Şükrü Ali)
01. Durudoğan (Hasan)
Karacan (Şerafettin)
Orhun (Zihni)
T'iker (Nazmi)
K»«rgl. Duğîîn (Kemal)

Sder (Faik)
Gl. Baku (Miirsel)

Toloıı (İbrahim)
Arıkaıı (Saffet)
GL Cebesoy (Ali Fuad)
IVker (Roeeb)
Uzjröron (Vedit)
Znbeı (Malımud Nedim)
Korgl.-Artunkal (Ali Rıza)
Eıvîıı (Osman)

Anka ra
Aydın (ve idare)
Balıkesir
Bolu (vc idare)
Bolu (ve İmsin ve tarih)
Bws<ı
Burs»» (v« idare)
Çanakkale
Çankırı (ve diplomasi)
Çoruh (ve şimendifereilik)
Çorum
Diyarbakır
Edirne (ve çiftçilik)
Edirne (ve spor)
Elâzığ (ve ticaret ve tarım)
Erzincan (vc hukuk)
Erzincan (ve şimendifereilik)
Erzincan (ve idare)
Erzurum
Erzurum (ve diplomasi)
Erzurum (ve çiftçilik)
Erzurum (ve tayyarecilik)
Erzurum
Giresun (ve hukuk)
Giresun (vc idare vc diplomasi)
Giresun (ve çiftçilik)
Gümüşane (ve idare)
Güıııüşane (ve idare)
Oümüşane
Hatay (ve luırb sanayii)
İçel
İstanbul
İstanbul (ve millî eğitim ve içtimaiyat)
İstanbul
Kars
Kurs (ve idare)
Kanı
Kayseri (ve idare)
Kırklareli
Kırşehir (Jandarma Mektebi)
Kocaeli
Kocaeli (.Jandarma)
Konya (ve diplomasi)
Konya (ve diplomasi)
Kütahya (ve idare)
Kütahya (ve diplomasi)
Malatya (ve harita vq kadastro)
Manisa
Manisa
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Al paya (irfan Ferid)
Gl. DüzgÖren (Seyfi)
Orgl. Çalışlar (Izzeddin)
Kıhooğlu (Hakkı)
Fırat (Naşid)
Gl. Eldeniz (Naci)
Inccdayı (Cevdet Kerim)
Gl. Erbuğ (Fikri)
Esenbel (Atıf)
Apak (Rahmi)
Vybadın (Cemil)
Çelikkol (Sabri)
Arat (Celâl)

Mardin (ve hukuk)
Mardin (ve gümrük işleri)
Muğla
Muş (ve din ve içtimaiyat)
Samsun (ye çiftçilik)
Seyhan (vc Almanya'da)
Sinob
Sivas
Sivas (ve zootekni)
Tekirdağ
Tekirdağ (ve idare)
Tokad (ve sanayi)
Yozgad (ve diplomasi)

Bankacılık

Türker (Berç)
Eriş (Muammer)
Sümer (Nurullah Esad)
Erhan (Ahmed Münir)
inan (Atıf)
Aîpsar «Edip)
Selek ^ ' a ^ r )

Baya i- t Celâl)
Pokf-av. (i-lamid)
öztuzci (.Nail)
Çam (Salâhattin)

Afyon Karahisar (ve ekonomi ve maliy<
Ankara
Antalya (ve ekonomi)
Bursa
Çankırı
Çorum (ve tarım)
Gümüşane (ve maliye ve ekonomi)
îzmir
Kütahya (ve ekonomi, maliye)
Samsun.
Seyhan (ve maliye)

Baytn<hrhk

Demiray (Ekrem)

Şedele (Kemal)

Uluğ (Şeref)
Yalçın (îhsan)
Beriker (Turhan Cemal)
Göker (Galîb Bahtiyar)
Turan (ibrahim)

(1)

Edirne (ve beden terbiyesi)

Belediyecilik

Gönenç (Mebrure)
Yurdkoru (Suad)
Aktın (Nafiz)

(11)

(17)

Afyon Karahisar
Afyon Karahisar (ve idare)
Amasya
Diyarbakır
Diyarbakır (ve millî eğilim)
Elazığ
îeel (vo ticaret)
istanbul (ve ekenomi ve milli eğitim)
Kırşehir (ve çiftçilik)
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Dolunay (Rifat)
Mengî (Halid)
Yarımbıyık (Muammer)
Dizdar (Eşref)
T§ık (Hikmet)
Yavru (Lûtfi)
Uçoa (Hasan)
Arkant (Ziya)

Niğde (vc maliye, tanın ve licarel)
Ordu (ve ticaret)

Sivas
Sivas (ve millî eğitim)
Trabzon
Tunceli (vc millî eğitim)
Yozgad

Çiftçilik ve Tarım (33)

Göktepe (Nuri)
Demir (Memed)
Küçükler (Hulusi)
Özçağlar (Cemil)
Sanlı (Mehmet)
Duru (Aziz)
Batıı (Salâhattin)
Akdoğan (Hasan)
Atalay (Naim)
Ego (Abidin)
Tokad (Emin Aslan)
Sazak (Emin)
Otiksidaıı (Ali Reşat)
Devrim (Alî Şelhum)
Türkmen (Abdülgant)
Özdamar (Hüsnü)
Çoşkan (Tahsin)
Âkın (Zühtü)
Dikmen (Ahmed Hamdi)
Erkmen (Muhlis)
Sayın (Kemal)
llatipoğlu (Şevket Raşit)
Karaosman (Kânî)
Özey (Yasar)
Ynzıcıoğlu (Abdullah)
Erten (Rıza)
Clkümen (Lûtfi)
Ankoğlu (Damar)
Oruçoğlu (Hulusi)
Uğur (İsmail Memed)
Trak (Nazmi)
Arvas (İbrahim)
Allıoğlu (Mahmud)

Aydın (ve hayvancılık)
Balıkesir (ve ticaret)
Balıkesir (vc ticaret)
Bolu (ve millî eğitim)
Burdur

Bursa (lpekl>öcekçiliği)
Çanakkale (Zootekni)
Çorum
Çorum

Denİ2İi
Deni2İi (ve hukuk)
Eskişehir (ve ticaret)
Hakkâri (vc halk ruhiyatı)
Hatay
Hatay
İsparta (ve ticaret)
Kastamonu

Kırklareli (ve makimı)
Konya (Bağcılık ve ağaççılık)
Kütahya (Zootekni vc sütçülük)
.Malatya
Manisa (vc ekonomi)
Manisa
Manisa (Genci tarım)
Maraş
Mardin (N'ebai hastalıkları)
Maıılin (dağ ve balıçe nebatları ıslahı)
Seyhan (vc ticaret)
Sinob (vo ticaret)
Si varı

Tekirdağ (ve ticaret)
Yan (vc idare)
Yozgad
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Denizcilik

Denizmcn (Ahmed Hamdi)
Amiral Engin (Fahri)
Amiral Gökdalay (Hulusi)
özençi (Yusuf Ziya)

(4)

İstanbul (vc ticaret)
Sanısını (vc deniz isleri)
Samsun
Zonguldak (ve makiııa nıüheinlİKİig

Dil (4)

Banguoğlu (Tahsin)
Onat (Naim Hazim)
Atalay (Besim)
Bodrumlu (Avram Galanti)

Bingöl (Türk lisaniyat0
Konya (vo edebiyat)
Kütahya (ve. tarih)
Niğde (vc tarih)

Diplomasi

Pasin (Rıflu Refik)
Esen d al (Memduh Şevket)
Tanrıöver (Hamdullah Suphi)
Bayur (Hikmet)

(1)

Ağrı
Bilecik
teel (ve millî eğitim)
Manisa (vü mîllî eğilim)

/%t/j& (2)

Tarhan (Zeki)
Develi (Muammer)

Amasya
Tokad (vo millî eğitim)

ficzacıhk

Akpmar (Muzaffer)
Sal tuğ (Rıza)

Balıkesir
Kastamonu (ve ticaret ve ekonomi)
Kastamonu (vo kimya)
Kütahya
Tekirdağ

Ta maç (Nuri)

Kutman (Salâhaddin)
Pekel (Ekrem)

Edebiyat

Atay (Falih Rıfkı)
Karan (Hayrettin)
Engineri (Sekip)
Güutekin (Reşat Nuri)

(5)

ve Basın

(25)

Ankara
Balıkesir
Burdur (ve diplomasi)
Çanakkale (ve millî eğitim)
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Yalçın (Hüseyin Cahid)
Us (Asım)
Ocak (Osman)
Aykaç (Fazıl Ahmcd)
Çağlar (Behçet Kemal)
Güven (Ferid Celâl)
Cimcoz (Salâh.)
Esmer (Ahmed Şükrü)
Anman (Benal)
Köprülü (Fuad)
Baydar (Nasuhi)
Tanpınar (Ahmed Hamdi)
Menteşeoğlu (Feridun Osman)
Kamu (Kemalettin)
Oral (Cavid)
Kılıççıoğlu (Emin)
Sovük (ismail Hahib)
Kitapçı (Kâmil)
Sadak (Necmettin)
Scvungil (Refik Ahmet)
Bnztepo (Halil Nihad)

istanbul (ve diplomasi ve içtimaiyat)
Çoruh (ve maliye ve ekonomi ve millî eğitim)
Diyarbakır
Elâzığ (ve milli eğitim)
Erzincan (ve maden mühendisi)
içel
İstanbul
İstanbul (ve diplomasi)
tj.nıir (ve belediyecilik ve içtimaiyat)
Kars (ve tarih)
Malatya (ve ekonomi, bankacılık, ticaret)
Maraş
Muğla (ve çiftçilik)
Rize (ve içtimaiyat ve ekonomi)
Seyhan (ve tarım)
Siird
Sinob
Sivas

Sivas (vc içtimaiyat)
Tokad (ve millî eğitim ve belediyecilik)
Trabzon

Kkommi

(Kasım)
Sn bil ne u (İsmail)
Sayar (Ayet)
S a n d a l (Yabbi)
Köken (Rahmi)
Kurdoğlu (Faik)
Sai-lınn (Haldun)
Kitabeı (Hüsnü)
Coşar (Hüseyin Sami)
Kuyucak (Hazım Atıf)
<!üle.k

(10)

Bilecik (ve bankacılık vc maliye ve ticaret)
Giresun (ve hukuk ve ticaret)
Giresun (ve Maliye)
İstanbul (vc hukuk)
izmir (ve hukuk)
Manisa
Manisa (Maliye vc bankacılık)
Muğla (vc hukuk)
Urfa (vc maliye)
Zonguldak (ve hukuk)

Hesap İşleri (2)

B.ılayıı-h (Rusuhi)
Tansan (Şeref)

Çanakkale (ve maliye)
Zonguldak

İdare (43)

Uras (Esad)
Daldal Fevzi)

Amasya
Ankara (ve ekonomi ve maliye)
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Çarıklı (Hacim)
Tiritoğlu (Fahrettin)
Czay (Yahya Sezai)
l'anıtez (Refet)
({Üvendiren (Faıin)
Ergene) i (Hilmi)
Hcnda (Mustafa Abdhlhalik)
Kurum (Mazhar Mü fici)
Tüzün (Atıf)
Asal (Faik)
Sağıroğlo (Sabit)
Akyürok (Aziz^
Göle (Münir Hiisrcv)
Akkaya (Münir)
Bayındır (Atıf)
Koranınrsal (Ziya)
üst ün dağ (Muhittin)
Onaran (Halid)
özuğuz (Esad)
Çoruk (HilmiJ
Kalaç (Ahmet Hilmi)
Arh-1 (Subbi)
Yiğit (lbı-ahim Süreyya)
Ok ay (Kâz.m)
Uşaklı (Ömer Bedrettin)
<)ker (Muttalib)
Snğıroğln (Halet)
Tankut (Hasan Reşid)
Kotan (Kâmil)
Çııma.ş (İsmail)
Tepeyran (Hazim)
Çakır (Hüsnü)
Durukan (Zühtü)
YÖrüker (Memed Ali)
Cmn (Hilmi)
Ycgeııa (Ali Münif)
öztrak (Fayık)
Pekel (Galin)
Boya (Münib)
îçöz (Sırrı)
Vardar (Rifat)

Balıkesir
Balıkesir (ve maliye)
Balıkesir
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çankırı (ve maliye)
Çoruh (ve maliye)
Çoruh (vc mîllî eğitim)
Denizli (ve hukuk)
Elâzığ (ve bankacılık ve ciltçilik)
Erzurum (ve belediyecilik)
Erzurum
Giresun
İstanbul (ve hukuk)
İstanbul (ve maliye ve ekonomi)
istanbul (ve hukuk, ekonomi)
îzmir
Kars
Kastamonu (ve maliye)
Kayseri (ve basın)
Kocaeli (ve hukuk)
Kocaeli
Konya (ve millî eğitim ve maliye)
Kütahya
Malatya
Malatya (vc çiftçilik)
Maraş
Mm>
Ordu (ve lavım)
Niğde
Samsun (ve malîye)
Samsun
Samsun (vc belediye)
Seyhan
Seyhan
"Tekirdağ
Tokad
Van
Yozgnd
Zonguldak (ve maliye ve Millî Eğitim

Kimya Sanayii

Çobanoğlu (Fuad)

(I)

Kırşehir
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Makine (1)

Ulus (Ahmed)

Giresun (vc sanayi)

Maliye (17)

Siren (Celâl Sait)
Eker (İsmet)
Gündiizalp (M. Nedim)
Ağralı (Fuad)
Ataç (Hasan Fehmi)
Karaağaç (Mükerrem)
ülkmen (İsmail Hakkı)
A dalan (Şevket)
Çelen (Hamdi)
Orbay' (Ziya)
Baysal (Faik)
Soylu (Faik)
Yurdakul (Abidin)
Keşmir (Halid Nnrmi)
Dav (Sırrı)
Saka (Hasan)
Tekeli (Esat)

Bolu
Çorum
Edirne (ve ekonomi ve gümrük işleri)
Elâzığ (ve ekonomi)
Gümüşane (ve ekonomi)
İsparta
İstanbul
izmir
Kastamonu (ve hukuk, basın)
Kastamonu
Kayseri (ve hukuk)
Niğde
Sivas
Tokad (ve ekonomi)
Trabzon (ve ekonomi)
Trabzon (ve ekonomi)
Urfa

Muti Eğitim (42)

Baltaeıoğlu (ismail Hakkı)
Çerçel (Haydar)
Baykan (Belkis)
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan)
Levend (Agâh Sim)
Uzunçarşıh (ismail Hakkı)
Sun (Kemal)
öymen (H. Raşit)
Onay (Talât)
Güney (Haydar)
El gün (Nakiyel
Aykıırt (İzzet Ulvi)
Şahin (Mehmet)
lTgaz (Hasene)
Arseveıı (Celâl Esad)
Gövsa (İbrahim Alftettitı)
öymen (Fakihe)
Çınar (Esad)
Yunus (Şehimc)
Yücel (Hasan Âli)

Afyon Karahisar (ve sosyoloji ve pedagoji)
Afyon Karahisar (ve ekonomi)
Ankara
Atalya (ve arkeoloji)
Aydın (Pedagoji ve edebiyat)
Balıkesir (ve millî tarih)
Bilecik (Matematik)
Bolu

Çankırı (ve edebiyat ve tarih)
Denizli
Eminim (ve belediye)
Eskişehir (ve basın)
Gazianteb
Hatay
istanbul (Güzel sanatlar ve şehircilik)
İstanbul (ve basın)
İstanbul (Coğrafya)
izmir Edebiyat)
izmir

izmir (ve dil ve edebiyat)
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Dursunoğlu (Cevad)
Ta-şkıran ( T e z e r )
K a n s u (Nafi A t u f )
Dikmen (Ali)
Binal (Muhsin Adil)
Gökmen (Fatin)
Pektaş (Mihri)
Erigüer (Rıdvan Nafiz)
Ulusoy ( H ü s e y i n )
T a ı c a n (Selim Sırrı)
Yalman (Hamdi)
E r b a y (Sabilıa)
î ş c e n (.Şemsa)
Bleda (Mithal Ş ü k r ü )
Günaltay (Şemsettin)
S i r e r (Reşat Ş e m s e t t i n )
Ataç (Emin)
A h a n a z o f h ı (Salise)
T e c c r (_£hmet K u t s i )
Yetkin (Suut Kemal)
Eri.şirgil ( E m i n )
Gürel (Ahraet)

Kars
Kastamonu (ve felsefe)
Kırklareli
Koeneli
Konya (Jeoloji)
Konya (Matematik ve astronomi)
Malatya

Manisa
Niğde
Ordu (Beden Terbiyesi)
Ordu
Samsun (ve edebiyat)
Seyhan (ve edebiyat)
Sivas
Sivas (ve idare)
Sivas
Tekirdağ
Trabzon
Urafa (ve felsefe, edebiyat, halkçılık)
Urfa (ve edebiyat)
Zonguldak (ve sosyoloji ve felsefe)
Zonguldak (ve ekonomi)

Miihendishf
Börekçi (Rasit)
A r u k a n (İzzet)
A y d a r (Kâzım)
Koı'tel ( H ü s n ü )
Kpikmcu ( S a d e t t i n )
Taner (Muhittin)
T u r g u t (Şevket)
Fenni en (Refik)
Akyazı (Şevket)
Aydın (Mitat)
Suycv (Razi)

(11)

Ankara
E s k i ş e h i r ( v e b a y ı n d ı r l ı k ve ç i m e n d i f e r e i l i k )
İsparta
İstanbul (Eelektrik)
İzmir (Makine mühendisi ve ekonomi)
Kayseri ( E l e k t r i k mühendisi)
Kırşehir (Makine)
Kocaeli ( E l e k t r i k )
O r d u ( M a k i n e mühendisi)

Trabzon (Şimendifer)
Urfa

(Şimendifer)

Onnaneûıli (3)
Yi&itoğlu (Ali Kemal)

Amasya

i fiinmuğla

Muğla (ve idare)

''ungar

(Cemal)

(Ahmed)

Yozgad (ve ekonomi)
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Posta, Telgraf ve Telefon (1)

Tarhart (Ali Rana)

İstanbul

Sanayi

Demire! (Eşref)

(1)

Kara (Makine)

Siyasal Bilgiler

Adal (Hasan Şükrü)

Bolu

Şark Bilgileri

Gcvçcker (Muştala Fehmi)

Dr. Alatn.ş (Hulusi)

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dı.
Dr.
Dr.

Germen (Mazhar)
Levent (Rıza)
Suııer (Muhlis)
Clgcn (Zihni)
Yeşilyurt (Ahmed Ruhi)
Curan (Refik)
Konuk (Sadi)
Siıııer (M. Talât)
Arkan (Akif)
Cantekiıı (Mustafa)
Knzancıoğlu (Cemal)
Berkınan (Hamdi)
Uz (Behçet)
Öngören (İbrahim Tali)
Memik (Falıua)
Ağukay (Memed Ali)
(.'an bola t (Muzaffer)
Melek (Abdurrahman)

(1)

Bu ısa

Tabiplik

Dr. Sclgil (Ahmed)
Dr.'Kahraman (Galip)
Dr. Tunca (Cemal)

(1)

(47)

Afyon Karahisar (Deri vc tenasül)
Antalya (İç v c zührevi hastalıklar)
Antalya (Operatör)
Aydın (îç hastalıkları)
Aydın
Aydın
Bilecik
Bolu (Akıl ve sinir hastalıkları)
Burdur
Buı-sa (Bakteriyoloji ve geçici hastalıklar)
Bursa (Upcratöc ve kaduı hastalıkları, doğum)
Bursa (Hayati kimya ve nıalaryoloji)
Çankırı
Çorum
Çorum (ve idare)
Denizli (Operatör)
Denizli (Çocuk hastalıkları ve belediyecilik)
Diyarbakır ( v e i d a r e )
Kdirne ( l e hastalıkları)

Gazianteb (ve dit)
Gazianteb (Kadın hastalıkları)
Gazianteb
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Dr. Berkcr (Muhtar)
Dr. Ataç (Galip)
Dr. Derksoy (Kemal Cenap)
Dr. Diker (Hayrullah)
D. Gl. Gözcü (Niyazi)
Dr. Cura (Hüseyin Hulki)
Dr. örs (Kfunran)
Dr. Oktay (Esat)
Dr. Eccvit (Fahri)
Dr. Umay (Fuad)
Dr. Bürge (Fazıl Şeıvfeddin)
Dr. Irmak (Sadi)
Dr. Uludağ (Osman Şevki)
Dr. Delilbası (Ali-Süha)
Dr. Özelçi (Cafer)
Dr. Kfı atçılar (Sâada Kmin)
Dr. Bayizit (Kemali)
Dr. Uras (Aziz)
Dr. Talay (Rasim Ferid)
Dr. Demir (Vehbi)
Dr. Sezer (Zeki Mesut)
Dr. Pilemrc (Saim Ali)
Dr. >intır (Kemal)
Dr. Kökdenıir (Bahaddin)
Dr. Barkın (Rebi)

İçel (Göz hastalıkları)
istanbul
İstanbul (Fizyoloji)
İstanbul (Adli tıp)
istanbul »Göz hastulıkları)
izmir (Kulak, buğaz, burun)
izmir
Kaıvı

Kastamonu fAdli tıp ve marazi ruhiyat)
Kırklareli
Kocaeli
Konya (Fizyoloji)
Konya (Verem, röntgen ve tarih)
Kütahya
Malatya
Manisa (Dahiliye)
Maraş
Mardin

Niğde (Ortopedi)
Ordu
Ordu
KTze (Marazi teşrih)
Seyhan
Sinub (İç hastalıkları)
Zonguldak (İç, hastalıkları • Türk banali)

Ticard

Oubukçu (Arif)
Mıhçıoğlu (Halil Naci)
Sökmen (Tayfur)
Ktçioğlu (Pertev)
üzdemir (Şefik)
Taşçıoğlu (Ömer)
Benli (Halü)
Özpazarbaşi (Mehmet Şevket)
Taner (Osman)
Temelli (Tevfik)
Ertem (ismail)
Belül Hasan Cavid)
Kovalı (Cemal)
Eyiboğlu (Danış)
Cöksel (Temel)
K o r k m a z (Salim)

Incealemdaroğlu (Ali Rıza)

(17)

Ankara ı've ekonomi)
Ankara (vc hesap işleri)
Antalya (ve tarım)
Balıkesir
Gazianteb (ve bayındırlık vc tarım)
Kayseri
Kütahya (vo belediyecilik)
Malatyr.
Malatya

Malatya
Manisa (ve maliye)
Rize

Tokad
Trabzon
Trabzon
Yozgad (vo ekonomi ve tanın)
Zonguldak (ve basın)
389

TBMM KUTUPHANESI

Vakıflar (1)

Bekit (Rüştü)

Diyarbakır

VtteriMr

Esen (Ali Rıza)

Siird

(t)

y>

Milletvekillerinin Kıdemlerine Göre Tasnifi

Birinci Dönemdenberi Milletvekili Seçilenler (25) [*]

«
Çetinkaya (Ali)

Afyon K.

İnönü (t«nıct)
Dr. Germen (Mazhar)
Çarıklı (Hacim)

Ankara
Aydın
Balıkesir

Gl. Özalp (Kâzını)
(lorçckcr (Mustafa Fehmi)
Ka-nsu (Mazhar Müfid)

Balıkesir
Bursa
Çoruh

Dr. Caııtckin (Mustafa)
Eker (ismet)
Sazak (Emin)
SfthİA (Memed)
Ataç. (Hasan Fehmi)

Çorum
Çorum
Eskişehir
Sftziantcb
Gümüşane

Ördnrrrar (Hüsnü)
Bayar (Celâl)

İsparta
izmir

O/.oğuz (Esad)
Kulaç i Ahmed Hilmi)
Dr. Fıuay (Fuad)
Yiğit (İbrahim Süreyya)

Kara
Kayseri
Kırklareli
Kocaeli

I (Kurulıisan Sahip), Jf : VI (Afyon Karahisar),
(Os. M. M. IV, Karahisarı Sahip).
1 (Edirne), II : V (Malatya), VI (Ankara).
1 : VI (Aydın).
1 (Karesi), II .111 (Giresun), IV i VI (Balıkesir),
(Os. M. M. IV. Karesi).
1 : II (Karesi), III : VI (Balıkesir).
I : VI (Bursa).
I (Hakkâri). II ; V (Denizli), VI (Çoruh), (Os.
\l. M. IV. Hakkâri).
I (Kozan), II : VI (Çorum).
I : VI (Çorum), (Os. M. M. III, IV. Çorum).
I : VI (Eskişehir).
I : VI (Gazianteb).
I : VI (Gûınüşaıifi)), (Os. M. M. II, 111. Gümü
şane) .
I : VI (İsparta).
I (Snruhaıı), II : VI (İzmir). (Os. M. M. IV. Sa
nıdan).
1 (Lâzistan), 11 : IV (Rize), V : VI (Kars).
1 : VI (Kayseri), (Os. M. M. IV. Kayseri).
1 (Bolu), II : VI (Kırklareli).
f (Saruhıin), II : VI (Kocaeli), (Os. M. M. IV.
Snrulıan).

[*] Parantez içindeki açıklamalar, eski dönemlerde nerelerden milletvekili çıkıldığını
56 a.g.e., 475-485. ss.

gösterir.
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Atalay (Besim)

KtttBtıya

Kaplan (Rasih)
Yalman (Hamdi)
Arıkoğlu (Damar)
Öztrak (Fayık)
Saka (Hasan)
tçöz (Sırrı)

Maraş
Ordu
Seyhan
Tekirdağ
Trabzon
Yozgad

I (Kütahya), II : IV (Aksaray), V : VI (Kütahya).
I : VI (Antalya).
1 (Canik), II : VI (Ordu).
I : IV (Adana), V : VI (Seyhan).
1 (IVMiborokot), îl :V1 (Tekirdağ).
1 : VI (Trahzon), (O*. M. M. IV. Trabzon).
1 (Yozgad), II (Bozok), III : VI (Yozgad).

İkinci Dönemdenberi Milletvekili Seçilenler (40)
Aktın (Nafiz)
t'ras (Esad)
Atay (Falih Rıfkı)
Burcu (Osman Nis'azi)

Amasya
Amasya
Ankara
Balıkesir

Demir (Mehmed)
ı'nnıtez (Refet)
Onay (Talât)
Renda (Mustafa Abdülhalik)
Çağıl (Münir)
Dr. Öngören (İbrahim Tali)

Balıkesir
Bursa
Çankırı
Çankırı
Çorum
Diyarbakır

Ağıolı (Fuad)
Fırat (Abdülhak)
Din ulu (Nafiz)
Aykurl- (izzet Ulvi)
Akkaya (Münir)
Sabuncu (ismail)

Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
f'îiı-esun
Giresun

(îl. Sökmen (İhsan)
Tor (Edip)
Karağaç (Mûkerrem)
Dciıizmcn (Ahmet Hamdi)
Karamursal (Ziya)
Köken (Rahmi)
Saraçoğlu (Şükrü)
Ödül (Şevket)
Okay (Kâzım)
Onat (Naim Hazim)
Sılay (Tevfik Fikret)
Peker (Recep)
Zabcı (Mahmud Nedim)
özey (Yaşar)

Giresun
Gümüşane
İsparta
istanbul
izmir
izmir
Kırklareli
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa

Erten (Rıza)
Mengi (Halid)

Mardin
Niğde

istanbul

II : VI (Amasya). (Os. M. M. III. Amasya).
II : VI (Amasya).
1! : IV (Bolu), V : VI (Ankara).
11 (Karesi). 111 (Balıkesir). IV (Çanakkale, Y,
VI (Balıkesir).
II (Karesi), III : VI (Balıkesir).
II : VI (Bursa), (Os. M. M. II, IJI. Bursa).
II : IV (Çankırı), V : VI (Giresun).
II : VI (Çankırı).
II : VI (Çorum). (Os. M. M. I : III. Çorum).
H, 111 (Diyarbakır), IV (İstanbul), V, VI (Di
yarbakır).
II : 111 (İstanbul), IV : VI (Ebîzığ).
II : VI (Erzincan).
II (Saruhim), III : VI (Erzurum).
II : V (Afyun K.) VI (Hakkâri).
II. ili (İzmir), IV : VI (Giresun).
II (Şarki Karahisar), III, IV (Şebin Karahisar).
V : VI (Giresun).
II, III (ktnnbııl). IV : VI (Giresun).
If. 111 (İstanbul). IV : VI (Gümüşane).
11 : Vl(îaparta).
II : VI (istanbul).
II : VI (İstanbul).
II : VI (izmir), (Os. M. M. III. İzmir).
II : VI (İzmir). (Os. M. M. IV. izmir).
II : V( (Kırklareli).
II : IV (Giresun); V, VI (Konya).
II : VI (Konya).
II : VI (Konya).
II : VI (Kütahya).
II : VI (Malatya).
H Sarakan, IH (Manisa). IV (Aksaray), V , VI
(Manisa).
II : VI (Mardin).
II : VI (Niğde).
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Soylu (Faik)
Çaraaş (İsmail)
Bclül (Hasan Cavid)
Zırh (Ali)
Günaltay (Şemsettin)
Uybadın (Cemil)
Arvaa (ibrahim)
Boya (Münih)

Niğde
Ordu
Rize
Rize
Sivas
Tekirdağ
Van
Van

II Kütahya, HT : VH (Niğde).
II : VI (Ordu), (Os. M. M. IV Trabzon)
II : IV (Rize), V (Çoruh), VI (Rize)
II : IV (Rize), V (Çoruh), VI (Rize)
H : VI (Sivas), (Os. M. M. IH. Ertuğrul)
II : VI (Tekirdağ).
II (Van), m , IV (Hakkâri) , V , VI (Van) [•]
H : VT (Van), (Os. M. M. HI Hakkâri, D7. Van).

Üçüncü Dönemden beri Milletvekili Seçilenler (36)
Çerçel (Haydar)
Bayrak (Halid)
Dr. Tunca (Cemal)
Karan (Hayrettin)
Uzunca rşılı (ismail Hakkı)
Çambel (Hasan^emil)
Dr. Güran (Refik)
Us (Asım)
Tokad (Emin Aslan)
Gl. Sevüktekin (Kiazını)
Aykaç (Fazıl Ahmed)
Ilter (Aziz Samih)
Akyürek (Aziz)
Erdoğan (Şevket)
Güven (Ferid Celâl)
Tarhan (Ali Rana)
Onaran (Halid)
Coşknn (Tahsin)
Özsoy (Reşid)
Kansu (Nafi Atııf)
Vargı (Salâh)
Dikmen (Ahmet Hamdi)
Erkmen (Muhlis)
öker (Muttalıu)
Ercin (Osman)
Karaosnıan (Kâni)
Alpaya (irfan Ferid)
KıhcoğUl (Hakkı)
Dıırukarı (Ziihtü)
Gl. Eldeniz (Naci)
l'rutı (Hilmi)

Afyon K.
Ağrı
Antalya
Balıkesir
Balıkesir
Bolu
Bursa
Çoruh
Denizli
Diyarbakır
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Gümüşane
İçel
İstanbul
İzmir
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Manisa
Mardin
Muş
Samsun
Seyhan
Seyhan

III : VI (Afyon Karahisar).
III : V (Bayazıt), VI (Ağrı)
i n : VI (Antalya).
III (Balıkesir), IV (Büecik), V , VI (Balıkesir).
UT : VI (Babkesir).
n i : VI (Bolu).
III : VI (Bursa).
III , IV (Artvin), V , VI (Çoruh).
III : VI (Denizli).
III : Vr (Diyarbakır).
111 : VI (Elâzığ).
HI : VI (Erzincan).
III : VI (Erzunım).
III : VI (Gümüşane).
İH (Urfa), IV (Mersin), V , VI (içel).
III (Samsun), IV : VI (istanbul).
DI (Kars). IV . V (Burdur), VI (Mardin).
III (Yozgad), IV : VI (Kastamonu).
111 : VI (Kayseri).
III : V (Erzurum), VI (Giresun).
ILI : VI (Kocaeli).
III : VI (Konya).
111 : (Bursa), IV : VI (Kütahya).
UT : VI (Malatya).
111 VI (Manisa).
HI : VI (Manisa).
i n : VI (Mardin).
İTİ (Kocaeli), IV : VI (Muş).
111 (Konya), IV :VI (Samsun).
HI , IV (Cebelibereket). V , VI (Seyhan).
III , IV (Adana), V , VI (Seyhan), (Os. M. M.
IV. Menteşe).

[*] Hakkâri 'den seçilmişse de gelmeden istifa etmiştir.
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Ycgcna (Ali Mfinif)

Seyhan

Sadak (N'cemeddin)
Boztepc (Halil Nihad)
Kyiboğln (Daniş)
Vardar (Rifat)

Sivas
Trabzou
Trabzon
Zongııldnk

IH (Mersin), IV (Adana), V , VI (Seyhan), (Os.
M. M. I. Adana, T1I. Halep).
111 : VI (Sivas).
III (Gümüşane), IV : VI (Trabzr.n).

III : VI (Trabzon).
IH : VT (Zonguldak).

Dördüncü Dönemdenberi Milletvekili Seçilenler (20)
Aksoy (Numan)
Dr. Kahraman (Galip)
Menderes (Adnan)
Güvendiren (Fatin)
Turan (Kemal)
Ci:,coz (Salâh)
Kvikmcn (Sadtttiıı)
Menteşe (Halil ı
Demirci (Eşref)
Dikmen (Ali)
Bayur (Hikmet)
Tanknt (Hasan Reşit)
Kitahcı (Hüsnü)
Dr. Talay (Rasim Ferid)
Orııcoğlu (Hulusi)
Vğıır (ismail Memed)
Erişken (Resai)
l'oroy (Nâzun)
Karadeniz (Itnîf)
Sungur (Ahmed)

Antalya
Antalya
Aydm
Dursa
İsparta
istanbul
iznin
izin ir
Kars
Kocaeli
Manisa
Maraş
Muğla
.Niğde
Sinob
Sivas
Tokad
Tokad
Trabzon
Yozgad

IV VI (Antalya).
IV : VI (Bursa).
IV : VI (Aydm).
IV (Trabzon), V , VI (Bursa).
IV : VI (İsparta).
IV : VI /İstanbul). (Os. M. M.III. İstanbul).
IV ; VI (İzmir).
IV : VI (izmir), (Os. M. M. I : 11 T. Menteşe).
IV : VI (Ankara).
IV : VI (Kocaeli), (Os. M. M.
IV : VI (Manisa).
IV (Mnş). V : VI (Maraş).
IV (izmir), V , VI (Muğla).
IV (Bursa), V , VI (Niğde).
IV VI (Sinob).
IV : VI (Sivas).
IV : VI (Tokad).
IV : VI (Tokad).
IV : VI (Trabzou).
IV : VI (Yozgad).
:

:

Beşinci Dönemdenberi Milletvekili Seçilenler (61)
Gönenç (Mebrure)
Türker (Berç)
Baytm (Arif)
Eriş (Muammer)
Okıııen (Mümtaz)
Sökmen (Tayfur)
Dr. Alataş (Hulusi)
(ioktepe (Nuri)
Dr. Deveni (Rıza)
Akgüç (Atıf)
Dr. Konuk (Sadi)
Gl. Tınaz (Naci)
Er genel i (Hilmi)
Dr. Berkman (Hamdi)

Afyon K.
Afyon K.
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Aydm
Aydın
Aydın
Bnrsa
Bursa
Bursa
Çanakkale
Denizli

V : VI (Afyon Karahisar).
V : VI (Afyon Karahisar).
V : VI (Ankara).
V : VI (Ankara).
V : VI (Ankara).
V : VI (Antalya).
V : VI (Aydm).
V : VI (Aydm).
V : VI (Mardin).
V : VI (Bursa).
V : VI (Bursa).
V : VI (Bursa).
V : VI (Çanakkale).
V : VI (Denizli).
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Dr. Meuıik (Fatma)
Gl. Demirhan (Pertev)
Elgün (Nakiye)
Koçak (Şükrü)
GL Soydcmir (Zeki)
özdamar (îstamat)
Dr. Ağakay (Memed Ali)
Aksoy (Ömer Asım)
Kaleli (Bekir)
Ulus (Ahmed)
Bayındır (Atıf)
Ögel (Şükrü Ali)
öymen (Fakihe)
Yalçın (Hüseyin Cahit)
Anman (Benal)
Yücel (Hasan Ali)
Köprülü (Fuad)
Çorak (Hilmi)
Tauıaç (Nuri)
Baysal (Faik)
Akm (Zühtfı)
Türel (Ali Rıza)
Dr. Uludağ (Osman Şevki)
Tiridoğlu (Alâettin)
Uzgören (Vedit)
Barkan (Emrulîah)
Pcktaş (Mİhri)
Taner (Osman)
Kurdoğlu (Faik)
Ergin (Edib)
Tarcan (Selim Sırrı)
Dr. Dilenire (Saim Ali)
S'uıuen (Fuad)
Çakır (Hüsnü)
Amiral Engin (Fahri)
Erbay (Sabiha)
Yörüker (Memed Ali)
Oral (Cavid)
Eseu (Ali Rıza)
incedayı (Cevdet Kerim)
Bleda (Aııcat Şükrü)

Edirne
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Eskişehir
Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
istanbul
istanbul
istanbul
İstanbul

Işık (Hikmet)
Apak (Rahmi)
Pekel (Ekrem)

Sivas
Tekirdağ
Tekirdağ

[*]

17.111 ir

izmir
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Konya
Konya
Kütahya [*
Kütahya
Malatya
Malatya
Malatya
Manisa
Mardin
Ordu
Rize
Rize
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Seyhan
Siird
Sinob
Sivas

V : Vr (Edirne).
V : VI (Erzurum).
V : VI (Erzurum).
V ; V[ (Erzurum).
V : VI (Erzurum).
V : VI (Eskişehir).
V : VI (Gazianteb).
V : VI (Gazianteb).
V : VI (Gazianteb).
V : VI (Ankara).
V ; VI (İstanbul).
V ; VI (istanbul).
V : VI (istanbul).
V : VI (Çankırı), (Os. M. M. I : III İstanbul).
V : VI (İzmir).
V : VI (İzmir).
Y : VI (Kars).
V (Mardin), VI (Kastamonu)
V : VI (Kastamonu).
V : VI (Kayseri).
V : VI (Kırklareli).
V ; VI (Konya).
V : V( (Konya)
V (Maraş), VI (Kütahya).
Y : VI (Kotalıya).
V : VI (Malatya).
V : VI (Malatya).
V : VI (Malatya).
V : VI (Manisa).
V : VI (Mardin).
V : VI (Ordu).
Y (Erzurum), VI (Rize).
Y (Erzurum), VI (Iîize).
V (izmir). VI (Samsun;.
Y : VT (Samsun).
V (Balıkesir), VI (Samsun).
V : VI (Samsun).
V : VI (Niğde).
V (Kırşohit), VI (Siird>.
V : VI (Sinob).
V : VI (Sivas), ((»s. M. M. 1 >eıez,
.
11 Drama,
III Burdur).
V (Erzincan), VI (Sivus).
V : VT (Tekirdağ).
V : VI (Yozgnrij.
c

IV Kütahya 'dan seçilmiş ise de tutanağı kabul edilmemiştir.
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Tokad
Trabzon
Yozgad

Pekel (Galip)
Bay (Sırrı)
Arat (Celâl)

V ; VI (Tokad).
V : VI (Trabzon).
V : VI (Yozgad).

Altıncı Dönemdenberi Milletvekili Seçilenler (86)
Gl. Anılmış (Nihat)
Baykan (Belkis)
Daldal (Fevzi)
Snıncr (Nmullah Esat)
Levcnd (Agâh S i m )
Uzay (Yahya Sezai)
Gülek (Kasım)
Dr. Suncr. (Muhlis)
Özçağlar (Cemil)
Siren (Celâl Sait)
Dr. Ülgen. (Zihni)
Sanlı (Memed)
Dr. Yeşilyurt (Ahmed, Ruhî)
G). Atlı (Aşir)
Dr. Simer (M. Talât)
Bulayırh (Ruşuhi)
Güntekin (Reşat Nuri)
Kameti (Atıf)

Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
l>ilecik
I'ilecik
Uolu
Bolu
Bolu

Dr. Arkan (Akif)
Krem (Ali Rıza)
Giinver (Haydar)
Dr. Uz (Behçet)
Bit-kan (Fuad)
M»kıııeıısücr (Şükrü)
Altuğ (Salim)
Arakan (izzet)
Dr. Melek (Abdurrahman)
Özdemir (Şefik)
Yiizath (Fikret)
Kunt (Bekir Sıtkı)
Selçuk (Hamdi)
Türkmen (Abdülgaıü)
l'eriker (Turban Cemal)
Dr. Berker (Muhtar)
Dr. Diker (Hayrullah)
Esmer (Alımed Şükrü)
Köker (Galİb Bahtiyar)
Ülkmeıı (ismail Hakkı)
Dr. Cura (Hüseyin Hulki)

Çankırı
Çoruh
Denizli
Denizli
Edime
Erzincan
Erzunım
Eskişehir
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Hatay
Hatay
İfatay
îçel
tçel
İstanbul
istanbul
îstnabul
İstanbul
izmir

s

Burdur

1 »urdur
Bursa
Burea
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI.
VI
VI
VI

(Ankara).
(Ankara).
(Ankara).
(Antalya).
(Aydm).
(Balıkesir).
(Bilecik).
(Bilecik).
(Bolu).
(Bolu).
(Bolu).
(Burdur).
(Burdur).
(Kütahya).
(Bursa).
(Çanakkale).
(Çanakkale).
(Çanakkale), (Os. M. M. I, II. Kaleîsiıllîiime
lif.Ankara).
VI (Çankırı).
VI (Çoruh).
VI (Denizli).
VI (Denizli).
VI- (Edirne).
VI (Erzincan).
VI i Erzurum).
VI (Eskişehir).
VI (Gazianteb).
VI (Siir.1).
VI (Giresun).
VI (Hatay).
VI (Hatay).
VI (Hatay).
VI (tçel).
VI (îçel).
VI (Kastamonu).
VI (İstanbul).
VII (İstanbul), (Os. M. M. VI Edirne).
VI (İstanbul).
VI (izmir).
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Yunus (Sabime)
Dursunoğlu (Cevnt)
Karacan (Şcrafettin)
Bînkaya (Abidin)
Saltuğ (Rıza)
Taşçıoğlu (Ömer)
Toker (Nazmi)
Cıgüblü (Suad Hayri)
Korgl. Doğan (Kemal)
Artel (Subhi)
Bilgin (Vehbi)
Ergun (Şevki)
Dr. Delilbaşı (AH Süha)
Baydar (Nasuhi)
özpazarbaşı (Mehıncd Şevket)
Temelli (Tevfik)
Korgl. Artıınkal (Ali Hıza)
Kdgüer (Rıdvan Nafiz)
Hatipoğlıı (Şevket Raşit)
Dr. Bay iz it (Kemali)
Ol. Düzgoren (Seyfi)
Menemencioğlu (Hasan)
Katamuğla (Cemal)
J)r. Deniir (Vehbi)
Savlan (Hamdi)
Kanıfı (Kcmalettin)
Fuat (Na§it)
Çam (Salâhattin)
İşccn (Şemsa)
Atay (Cemil)
Kscnbel (Atıf)
Trak (Nazmi)
Develi (Muammer)
Keşmir (Halid Nazmi)
Kovalı (Cemal)
Abanozoğlu (Salise)
Barutçu (Faik Ahmcd)
üöksel (Temel)

Sılan (Neemeddin Sahiı)
Coşar (Hüseyin Sami)
Söver (Razi)
Tecor (Ahmet Kutsi)
Arkan t (Ziya)
Korkmaz (Salim)
Devrin (Şinasi)
Krişirgil (Emin)
Kuyueak (Hazım Atıf)

İzmir
Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Konya
Kütahya
Malatya
Malatya
Malatya
Manisa
Manisa
Manisa
Maraş
Mardin
Mardin
Muğla
Ordu
Ordu
Rize
Samsun
Seyhan
Seyhan
Sinob
Sivas
Tekirdağ
Tokad
Tokad
Tokad
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Tunceli
l'rfa
l'rfa
Ijfa
Yozgad
Yozgad
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak

VI (izmir).
VI (Kars).
ıl (Kars;
VI (Kastamonu).
Yİ (Kastamonu).
VI (Kayseri).
VI (Kayseri).
VI (Kayseri).
VI (Ağrı).
VI (Kocaeli).
VJ (Konya).
VI (Konya).
VI (Kütahya).
VI (Malatya).
VI (Malatya).
YI (Bitlis).
VI (Manisa).
VI (Manisa).
VF (Afyon Karahisar).
VT (Maraş).
VI (Mardin).
VI (Mardin).
vr (Muğla).
vı (Ordu).
VI (Ordu).
VI (Rize).
VI (Samsun).
VI (Seyhan).
VI (Seyhan).
\ [ (Sinob).
VI (Sivas).
VI (Tekirdağ).
VI (Tokad).
VI (Tokad).
VI (Tokad).
vr (Trabzon).
VI (Tınbzon).
vr (Edime).
vr (Bingöl).
VI (Urfa).
vr (Urfa).
YI (Seyhan).
VI (Yozgad).
VI (Yozgad).
VI (Zonguldak).
Yİ (Zonguldak), (Os. M. M. IV Niğde)
Yİ (Zonguldak).

396
TBMM KUTUPHANESI

Yedinci Dönemde Milletvekili Seçilenler (152)
Baltaeıoğlu (İsmail Hakkı)
Dr. Selgil (Ahmed Hâmid)
Tuşkapılı (Ali)
Vnrdkoıu (Suad)
Pasin (Kıt'kı Refik)
Tugaç (Hüsamettin)
Tnrhan (Zeki)
Yiğitoğlu (Ali Kemal)
Aksoley (Mebrure)
Beketa (Hıfzı Oğuz)
Börekçi (Raşit)
Çubukçu (Arif)
Kayaoğlu (Mihal)
Mıhçıoğlu (Halil Naci)
Yörük (Ziya)
Çankaya (Mesut)
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan)
<.'l. Alpman (Refet)
Küçükler (Hulusi)
Onat (Hikmet)
.Sun (Kemal)
Bnnguoğlu (Tahsin)
Ertan (Muhtar)
Dsma (Bülent)
A d al (Hasan Şükrü)
Korgl. Alptuğan (Abdullah)
Öymen (Hıfzırrahman Kaşıt)
Kıı«ineri (Sekip)
Duru (Aziz)
Avsal (Sadık Tahsin)
Batu (Salâhattin)
İnan (Atıf)
Alpsar (Edip)
Akdoğan (Hasan)
At al ay (Naim)
Dr. Kazaıuıoğlu (Cemal)
Asal (Faik)
Ege (Abidin)
Knçüka (Naili)
Oeak (Osman)
Şedele (Kemal)
Ağaoğullan (Mehmet Edip)
Demiray (Ekrem)
Güııdüzalp (Mahmud Nedim)
Kişioğlu (Hasan)
Yalçın (İhsan)
Çağlar (Behçet Kemal)

Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Ağrı
Ağrı
Amasya
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Aydın
Balıkesir
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bitlis
Boln
Bolu
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Çorum
Çorum
Çorum
Denizli
Denizli
Denizli
Diyarbakır
Diyarbakır
Edirne
Edirne
Edirne
Elâzığ
Elâzığ
Erzincan
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Kalfagil (Feyzi)
Atadan (Yavuz)
Bati as (Cemil Sait)
Dr. Canbolat (Muzaffer)
(Jürak (ihsan)
Osten (Ncemi)
Sayar (Ayet)
Güreli (Recai)
Selek (Cabir)
Göksidan (Ali Reşat)
Devrim (Ali Şelhum)
01. Durukan (Eyüp)
İlgaz (Hasane)
Tugay (Şefik)
Ayılar (Kâzım)
Tüzctıien (Cemil)
Arscven (Celâl Esad)
Dr. Ataç (GaHp)
Dr. Berk soy (Kemal Cenap)
Gl. (Sözcü (Niyazi İsmet)
Hamal (Ferit)
Sandal (Vehbi)
Üstüıulağ (Muhittin)
Adahıiı (Şevket)
Birsel (Münir)
Çıımr (Esat)
Oran (Kkreııı)
Dr. Öı-s (Kâmrau)
• il. Durudoğan (Hasan)
Dr. Oktay (Esad)
Çelen (Hamdi)
Dr. Ecevit (Fahri)
Orbay (Ziya)
Taşkıraıı (Tezer)
Şatır (Mustafa Kemal)
Taner (Muhittin)
Tüzel (Cafer)
Çobanoglu (Fuad)
Seler (Faik)
Torgut (Şevket)
Turan (ibrahim)
Gl. Baku (Mürsel)
Dr. Bürge (Fazıl Şerefeddin)
Fcnmen (Refik)
Erim (Nihat)
Pek (Sedad)
Binal (Muhsin Adil)
Çumralı (Sedad)
Gökmen (Fatin)

Erzincan
Eskişehir
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Giresun
Giresun
Gümüşane
Gümüşane
Hakkâri
Hatay
Hatay
Hatay
İçel
İsparta
İsparta
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
izmir

îzmir
tzınir
Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Knyseri
Kırşehir
Kırşehir
Kırşehir
Kırşehir
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
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Dr. Irmak (Sadi)
Karagülle (Hulki)
Denli (Halil)

Konya
Konya
Kütahya

VI (KütahyaMan seçilmiş ise de tutanağı

retldu

dildi)
Kutınan (Salahaddin)
l'ekcan (Hâmid)
Uşaklı (üım* Bedrettin)
Dr. özelçi (Cafer)
Kvliyaoğlu (Kemal)
Krtem (İsmail)
Dr. Kûatçılar (Samla Kinin)
Sarkan (Haldun)
Uslu (Feyzullah)
Tanpuıar (Ahmet Hamdi)
Vayeıoğlu (Abdullah)
Dr. Cras (Aziz)
Clkünıen (J.fıtfi)

Kütahya
Kütahya
Kütahya
Malatya
Malatya
Manisa
Manisa
Manisa

1\ fan isa
Maraş
Maraş
Mardin
Mardin

Mcnteşeoglu (Feridun Osman)
Kotan (Kâmil)
Bodrumlu (Avram Galanti)
Dolunay (Rifat)
Ulusoy (Hüseyin)

Muğla

Dr. Sezer (Zeki .Mesut)
Varnnlnyık (Muammer)
Balta (Tahsin Bekir)

Ordu
Ordu
Rize

BiLsel (Cemil)
Kzgü (İhsan)
Öztuzcıı (Nail)
Çelik (Kemal)
l>r. Satır (Kemal)

Samsun
Samsun
Samsun
Seyhan
Seyhan

Klliççioğlu (Kmin)
Tuncay (Saffet)
Türkay (Behçet)
Dr. Kökdeınir (Bahaddiıı)
Sevük (ismail llalıip)
Dizdar (Eşrei'l
(il. Krbnğ (Fikri)
Amiral Gökdaiay (Hulusi)
Kitapçı (Kâmil)
Sirer (Kesat Şemsettin)
Yurdakul (Abidin)
Ataç. (Emin)
Çelikkoi (Sabri)
Sevengil (Refik Ahmet)
Anamur (M. Süreyya)
Yavuz (Lûtfi)
Üçöz (Hasan)
Bcrker (Kâzını)
Tekeli (Esad)

Siird
Siird
Siird
Sinob

Muş
Niğde
Niğde
Niğde

Sinob
Sivas
Sivas

(Os. M. M. IV. Trabzon).

Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Tekirdağ
Tokad
Tokad

Trabzon
Trabzon
Tunceli

Urfa
Urfa
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Yetkin (Sunt Kemal)
Berker (Nihad)
Allıoğlu (Mahmut)
Karslıoğlu (Yusuf Duygu)
Dr- Barkın (Rebi)
încealemdaroğlu (Ali Rıza)
Gürel (Ahmet)
Tansan (Şeref)

Urfa
Van
Yozgad
Yozgad
Zonguldak
Zonguldak"
Zonguldak
Zonguldak

Çeşitli Dönemlerde Milletvekili Seçilenler
Akpınar (Muzaffer)
Etçioğlu (Pertev)
örgeevren (Süreyya)

Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir

Tiritoğhı (Fahrettin)
Esendal (Memduh Şevket)
Düşünsel (Feridun Fikri)
Erhan (Ahmet Münir)
Pars ..Muhittin Baha)
Erki-ı (Behiç)
Tüzün (Atıf)
Akgöl (Eyüp Sabrı)
Bekit (Rüştü)
Uluğ (Şeref)
Sağıroğlu (Sabit)
Dinç (Raif)

Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bursa
Bursa
Çankırı
Çoruh
Çorum
1Hyarbakır
Diyarbakır
Elâzığ
Erzurum

Göle (Münir Hüsrey)
Koraltan (Refik)
Tannöver (Hamdullah Suphi)

Erzurum
İçel
İçirt

fil. T u r s a n (Şefik)
İM. Bele (Refet)

İçel
İstanbul

(îöv.sa (İbrahim Alâettin)
Gl. Karabeklr (Kâzım)
Kort el (Hüsnü)
Orlıon (Zihni)
Tolou (İbrahim)
Arıkan (Saffet)
lil. Cebesoy (Ali Fuad)
Sağıroğlu ( H a l e t )
Orgl. Çalışlar (îzzeddin)
Tepeyran (Hazim)
Akyazı (Şevket)
Aydm (Milat)
Özı-nçi (Yusuf Ziya)

İstanbul
İstanbul
İstanbul
Kars
Kocaeli
Konya
Konya
Malatya
Muğla
Niğde
Ordu

Trabzon
Zonguldak

IV VI (Balıkesir).
rV (Balıkesir).
Tl (Karesi), IV (Aksaray), V (Balıkesir), VI
(Bitlis),
III, VI (Balıkesir).
JV (Elâzığ). VI (Biloıik).
II (Dersim), VI (Bingöl).
II (Bursa), (Os. M. M. IV Bursa).
I (Bursa), V (Ordu), VI (Bursa).
II. 111 (İstanbul).
T (Kayseri) 111. IV (Rize V, VI Çoruh).
.1 Eskişehir) V. VI (Çorum).
111, V. VI. (Diyarbakır).
11 (Diyarbakır). VI (Urfa).
M (Erzincan). VI (Elazığ).
II (Erzurum), V (Zonguldak), VI (Rize). (Os. M.
M. II, 111 Erzurum)
U. VI (Erzurum).
I : IV (Konya). VI (içel).
I (Antalya). 11, H I (istanbul), (Os. M. M. IV
Antalya).
V (Denizli).
1 (izmir). II. V, V I (İstanbul). (Os. M. M. IV
î/.ıııir).
III (Sivas). IV (Sinob), VI (İstanbul).
I (Edirne). 11. V. V I (İstanbul).
H I (Zonguldak).
1 ( Kr/.uruın). VI (Kars). (Os. M. 31. IV Erzurum).
11. III. VI (Kocaeli).
II (Koeiioli) III : V I . (Erzincan) V I I , (Konya)
1, II (Ankara). IV : VI (Konya).
11 (Erzurum). (Os. 31. M. I I I Erzincan).
II (Aydın). VI (Muğla).
II VI (Niğde).
111, IV (Ordu).
II. 111 (Aydm). V, VI (Trabzon).
II. VI (Zoıtîruldak), (Os. 51. M. II, m Bolu).
>
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Boşalan Milletvekillikleri ve Bu Yerlere Yeniden Seçilenler
Açılan Milletvekillikleri
Yedinci Dönemin Üçüncü Toplantısı içinde 4 çekiliş ve 5 i ölüm suretiyle olmak

üzere 9 milletvekilliği açılmıştır,

Çekilenler
(Tekti (imci Md. ne târiyindeıı dolayı)

İstanbul

Hüsnü Korlel

îzuıir
Seykıin
Zonguldak

Celâl İtayav
Salâhattin Çanı
Hazım Alıf Kııynrak

(Sıhhi dununu do.)
(Eski mesleki olan Pro
fesörlüğe döneceğinden
dolayı)

16. 111 .1946

IV .1946

XI . IMS
•jr,. IX . 1945
12. XII .1045 18 XII .3945
1.1. İV .1946 24 IV .1941»

Ölenler
İstanbul
Kocaeli
Kocaeli
Kfılııhya
Niğde

(îalip Bahtiyar (föker
(îl. Mursel Baku
Salâh Yargı
Onıer nedrettin Uşaklı
J-'nik Soylu

22. IX 1945 .">. XI
22. IX 1943 fi. XI
1. X . 1945 5. XI
2:1/24 . 11, I94G •6. IV
20. XII . 1045 18. I

. 194.")
. 1945
. 1945
. 194(5
.1946

Yeni Seçilenler
İkinci Toplantıda açık bulunan, Denizli
ve Muğla ile üçüncü toplantıda açılan İstan
bul, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kocaeli, Kütah

Denizli
İstanbul
İstanbul
İzmir
Kocaeli
Kocaeli
Kütahya
Muğla
Niğde
Seyhan

ya, Niğde ve Seyban Milletvekilliklerine yeni
den seçilenler ile bunların seçim tutanakları
nın onanma tarihleri aşağıdadır.

Cemil Çalgüner
Yahya.Kemal Beyatlı
Mekki Hikmet Gelcnbeğ
Sedat Dikmen
Ahmet Faik Abasıyauık
Koramiral Şükür Okan
Emin Toktar
Abidin Çakır
Rifat Oürsoy
Sinan Tckelioğlu

18. XII .1945
3 V ., 1940
28. XII .1945
34. XII .1945
28. XII.,1945
2S. XII .1945
G. V ,.3946
18. XII .1945
S . V .1946
5 . VI .1946

I. Zonguldak Milletvekilliği, bu Toplanlı içi ide seçim yapılmadığından açık kalmıştır.
II. Bursa Milletvekili Refet Canıtez 20 . VII, 1946 tarihinde ölmüştür. »

57

a.g.e., 486. s.
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Üçüncü Toplantı İçinde Kamutay Kararı ile İzin Alan Milletvekilleri
Üçüncü toplana iğinde aşağıda gösterilen üyeler Kamutay karariyle isin almışlardır.

Afyon
Afyon
Afyon
Afyon

K.
K.
K.
K.

Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Antalya

Milletvekili Çetinkaya( Ali)
I
Çetinkaya (Ali)
>
Çetinkaya (Ali)
*
Türker (Berç)
>

*
s
*
»
»

Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Bilecik
Bilecik

>

Bursa
Bursa

>

Bursa

*

Bursa

1

Çankırı
Çankırı
Çorum
Denizli
DiyarİKikır

»
*
>

>

»
>

J
*

Elâzığ
Kİ II7. iğ
Klâzığ

Elazığ
Klfızı*
Krznıııui
Eskişehir
f üresini
1 lirettin'
lîircsun
Hatay
Malay

T.

»
>

»

>

»

Hatay
Hatay

>

İçel

>

Daldal (Fevzi)
Kayaoğlu (Mihal)
Kayaöğlu (Mihal)
Sökmen (Tayfur)
Sökmen (Tayfur)
Sökmen (Tayfur)
Demir (Mcmet)
Demir (Mcmet)
Demir (Mcmet)
Sun (Kemal) •
Sun (Kemal)
C'aıııtez (Refet)
Canıtez (Refet)
l'anıtez (Refet)
Oüvendiren'(Fatîn)
Erkin (Behiç)
Erkin (Rehiç)
Akdoğan (Hasan)
Tokad (Kinin Aslan)
l'luğ (Şeref)

2
2
2
1

ay
ay
ay
ay

hastalığına
hastalığına
hastalığına
hastalığına

binaen
binaen
binaen
binaen

29. IV .1940
6. II . 1940

15 gün hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
ay hastalığına binaen
1 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen

29. IV . 1940
5. X I .1945
G. II , 1946
5 . X I . 1943
6. I I .1946
SKİ. IV . 1945

0 ay hastalığına binaen

5. X I . 1943
6. 11 .1946

2
2
2
2

ay
ay
ay
ay

hastalığına
hastalığına
hastalığına
hastalığına

binaen
binaen
binaen
binaen

2 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
2 a}' hastalığına binaen
1,5 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
15 sriin mazeretine binaen
1 ay mazeretine binanı
1 ay hastalığına binaen
o ay hastalığına binaen
•-> ay hastalığına binaen

Ağralı (Fuad)
Ağrnlı (Fnad)
Ağralı (Fuad)
2 ay hastalığına binaen
Aykııç (Fazıl Ahmet)
hafta hastalığı (ııa binaen
13 ?iin hastalığına binaen
Kişioğlu (Hasan)
Dinç (Raif)
özdanıar (îstanıat)
Sökmen (Ol. ihsan)
Sökmen (Gl. İhsan)

5. XI , 194')
6. I I ,1946

2 ay hastalığına binaen

13 gün mazeretine binaen
2 ay hastalığına binaen
2 ay hastalığına binaen
Sökmen (frl. İhsan)
2 ay hastalığına binaen
Devrini (Ali Şellınm)
] ay hastalığına binaen
Türkmen (Abdiilgani) 1 ay hastalığına binaen
Türkmen (Abdiilgani)
ay mazeretine binaen
Türkmen (Abdülgani) 1 ay hastalığına binaen
Koraltaıı (Refik)
1.5 ay hastalığına binaen

21. IV .1946
5, X I . 1943
2!». IV .1946
5. XI .1945
6. II .1946
20 . IV . 1046
6. I I .1940
5 . X I . 194")
I I . 194li
20. IV .194Ü
2S. X I .1945
. XI .1915

6.

fi. 11
20. IV
2^ . XI
6. I î
. XI

. 1946
.1946

. ÜH.ı
.1946
. 1915

0 .

XI . 1945

0.
5.
G.
29.

.1946
. 1945
.1946
. 1946
.194G
.1945
.1946
.1946
. 1946

1!
XI
11
IV
C. 11
5. XI
(i. 11
29. IV
29 . IV

58 a.g.e., 499-500. ss.
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İsparta

Milletvekili özde ma r (Hüsnü)

istanbul

Berksoy

1,5 ay hastalığına binaen

6 . Tl . 1945
2 8 . X I . 1945

(Ur. Kemal

Cenap)

1 ay hastalığına binaen

İstanbul

»

Cimcoz (Salâh)

2 ay hastalığına binaen

5. NI .

İstanbul

*

Cimcoz (Salâh)

•J ay hastalığına binaen

6 . 11 . 1015

İstanbul

>

Cimcoz (Salâh)

2 ay babalığına binaen

2!). IV . HI4G

Kastamonu

>

Çorak (Hilmi)

2 ay hastalığına binaen

2 9 . IV . 194G

Kırşehir

>

Çobaııoğlu ( F u a d )

2 ay

2ü . IV . 1946

Konya

>

Gökmea (Fotin)

1 ay mazeretine binaen

21)'. IV . 1946

Konya

mazeretine binaen

Okay (Kasam)

15 gün mazeretine binaen

2 8 . X I . 1945

Kotalıya

>

Benli (Halil)

1 ay hastalığına binaen

2 8 . X I ' . .1945

Kütahya

»

Uşaklı (Ömer Bedrettin) 2 ay hastalığına binaen

Kütahya

>

Manisa

»

E d g ü e r (Rıdvan Nafiz)

1 ay hastalığına binaen

6.

.Manisa

»

Karaosmaıı (Kani)

2 ay hastalığına binaen

Uşaklı (Ömer Bedrettin) 2 ay hastalığına binaen

Muğla

>

Karanıuğla (Cemal)

Muğla

>

Mentcşeoğlu (Feridun

2 8 . XI

194:ı

6 . 11 . |94fi
1

194li

2 ay hastalığına binaen

5 . X I , ıwr,
5 . X I . 1945

20 d i n mazeretine binaen

2 8 . X I , I91*ı

2 ay hastalığına binaen

2 9 . IV . I94fi

Osman)
Muğla

»

Menlcşeoğlu (Feridun
Osman)
Kılıcoğlu (Hakkı)

2 ay hastalığına binaen

5 . X I .194'»

.Muş

Muş
»

Kılıcoğlu (Hakkı)

2 ay hastalığına binaen

6 . II ,194(i

Niğde

>

Talay (Dr. Rasim Ferit) 2 ay hastalığına binaen

5.

Niğde

>

Talay (Dr. Rasim F e r i t ) 1 ay mazeretine binaen

0 . D . 194 (i

Tepeyran

(Hazim)

2 ay hastalığına binaen

5 . X I . 194."»

Niğde

>

Tepcyrau

(Hazim)

2 ay hastalığına binaen

6 . 11 . 194li

Niğde

>

Tepeyran

(Hazim)

2- ay hastalığına binaen

2!). IV .19411

Niğde

xr

. UM-'.

Ordu

>

Ajcyazı (Şevket)

2 ay hastalığına binaen

5 . XI .194:»

nnhı

>

T a r c a n (Selim Sırrı)

2 ay hastalığına binaen

2 8 . XI . 194.'»

Ortln

>

T a r c a n (Selini Sırrı)

10 gün hastalığına binâen

Tarcan (Selini Sırrı)

2 ay hastalığına binaen

2i), IV . 194'i

Çam (Salâhattin)

2 ay hastalığına binaen

T» , XI . P.»U.

Kitapçı (Kâmil)

1.5 ay mazeretine binaen

r. . 11 . 194ıi

Ordu
Seyhan

>

Sivas

G, 11 . 1941!

Sivas

Sadak (Necmettin)

1.5 ay mazeretim* binaen

29 , ıv ,194-i

Tokad

Erişken (Resai)

1.5 ay hastalığına b i n a m

5 . XI . 194''

Boztepc (Halil Nilıad)

2 ay hastalığına binaen

5 . X I . 1*115

Boztepo (Halil Nilıad)

2 ay hastalığına binaen

(i . 11 . İSMİ

Tr.-1b7.0n

Boztepe (Halil Nihadi

2 ay hastalığına binaen

2!l . IV . 1946

Ym

Berker

1 ay hastalığına binaen

Van

Boya (Mfmib)

2 ay hastalığına binanı

fi. n .1946
fi. 11 .1946

Boya (Müııib)

2 ay hastalığına binaen

2!» . IV .191«"

Trabzon
Trabzon

»

Van

»

(Nilıad)

Karslıoğlu

(Yusuf

20 gün hastalığına binaen

fi. 11

. 194C

Duygu)
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Milletvekilliği Dokunulmazlığı
Üçüncü Toplantı içinde Milletvekilliği dokunulmazlıklaruırn kaldırılması söz konusu

olanlar hakkındaki uygulanan işlemler aşağı,
da gösterilmiştir:

İkinci Toplantıdan Kalanlar
Malatya

Dr. Ozelçi (Cafer)

Görevini kötüye kul- Kovalama ve yargılanmasılanm ak
nm Dönem sonuna bırakıl
masına 9 .1.1946 tarihinde
karar verilmiştir.

Üçüncü Toplantı İçinde Gelenler
Antalya

Antalya

Antalya

Balıkesir

Dahkesir

Balıkesir

Diyarbakır

istanbul
İstanbul

Çankaya (Mesut)

Görevini kötüye kul- Kovalama ve yargılatımasılanmak
nın Dönem sonuna bırakıl
masına 9.1.1946 tarihinde
karar verilmiştir.
Çankaya (Mesut)
Görevini kötüye kul Kovalama ve yargılanmasılanm ak
um Dönem sonuna bırakıl
masına 9 .1.1946 tarihinde
karar verilmiştir.
Çankaya (Mesut)
KanunKuz işlem ve hare- Kovalama ve yargılaııoıasıketlerde buluumak
nın Dönem sonuna bırakılmasına 12 . VI . 1046 tariİlinde karar verilmiştir.
Karan (Hayrettin)
Hakaret
Kovalama ve yargılanması
nın Dönem sonuna bırakıl
masına 9.1 .1946 tarihinde
karar verilmiştir.
Küçükler (Hulusi)
Tahkir
4. II. 1946 tarihinle Hükü
met tarafından geri alınmış
tır.
Küçükler (Hulusi)
Tahkir
Milletvekili seçilmediğinden
9. VIII. 1946 tnriMndellü.
kümete gönderilmiştir.
Bıkit (Rüştü)
Apartmanının bir daire- 9 .1.1946 tarihinde Bükü
sün yüksek para ile ki- met tarafından geri alınnnşraya vermek
tır.
Dr. Berksoy (Kemal Cenap) Tahkir ve düğmek
Komisyondadır.
Yalçın (Hüseyin Cahit)
Tahkir
Komisyondadır.

59 a.g.e., 491-492. ss.
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Kars

Köprülü (Fuad)

Asılsız haberler yayın Komisyondadır.
lamak

Kayseri

Toker (Nazmi)

Görevini kötüye kullan
mak

Kovalama ve yargılanması.
İlin Dönem sonuna bırakılımısıiııı 9 . 1 . 1J14G tarihinde

Sivas

Kitapçı (Kâmil)

Niğde

Dolunay (Rifat)

Siird

Kılıçoğlu (Emin)

Tekirdağ

Apak (Kahnıi)

karar verilmiştir.
tiiîivvini kötüye kullan- Kovalanın ve yargılanması
nın Dönem sonuna hıı-akılinak
ıııasıııa 9 . 1 . 1916 haininde
karar verilmiştir.
Görevini kötüye kul Kovalama ve yargılanması,
um Dönem sonuna bırakıl
lanmak
masına 9 . 1 . 1946 tarihinde
karar verilmiştir.
Matbuat Kanununa ay Milletvekili seçilmediğinden
».VIII. 1946 tarihinde Hü
kırı hareket
kümete gönderilmiştir.
Komisyondadır. »
Tahkir

Milletvekilleri Tarafından Meclis Dışında Yapılan Görevler

6

Birleşmiş Milletler Yardım Derneği Konferansı

<(

Samsun Milletvekili Cemü Büsel Brük
sel'de toplanan Birleşmiş Milletler Yardım

Derneği Konferansına giderek Konferansın
sonunda geri dönmüştür.

Milletlerarası Parlâmentolar Birliği Türk Grubu
1. — 25 Nisan 1946 tarihinde Kopenhag'
da toplanan Parlâmentolar Birliği Konseyine,
Seyhan Milletvekili General Naei Eldeniz ile
Elâzığ Milletvekili Fazıl Ahmet Aykaç Par
lâmentolar Birliği Türk Grupu adına katıl

mışlardır.
2. — Milletlerarası Parlâmentolar Birliği
Türk Grupu aşağıda adları
killerinden kurulmuştur:

yatılı Milletve

>}

60 fug.e., 492. s.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel İdare Kurulu, CHP Teftiş Bölgeleri,
Parti Grubu ve Çalışmaları, CHP Müstakil Grubu ve Çalışmaları,
Demokrat Parti ve Müstakiller
61

Koraltan ve 22 . I . 1946 tarihli karariyle
de Manisa Milletvekili Hikmet Bayur) un
çıkanlmasiyle, (20 . XII . 1945 tarihinde An
talya Milletvekili Cemal Tunca nm, 14 . II.
1946 tarihinde Kırşehir Milletvekili Fuad
Çobanoğlu'nun, 9 . İÜ . 1946 tarihinde de
.Eskişehir Milletvekili Emin Sazak'm) çekil
mesiyle uye adedi 444 e inmiştir.
Çekilen ve çıkarılan Milletvekillerinden
dördü Demokrat Partiye katılmış olduğundan
bu Partinin tiye adedi 6, ve H. Bayur ba
ğımsız kaldığından Bağımsız milletvekilleri
de 5 olmuştur. [*].

Büyük Mecliste Parti olarak ötedenberi
yalnız Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Büyük
Millet Meclisinde, Yedinci Dönem üçüncü
Toplantı yılıma 7 . 1 . 1946 tarihinde kuru
lan, Demokrat Parts ile birlikte halen iki
parti bulunmaktadır.
Halk Partisinin üye sayısı 415 iken,
11 Mayıs 1948 tarihinde toplanan Olağanüstü
Kurultayı karariyle lâğvedilen C. H. P. Müs
takil Grupunun 34 üyesinin katılmasiyle bu
miktar 449 a yükselmiş ve yine bu toplantı
yılı içinde C. H. Prtisinden (C. H. P. Mec
lis Grupu Genel Kurulunun 27 . XI . 1945
tarihli karariyle İçel Milletvekili Refik

Cumhuriyet Halk Partisi
Genel İdare Kurulu [**]
Kanan

(Kafi Atuf)
f Ali)
(Tahsin)
(Atıf)
(Ali Rıza)
(batma)
(.M. ütisrev)
{Bekir)
(Ruhini)
(Kemal)
(Sedat)
(Alâcttin) [lj

Taşkapıh
Banguoğlu
Akgüç
Eren
I)r. Mcnıik
Göle
Kaleli
Köken
Turan
Çıırarah
Tiridoğlu
H

Kırklareli MilletV'
>
Afyan
Bingöl
>
Bursa
>
»
Çoruh
>
Edirne
Erzurum
»
Gazianteb
İzmir
İsparta
>
Konya
Kütahya

*

Viueltiş:

Yedinci

Dönem

İkinci

(Aydtn

Milletvekili

olduğundan

esas üye

nı havariyle
kardmış

Toplantı

yıhnın

Adnan
adedi

21 . IX

Menderes

417 den

. 1945

tarikinde

ve Kort

415 einmiş

C. II. P. Genel

Milletvekili

Fuad

v* Bağımsızlar

Başkanlık

Köprülü)

da 4 den

Diva

Partiden

6 ya çıkmış

pbulun

maktadır.
[••]
da

S

. 17.

1913 tarihinde

toplamın

K/NHCI

Kurultayın

15 .

17 .

1943

besinci

tarildi

toplantısın'

seçilmişlerdir.
11] C. / / . P. İstanbul

yük

Millet

Meclisi

Milletvekili
Genel'

Alâettin
İdare

Onaran

fettişliğine
14 .VI

Tiridoğlu

Kurulunda

Kurulu

tâyin

açılan

Başkanı

seçilmesi

Konya

üzerine

Milletvekili

arılan

yerin*

Tev(ik
8 . XI

Fikret

. 1945

Süay'm

tarihinde

Bü
Kütahya

edilmiştir.

üyeliğe

de 13 . XI

. 1945

tarihinde

tsmir

Milletvekili

Halid

seçilmiştir.

2 . V . 1946
İstanbul

ili İdare

Başkanvekilliğine

İli

İdare
tâyin
. 1946

tarikinde
Kurulu

İstanbul
Başkam

Parti

Başkanlığı

Kütahya

ile Müfettişlik

Milletvekili

Alâettin

görevleri
Tiridoğlu

ayrılmış
İstanbul

ve

C. H.

C. H. P.

P.
Mü

edilmiştir.
tarihinde

ds İstanbul

Parti

Müfettişliği

kaldırdmıştır.

61 a.g.e., 495 - 518. ss.
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Usla
Kitaba
Barutçu
Erişirgü

(Feyzullah)
(Hüsnü)
(Faik Ahmed)
(M. Emin)

Manisa Milletvekili
Muğla
>
Trabzon
>
Zonguldak
»

C.H.P. Teftiş Bölgeleri ve Müfettişleri
Bölge adı
Ankara
Antalya
Aydm
Balıkesir
Diyarbakır
Kdirne
Elâzığ
Erzurum
Gazianteb
İzmir
Kayseri
Kocaeli
Konya
Muş
.Samsun
Seyhan
Sivas
Trabzon
Zongıddak

Bölge içindeki iller
Am ara, Çankırı, Eskişehir
Anta. -â, İsparta, Burdur
Aydm, Muğla, Denizli
Balıkesir. Çanakkale, Kütahya
Diyaı-bakn Mardin, Siird, Urfa
Edime, Tek.-dağ, Kırklareli
Elâzığ, Tuneı'i, Bingöl
Er/urum, Erziı.*an, Kars, Ağrı
Gazianteb, Maraş Malatya
İzmir, Manisa
Kayseri, Kırşehir, >\ zgad. Çorum
Kocaeli, Bolu.Bilecik, ^ursa
Konya, Afyon, Niğde
Muş. Bitlis, Van, Hakkâr.
Samsun, Ordu, Giresun
Seyhan, Hatay, İçel
Sivas, Tokad, Amasya
Trabzon, Rize. Çoruh, Gümüşane
Zonguldak, Kastamonu, Sinob

Müfettişin adı

Seçün yeri

Seler (Cabir)
Barlas (Cemin
Dr. Büyge (Fazıl)
Güreli (Recai)
Gürel (Ahmet)
Tümııen (Cemil)
KarslıoğUı (Yusuf Duygu)
Ertan (Muhtar)
Aydar (Kâzım)
Dr. Satır (KemaJ)
Bekata (Hıfzı Oğuz)
Dr Selgil (Ahıued Hamid)
Sandal (Vehbi)
Kalfagil (Feyzi)
Dr. Kazaneıoğlu (Cemal)
Binal (Muhsin Adil)
Yiğitoğlu (Ali KeıuaO
Çelik (Kemal)
Torgut (Şevket)

Gümüşane (1]
Gazianteb
Kocaeli [3]
Gümüşane
Zonguldak
İsparta [1] 12]
Yozgad
Bitbs
İsparta
Seyhan [3]
Ankara
Afyon K.
İstanbul
Erzincan
Corum
Konya [2]
Amasya
Seyhan
Kırşehir

(1] 1 . XII . 1945 tarihinde Gümüşane Milletvekili Cabir Selek ile İsparta Milletvekili Cemil
Tüzemen'm, Parti müfettişliklerinden çekilmeleri ve yeniden bir teftiş bölgesi yapılması üzerine açı
lan üç müfettişlikten Seyhan bölgesine Muğla Milletvekili Cemal Karamuğla/ îzmir bölgesine, îzmir
Milletvekili Dr. Kâmran örs, ve Hatay bölgesine de Tekirdağ Milletvekili Rahmi Apak tâyin edilmiş
lerdir.
[2J 11 . 1 . 1946 tarihinde lıastahğından ötürü görevine bashyamayan Partimiz Seyhan Bölgesi
Müfettişi Muğla Milletvekili L'eınal Karamuğla'nın yerine Denizli Milletvekili Abidin Ege ve açık
bulanan Edirne bölgesi müfettişliğine de Konya Milletvekili Kâzım Okay tâyin edilmişlerdir.
[3] 11 : II . 1946 tarihinde îzmir ve Aydın teftiş bölgeleri bölünerek Manisa bölgesi Parti Mü
fettişliğine îzmir Milletvekili Dr. Hüseyin Hulki Cura ve Muğla İlini de içine almak üzere Denizli
Bölgesi Müfettişliğine de Muğla Milletvekili Cemil Karamuğla seçilmişlerdir.
(Dr. Şeref ettin Biirge Ay dm'da kalmıştır).
1 . 17 . 1946 tarihinde Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beketa ve Yozgad Milletvekili Yusuf
Duygu KarsUoğlu müfettişlikten çekilerek yerlerine:
Bolu Milletvekili Dr. Zihni ülgen, Trabzon Milletvekili Milat Aydın, Ağrı Milletvekili Hüsamet
tin Tuyaç, Gümüşane Milletvekili Şeçket Erdoğan, Kırkhnli Milletvekili Şevket Ödül, îçel Millet
vekili Turhan Cemal Beriker ve Balıkesir Milletvekili Muzaffer Akpınar, Parti Bölge Müfettişlik
lerine tâyin edilmişlerdir.
8 . VI . 1946 tarihinde Kastamonu Müfettişi bulunan Kâzım Aydar yeni ihdas edilen İsparta
Bölgesi Müfettişliğine, Kastamonu Bölgesi Müfettişliğine de Sivas Milletvekili Hikmet Işık, Antalya
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Parti Grubu
a) Cumhuriyet Halle Partisinin Meclis Grupu İdare Kurulu aşağıda adlâri yanlı Milletvekille
rinden kurulmuştur.
Okraen (Mümtaz)
Pcker (Recep)
Abadan (Yavuz)
Tugay (Şefik)
İnan (Atıf)
Dr. Kahraman (Galib)
Dr. .Örn (KAmraıı)
Kaplan (Rasih)
Dalta (Tahsin)
Oral (Cavid)
yirer (Reşat Şemsettin)

Ankara
Kütahya
Eskişehir
İçel
Çankırı
Antalya
İzmir
Maraş
Rize
Seyhan
tfivas

Milletvekili Başknnvc
»

»
»

>

»

Kâtip
»

Veznedar
Üye
> İH

>

>

>

»

>

»

Bölgesi Müfettişliğinden ayrılan Gazianteb Milletvekili Cemil Said Barlas 'ın yerine Amasya Millet
vekili Esat Uras tâyin edilmişlerdir.
14. VI. 1946 tarihinde Kars Milletvekili Cevad Dursunoğlu ile Tokad Milletvekili Galib Pekel müfet
tişliğe tâyin edilmişlerdir.
25. VII. 1946 tarihinde :
Amasya Milletvekili Esat Uras, Zonguldak Milletvekili Ahmed Gürel, Bitlis Milletvekili Muhtar
Ertan, Konya Milletvekili Muhsin Adil Binal, Erzincan Milletvekili Şükrü Sökmensüer, Ağrı Mil
letvekili Hüsamettin Tugaç, Sivas Milletvekili Hikmet Işık, Tokad Milletvekili Galib Pekel, İstan
bul Milletvekili Vehbi Sandal, Erzincan Milletvekili Fevzi Kalfagil, Amasya Milletvekili A.
Kemal Yiğitoğlu, Kırşehir Milletvekili Şevket Torgut, İsparta Milletvekili Kâzım Aydar, Kars
Milletvekili Cevad Dursunoğlu ve Muğla Milletvekili Cemal Karamuğla Müfettişlikten ayrılmış
ve hâlen bugüne kadar yerlerine kimse seçilmemiştir.
[1] İzmir Milletvekili Dr. Kâmuran Örs un I. XII. 1945 tarihinde İzmir bölge müfettişliğine tâyini
ile açılan yerine Genel Kurulun II. XII. 1945 tarihli toplantısında Bingöl Milletvekili Feridun
Fikri Düşünsel seçilmiştir.
[2] Ankara Milletvekili Mümtaz Ökmen 'in Adalet Bakanlığına tâyini ile açılan yerine Genel Kurulun
9. IV. 1946 tarihli toplantısında Konya Milletvekili Saffet Arikan seçilmiştir.
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b)

Parti Grupunun

çalışmaları hakkında aşağıdaki bildirimler basında yayiBİaamıttır:

1. - C. H. F. Meclis Grupn Genel Kurulu
bu gün (31 . X . 1945) saat (10) da Başbakan
ve Parti Genel Başkanvekili Şükrü Saraçoğlu'
uiıu Başkanlığında toplannrıtıı.
Gündemde Büyük Millet Meclisi Başkanlık
Divanı Parti Adaylariyle C.H.P.Meclis Grupu
Başkanvekillerinin ve Grup îdare Kumlu üye
lerinin seçimi vardı. Bu seçimler. Parti Başkan
lık Divanınca îiday gösterilmeksizin yapılmıştır.
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için ço
ğunlukla Çankırı Milletvekili Mustafa Abdülhalik Renda, Meclis Raşkanvekillikleri için ço
ğu ıüukla Sivas Milletvekili Şemsettin Günaltay,
Konya Milletvekili Fikret Sılay, Sinob Millet
vekili Cevdet Kerim tncedayı; Meclis İdareci
üyelikleri için çoğunlukla Ağrı Milletvekili Ha
lid Bayrak; Malatya Milletvekili Mat talip öker
ve Mardin Milletvekili İrfan Ferid Al paya vc
Meclis Başkanlık Divanı Kâtipleri için yine ço
ğunlukla Samsun Milletvekili Naşit fırat Kü
tahya Milletvekili Vedit Uzgüren; Tunceli Mil
letvekili Necnıeddiıı Sahir Sılan; Kocaeli Millet

vekili Sedad Pek; İçel Milletvekili Dr. Muhtar
Berker Parti adayı seçilmişlerdir.
C. H. P. Meclis Grupu Başkanvekillikleri için
yapılan seçimler sonunda Ankara Milletvekili
Mümtaz öknıcn, Kütahya Milletvekil" Recep
Peker, çoğunlukla seçilmişlerdir.
Oturama yeni seçilen Başkanvekili Mümtaz
ökmen'in başkanlığında devam olunarak Parti
Grupu İdare Kurulu üyelikleri için de seçim ya
pılmış neticede çoğunlukla Rize Milletvekili
Tahsin Bekir Balta, İzmir Milletvekili Dr. Kara
ran Örs. Çankırı Milletvekili Atıf İnan, Sivas
Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer. Seyhan Mil
letvekili Cavid O rai, Eskişehir Milletvekili Ya
vuz Abadan, Antalya Milletvekili Dr. Galip
Kahraman, İçel Milletvekili Şefik Tugay ve Ma
raş Milletvekili Rasih Kaplan seçilmişlerdir.
Bu seçimlerin her birinde ayrıca bir çok Mil
letvekilleri de oy almışlardır.
Gündemde başka konu olmadığından oturu
ma saat (17,15) de son verilmiştir.

2. — C. H. P. Meclis Grupu Geuel Kurulu 6 . lisinin ara vermesinden bu güne kadar geçen ve
XT. 1945 salı günü Başkanvekili Kütahya Mil memleketimizi ilgilendiren siyasi olaylar hak
letvekili JRecepPeker'in başkanlığında toplandı.
kında açıklamalarda bulundu ve sorulan eeOturum açıldıktan ve geçen toplantı tutanak vabladı.
öz<*ti okunduktan sonra söz alıp kürsüye gelen
Gündemde görüşülecek başka madde olmadı
Dışişleri Bakanı Hasan Saka Büyük Millet Mec ğından saat (17) de oturuma son verildi.

3. — C. IT. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
20 . XI . 1!)4"> Salı günü Başkanvekili Ankara
Miilletvekili Mümtaz ökmen'in başkanlığında
toplandı.
Oturum açıldıktan ve geçen toplantı tuta
nak özeti okunduktan sonra Parti tüzüğünün
124 ncü maddesi gereğince Müstakil Grupuu da
iştirakiyle ve gizli oyla Haysiyet Divanı seçi
mi yapıldı ve neticede Gl. Neci Eldeniz Sey
han, Dr. Mustafa Cantekin Çornın, Ali Rana
Tarhan İstanbul, Münir Çağıl Çorum, Ziya Karamursal İstanbul, Dr. Sainı Ali Dilemi e Rize

ve Dr. İbrahim Tali öngören Diyarbakır'ın ka
zandıkları bildirildi. Bundan sonra Kastamo
nu .'Milletvekili Abidin Binkaya'nın ekspres
tren biletlerinin ve yer numaralarının satışına
ve yaz mevsiminde çoğalan yolcuların daha iyi
taşınması için tedbirler alınmasına dair öner
gesi ile Sivas Milleltvekili Hikmet Işık'ın Er
zincan demiryolundaki tren çarpışması, deniz
ve kara ulaştırma işlerinin düzenlenmesi hak
kındaki önergesinin konuşulmasına geçildi.
önerge sahiplerinin açıklamaları dinlendik
ten sonra söz alan Ulaştırma Bakam; üzerinde
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durulan konular ve bilhassa mevcut ulaştırma
araçlarının yetersizliği karşısında yıldan yıla
açılıp genişlelyeen yolcu ve eşya taşıma işi üze
rinde uzun uzadıya izahlarda bulundu. Son
yıllarda birçok güçlüklerle dışardan satm alı
na billen malzemenin ihtiyacı karşılamaktan
uzak olduğunu da açıkladı.
Bundan soma söz alan hatipler Baktınuı
araç yetersizliği esasına dayanan fikirlerini
doğru bulmakla beraber mevcut zorluklar ve
güçlüklerde tedbir ve idare bakımından ta

mamlanacak noktalar olduğunu belirttiler ve
tavsiyelerde bulundular. Grup üyelecri tara
fından yapılan sorulan da cevaplıyan Ulaştır
ma Bakanı son söz olarak üyelerin tedbirler
hakkındaki mütalâalarını not ettiğini ve ulaştınına işlerinin her gün biraz daha eşleşti
rilmesine çalışacağını söyledi.
Du konuşmaların mümkün olduğu kadar
geniş bir halde yayınlanması için veriien öner
ge kabul edilerek saat (18,30) <3a oturuma son
verildi.

4- C. H. P. Meclis Grupu Genel Kumlu
nun 20 . XI . 1945 tarihli kominikesinde yayın
lanacağı bildirilen Ulaştırma işleri hakkında

ki tutanak Ulus gazetesinin 1945 aralık 4 - 11
gün ve 8752 - 8759 sayılı nüshalarında yayın
lanmıştır.

5. — C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu 27 . kadaşlariyle çoğunluk arasındaki anlaşmazlığın
XI. 1945 Sah günü Başkanvekili Kütahya Mil Parti esaslarına riayetsizlikle sorumlu kılınma
letvekili Reeeb Peker'in Başkanlığında top sına sebep teşkil edemiyeceğini ve kerkesin Par
tinin mazisine intisap hakkı korunmak snretiylandı.
lo çıkarma kararma lüzum kalmadan dostça bir
Oturum açıldıktan soma geçen toplantı tu
tanak özeti okundu. Gündemin birinci madde aynime yolunu birlikte mütalâada isabet ola
sinde içel Milletvekili Refik Koraltan'ın Va cağını ifade ile kendisini savunmuştur.
tan Gazetesinin 2 Ekim 1945 tarihli sayısında
Refik Koraltan'ın savunmasından sonra söz
çıkan demecindeki düşünce ve sözlerinin, Parti
alan birçok milletvekilleri, C. IT. Partisine men
Tüzük'ü hükümlerine göre kendisinin Partiden
sup ve Parti adayı olarak Milletvekili seçilmiş
çıkarılmasını gerektirdiği hakkındaki Parti Ge
olan Refik Koraltan'ın Parti Tüzük'üne, Parti
nel idare Kurulunun Genel Başkanlık Divanı
esaslarına ve Genelbaşkanlık Divanı kararları
tarafından Grupa havale edilen karan vardı.
na saygı göstermekle mükellef olduğu halde
Parti Genel İdare Kurulunun bu karan ve içel
kendisinin
bu esaslardan ayrılarak muhalefet
Milletvekilinin yazılı savunması okunduktan
sonra söz alan Refik Karaltan, evvelce Partiden safının savaş vasıtası olduğu belli olan bir ga
çıkarılmış olan Adnan Menderes ve Fuad Köp zetede arkadaşlan hakkında Partinin Tüzük hü
rülü haklarında Parti Divanınca alınmış olan kümlerine göre yetkili olduğuna şüphe olmıyan
çıkarma kararının, Partili Milletvekillerinin en yüksek kademeleri tarafından verilmiş olan
fiil ve hareketlerinin Tüzük'e ayrılık bakımın çıkarma kararan yetkisiz bir heyet tarafından
dan tezekkürü ve icabında ceza tâyini husus verilmiş yersiz bir karar gibi göstermek iste
larının ancak Parti Meclis Grupuna ait olması diğini, Refik Koraltan'ın eyleminin, son zaman
hasebiyle Tüzük hükümlerine aykm olduğunu larda beliren aynlık hareketlerinin gelişen ve
ve maksadının bu husus hakkında Yüksek ma devam eden bir açıklaması olduğunu, bu hareket
kamlara! dikkatini çekmek bulunduğunu, Va lerin Tüzük hükümlerine aykırı ve Tüzük hü
tan Gazetesinin yayımlarını gidilmesi gereken kümlerine göre ağn* cezayı gerektirir mahiyette
yolu gösterir mahiyette telâkki ettiğini, Tüzük, olduğunu birçok delillerle tesbit etmişlerdir.
hükümlerini anlayış bakımından kendisi ve arBu konuşmaların sonunda Başkanlığa veri-
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jen bir önerge gereğince oya başvurularak Refik Koraltan'ın savunmasının esas ve usul bakımından yersiz olduğuna ve kendisinin C. H. P.

Meclis Grupundan çıkarılmasına ve bu kararın
Genel başkanlık Divanına arzına (1) oya karşı
(280) oyla karar verilmiştir.

6.— C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
4 . XII . 1945 Salı günü Başkanvekili Ankara
Milletvekili Mümtaz Okmen'in Başkanlığında
toplandı.
Oturum açıldıktan ve geçen toplantı tutanak
özeti okunduktan sonra kürsüye gelen İçişleri
Bakanı Filimi Uran, bu sabah İstanbul'da iki
üç bin kişi kadar tahmin edilen Üniversite öğ
rencisinin küçük gruplar halinde Tan matbaası
önünde toplanarak matbaayı taşlamak suretiyle
eamlaruıı kırdıklarını, defter ve kâğıtları yak
tıklarını ve bundan sonra karşı yakaya geçerek
Taksim meydanında Üniversitenin bu bölgede
bulunan diğer fakülteler öğrencileriyle birleşerek
Lâ Türki vc Yenidünya gazeteleriyle Görüşler
dergisinin basılmakta olduğu binaya ve kızıl
dergiler satan «Berrek> adında bir kitapçı dük
kânına giderek bu dükkânda da tahripler yaptık
larını vc oradan gene üç grup halinde İstanbul
tarafına geçerek Ankara caddesinde kızıl dergiler
satan ve bazı kimselerin toplantı yeri olan A.
B. (.'. isminde ve Raşit adında birine ait bir
kitapevini tahrip ettiklerini ve sonra Beyazıt'a
giderek Lena isminde bir kitapevinin levhasını
indirdiklerini, bazı tramvay arabalarına ve du
varlara kahrolsun Seıteller, kahrolsun Komü
nizm ibaresini taşıyan levhalar astıklarını, em
niyet memurlarının bu sırada nümayişçüeri adım
adını takip ettiklerini, başkaca bir hâdise cere
yan etmediğini, tahkikatın devam ettiğini ve

öğrenildikçe son safhalar hakkında Grupa bilgi
verileceğini söyledi.
İçişleri Bakanı dinlendikten sonra söz alan
Milletvekilleri, Bakanın açıkladığı konu üzerin
de uzun uzadıya tahlüler yapmışlardır. Bilhassa
son günlerde hızını ve saldırgan gayretini artı
rarak tanı hüviyetli bir tahrik cephesi halinde
ortaya çıkan bazı gazetecilerin hareketini bu
olayda en büyük tahrik unsuru olarak mütalâa
etmişlerdir. Bu vesileden faydalanan bazı ha
tipler yurt hizmetinde tam feragatli bir çalışma
cihazı olarak iç ve dış büyük sarsıntılar arasın
da Milletin siyasi olgunluğu için rebberlik eden
C. H. Partisinin derece derece bütün örgütlerine
saldırmaktan başlıyarak Devletin en yüksek şe
ref ve iktidar makamı olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin mânevi şahsiyetini yaralamak cü
retine kadar azıtan yazıların mesullerini kanu
nun takibine vermek hususundaki isteklerini Hü
kümete bildirmişlerdir.
Söz alan Başbakan Hükümetin, geniş demok
rasi anlayışını kökleştirmek için bu yayın karşı
sında sükünetîi ve sabırlı bir hareketi tercih ettiğini ve kanun gözünde suç delili bulunanların
dosyalarını kanunun takibine vereceklerini söy
lemiştir.
Bu konuşma soua erdiği zaman vakit geçmiş
olduğu için gündemdeki işleri görüşmek üzere
toplantmın Aralık ayının yarınki beşinci Çar
şamba gününe bırakılmasına karar verilmiştir.

7. — C. H. P. Meclis Grupu 5 . XH . 1945
çarşamba günü Başkanvekili Ankara Milletve
kili Mümtaz okmen'in Başkanlığında toplandı.
Oturum açıldıktan ve geçen toplantı tuta
nak özeti okunduktan sonra gündemde bulunan
Maraş Milletvekili Rasih Kaplan'm, sabun ve
zeytinyağı hakkındaki önergesine cevap vermek
üzere söz alan Ticaret Bakanı Raif Karade
niz, harbten önce zeytin rekoltemizin zeytin

yağı ihracına imkân verir bir derecede bulundu
ğu halde harb yıllan içinde Ordu istihlâkinin bir
kaç misli artması ve diğer yağların yetersizliği
dolayisiyle şimdiye kadar zeytinyağı istihlâki
az olan bölgelerde de zeytinyağı istihlâkinin ge
nişlemesi sebebiyle rekolteniu bu günkü ihtiyacı
karşılayamadığını, Ordunun ve halkın zeytinya
ğı ihtiyacının temini için zeytinyağı üzerinde
tahdit kararları alındığı, son günlerde ba«U-
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yan sabun darlığının ise geçen mahsnl yılında
elde edilen stokların sene sonu olması selıebiylc
tükenmesinden ileri geldiğini, şimdi fabrikaların
kampanya başı olması itibariyle faaliyete geç
tiklerini re bu arada bakanlık hesabına yaptırı
lan sabunların da büyük müstehlik şehirlere sevkedilerek satışa arzedihuiş olması dolayisiyle
darlığın hafiflediğini söyledi.
Bundan soma söz alan önerge sahibiyle bazı
Milletvkilleri, sabun re zeytinyağı sıkıntısının,
daha ziyade tahditlerden ileri geldiğini ve bun
dan faydalanan karaborsacılar tarafından suni
olarak yaratıldığını ve yüksek fiatla istenildiği
kadar zeytinyağı ve sabun tedariki mümkün ol

duğunu, yine rekoltenin geçen seneye göre beş
on bin ton kadar fazla buıınduğmuı ısrarla be
lirterek zeytinyağı ve sabun hakkıdaki tahdit
ledir kaldırılmasını istediler.

8. — C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
11 . XIf . 1945 salı günü Başkanvekili Kütahya
Milletvekili Itecep Peker'in Başkanlığında top
landı.
Oturum açıldıktan ve geçen toplantı tutanak
özeti okunduktan sonra Grup İdare Kura
lımda acık bulunan bir üyelik için gizli oyla
seçim yapılmasına başlandı ve neticede Bingöl
Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in (224)
oyla bu üyeliğe seçildiği anlaşıldı.
Bundan sonra, geçen hafta zeytinyağı ve sa
bun satışlarındaki tahdidin kaldırılması konusu
üzerinde yapılan konuşmalara devam edilerek
ilk sözü alan Ticaret Bakanı, geçen toplantıdan
sonra Hükümetçe durumun yeniden incelendiği
ni ve bu yılki zeytinyağı ve sabun satışlarının
tâbi olacağı sistemin Grup Genel kurulu kararına
bırakıldığını vo Grupça verilecek kararın Hü

kümetçe aynen tatbik edileceğini söyledi ve
özel önemi bulunan bu konu üzerinde hesaplara,
biliş ve görüşlere dayanan geniş konuşmalardan
sonra zeytinyağı ve sabun satışları üzerindeki
tahditlerin kaldırılması teklifi kabul edildi.
Diğer nebati yağların satışlarının da serbest
olması için verilen önerge, Hükümetçe açıklan
mış olan sebeplerden ötürü bu yıl pamuk çe
kirdekleri üzerinde yapılmış olan elkoyma mua
melesine tesir yapmamak kaydı altında kabul
edildi
Gündemin bu parçası bittikten sonra Dışiş
leri Bakam, günün siyasi olayları üzerinde açık
lamalar yaptı ve Milletvekillerinin sorularım
cevaplandı. Vakit geçmiş olduğu için gündemde
bulunan diğer konuların konuşulması, 13 . XII .
1945 Perşembe günü öğleden sonraya bırakıla
rak toplantıya son verildi.

9. — C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
13 . XII. 1945 Perşembe günü Başkanvekili Kü
tahya Müktvekili Recep Peker'in Başkanlığın
da toplandı.
Oturum açıldıktan re geçen teplantı tuta*
raak özeti okunduktan sonra gündemde bulunan
kimsesiz bakmışız, yoksul ve aylak çocuklar ko
nusunu inceleyen Parti Grupu Komisyonu rapo
ru okundu. Komisyon, bu raporunda çocuk
dâvasının ana hatlarını esaslı surette mütalaa

etmekte vo memleket çocuklarının geniş bir
yoldan Devletin kontrol ve himayesi altına anıl
masını istemekte idi
Mületvekillerinin rapor esaslarını dest ekli
ydi mütalâalarından sonra Başbakan ve Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanı da söz alarak Hükü
metin görüşünü açıkladılar ve bu konuda Ko
misyonla mutabık bulunduklarım belirttiler.
Konuşmalar sonunda Başkanlığa verilen bir
önerge gereğince Komisyon raporunu» Hü-

Milletvekillerinin bu mütaâalanna karşı Ti
caret Bakam, zeytinyağı ve sabun üzerindeki
tahditlerin kaldırılması hakkında Grup Genel
Kurulunun umumi istek ve temayüllerinin esas
lı olarak gözönünde tutulacağını ve Grupa nıüs]>et bir kararla gelmek için kendisine bir hafta
lık bir zaman bırakılmasını istedi. Bakanın bu
isteği Grupça kabul edilerek oturuma son veril
di.
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kümete verilmesine ve tansan ve malî imkânlar
sözoııüıulti bulundurularak rapor esaslarının

tahakkuk ettirilmesine karar verilmiş ve saat
18 de toplantıya son verilmiştir.

10. - C. H. P. Meclis Grupu Genel Kumlu dikkati eelbeder bir mahiyet arzetmekle bera
15 . 1 . 1946 Salı günü saat (15) te Ankara Mil ber vahim bir durumda olmadığını ve veremle
letvekili Mümtaz ökmen'in başkanlığında top geniş bir ölçüde savaşmak için hazırlanacak
plâna esas olmak üzere bütün memleketi kaplandı.
Kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Vekili Nu siyan bir etüd yapıldığını ve mümkün olduğu
ru! lah Esat Sıımer, dışişlleri ve son günlerin kadar kısa bir zamanda Hükümetin Yüksek
Milletlerarası olayları hakkında etraflı açık Meclise tekliflerle geleceğini söyledi, Tekrar
lamalarda bulundu. Milletvekillerinin bazı ko söz alan Milletvekilleri, Hükümetle beraber
nuların aydınlanması hakkındaki soruları da Halkevleri ve veremle savaş dernekllerûüa UkBaşbakan tarafından cevaplandırıldı.
dire değer çalışmalarına rağmen bu çalışmala
Bundan sonra Malaltya Milletvekili Dr. rın ve mevcut müesseselerin ihtiyaca cevap
Cafer özelçi'nin, yurt içinde verem hastalığı vermekten uzak olduğunu belirttiler. Soft ola
nın önlenmesi için Hükümet tarafından ne gibi rak kürsüye gelen Sağlık ve Sosyal Yardım
tedbirler elındığı hakkındaki önergesi okundu. Bakam, hazırlayacağı tekliflerde Milletvekille
Önerge sahibinin ve Milletvekillerinin izahları rinin dilek ve direktiflerini de göz Önünde bu
dinlendikten sonra söz alan Sağlık ve Sosyal lunduracağını bildirdi.
Yardım Bakam, memlekette verem hastalığının
Saat (19) da oturuma son verildi.

11. — 1. - C. }[. P. Meclis Grupu Genel Ku
rulu 22 . .1 . 1946 Salı günü saat (15) te Kü
tahya Milletvekili Recep Peker'hı Başkanlığın
da toplanarak Maiıbta Milletvekili Hikmet Bayur'un Parti Grupundaıı çıkarılması hakkın
da Grup İdare Kurulu tarafından sunulan ve
tanı sureti aşağıya yazılan tekllifi inceleyerek
karara varmıştır:
Söz alan bir çok hatipler konu üstünde
uzun uzadıya incelemeler yaparak Grup* sunu
lan teklifin lehinde fikirlerini söylediler.
Hatiplerden biri bu kararın alınmaması vc
diğer bir hatip de bir adalet lüzumu olmasa
bile şefkat icabı olarak bu defalık Gruptan çı
karma yerine ihtar cezasının yeter görülmesi
teklifinde bulundular. Konuşmanın sonunda söz
alan Başbakan, idare Kurutu teklifinin Genelkurula «randan evvel Hikmet Bayur'la görü
şerek Büyük Millet Meclisi ile Parti Grupunuıı
itibarına dokunan ifadelerinin ve Parti seçim
esaslarına karşı yaptığı tarizlerin düzeltilmesi
ne fırsat verdiğini ve bu kayıt altında tekrar
Parti arkadaşlığına devam için imkân aradığı

nı ve hu-konuşmalardan müspet bir netice ala
madığını bildirdi.
Bütün söz alanların konuşmaları bittikten
sonra verilmiş olan önergelerden, bu işin bugün
bir karara bağlanması ve cezanın ihtar dere
cesine indirilmesi hakkındaki iki teklif oya ko
narak kabul edilmedi. Son olarak verilmiş
olan onbes imzalı önerge üzerine Manisa Mil
letvekili Hikmet Bayur'un Parti Grupundaıı
çıkarılmasının Genelbaşkanlık Divanına ara
teklifi, açık oya konarak .mevcut (284) üyenin
(280) oyu ile kabul olundu.
Bir Milletvekili ret ve üç Milletvekili de
çekiııser (Müstenkif) oy vermişlerdir. Bu neti
cenin tebliğinden sonra bugünkü konuşmalar
tutanağının yayınlanması hakkındaki önerge
kabul olundu.
D. — C. n . P. Meclis Grupu İdare Kurulu talafından oy t irliğiy^t Genel'Kurula sunulan tek
lifin tam sureti aşağıdadır:
Kamutay'm 17 . XII . 1945 tarihli toplantı
sında 1946 yılı bütçesi görüşüldüğü sırada Hü
kümet işleri hakkındaki görüş ve düşüncelerini
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dilediği gibi açıklayan Manisa Milletvekili Hik
met Bayur, sözlrini bitrirken Büyük Millet Mec
İsinin denetleme görevini yapamadığını, merkez
den ve icra kuvveti tarafından aday gösterme
nin buna sebep olduğunu ileri sürerek Parti Tü
zügünün 27 nei maddesinde tesbit edilen seçin
esaslarını çürütecek sözleri söylemiştir. Bu söz
ler, 18 . XH . 1945 tarihinde normal haftaki
toplantısını yapmış olan idare Kurulunun dik
katini çekmiş ve konuyu gündemine alan idare
Kurulumuz Hikmet Bayur 'un bu hareketini Par
tili mületvekillerinin hareket tarzını gösteren
Parti Tüzüğünün 107 ve 110 nen maddeleri hü
kümlerine uygunsuz "bulmuş ve kendisini oy
birliğiyle sorumlu sayarak, sureti bağlı 20. XII.
1945 tarihli yazı ile savunmasının alınmasına ka
rar vermiştir.
Hikmet Bayur, Grup İdare Kurulunun bu so
rusuna verdiği 21. XII. 1945 tarihli sureti bağ
lı cevapta; kendisini savunmayı gerektiren bir
durumda görmediğini, vicdanı bir görev yap
mış olduğunu, söylediği sözlerin yerinde söyle
nip söylenmeni esinin bir ayrıntı olduğunu ve
Tüzük maddeleri üzerinde bir tartışma zamanı
nın geçmiş olduğunu bildirmiş vc bu sözü ile
Hükümet işlerinde eksik gördüğü noktaların dü
zeltilmesi için her milletvekilinin tabiî olan ser
best tenkit hakkını kullanmakla kalmıyarak
şahsi görüş ufkuna sığdıraınadığı Parti usul ve
esaslarına riayet kaydı ile bağlı kalmıyacağım
anlatmıştır.
Bu cevap üzerine işi yeniden inceliyen Grup
İdare Kurulu, Kamutayıu İS . Xli . 1945 tarihli
toplantısına ait tutanakları da gözden geçirdik
ten ve mesele, üstünde derinliğine ve genişliği
ne tahliller yaptıktan sonra millet ve tarihe kar

şı büyük bir sorumluluk altında bulunan bir si
yasi partinin yalnız inanma esaslarında değil ay
nı zamanda çalışma usullerinde de beraberlikleri
lüzumu üstünde durarak Hikmet Bayur'un suç
lu olduğu neticesine varılmıştır.
Bayur arkadaşımız bir yönden haklı veya
haksız kendisinin Partiden çıkarılacağı gibi bir
sabit fikri Grup Genel Kurulunun 27 Kasım ve
Kamutayın 18 Aralık 1945 tarihli ioplantılaruıda tekrarlamakla beraber öte yönden de Parti
esaslarına göre suç olduğunu bildğinde şüphe
olmayan sözlerle Parti esasları aleyhinde bulun
muştur. Hikmet Bayur'un hareketinin, bilhassa
Partimizin itibamı sarsma yolunda Parti dışın
daki çalışmaların koyulaştığı bir sırada vukuu
bu harekete iştirak mânasını da taşımaktadır.
Hikmet Bayur, bu hareketleryle kendisinin de
şeref sözü ile bağlı bulunduğu siyasi Partinin
esaslarını yeisiz olarak baltalarken aynı zaman
da Mîllî hakimiyetin tek tecelli yeri olan Büyük
Millet Meclisinin mânevi şahsiyetine ve kendi şe
ref arkadaşları olan milletvekillerinin vazife
haysiyetlerine de haksız yere tarizlerde bulun
muştur. Esasen kendi vicdani anlayışı dışında
Parti Tüzüğü ile mukayyet kalamıyacağmı be
lirtmiş olduğu için Parti ile bağlarını bizzat çöz
müş bîr durumda bulunan Hikmet Bayur'un so
rumluluğunu gerektiren bu hareketlerinde «Şid
det sebepleri» görmekte İdare Kurulumuz bir
liktir.
Bu sebeplerle Parti Tüzüğünün 112 nei mad
desine göre sorumlu bulunan Hikmet Bayur'un
Parti Grupundan çıkarılması hakkındaki dü
şüncemizin Grup Genel Kumluna sunulmasına
oy birliğiyle karar verilmiştir.

12. - O. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu- Şubat 5 - 9 gün ve 8815 - 8819 sayılı nüshalarınnun 22 . T . 1916 tarihli korainikesinde. yayu> da yayınlanmıştır,
lanacağı bildirilen Tutanak Ulus gazetesinin 1943
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İS. — C. H. P. Meclis Grupu 29 .1.1946 Salı
günü saat 15 te Ankara Milletvekili Mümtaz ökmen'in Başkanlığında toplandı.
İstanbul Milletvekili Gl. Kâaım Karabekir'in
mfılûlgazilere yardım edilmesi hakkındaki kanu
nun ikinci maddeni gereğince İstanbul'da açılma
sı lâzım gelen Mâlûlgaziler Yurdunun şmıdiye ka
dar açılmaması sebeplerinin izahı hakkındaki
önergesi okundu.
İstanbul Milletvekili önergeye ait izahlar da
bulunarak işin bir tarihçesini yaptıktan sonra
söz alan Milli Savunma Bakanı, malûllerden has
ta olanların tedavilerinin Bakanlıkça bedava ola
rak yaptırıldığını, son senelerde Büyük Meclis
çe neşrolunan kanunlarla malûllerin ve hele
harb malûllerinin aylıklarının benzerlerine nis
petle önemli miktarda artırıldığını ve malûllere

kanunların izin verdiği bütün yardımların yapüdığını, iki aydauberi istanbul'da yirmibeş su
bay ve yirmibeş. eri barındıracak bir yurt tesis
edilerek ilân edildiğini ve şimdiye kadar esastı
bir yurdun kurulmamasının Bakanlığa müracaat
yapılmadığından üeri geldiğini söyledi. Kürsü
ye gelen önerge sahibi Gl. Kâzım Karabekir ve
bazı Milletvekilleri, Cumhuriyet devrinde harb
malûllerine Hükümetçe yapılmakta olan yardım
dan başka ilerisi dc düşünülerek esaslı ve her
türlü ihtiyaca cevap veren bir yurdun yapılma
sındaki lüzum ve faydayı belirttiler. Tekrar
söz alan 'Millî Savunma Bakanı, ilk fırsatta in
şaata başlamak üzere bir yurd plânının yapıldı
ğını ve kadrosunun hazırlandığını belirtti.
Saat (16, 15) te oturuma son verildi.

14. — C. II. P. Meclis Grupu Genel Kumlu
12 . II . 1946 Salı günü Ankara Mületvekili
Mümtaz okmen'in başkanlığında toplandı.
Kürsüye gelen Dışişleri Bakan Vekili İSnrullah Esat Sümer, Büyük Millet Meclisinin kış ta
tiline girmesinden önce dış işleri hakkında Parti
Grupuna bilgiler arzetmpyi faydalı bulduğunu
söyliyerek Milletlerarası olaylar ve Türkiye'yi

ilgilendiren konular hakkında açıklamalarda bu
lunmuş vc bu konular karşısında Cumhuriyet
Türkiyelinin açık ve kesin durumunu bir defa
daha belirtmiştir. Dışişleri Bakan Vekilinin al
kışlarla karşılanan bu beyanından sonra söz alan
Milletvekilleri, Hükümet güdümünü tasvip
eden düşüucclerini bildirmişlerdir. Oturuma sa
at (17, 20) snn verilmiştir.

13. — C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
9 . IV . 1946 Salı günü Kütahya Millet vekili Re
cep Pekel'in Başkanlığında toplandı.
Mümtaz Ökmen'den açılan yer için gizli oyla
seçim yapıldı ve Konya Milletvekili Saffe; A Tı
kan oturumda bulunan üyelerin çokluğu ile Grup
Başkanvekilliğine seçildi. Bundan sonra söz
alan Dışişleri Bakanı Hasan Saka, Kamutay'm
çahşnıasuıa ara verdiği günler süresince dış po

litika alanında peçen olayların özetini yaparak
akıp giden dünya işleri arasında yurdumuzu il
gilendiren noktaları açıkladı. Birçok Milletve
killerinin demeçleri ve Dışişleri Bakanına yönelt
tikleri sorular üzerine Bakan'm ve Başbakan'ın
sözleri de dinlendikten sonra saat (18) de oturu
ma son verildi. Konuşmalara, Hükümetin geniş
dünya politikası arasındaki tutumunu ve yürü
yüşünü takdir eden duygular hâkimdi.

1
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16. — C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
16. IV. 1946 salı günü saat (15) te Konya .Mil
letvekili Saffef Arıkan'ın Başkanlığında top
landı.
510 ve 630 numaralı kararnamelerle Ticaret
Bakanlığına bağlı Ticaret Birliklerinin bugünkü
durumlarının;
— Ve Millî Korunma Kanunu ile eklerinin
bugünkü duruma göre ıslâh mm;
— Ve Eti, Sümer Bankların işletmeye çevril
mesi ve bu müesseseleri finanse edecek bir Ban
ka kurulması hakkındaki kanun tasarılarının.
— Ve bu müesseselere ait muamelelerin pren

siplere bağlanmasının;
— Vc Sümerbankça illerde açılan mağazala
rın perakende satış yapmıvarak esnafa toptan
satmaları hakkındaki dileklerin Parti Grupuııca
teşkil edilecek Komisyonda incelenmesi hakkın
da Maraş Milletvekili Rasih Kaplan tarafından
verilen önergeler, Hükümet adına söz alan
Başbakanın da iştirakiyle Grup Genel Kurulun
ca kabul edildi.
Gelir, işletme ve Gezginci Vergilerine ait
kanım tasarılarının önceden Grupça görüşül
mesine mahal görülmiyerek doğrudan doğruya
Meclis Komisyonlarınca incelenmesi hususu çok
lukla tercih ve tasvip olundu.

17. — 510 ve 630 numaralı kararnamelerle
Ticaret Bakanlığına bağh Ticaret Birliklerinin
bugünkü durumlarının ve Millî Korunma Kanu
nu ilo eklerinin bugünkü duruma göre ıslâhının,
Eti ve Sümer Bankların işletmeye çevrilmesi ve
bu müesseseleri finansa edecek bir Banka kuııılması hakkındaki kanun tasansiyle bu mü
esseselere ait muamelelerin prensiplere bağlan
masının ve Sümerbankça illerde açılan mağaza
ların toptan satış yapmaları hakkındaki dilek

lerinin Parti Grupunea teşkil edilecek bir ko
misyonda incelenmesine dair Maraş Milletvekili
Rasih Kaplan tarafından verilen önergelerin
Grup Genel Kurulunca kabul edilmiş olması
üzerine adı geçen Komisyon kırk üyeden mürek
kep ulınak üzere teşekkül etmiş ve Komisyon,
IS . IV . 1946 perşembe günü saat (11) de
toplanıp Başkanlariyle sözcü ve kâtibini seçe
rek çalışmalarına başlamıştır.

18. — C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
26 . IV . 1946 cuma günü Konya Milletvekili
Saffet Arıkan'ın Başkanlığında toplandı.
İlk önce söz alan Başbakan Şükrü Saracoğln, 10 Mayısta toplanmağa davet edilen Parti
Kurultayının bir dereceli seçim esasını da ihti
va eden konuları hakkında izahlarda bulundu
ve bu münasebetle bugünkü Belediye Meclisleri
ne lenıas ederek yeni yapılacak Büyük Millet
Meclisi seçimlerine hazırlık olmak üzere özel
kanunu gereğince Eylülde yapılması icol>edeıı
Belediye- seçimleri başlangıcının bir defaya
mahsus olmak üzere bu yıl 1 Mayıs tarihine
alınmasını ve prensip olarak Belediye seçimle

rinde oy vermenin bir günde bitirilmesinin ka
mında yer almasını teklif etti.
Bu iki teklif Grupça oybirliğiyle kabul cdidi.
Bundan sonra Dışişleri Bakanı Hasan Saka'
mn Meclis Grupuna yaptığı demeç münasebe
tiyle söz alan hatipler, Türkiye'nin Birleşmiş.
Milletler Anayasasına ve bu Anayasa dolayısiy)e ve özel kanunu hükmünce yüklenmiş olduğu
vecibelere bağlılığım belirtmiş ve Hükümetin
bu. baptaki yetkilerini teyit etmişlerdir. Bu
Bağlılığın teyidi samimî tezahürlere fırsat ver
miştir.
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19. — C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
30 . IV . 1946 salı gönü Kütahya Milletvekili
Receb Peker'in başkanlığııida toplandı.
Gündemde Rize Milletvekili Kemalettiu Kamû'nun geçirdiğimiz çetin yıllarda memleketin
bazı bölgelerinde uygulama zorunda kaldığımız
mecburi iş mükellefiyetinin kaldırılmasını istiyen önergesi vardı.

ilk Söz alan Ekonomi ve Çalışma Bakanla
rının açıklanmalarından sonra önerge sahibi ile
diğer hatipler bu konu üzerindeki görüşlerini
anlattılar. Bu konuşmalar sonunda Hükümetin
de iltizam ve muvafakatiyle, içinde bulunduğu
muz şartlar incelenerek ve hesaplar yapılarak
kesin bir karara varılmak üzere, işin bir Parti
komisyonuna havalesi kabul edildi.

20. — C. II. P. Meclis Grupu Genel Kumlu
6 . V . 1946 Pazartesi günü Konya Milletvekili
saffet Arıkan'm -başkanlığında toplandı.
Söz alan Dışişleri Bakanı Hasan Saka, Dış
meselelerle ilgili demei arasında Birleşik Ame
rika Devletlerinin icar ve iare kanunu yoliyle
Türk iyeye yapmış olduğu malzeme yardımı be
dellerinin tasfiyesi ve sonuçlandırılması için
Hükümet adına yetki istemiş ve hu yetkinin ve
rilmesi Parti Grupu Genel Kurulunca oy birli
ğiyle kabul edilmiştir.
Demecine devam eden Dışişleri bakanı, Bir

leşmiş Milletler Derneği üyesi olmak dolayisiyle
kabul etmiş olduğumuz vecibeler arasında ÜNRA teşekkülüne Türkiye adına yapacağımız pa
ra yardımı ınikdarmı söylemiş ve insanlık adına
yapılacak bu yardımın Türkiyenin ötedenbeıi ta
kip ettiği insani amaçlar bakımından şerefli
bir ödev olduğu Grup Genel Kurulunca alkış
larla karşılanmış ve oybirliği ile kabul olunmuş
tur.
Bu kararlar yakın günlerde Yüksek Meclise
sunulacaktır.

21. - C. H. P. Meclis Grupu Genel Kumlu
7 . V . 194P> s;ib günü Konya Milletvekili Saffet
Artkım'ıtt Başkanlığında toplandı.
Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Sicer'itı
Toprak Kanununun uygulanmasına ne zaman
ve nerelerde haşlanacağı, Orman Kanununun hü
kümlerinin uygulanması dolayisiyle geçim vası
taları kaybolan veya geçim şartları güçleŞen
yutdaşları sıkıntıdan kurtarmak için Hükümet
çe-ne gibi tedbirler düşünülmüş ve neler yapıl
mış olduğu. Orman mahsulleri için fiat tâyinin
de gözetilen esasların ve kullanılan ölçülerin ne
lerden ibaret bulunduğu, orman mahsulleri fintlarınııı harpten Öncesine göre ne nispette art
tığı, orman işlerinde uygulanan malî usullerin
bu işlerde çalışanlardan bir kısmını uygunsuz
yollara sapmağa yol açar olup olmadığı ve böy
le bir ihtnıal varsa bunu önlemek için Tarım Bakaulığnm işe zarar vermeden bu usulleri nasıl
düzenleyeceği, son zamanlarda orman idaresin

de ve işletmelerinde bir takım israflar ve suistimaller yapıldığı yolundaki söylentiler hakkın
da {takanın Genel Kumlu aydınlatması. Zingal
Şirketinin tasfiyesinin hangi şekilde ve şartlar
altında yapıldığı ve tasfiye muamelesine karşı
şirket mensupları tarafından ne gibi hareketle
re girisildiği hakkındaki önergesi ile içel Mil
letvekili Gl. Şefik Türsan'ın, 3116 sayılı kanu
nun şimdiye kadar uygulanmasının gecikmesi
sebeplerini ve geçimleri keçi beslemeye bağ
lı yurtdaslara geçim sağlanması için Hükümetin
ne düşündüğünü ve ne tedbir aldığını soran
önergesine Tarım Bakanı cevap verdi.
Bakanın iki saatten fazla süren konuşmasını
soru sahipleri tatmin edici bularak teşekkürle
karşıladılar. Bundan sonra söz alan hatipler da
hi Bakanın cevaplarını yerinde ve uygun bul
dular. Sonunda Grup Genel Kurulu Tarım Baka
nının demecini oybirliğiyle tesvih etti.
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TL - C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
14 . V . 1046 Salı günü Kütahya Milletvekili Re
cep Pekcr'in başkanlığında toplandı.
.Millî Korunma Kanunu ve Yerlimalla'' pa
zarları konularını incelemek üzere kurulmuş olan
Parti Komisyonunun sonuçlandırdığı 510 ve 630
sayılı kararlarla Ticaret Birlikleri ve Yerlinıallar pazarlarının perakende satışları hakkındaki
raporu incelemiş ve rapordaki teklif veçhile:
T • 510 sayılı kararname ile ekleri kaldırıla
caktır. Şıı kadar ki. jçjııde bulunduğumuz şart
lar ticareti tanzim ve ihtikârı önleme hususun
da tedbirlerden tamaıııiyle vazgeçmeğe imkân
vermediğinden bunun verine şu tedbirler kona
caktır:
a) Hükümetin zaruri hallerde haiz olması
tabiî olan elkoyma ve dağıtma gibi yetkiler dı
şında fiyat murakabesinin geniş ölçüde halk ih
tiyacına cevap veren veya istihsal faaliyetlerine
lüzumlu olup temininde darlık çekilen esaslı mad
delere hasredilmesi,
Iı) Hükümetçe bu esaslar dairesinde nıuıakabeye tâbi tutulacak eşyanın alım ve satım
mecburiyet veya memnuiyetleri hakkında Millî
Korunma Kanununun 31 nei maddesinde mevcut
hükümler tamamlanmak suretiyle, aynı kanu
nun 82 nei maddesinin mutlak surette muhik se
bep o l m a k s ı z ı n fazla fiyatla mal satmak, satışa
a iletmemek, satıştan kaçınmak gibi fiilleri umu
mi olarak yasak eden hükümlerinin kaldırılması,
c) Bundan sonra fiyat murakabesine tâbi
tutulacak esaslı maddelere hasredilecek olan kâr
hadlerinde gereken revizyonun yapılması,
d) Devlet müesseseleri istihsallerinde dc bu
hadlerin benzeri hususi müesseseler için tesbit
olunan kâr hadlerini aşmaması,
e) Formalite bakımından defter tutma mü
kellefiyetinin konması ve fatura mükellefiyeti
nin yukarıdaki esaslar dairesinde nıurakbeye tâbi
tutulacak esaslı maddelere hasredilmesi ve fatu
raların şekil bakımından ticari icaplara uygun
bir hale getirilmesi, faturalardaki şekil noksan
larının fiyatlan murakabe bakımından bir fatu

radan İteklenen malûmatın teminine mâni olmıyan hallerde cezayı mucip olııuyacak şekilde ka
nunda değişiklik yapılması,
f) Millî Korunma Kanununun altı ay veya
•lalın ağır eczalı suçlardan maznunun mevkuf
olarak duruşmaya şevkini ve hilâfına mahkeme
ce karar verilmedikçe son tahkikatın mevkuf ola
rak eereyaıımı emreden CC nei maddesinin kaldı
rılması vc .Millî Korunma işlerinde meşhut suç
lar muhakeme usulü neticesi olarak maznunun,
yargıç kararı olmaksızın uzun müddet mevkuf
tutulmasına mahal kalınıyarak şekilde kanuna
hükümler konması,
g) Murkabe teşkilâtiylc muı-akehe işlerinde
yel inlendirilen mercilerin kabul edilen malul ut
murakabe sistemine uygun bir şekilde esaslı su
rette azaltılması ve ıslah edilmesi,
II - Ticaret Birlikleri hakkında şu kararları
verilmiştir:
a) .Memleket, mahsullerine müsait ihıaç şart
ve imkânları temini gayesiyle harbdeu iînefl kn.rıılmıı.ş olun ihracat birlikleri bu gaye gnzöııülldc
(utularak i.şlcyişleriııdeki aksaklıklar giderilmek
suretiyle devanı ettirilecektir.
b) İthalât Birliklerinin görmekte oldukları
ithal müsaade ve murakabe işleri Ticaret Ba
kanlığı teşkilâtı kadro ve eleman bakımından
kuvvetlendirilerek Hüküıııelçe görülecektir vc
bu müsaade ve murakabe işindeki formaliteler
asgari hadde indirilecektir.
Bu suretle bugün görmekte oldukları vazife
ler ellerinden alman ithalât birliklerinin meslekî
bir teşekkül halinde idamelerinde artık fayda
olup olmadığı ayrıca bir tetkik konusu olarak
adı geçen Bakanlıkça ele alınacaktır.
Kabul edilmiş olan komisyon raporunda
ekonomik durumumuzu geliştirmenin her şeyden
önce Hükümetçe dahilî istihsali ve harici tica
reti genişletme yolunda alınacak esaslı iktisadi
tedbirlere bağlı olduğu belirtilmektedir.
Saat (15) len (19, 30) a kadar süren göniş
ine ve tartışmalardan sonra vakit kalmadığından
gündemin geri kalan kısmına yann devanı edil
mek üzere toplantıya son verilmiştir.
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23. — C. İT. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
"15 . V. 1946 Çarşamba günü Kütahya Milletve
kili Recep Peker'in Başkanlığında toplandı.
Millî Korunma Kanunu ve Yerlitnallar pa
zarları konularını inceliyen Parti Grupu Ko
misyonu raporunun görüşülmesine devam edildi.
Yerlimaliar pazarlarının yalnız toptan Batış
yaparak perakende satışı serbest esnafa ve ti
carethanelere bırakmak konusu uzun görüşme
lerle incelendi. Bir yönden perakendecilerin
nispeten geniş iş bulmaları faydasının yanında
diğer yönden büyük müstehlik halk yığınları
nın mal darlığı ve fazla fiyat tazyikmdan ko
runması şıkları yanyana tartdarak ve Yerlimallar pazarlarının piyasada yaptıkları nazımlık rolü dikkate alınarak karara varıldı.
Bu karar mucibince Yerlimallar pazarları
gene perakende satışlara devam. edecekler, fa
kat mevcut şartlar içinde iş sahaları daralmış
ollan peraöendecilere her çeşitten daha geniş
ölçüde mal verilecektir.
Gündemin ikinci maddesinde mecburi iş mü
kellefiyetini kaldırmak konusu vardı. Olağan
üstü zamanların ve memleket ihtiyaeıuın zor

layıcı tesiri altında yeter miktarda kömür istih
salini sağlamak için başka çare bulunmaması
yüzünden konmuş olan bu mükellefiyetin kal
dırılması esasında raporu yazan komisyon ile
hatipler ve Hükümet müşterek bir anlayışa var
dılar. Verilen karar mucibince iş mükellelfiyeti
şimdiki kararnamenin sonu olan 26 Ağustos
1946 tarihinde prensip olarak kalkmış olacak
tır. Yalnız mevcut iş mükellefiyeti esası üzerine
nizamlanmış olan havza istihsalini arızaya uğ
ratmadan yeni kararın icabettirdiği şekli uygu
lamak için bir senelik intikal devri bırakıl
ması zaruri görülmüştür. Bu intikal devri es
nasında bugünkü tatbik şekli aşağıdaki esas
lara göre hafifletilecektir:
1. - Daimî mükellefiyet usulü derhal kal
kacaktır.
2. - Münavebeli mükellefiyete tâbi olan
larda yukarı yaş haddi (53) ten (45) e indiril
miştir.
3. - Mükellefiyete tâbi iki çocuğu olan ba
balar hizmete alınmıyacaktır.
Bunlardan başka mükellef veya serbest, bü
tün işçilere yıl sonunda hizmetlerine göre mun
tazam devam ve çalışma primi verilecektir.

24. — C. H. P. Mecclis Grupu Genel Kurulu vap verdi. Bakan demecinde konuyu esasından
21 . V . 1946 salı günü Konya Milletvekili Saf başlıyarak uzun uzadıya açıklamış ve sonunda
bu konu üzerinde durmak gerektiğine kani ol
fet Arık an 'ın başkanlığında toplandı.
Bu yıl başında kömür taşımak üzere Bandır duğu için icabeden incelemelere başvurulduğu
ma limanında muvakkat bir müddet için top nu ve neticeyi ayrıca Grup Genel Kuruluna
lanmış olan motörlere verilen îstalya bedelleri getireceğini bildirmiş, bu izahlar Genel Kurulca
ve bununla ilgili muameleler hakkında Balıke yeter görülerek incelemeler sonuna kadar öner
sir Milletvekilleri Yahya Sezai Uzay ve Muzaf genin gündemde kalması kararlaştırılmıştır.
fer Akpınar'ın sorularına Ekonomi Bakanı ce

25. — C. İt P. Meclis Grup Genel Kurulu
4 . VI . 1946 sah günü Konya Milletvekili Saf
fet Acıkan'm Başkanlığında toplandı.
Millî Korunma konularını incelemeğe me
mur Parti Komisyonunun 14. ve 15. V. 1946 ta
rihli oturumlarda karara bağlanan işler dışında
ki konulara mütaallik raporu görüşüldü.
A) Millî Korunma Kanununun harbden ön

ceki kira bedellerini artırmayı yasak eden 30 il»
cu maddesi, fiyatlarda husule gelen yükselme,
gayrimenkul sahiplerinin artan vergi ve mas
rafları dolayısiyle ihtiyaca cevap vermediğin
den acele ele alınması gerekmekte ise de konu.
malî ve iktisadi meseleler ve bu arada dar vc
sabit gelirli vatandaşların durumu hakkında
Hükümetçe önümüzdeki aylarda alınması dü§ü-
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nülen tedbirlerle yakından ilgili olduğundan bu
meselenin işbu tedbirlerle birlikte en geç yıl so
nuna kadar Hükümetçe bir karara bağlanması.
B) Gayrimenkul sahipleriyle kiracılar ara
sındaki münasebetlere mütaallik Milli Korunma

Kanunu hükümlerinin de ihtiyaca cevap verecek
bir hale getirilmesi.
C) Ucuz inşaat melzeme ve kredisi ve ver
gi muafiyetleri gibi mesken inşasını teşvik edi
ci tedbirlere önem verilmesi kararlaştırılmıştır.

26. — C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu
10 . VI . 1946 pazartesi günü saat (11,30) da
Kütahya Milletvekili Recep Peker'in başkanlı
ğında toplandı.

Kabul edilen bir dereceli esaslara göre Bü
yük Millet Mecclisi seçiminin yenilenmesi hak
kında Başbakanın yaptığı teklif oybirliği ile
kabul olunmuş ve oturuma son verilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil Grupu [*]

1. — Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil Grupu îdare Kurulu ile üyelerinin adları aşağıya yajolmıştır:

Tarhau (Ali Rana)
öymen (Hıfzırrahman Raşit)
Birsel (Münir)
Taşkıran (Tczer)
Sorhan (Haldun)
Pasin (Rıfkı Refik)
Beketa (Hıfzı Oğuz)
Yörük (Ziya)
Banguöğlu (Tahsin)
Ertan (Muhtar)
Osma (Bülent)
Engineri (Sekip)
Batu (Salâhattin)
Sökmensüer (Şükrü)
Soydemir (Zeki)
Üsten (Necraı)
Ayda/ (Kâzım)
Diker (Dr. Hayrullah)

İstanbul
Bolu
İzmir
Kastamonu
Manisa
Ağn
Ankara
Ankara
Bingöl
Bitlis
Bitlis
Burdur
Çanakkale
Erzincan
Erzurum
Giresun
İsparta
İstanbul

Milletvekili

Başkanvekili
İdare K. Üyesi

Cy

[*] C.H.P. Müstakil Grupu, C.H.P. Büyük Kurultayı, U.V.1946 tarihli olağanüstü
lağvedilmiştir.

toplantısında
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Sandal (Vehbi)
Taner (Muhittin)
Çobanoğlu (Fuad)
Torjrut (Şevket)
Fenmen (Refik)
Pekean (Hâmid)
Haydar (Nasuhi)
Usla (Feyzullah)
Bayizit (Dr, Kemali)
Ülkü men (Lûtfi)
Krbay (Sabiha)
Anamur (M. Süreyya)
Tekeli (Esad)
Yetkin (Suud Kemal)
Karslıoğlu (Yusuf Duygu)
Devrin (Şinasi)

İstanbul
Kayseri
Kırşehir [Ij
Kırşehir
Kocaeli
Kütahya
Malatya
Manisa
Maraş
Mardin
Samsun
Trabzon
Urfa
Urfa
Yozgad
Zonguldak

Milletvekili

Üye

>
>

»
»
*

»

>

>

»

»
>

>

»

>

»

»

»
>

»

»

»
»

>

>

>

2. ~ Grupun çalışmaları hakkında basında şu tebliğler yayınlan mistir:
T. - C. II. P. Müstakil Grupu, 31 . X . 1945
Çarşamba günü, Başkanvekili İstanbul Millet
vekili Ali Rana Tarhanını başkanlığında topla
narak Müstakil Grup İdare Kurulu üyelikleri
ne.Kütahya Milletvekili Hamit Pekçan, Maraş

Milletvekili Dr. Kemali Bayizit, Samsun Millet
vekili Sabiha Erbay ve Urfa Milletvekli Esat
Tekeli'yi seçmiştir; Bitlis Milletvekili Bülent
Osma'yı da, T. B. M. Meclisi Başkanlık Divanı
Kâtipliği için aday göstermeğe karar vermiştir.

11. — C. II. P. Müstakil Grupu, 21 . XI. 1945
Çarşamba günü, Başkan Vekili İstanbul Millet
vekili Ali Kana Tarhan'm reisliğinde toplanmış
tır.
Müstakil Grup üyeleriden seçilmiş bir ko
mite tarafından, harb sonrası meseleleri hakkın
da hazırlanmış olan raporun müzakeresine de

vam edilmiş; ve görüşmeler sonucunda, bu ra
porun Hükümete tevdiine; ve raporda temas edi
len meseleler üzerinde alnmış ve* alınacak olan
tedbirlerin kısa bir zamanda Müstakil Grapa
bildirilmesinin Hükümetten istenmesine; karar
verilmiştir.

UT. ~ Ç, H. P. Müstakil Grupu, 2fl . XI .
1945 Çarşamba günü. Başkanvekili istanbul
Milletvekili Ali Rana Tarhan'm başkanlığında
toplanmıştır.
Gündemi Millî Eğitim işleri teşkil ediyordu.

Bu konu için bir sözcü seçildikten sonra; bir
çok üyeler önemli buldukları noktalar üzerinde
görüşlerini söylediler. Daha söz alanlar oldu
ğundan görüşmelere gelecek birleşimde devam
dilmesi kararlaştırıldı.

[1] 14.11.1946 tarihle Partiden çekilen Kırşehir Milletvekili Fuad Çobanoğlu 'nun yerine
seçilmemiştir.

kimse
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IV. — C. H. P. Müstakil Grupu, 5 . XII. 1945 olan fikir hareketleri ile tepkilerinin millî bün
Çarşamba günü, Başkanvekili istanbul Milletve yemize zarar vermesi ve cemiyetin, nizam ve
kili Ali Rana Tarhan'ın başkanlığında toplan- ahengini bozmaması için en esaslı dayanağın
Türk Milletinin ve yetkili Hükümet makamları
mıştır.
Müstakil Grup, 4 . XIT . 1945 tarihinde Is- nın nyanıklığı inancına istinadeden ve bu ko
tanbuldaki tezahürlere sebep olan yayınlar hak nuda alınmasını yerinde gördüğü tedbirleri göste
kında yaptığı görüşmeler neticesinde: çağımı ren bir karar suretinin Hükümete tevdi eyleme
zın çeşitli fikir akımları içinde belirmesi tabiî yi kabul etmiştir.

V. — C. H. P. Müstakil Grupu, 12 . XII. 1945 seçilmiş olan sözcünün görüşmeler üzerine ya
Çarşamba günü, Başkanvekili istanbul Milletve pacağı incelemelerden sonra hazırlıyaeağı rapo
kili Ali Rana Tarhan'ın başkanlığında toplandı. ra göre işin tekrar gündeme alınmasına karar
Gündem greğiııce Millî Eğitim işleri üzerin verildi
de görüşmelere devam edildi; ve bu konu için

VI. — C. IL P. Müstakil Grupu, 1 6 . 1 . 1946
Çarşamba günü, Başkanvekili İstanbul Milletve
kili Ali Rana Tarhan'ın başkanlığında toplan
mıştır.
Evvelce müzakere edilmiş olan Devlet Mete
oroloji işleri Genel Müdürlüğü ve Diyanet işle

ri Reisliği Konuları hakkında sözcüleri tarafın
dan hazırlanan raporlar okunmuş ve yapılan ko
nuşmalar sonucunda, Devlet Meteoroloji İşleri
hakkındaki raporun Sayın Hükümete tevdiine
karar verilmiştir.

VII. — C. H. P. Müstakil Grupu, 23 .1.194G
Çarşamba günü, Başkanvekili İstanbul Milletve
kili Ali Rana Tarhan'm başkanlığında toplan
mıştır.
Grupta evvelce görüşülmüş olan Danıştay ve
İstatistik işleri hakkında sözcüleri tarafından
hazırlanmış olan raporlar incelenerek:

resinde takibine devanı edilmesi muvafık ola
cağına; ve raporda yeralmış olan a) Karnın
tasarılarının Danıştaydan geçirilmesi, lı) Me
murların yargılanması usulünün, ttsisindeki
sebeplere ve erişilmesi istenilen amaca daha uy
gun bir hale konulması, c) Danıştay Başkan
vc üyelerinin Hükümetçe tâyini, konularının.
Sayın Başkanın da hazır bulunacakları bir top
lantı da tekrar ele alınmalarına ;
2. — istatistik işleri üzerinde görüşmelere
gelecek toplantıda devam edilmesine;
Karar verilmiştir.

1. — Danıştay hakkındaki raporun Hüküme

te tevdiine, Büyük Millet Meclisi komisyonla
rında incelenmekte bulunan, Danıştay Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkındaki Kanun
tasarısının, raporda ileri sürülen görüşleri dai
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Vin — C. H. P. Müstakil Grupu, 30 .1.1946
Çarşamba günü, Başkanvekili İstanbul Milletve
kili Ali Kana Tarkan'm Başkanlığında toplan
mıştır.
1. — Grupça gösterilen arzu üzerine Sayın
içişleri Bakanı, son zamanlarda yurt içinde
yapmış oldukları inceleme gezileri intibalarıni

anlatmışlar ve üyelerin sorularına karşı aydın
latıcı demeçlerde bulunmuşlardır.
2. — Geçen toplantıda incelenmesine başlan
mış olan İstatistik İşleri hakkındaki rapor üze
rine devam eden görüşmeler sonucunda, rapo
run Sayın Hükümete tevdii muvafık görülmüş
tür.

IX. — C. II. P. Müstakil Grupu, 6 . II. 1946 Yayın işleri hakkında sözcülerin hazırladıkları
Çarşamba günü, Başkan vekili İstanbul Millet rapor okunup incelenmiş ve vaktin gecikmesi
vekili Ali Kana Tarhan'm Başkanlığında top yüzünden müzakereye gelecek toplantıda de
lanmıştır.
vam edilmesi muvafık görülmüştür.
Grupta evvelce görüşülmüş olan Basın ve

X. — C. H. P. Müstakil Grupu, J 3 ve 14 Şu
bat 1946 Çarşamba ve Perşeaıbe günleri, Baş
kanvekili istanbul Milletvekili Ali Rana Tar
han m Başkanlığında toplanmıştır.
Basın ve Yayın ve Milli Eğitim konulan
hakkında Grupta evvelce yapılmış olan görüş

meler üzerine sözcüleri tarafından hazırlanan
raporlar incelenmiş ve bu raporların - görüşme
ler sonucunda varılan kararlar suretleriyle bir
likte - Sayın Hükümete tevdii muvafık görül
müştür.

Evvelce müzakeresi yapılmış olan Milli Sa
XI. — C. H. P. Müstakil Grupu, 10. IV . 1946
Çarşamba günü, Başkan vekili İstanbul Millet vunma işleri hakkında, bu konu sözcüleri tara
vekili Ali Rana Tarhan'ın Reisliğinde toplan fından hazırlanan rapor incelenmiş ve raporun
mıştır.
Sayın Hükümete tevdn muvafık görülmüştür.

XII. — C. H. P. Müstakil Grupu, 17 Nisan
1946 Çarşamba günü, Başkanvekili istanbul
Milletvekili Ali Rana Tarhan'ın Reisliğinde top
lanmıştır.
Gündemi gereğince, Sağlık ve Sosyal Yardım

işleri hakkında evvelce yapılmış olan müzakere
üzerine hazırlanan rapor incelenmiş ve görüş
melere, Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan mm
da bulunacakları bir toplantıda devam edilmesi
muvafık görülmüştür.
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XIII. — C.H. P. Müstakil Grupu. 24 . IV .
1946 Çarşamba günü, Başkanvekili istanbul
Milletvekili Ali Rana Tarhan'm Başkanlığında
toplandı.
Gündem gereğince :
1. — Ticaret Hakanlığı işleri hakkında evvelce
yapılmış olan görüşmeler üzerine sözcüsü tara
fından hazırlanan rapor okundu. Bu raporun

ilgili Bakanın da bulunacakları hir toplantıda
incelenmesi muvafık görüldü.
2. — Sağlık ve Sosyal Vanlını Hakanlığı )'•;leri raporu hakkında, oturumda hazır buluna"
Sayın Bakanın demeçleri bazı üyelerin soruları
üzerine yaptıkları açıklamalar dinlendi. Daha
söz alanlar olduğudan görüşmelere başka bintoplantıda devam edilmesi kararlaştırıldı.

XIV — C. H. P. Müstakil Grupu, 4 Mayıs
1946 Cumartesi günü. Başkanvekili Ali Rana
Tarhan'm Başkanlığında toplanmış, Ve 10 Ma

yıs 1946 olağanüstü Parti Büyük Kurultayına
sunulmak için hazırlanan raporu inccliyerck
tasvip etmiştir.

3. — Müstakil Grup adına Kamutayda Başkanvekili istanbul Milletvekili Ali Rana Tarkan'
ın demeci:
— 1946 Bütçe kanunu münasebetiyle 17 . XII. 1946)
A. R. TARHAN (istanbul) — Sayın arka
daşlarım ;
Müstakil Grup adına söz aldım. Sözlerim.
1946 bütçe tasarısının ana çizgileri ile bazı Önem
li konular üzerinde ortak görüşlerimizi arzdan
ibaret olacaktır.
Grup incelemelerine ve kararlarına konu teş
kil etmemiş olan yurt işleri hakkında, arkadaşla
rım,tenkitlerini ayrıca yaparlar.
Sayın arkadaşlar:
Malî yıl tekvini yılı ile birleşeli, Kasım ayın
da toplanan Büyük Meclis için, bütçe tasarısı
üzerine çalışma süresi bir ay kısalmış bulunuyor.
Değerli Bütçe Komisyonumuz incelemelerini,
hu kısalmış süre içine sığdırabilmek için övüle
cek gayret ve himmet sarfetmiş; tasarıyı geçen
yıllardan daha müsait bir tarihte yüksek tetirikını/a snnnıağa muvaffak olmuştur. Sayın Ko
misyona bundan dolayı teşekkürlerimizi arzederken belirtmek isterim ki Büyük Millet Mec
lisinin en esaslı denetleme hakkını kullanmasını
sağlıyan bu iş için, bu kadar kısa bir zamanın
normal çalışma ve şartlar içinde dahi çok esaslı
inceleme imkânını her vakit temin edeeeği bek
lenemez. Bütçe Komisyonumuzun bu yıl elde
ettiği neticede, olağanüstü himmet ve gayretleri
kadar, beş ay gibi yakın bir zamanda - 1945

bütçesi münasebetiyle • Bakanlıklar işlerini ince
lemiş bulunmuş olmalarının da bir âmil olduğu
düşünülebilir. Bundan sonraki bütçeler için bu
kolaylık da mevcut olmıyacağına göre. Komis
yon incelemelerinin aynı kolaylık ve çabuklukla
bitirilmesi mümkün olacağını zannetmediğimiz
gibi. hu sürat rekorunun kırılmasını arzuya de
ğer bulmayız.
Hecen villanla, sayın Komisyonun, gelir tah
min fazlalarını giderlere ekliyerek yekûnu artırmalan. Gıııpumuzuıı tenkidine mâruz olmak
ta idî. 1946 tasansnda giderler yekûnunun ar
tırılmamı» ve hattâ biraz eksiltilmiş olmasını buna imkân veren' âmil ne olursa olsun mem
nunlukla karşılarız .
Bütçe Komisyonumuzun bu yılki çalışma tar
zımla asıl öğülıııeğelâyik olan, Ekonomi, Tica
ret ve Ulaştırma Bakanlıkları işİerini toplu
olarak ele almış olmalarıdır, iliç olmazsa Tarım
Bakanlığını da birlkte alarak, bu toplu incele
me usulüne, devam edilmesi, Bakanlıklarımızın
ekonomi alanındaki çalışmalarında birliklerini
sağlamakta da bir âmil olacaktır, kanaatındayız.
Sayın arkadaşlar;
Dünyada devam etmekte olan emniyetsizliğe
ve huzursuzluğa rağmen, sayın Hükümetimi
zin harb sonrası görüşü ile bütçe hazırlamış ol-
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mak cesaretini yerinde buluyoruz ve temenni edi
yoruz ki dünyada emniyet teessüs etsin, biz de
sulh bütçeleri yapmak ve uygulamak imkânını
bulalım.
Olağanüstü giderlerden, bugünün imkân ver
diği kısıntılar yapdarak, dalgalı borçların itfa
sı ödeneğine önemli bir pay eklenmiş ve kala
nı verimli işlere tahsis edilmiştir.
Harb yılları içinde bütçelerimizin - istikraz
la da karşılanacak olsa • açıksız olması lüzumun
da ısrarımızı bilirsiniz. 1946 yılındaki % 9 ka
dar olan açık geçen yıl açığından azdır. Harb
sonrası bütçesindedir ve istikraz, faydası nesil
lere geçecek v*rimli işler için yapılacaktır.
Iç istikrazlarda % 7 gibi yüksek faiz ve bazı
teminat şartları ile faizden vergi alınmaması
hususlarının, bundan sonrası için, yeni şartla
ra ve icaplara göre bir incelemeye tâbi tutulma
sının yerinde olacağını düşündüğümüzü, bu mü
nasebetle ifade etmek isteriz.
Bütçe tasarısın m en önemli özelliği, Toprak
Ürünleri Vergisinin kaldırılmasmdadır. Tur
dun selâmeti için hiçbir türlü fedakârlıktan çekinmiyen Türk köylüsüne karşı, Saym Hükü
metimiz de zaruri olmıyan hiçbir fedakârlığı
devam ettirmemek teşebbüsünü almakta gecik
memiştir; takdir ederiz. Bu vergi artıklarından,
tasarının gelir kısmında 79 000 000 liralık bir
rakam vardır ki gelecek yıl bu gelir mevcut olmıyacağma göre 1947 giderlerinden 0 nispette
indirmek gerekeceğinin şimdiden hatırlarda bu
lunması iyi olur.
Çıkış vergisinin kaldırılması teklifini, malî
işlerimizi iktisadi kavrayışla tedvir etmek zihniytinin iyi bir örneği olarak, överiz.
Sayın arkadaşlar;
Maaşlı memurların birer derece yüksek aylı
ğa geçebilmeleri içn tasarıya ödenek konmuş ol
ması, hiç şüphesiz, sayın Hükümetimizin me
murlarımızın bugünkü geçim zorluklarını daima
gözönfmde tuttuğuna maddî bir delildir. Fakat,
hayatlarnı Devlet ve Millet hizmetine vakfetmiş
bulunan faziletli, feragatli yurtdaşlarımızm,
harb hainin doğurduğu geçim ıstıraplarının de
vamına bu mâni olmıyacaktır.
Sayın Maliye Bakanımız da bunu şimdi açık
olarak ifade buyurdular. Sözlerini, meselenin
esaslı halini ele alındığına delil olarak kabul
ediyoruz.
Aynı yardımın para yardımına kaymasına me

murların lehine bulmuyoruz. Aynı yardımın
faydası, aylığı geçinmesine yetmiyen memura,
muhtaç olupta piyasadan tedarike gücü yetme
diği hayatî maddelerden bir kısmını olsun Hü
kümet eliyle sağlıyabilmesindedir.
Bu konuda mesken işinin, Ankara'da ve
yurdun her tarafında, hususiyle memur için,
arzettiği sıkıntının ağırbğı üzerinde de dnrmk
yerinde olur. Ankara'da başlanmış olan memur
evleri inşasının, ihtiyaca yeter bir şekilde genişletilmesinin ve yurdun diğer taraflarında da
ele alınmasının, memuru ve halkı büyük ve
ağır bir sıkıntıdan kurtarma bakımından öne
mi meydandadır. Memleketin bayındırlığı bakı
mından da çok hayırb bir teşebbüs saydığımız
Emlâk Kredi Bankası kuruluşunun bu konuda
da büyük faydalar sağbyacağını umarız.
Devlet memurlarının durumlarına yüksek
ilgilerini çekerken, tabiî olarak, aynı yakın
ilgiyi Devlet kadroları üzerine de çekmiş bulu
nuyorum.
Harb sonrası Dünyası, rasyonel çalışmayı,
her türlü faaliyet sahalarında, büyük, küçük
her teşekkülden, hayatî bir zaruret olarak is
terken, Devlet teşkilâtını rasyonelleşme dışında
bırakmağa imkân var mıdır? Meselenin şimdi
alâka ile dinlediğimiz bütçe demecinde yer al
mış olması ümit vericidir. Devlet mekanizması
nın rasyonelleşmesi için, kadrolar bakımından,
memur statüleri bakımından, işi, bütün, şümul
ve ehemmiyeti ile ele almalarını saym Hüküme
timizden bekleriz.
Sayın arkadaşlar;
Bütçe konuşmaları münasebetiyle bazı yurt
işleri üzerinde görüşmelerimizin arzına da yük
sek müsaadenizi rica ederim.
Geleceğimizin ümidi ve kuvveti, en kıymet
li servetimiz, çocuklarımız meselesine sayın
Parti Grupunun gösterdiği çok yakın alâkaya
teşekkür ederiz. Hazırlanan değerli rapor üze
rine, sayın Hükümetimiz, elbet bir an önce ha
rekete geçecek, tesirli tedbirleri alacaktır.
İlkokul öğretmenleri aylıklarının umumi
bütçeye nakli meselesini, bunların da kanuni
haklarını koy okul öğretmenleri ve diğer bü
tün öğretmenlerin tâbi oldukları usuller daire
sinde almalarım ve bazı yerlerde bu konuda
raslanabilen güçlüklerin ortadan kalkmasını;
sağlıyacak bir tedbir olarak, tekrar ince
lemeğe değer görürüz.
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Değerli Millî Eğitim Bakanımızın, 1945 büt
çe konuşmaları arasındaki demeçlerinden (Aka
demik Kariyer) kanun tasarısının hazırlandığı
fakat bu tasan üzerinde Bakanlar arasında ince
lemeler devam etmekte olduğu anlaşılmıştır.
Mümkünse incelemelerin bugünkü safhasını bil
dirmelerini kendilerinden rica ederiz.
Sıtma ile olağanüstü savaş hayırlı sonuç ver
miştir. Yeni esaslara göre tertiplenmiş bir teş
kilâtla, bu savaşta sebat gerektir. Grupumuzun
devamlı dileklerinden birini teşkil eden yeni
sıtma kanunu tasarısının yakında Büyük Mec
lise sunulacağını işitiyoruz ve bekliyoruz.
Yeni Çeltik Kanunu tasarısı için yıllardanberi duyulan ve açıklanan ihtiyaç, henüz tat
min edilmiş değildir.
Bayındırlık işlerimizin, iktisadi ihtiyaçlara
göre plânlanıp programlanması sırasında ma
liyeti çok önemli derecede azaltacak ve bir çok
enerji tasarrufunu sağhyacak olan - makine
leşme işinin önemini belirtmek, isterim.
ötedenberi haklı şikâyetler konusu olan ve
günün zihniyetine uygun bir mahiyet arzetmeyeıuyol vergisinin, mükellefin geliri ve yol
dan faydalanma derecesi gözönünde tutularak,
âdil ve verimli, bir şekle sokulması gecikme
ni elidir.

Tarım örgütünde bugünkü idare teşkilâtına
uymak yerine, yurdun karakteristik ziraat böl
gelerini kap&ıyan ve istihsal çeşitlerine göre,
gerekli teknik vasıtalarla teknik müesseselerle
teçhiz edilmiş, ihtisasa dayanan bir teşkilât
kurmak işini, incelemeye değer görürüz.
Zirai öğretim işinde: Yüksek Ziraat Ensti
tüsünde genel bilgileri sağlıyan tahsilden sonra,
yetkili ve ileri kabiliyetli tarım uzmanları ye
tiştirmek; ve ayrıca, teknik alanlarda başarının
temel şartı olan, ziraat meslek ustalarını ço
ğaltmak işlerinin önemini belirtiriz.

İç ve dış propaganda işlerinin daha verimli
olması lüzumuna kaniiz. Sayın Bütçe Komisyo
nunun, turizm işlerinin önemle ele alınarak ter
tiplenmesi hakkındaki dileğini paylaşırız.
Harb islinin doğurduğu hayat pahalılığının,
savaşın fiilen durmuş olmasına rağmen, ikti
sadi sıkıntının şimdiden kestirilemiyecek bir
müddet daha devam edeceğine göre, bu ekono
mik olaya karşı yine ekonomik mahiyette ol
ması gereken tedbirler manzumesinin kül halin
de mütalâa ve kül halinde tatbik edilmesi za
ruretini tekrar ifade etmek isteriz.
Sayın arkadaşlar;
Grupumuzun kısa bir zaman önce, 1945
bütçsi konuşmaları münasebetiyle yeniden üze
rinde durmuş olduğu, millî kalkınma işlerinin ve
Devlet ana dâvalarının plârdaştırılması; Milletin
maddi ve mânevi kudretinin mâruz kalabileceği
israfların önlenmesi; köylünün ekonomik teşki
lâtlandırılması; sosyal yardım; gibi konulardan
tekrar bahse lüzum görmüyorum.
Buna ihtiyaç bırakmıyan bir sebep de, grnpumuz demeçlerinde bahis konusu edilen bu önemli
işlrin Sayın Bütçe Komisyonumuzun raporun
da yeralması ve Sayın Maliye Bakanımızın de
meçlerinde tahlil ve ifade edilmiş bulunmasıdır.
Tekrarına lüzum gördüğüm tek nokta, iktisa
di tedbirlerde koordinasyon ihtiyacıdır; ve Ba
kanlar Kurulu teşkilâtında ileri sürdüğümüz te
kâmülün faide ve lüzumuna inancımızdır.
Sayın arkadaşlarım;
Grupumuzun, önemli yurt işlerinden bazıları
hakkında görüşlerim ve dileklerini böylece arzettikten sonra, tekrar 1946 bütçe tasarısına dö
nerek bu tasanyı, ana çizgileri itibariyle muva
fık bulduğumuzu Sym Saraçoğlu Hükümetine
güvenimizle birlktei, beyan ederim; ve büyük
Türk Milletine lâyik olduğu hizmeti tam yap
mağa daima muvaffak olmalarım dilerim. (Al
kışlar).
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Manisa Milletvekili Hikmet Bayur Hakkında
C.H.P. Meclis Grupu İdare Kurulu Kararı

li.

1.1946

C. H. P. Meclis Grupu Genel Kumluna

Kamutay'ın 17. XII. 1945 tarilıli toplantısında 1946 yılı bütçesi görüşüldüğü srrada Hükümet
işleri hakkındaki görüş ve düşüncelerini dilediği gibi açıklayan Manisa Milletvekili Hikmet Ba
yur, sözlerini bitirirken Büyük Millet Meclisinin denetleme görevini yapamadığım, merkezden ve
icra kuvveti "tarafından aday göstermenin buna sebep olduğunu ileri sürerek Jfarti Tüzüğünün 27
nci maddesinde tesbit edilen seçim esaslarım çürütecek sözler söylemiştir. Bu sözler, 18.XII.
1945 tarihinde normal haftalık toplantısını yapmış olan idare Kurulunun dikkatini çekmiş ve
konuyu gündemine alan idare Kumlumuz Hikmet Bayur'un bu hareketini, Partili milletvekilleri
nin hareket tarzını gösteren Parti Tüzüğünün 107 ve 110 ncu maddeleri hükümlerine uygunsuz
bulmuş ve kendisini oy birliğiyle sorumlu sayarak, sureti bağlı 20.XII. 1945 tarihli yazı ile
savunmasının almmasma karar vermiştir.
Hikmet Bayur, Grup idare Kurulunun bu sorusuna verdiği 21. XII. 1945 tarihli sureti bağiı
cevapta; kendisini savunmayı gerektiren bir durumda görmediğini, vicdani bir görev yapmış ol
duğunu, söylediği sözlerin yerinde söylenip söylcnmemesinin bir ayrıntı olduğu ve Tüzük madde
leri üzerinde bir tartışma zamanının geçmiş olduğunu bildirmiş ve bu sözü ile Hükümet işlreinde
eksik gördüğü noktaların düzeltilmesi için her milletvekilinin tabiî olan serbest tenkit hakim kul
lanmakla kalmıyarak şahsî görüş ufkuna sığdıramadığt Parti usul ve esaslarrna riayet kaydı ile
bağlı kalmıyacağınr anlatmıştır.
Bu cevap üzerine işi yeniden inceliyen Grup İdare Kurulu, KamutaymlS . XII. 1945 tarihli
toplantısına ait tutanakları da gözden geçirdik- ten ve mesele üstünde derinliğine ve genişliğine
tahliller yaptıktan sonra millet ve tarihe karşı büyük bir sorumluluk aJtmda bulunan bir siyasi
partinin yalnız inanma esaslarında değil aynı zamanda çabşma usullerinde de beraberlikleri lü
zumu üstünde durarak Hikmet Bayur'un suçlu olduğu neticesne varılmıştır.
Bayur arkadaşımız bir yönden haklı veya haksız kendisinin Partiden çıkarılacağı gibi bir sabit
fikri Grup Genel Kumlunun 27 Kasım ve Kamutayın 18 Aralık 1945 tarihli toplantılarında tek
rarlamakla beraber Öte yönden de Parti esaslarıfla göre suç olduğunu bildiğinde şüphe olmayan söz
lerle Parti esasları aleyhinde bulunmuştur. -Hikmet Bayur'un hareketinin, bilhassa Partimizin
itibarım sarsma yolunda Parti dajındaki çabşmalarm koyulâşngı bir sırada vukuu bu harekete iş
tirak mânasını da taşımaktadır. Hikmet Bayur, bu hareketleriyle kendisinin de şeref sözleriyle
bağlı bulunduğu siyasi Partinin esaslarım yersiz olarak baltalarken aynı zamanda Millî hakimi
yetin tek tecelli yeri olan Büyük Millet Meclisininnıânevi şahsiyetine ve kendi şeref arkadaşları olan
milletvekillerinin vazife haysiyetlerine de haksız yere tarizlerde bulunmuştur. Esasen kendi vic
dani anlayışı dışında Parti Tüzüğü ile mukayyet kalamryacagım belirtmiş olduğu için Parti ile
bağlarım bizzat çözmüş bir durumda bulunan Hikmet Bayur'un sorumluluğunu gerektiren bu ha
reketlerinde «Şiddet sebepleri» görmekte idare Ivurulumuz birliktir.
Bu sebeplerle Parti Tüzüğünün 112 nci maddesine göre sorundu bulunan Hikmet Bayur'un Parti
Grupımdaıı çıkarılması hakkındaki düşüncemizinGmp Genel Kuruluna sunulmasına oy 'birliğiyle
karar verilmiştir.
Başkanvekili
Ankara

Başkanvekili
Kütahya

Mümtaz ökmen

Receb Peker

Kâtip
Eskişehir
lavta Abadan

Kâtip
İçel

Veznedar
Çankırı

Ştfik Tugay

AUf İnan
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Üye
Antalya

Üye
Bingöl

Dr, Galip Kahraman

Üye
Seyhan
Cavid Oral

Üye
Maraş

Üye
Site

Rasih Kaplan,

Taksin Bekir Balta

Sivas
Reşat Şemsettin Sirer

Parti Tüzüğünün ilgili maddeleri :
MADDE 107. — Grup azalan, Büyük Millet Meclisi müzakerelerinde Partinin program ve esas
larını Parti Grupu kararım gütmek ve kuvvetlendirmek, Meclis Reisliğine, Meclis Divanı ile encü
men âzahklanna Parti mensuplarmm seçilmelerini temin etmekle mükellef tirler. Namzetler Grupça
kararlaştırılmış ise Grup azaları o kararlara uyarlar.
Grupça yapılacak seçimler gizli rey ile olur. Gizli rey neticesinde ekseriyet nisabı hâsıl ol
mazsa ikinci defa yapılacak gizli ray sonunda en çok rey alan seçimi kazanmış olur.
Yalnız Genelbaşkaulık Divanı tarafından namzet gösterilenler için işarî reye müracaat edilir.
Geneîbaşkanlık Divanınca namzet gösterilmiyen seçimlerde hususi surette namzet puslası tevzi edi
lemez. Namzetliklerini istiyenler açıkça Grup Umumî Heyetine teklif ederler.
M A Ü D E 110. — Brup azaları Partinin esasları vc kararalariyle mensup oldukları Parti Grupu
kararları aleyhinde beyanat ve neşriyatta bulunamazlar ve bu yoldaki beyanat ve neşriyatı tahrik
edemezler.
Grup müzakereleri hakmda d işarda izahat verilmesi ve müzakere neticelerinin tebliği, reisliğe
aittir. Zabıtların neşri ve müzakerenin aleni olması Grup kararına bağlıdır.

MADDE 112. — Yukarıdaki madelere riayet etmiyen Grup azasına birinci defasında Grup İdare
Heyetince rica edilir, ikinci defasında ihtar cezası verilir, üçüncü defasında ise mensup oldukları
Grup karan ve Genelbaşkaulık Divanmm tasdikiyle Parti Grupundan çıkarma cezası tatbik olu
nur. Bununla beraber cezayı istilzam eden fiil hemen çıkarümayı icap edecek derecede ağır gö
rülürse mensup oldukları Grup Umumî Heyetinin mutlak ekseriyetiyle vereceği karar ve Genelbaş
kaulık Divanmm tasdiki üzerine o âza Gruptan çıkarılrr. Ceza karanndan evvel kendisinin yazı
veya sözle yapacağı müdafaa dinlenir.
Parti Grupundan çıkarılanlar Parti âzabğındau da çıkarılmış olurlar.

C. H. P. Mecha Grupu İdare Kurulu tarafından Manisa Milletvekili Hikmet Bayur'a yaslan tezkere
C, H. P.
B. M. M. Grupu
İdare Kurulu
Sayt:

20. XII. 194$

818

Sayın Hikmet Bayur
Manisa Milletvekili
17 Aralık 1945 tarihinde Kamutaydaki bütçe konuşmasında Parti Tüzüğünün (27) nci mad
desinde gösterilen Milletvekili seçimi esaslarına aylan sözleriniz Parti Grupu İdare Kumlunda
incelenmiştir. İdare Kumlu bu sözlerinizi Grup üyelerinin hareket tarzını gösteren Parti Türü gü
nün (107) ve (110) ncu maddeleri hükümlerine uygunsuz bularak sin, Tüzüğün (112) nci maddesi
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metnine göre oybirliğiyle sorumlu saymış ve savunmanızı almaya karar vermiştir.
Cevabınızı bekler, saygılarımın sunara.

C. H. P. Meclis Grupu Başkanvakili
Ankara Milletvekili
M. ökmen

Manisa MletvekiH Hikmet Bayur'un cevabı
21. XII. 1945

Saym Bay M. ökmen
C. H. P, Meclis Grupu Başkanvekili
20. XII. 1945 tarihli mektubunuzun karşılığıdır :
Kamutayın 17 ve 18 Aralık tarihli toplantılarında söylenecek ne varsa söylenilmiş olduğundan
artık ne yazayım 1
Kendimi suçlu Te savunmamı gerektiren bir durumda görmiyorum, vicdani bir görev yaptığı
ma inanıyorum.
Ekonomik işlerin savaş şarüarmrn gerektirdiğinden çok kötü gittiğine halkın çektiği en hafif
tâbirle «Sıkmtıiarm> büyük bir kısmının önlenebileceğine inanıyorum; bu gidiş düzeltümezse
yurdumuz için çok fena olacağına da inanryornm.
Kaç yıldır bnnu söyliyor, fakat bundan bir fayda çıktığım görmiyorum.
Ne kanun, ne program, ne de tüzük nazariyatctsryım; bence bunlar eyi sonuçlar verdikçe iyidir
ler, sürekli olarak kötü sonuçlar verince değiştirilmelidir, aklıma gelen ve uygunluğuna inandığım
değişiklikleri yazdım ve söyledim.
Bunları yerindemi söyledim, bu bence bir ayrıntıdır; keza bence Tüzük maddeleri üzerinde bir
tartışmaya girişme zamanı geçmiştir.
İşlerin gidişine göre beni de Atatürk'ün kurmuş olduğu Partiden çıkaracaksınız. Ana babadan
ayrılmış gibi müteellim olacağım. Ancak düşüncelerimin doğruluğuna yine inanıyorum
Esaslı tartışmaların Kamutayda yapılmış oluşuna göre bir Grup toplantısında yeniden bir tar
tışmayı gereksiz bulurum.
Sizler karamızı verirsiniz.
Hepinize saygıları mı sunama.
7. H. Bayur
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Demokrat Parti
7 . 1 . 1946 tarihinde kurulan Demokrat Partisinin Büyük Millet Meclisinde bulunan üyeleri aşa
ğıda gösterilmiştir.

Tunca (Cemal)
Menderes (Adnan)
Sazak (Emin)
Koraltan (Refik)
Köprülü (Fuad)
Çobanoğlu (Fuad)

Antalya

Aydın
Eskişehir
İçel
Kars

Kırşehir

Müstakiller
Büyük Millet Meclisinde 4 Müstakil Milletvekili vardır: [•]
Türker (Berç)
Kayaoğlu (Mihal)
Ozdamar (İstanbul)
Bodrumlu (Avram Galanti)

Afyon Karahisar
Ankara
Eskişehir
Niğde

Bu zatlardan Berç Türker, 1946 yılı Bütçe Kanunun tümü ile Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü,
Ticaret Bakanlığı Bütçleri üe Belediye Kanununun ban maddd erinin, değiştirilmesi ve Üniversiteler
Kanununun,
Avram Galanti Bodrumlu üniversiteler Kanununun,
Görüşülmesinde söz alarak bazı düşüncelerini söylemişlerdir.

[*]

22.1.1946 tarihinde C.H. Partisinden
Müstakiller 5 olmuştur.

çıkardan

Manisa

Milletvekili

Hikmet

Bayur ile

»
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Meclisi İlgilendiren Kanun, Tüzük ve Talimatnameler
Teşkilâtı Esâsiye Kanunu

62

(Resmi Ceride üe neşir vc ilânı : 24 Mayıs 1340 - No. 71)
Kalnıl tarihi

No.

20. IV. 1340

4 9 1

BİRİNCİ FASIL

ÎKfNCÎ FASIL

Ahkâmı esasiye

Vazifei teşriiye

Birinci madde — Türkiye Devleti bir cum
huriyettir.

Dokuzuncu madde — Türkiye Büyük Millet
kanunu mahsusuna [*] tevfikan millet
tarafından müntehab mebuslardan müteşekkil
dir [* ].

ikinci madde —- (Muaddel : 9 Nisan 1928 ve
3 Şu hat 19:17 No. 1222. 311») — Türkiye Dev
leti. «Mimlınriyeiçi, milliyetçi, halkçı, devletçi,
islik ve. inkılâpçıdır. Resmi dili türkçedir. Ma
ka I T I Ankara şehridir.
Üçünncü madde — Hakimiyet: bilâkaydüşart
aıilletindir.
Dördüncü madde — Türkiye Büyük Millet
Meclisi, ıııjlllotiıı yegane ve hakikî mümessili
•lııh millet namına hakkı hakimiyeti istimal
•der.
Besinci madde — Tesri .salâhiyeti vc icra
;ıtdreti Büyük MiMet Meclisinde feeolli ve teııorkîiz eder.
Altıncı madde — Moelis, teşrii salâhiyetini
tiz/at istimal eder.
Yedinci madde — Meclis, icra salâhiyetini,
;cndi tarafından ınüntehap Reisicumhur ve
mun tâyin edeceği bir İcra Vekilleri Heyeti
narıTetile istimal eder.
Meclis. Hükümeti her vakit murakabe ve
skat. edebilir.
Sekizinci r/.adde — Hakkı kaza, millet Ha
nına, usulü ve kanunu dairesin ıh- müstakil
nelıukiiıı tarafından istimal ulunur.

MK-IİSİ

#

Onuncu Madde — (Muaddel: 5 Kânnııucvvel 3934 No. 2599) — Yirmi iki yaşını bitiren
kadın, erkek her Türk, mebus seçmek hakkını
haizdir [•**].
On birinci madde — (Muaddel : 5 Kânunu
19.14 No. 2Ö99) — Otuz yasın bitiren ka
dın, erkek her Türk, mebus seçilebilir [***•].
evvel

On ikinci madde — Ecnebi hi/.meti resiniye[ * ] - Mebus seçimi kanunu
(4320)
[ ** 1 - 306 numaralı
karar
:
1 — Intihab
bitibde
reylerin
en çoğunun
bir zat
uhdesinde
taayyün
yakud
müsavi reylerde
çekilecek
kanuni
kuranın
bir zat uhdesinde
takarrür
ettiği an,
o zatin mebusluğunun
mebdeini
teşkil
eder.
t — Bir memuriyette
iken mebus olanlar
hakkında
Teşkilâtı
E s a s i y e Kanununun
yirmi üçüncü
ve yirmi
sekizinci
maddeleri
ahJıâmı
lâzimüttatbilı
olabilmek
yuni memuriyet
kabulü
vesilesile
mebusluğun
(suku
tuna hiikmolunabilmek
için mebus olan bu
memurun
kendi httüıabına
resmin
ıttıla
luisü ettikten
sonra
memuriyette
devm etmek istediğine
dair merciine
sarihan mrdûnıai
arzetmiş
olması
lâzımdır.
S — Mebus intihap
edilen bir zatin mebusluk
tah
sisatına
istihkakı
Meclise iltihakı
ile meşruttur.
Yal
nız Meclisin
kararile
mey yed
mazerete
müsteniden
gelmemek
filen iltihak
addolunur.
Mebus intihab
edil
diğine resmen ıttıla hâsıl eden memur vazifede
bulun
sun, mezun olsun bu tarihten
sonraki
müddete
ait
memuriyet
maaş ve tahrikatı
fevkalâdesini
alamaz ve
işten el çektirilmiş,
velı&let
emrine
alınmış,
açıkta
icalmış olsun yine bü müddete
nit maaş ve
takaisau
fevkaiâleleri
verilemez.
U Şubat. 1Uİ7
t***] - Mebus seçimi kaıiMau - Madde 7,8
[*•>**]
. Mebus seçimi kanunu
- Madde
10,11,12

62 TBMM Yıllık, Devre: VII - İçtima: 1 (1 Teşrinisani 1943 - 31 Teşrinievvel 1944), 5. III. 1945,
1-9. ss.

431

TBMM KUTUPHANESI

sinde bulunanlar, mücazatı tfrhibiye veya sirkat,
sahtekârlık, .dolandırıcılık, emniyeti suiistimal,
hileli iflâs cürümlerinden birile mahkûm olanlar,
mahcurlar, tabiiyeti ecnebiye iddiasında bulu
nanlar, hukuku medeniyedon ıskat, edilmiş olan
lar, türkçe okuyup yazmak bilmiyenler mebus
intihab olunamazlar [•].
On üçüncü madde — Büyük Millet Meclisinin
intihabı dört senede bir kere icra olunur.
Müddeti biten mebusların tekrar intibalı
edilmeleri caizdir.
Sabık Meclis lâhik Meclisin içtimaimi kadar
devam eder.
Yeni intihabın icrasına imkân görülmediği
takdirde içtima devresinin bir sene temdidi ca
izdir.
Her mebus yalnz kendini intihab eden dai
renin değil, umum milletin vekilidir.
On dördüncü madde — Büyük Millet Mec
lisi, her sene teşrinisani iptidasında [**] davetsiz
toplanır.
Meclis, azasının memleket dâhilinde, devir,
tedkik ve murakabe vazifelerinin ihzarı vc te
neffüs ve istirahatlcri için senede altı aydan fazr
la tatili faaliyet edemez.
On beşinci madde — Kanun teklif etmek
hakkı Meclis azasına ve İcra Vekilleri Heyetine
aittir.
On altıncı madde — (Muaddel : 9 Nisan
1928 No. 1222) — Mebuslar Meclise iltihak et
tiklerinde şu şekilde tahlif olunurlar [*••] :
[Vatan vc milletin saadet vc selâmetine ve
milletin bilâkaydüşart hâkimiyetine mugayir
bir gaye takip etmeyeceğime ve Cumhuriyet'
esaslarına sadakatten aynlmıyaeagıma namu
slun üzerine söz veririm].
On yedinci Madde — Hiç bir mebus Meclis
dahilindeki rey ve mütalâasında vc beyanatınf*] - Mebus seçimi kanunu
- Madde 10, J J , ıg
— Er ol.ırak
orduda
vazife
görmekte
olanlar
mebus seçilebilirler.
Z. C. S. US - 5 . IV . 19İS.
[•*] - Üçüncü
Devrenin
üçüncü t etimin ile. besinci
Devrenin
ilk inikad günleri,
o zaman tatü günü
olan,
cumaya
ve beşinci Devrenin
ikinci içtimai
bir
pazara,
altıncı Devrenin
ikinci içtimai
Şeker Bayramının
bi
rinci gününe
ve üçüncü
içtimai
ise bir
cumartesiye
tesadüf
etmiş ve Meclis yine
toplanmıştır.
f***] , Tahlif
için mebusun
intihap
mazbatasının
tasdik
edümiş
olması
lâzım gelmez
(Z. E. Cilt Sİ,

dan ve Meclisteki rey vc mütalâasının ve beya
natının Meclis haricinde irat ve izharından do
layı mesul değildir. Gerek intihabından evvel ve
gerek sonra aleyhine cürüm isnat olunan bir
mebusun maznunen isticvabı veya tevkifi •[•]
veyahut muhakemesinin icrası Heyeti umumiycnin kararına menuttur. Cinai cürmü meşhut bun
dan müstesnadır. Ancak bu takdirde makamı
aidi Meclîsi derhal haberdar etmekle mükel
leftir. Bir mebusun intihabından evvel veya son
ra aleyhine sâdır olmuş cezai bir hükmün infazı
mebusluk müddetinin hitamma kadar talik olu
nur [••]. Mebusluk müddeti esnasında müruru
zaman cereyan, etmez.
On sekizinci madde — Mebusların senevi tah
sisatları kanunu mahsus ile tâyin olunur.
On dokuzuncu madde — Tatil esnasında Re
isicumhur veya Meclis Reisi lüzum görürse Mec
lisi içtimaa davet edebileceği gibi azadan beşte
biri tarafından talep vuknbulursa Meclis Reisi
dahi Meclisi içtimaa davet eder [***].
Yirminci madde — Meclisraüzakeratıaleni
dir ve harfiyen neşrolunur.
Fakat Nizam name i Dahilide münderiç şerai
te tevfikan Meclis hafi celseler dahi akdedebilir
ve hafi celseler müzakeratınm neşri Meclisin
kararına menuttur [****].
Yirmi birinci madde — Meclis, müzakeratını kendi Nizamname] Dahilisi mucibince icra
eder.
[*] - Teşriî
masuniyeti
kaldırılan
bir
mebus,
ayrıca Heyeti umumiye
kararı
alınmadan,
mahkemece
tevkif
olunabilir.
Karar:
188i.
[**j - 87-XII-1010 da kabul olunan,
Teşkilâtı
Esasiye
Encümeninin
bir
mazbatasından:
Netice:
isnat olunan
bir suçtan
dolayı
istenen
takibatın
Devre
sonuna
bırakılmasına
Meclis
Umu
mi Heyetince
karar
verilmiş
o! an bir mebusun
yeni
Devrede
dahi mebus seçilmiş
olması
halinde
evvelce
verilmiş
olan talik
kararı
hükmünün
devamı
icap
edeceğine
ve evvelki
Devre esnasında
verilmiş'
talik
kararlarının
Devre
sonunda
ancak
yeniden
mebus
neçilmiyenler
halikında
kendüiğinden
ortadan
kalka,
role, takibatın
başlaması
lâzımgeldiğine
ve
şimdiye
kadar
bu yolda cereyan
eden muamelenin
değiştiril
mesine mahal
bulunmadığına
karar
verildi.

\'""}
- Meclis :
1 - İS llktcşrin
15İ0 (Musul
meselesi)
ve S2 Ey
lül 1930 (Milli
para kıymetinin
korunması)
tarihle
rinde, Reisie.Hmli.nr
tarafından;
2 . VIII • 19li de (Almanya
ile
münasebetlerimizin
kçmlmcti)
verile.»
İH imzalı
takrir
üzerine
Meclis
Reixi
tarafından;
FevknlÂde
İçtimaa
davet
edilmiştir.
Sayfa 9. 85 . IX . 1930 ve 11,13, İS . 7X ile 2 . X . 19U
[ « • • » ] . Dahilî
Nizamnamenin
ns n/n
maddesinin
Z. C).
son fıkrasına
balcınız!
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Yirmi ikinci madde — Sual ve istizah ve Mec
lis tahkikatı, Meclisin cümlei salâhiyetinden olup
şekli tatbiki Nizamnamei Dahilî ile tâyin olunur.
Yirmi üçüncü madde — Mebusluk ile Hü
kümet memuriyeti bir zat uhdesinde içtima ede
mez [*].
Yirmi dördüncü madde — Türkiye Büyük
Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi her teşrinisani
iptidasında bir sene için kendisine bir reis ve
üç reis vekili intihap eder.
Yirmi beşinci madde — İntihap devresinin
hitamından evvel Meclis adedi mürettebinin ek
seriyeti mutlakasiyle intihabat tecdit olunursa
yeni içtima eden Meclisin intihap devresi ilk teş
rinisaniden başlar.
Teşrinisaniden evvel vâki olan içtima, Fev
kalâde bir içtima addolunur.
Yirmi altıncı madde — (Muaddel : 9 Nisan
1928 No. 1222) — Büyük Millet Meclisi kavaninin
vazı, tadili, tefsiri, fesih ve ilgası, Devletlerle mu
kavele, muahede ve sulh akdi, harp ilânı muva
zene! umumiyei maliye ve Devletin umum hesabı
katî kanunlarının tetkik ve tasdiki, meskukât
darbı, inhisar ve malî taahhüdü mutazammm
[*] - Bu maddenin
hini müzakeresinde
«Darülfü
nun müderrislikleri
bundan müstesnadır
»
mealinde
İstanbul
Mebusu
Ali R ı z a ve Saruhan
Mebusu
Vastf
tarafından
verüen
takrirler
Heyeti
Umumiycce
red
dedilmişti
( 2 3 / 1 1 1 / 1 3 4 0 - Cild 7. Sayfa 835 : 836).
Hatta
izmir
Mebusu
S eyid bu y ü z d e n müstafi
sayıl
mıştır
(131,0 - Cild 1 1 , Sayfa
195).
— 87 numaralı
tefsir :
Ankara
Hukuk
mektebinin
âli bir meslek
mektebi
olduğuna
ve mektebin
derslerine
maaş değil
ücreti
takrir
verildiğine
binaen bu muallimliğin
mebuslukla
içtimaında
hiç bir mahzur yoktur.
15 Şubat 1926
— 111 numaralı
tefsir :
Büyük
Millet
Meclisi
â z a s ı n d a n birine
Hükümet
tarafından
tevdi edilen muayyen
ve,muvakkat
bir iş
Hükümet
memuriyetinden
addolunamaz.
10 Şubat 1927
— 18 numaralı
karar :
Büyük
Millet
Meclisi
azasının
her hangi bir me
muriyeti
uhdesinde
cem edip etmemesi
hususunun
Heyeti
leraiyenin
teklif veya mütaleası
üzerine
Bü
yük Millet
Meclisince
takarrür
ettirilmesine
karar
verildi
5-VI-1336
«Teşkilâtı
Esasiyenin
İS. maddesi
ile bu
karar,
tabiati
ile hükümsüz
kalmıştır.*
— £33 numaralı
karar :
Meclisi
Milli
â z a s ı n d a n dava vekâleti
ile
iştigal
edenler
varsa derhal menine karar verildi.
18.11-1338
< Bu karar
460 numaralı
kanunun
4 ncü maddesi
mucibince
(£5 Nisan 1840) Uırihindenberi
mamulünbih
değildir
».
— 235 numaralı
karar :
Meclisi
Afi azasının
müteahhidlik
yapmalarının
menine
karar
verildi.
Z3-I1-1338

mukavelât vc imtiyazatm tasdik ve feshi, umu
mî ve hususi af ilânı, cezaların tahfif ve tah
vili [*], tahkikat ve mücazatı kanuniyenin tecili,
mahkemelerden sâdır olup katiyet kesbetmiş
olan idam hükümlerinin infazı [**] gibi vezaifi
bizzat kendi ifa eder.
Yirmi yedinci madde — Bir mebusun vatana
hıyanet ve mebusluğu zamanında irtikâp töh
metlerinden biriyle müttehem olduğuna Türkiye
Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi âzayi
mevcudesinin sülüsanı ekseriyeti ârasiyle karar
verilir yahut on ikinci maddede münderiç cera
imden biriyle mahkûm olur ve mahkûmiyeti ka
ziye! muhkeme halini alırsa mebusluk sıfatı zail
olur.
Yirmi sekizinci madde — istifa, esbabı meşrua dolayısiyle mahcuriyet, bilâ mezuniyet ve
mazeret iki ay Meclîse ademi devam [•**) ve
yahut memuriyet kabulü hallerinde mebusluk
sakıt olur.
Yirmi dokuzuncu madde — Yukarıdaki mad
deler mucibince mebusluk sıfatı zail veya sakıt
olan veyahut vefat eden mebusun yerine bir
diğeri intihap olunur.
[*] - Bu husus için siyasi veya içtimai bir faide
mülâhaza
olunmalıdır.
A ksi takdirde
5k ncü
maddenin
non fıkrası
hiilemüne-mugayir
hareket
edilmiş
olabilir
(16 .III
.19ü).
f**l - Şeyh Said isyanı münasebetiyle
lıarekâtı
as
keriye mmtakasında
ve Ankara'da
teşkil olunan
İstik
lâl mahkemelerinden
birincisi
tarafından
verilecek
ölüm cezalarının
MecKsi Alice tasdik edilmeksizin
in
fazı ve Ankara
istiklâl
mahkemesince
verilecek
bu
kabil cezaların
ise Meclisi
Âlinin
tasvibine
arzedümesi, i - I I - 1 S İ 1 de tahtı karara alınmış (Karar:
117)
ve idam salâhiyeti,
20 .IV. 1341 de mezkûr
mahke
meye de teşmil olunmuştur
(Karar:
136).
A ş a ğ ı d a yazılı 595 numara
e 31 Mart 1341 tarih,
li kanun ile bu salâhiyet
Divan*
harblere
de veril
mişti :
« Hali harbde yahud müsellehan
ve müştemian
is
yan vukuunda
sahai harekât
ve isyandaki
laarei
örfi
ye mmtakalarında
müteşekkil
bilûmum
Divnı
harblerden sadır olan idam kararları,
ordu veya kolordu
ve.
yahud müstakil
fırka veya mevkii müstahkem
kuman
danları
t/ırafından
badettatbik,
derhal infaz
olunur.»
Maamafih,
Menemen
vakası dolayısiyle
ilân olu
nan idarei örfiye müddetince
bu kanun mtr'i
olmamış
ve Divanı harb tarafından
hükmolunan
ölüm
cezaları.
Meclisi A linin tasdikına
arzolunmuştur
(Karar
: 611).
Bilâhare
bu- kanun.
15 mayıs 1940 tarihli
örfi
idare (3832) kanunu
ile ilga
edilmiştir.
— 288i sayılı < Tunceli vilâyetinin
idaresi
hakkın
da kanun » un 33 ncü maddesi :
İdam hükümlerinin
vali ve kumandan
tarafından
tecile lüzum görülmediği
takdirde
infazı
emrolunur.
f ***1 - istanbul
Mebusu H a y d a r ve Mardin
Mebusu
Muhittin
Birge'nin
mebuslukları
003 ve 1245 sayû\
kararlar
mucibine*
ıskat
olunmuştur.
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Otuzuncu madde — Büyük Millet Meclisi
kendi zabıtasını reisi marifetiyle tanzim ve ida
re eder.

Otuz altıncı madde — Reisicumhur, her sene
teşrinisanide Hükümetin geçen seneki faaliyeti
ne ve o seno ittihaz edilmesi münasip görülen
tedbirlere dair bir nutuk irat eder veyahut
Başvekile kıraat ettirir.

ÜÇÜNCÜ FASIL

Otuz yedinci madde — Reisicumhur, ecnebi
Devletlerin nezdinde Türk Cumhuriyetinin siya
sî mümessillerinin tâyin ve ecnebi Devletlerin
siyasi mümessillerini kabul eder.

Vazifei icraiye
Otuz birinci madde — Türkiye Reisicumhu
ru, Büyük Millet Meelisi Heyeti Umumiyesi ta
rafından ve kendi âzası meyaumdan bir intihap
devresi için intihap olunur [•]. Vazifei riyaset
yeni Reisicumhurun intihabına kadar devam
eder. Tekrar intihap olunmak caizdir.
Otuz ikinci madde — Reisicumhur, Devletin
reisidir. Bu sıfatya merasimi mahsusta Meclise
ve lüzum gördükçe İcra Vekilleri Heyetine riya
set eder. Reisicumhur, Riyaseti Cumhur maka
mında bulundukça, Meclis münakaşat ve müzakeratına iştirak edemez ve rey veremez.
Otuz üçüncü madde — Reisicumhur, hastalık
ve memleket haricinde seyahat gibi bir sebeple
vezaifini ifâ edemez veya vefat, istifa ve sair
sebep dolayisiyle Cumhuriyet Riyaseti inhilâl
ederse Büyük Millet Meclisi Reisi vekâleten Re
isicumhur vezaifini ifa eder.
Otuz dördüncü madde — Cnmhur Riyaseti
nin inhilâlinde Meclis müçtemi ise yeni Reisi
cumhuru derhal intihap eder.
Meclis müçtemi değilse reis tarat'ınran he
men içtimaa davet edilerek Reisicumhur intihap
eılıür
Meclisin intihap devresi lıitnm bul
muş veya intihahatm tecdidine karar verilmiş
olursa Reisicumhuru gelecek Meclis intihap eder.
Otuz beşinci madde — Reisicumhur, Meclis
tarafından kabul olunan kanunları on gün zar
fında ilân eder.
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile bütçe kanunları
müstesna olmak üzere ilânını muvafık görme
diği kanunları bir daha müzakere edilmek üzere
esbahı mucibesiyle birlikte keza on gün zarfında
Meclise iade eder.
Meclis, mezkûr kanunu bu defa da kabul
ederse, onun ilânı Reisicumhur için mecburidir.
[*] - F e v k a l & d e İçtimada,
intihab
lecdid
olunur
(Dördüncü
Devre).
[**] - Atatürk'ün
ölümünde,
Reis A. //.
Reyıda
MİMIİBİ, U,Xl.J9SB
de içtimaa
davet
ttmijti.

Otuz sekizinci madde — (Muaddel : 9 Nisan
1923 No. 1222) — Reisicumhur, intihabı akabin
de vc Meclis huzurunda şu suretle yemin eder:
[Reisicumhur sıfatiyle Cumhuriyetin kanun
larına ve hakimiyeti milliye esaslarmariayetve
bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine sa
dıkane ve bütün kuvvetimle sarfı mesai, Türk
Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali
şiddetle men, Türkiye'nin şan ve şerefini vikaye
ve ilâya ve deruhde ettiğim vazifenin icabatına
hasnnefis etmekten ayrılroıyacağıma namusum
üzerine söz veririm].
Otuz dokuzuncu madde — Reisicumhurun ıs
dar edeceği bilcümle mukarrerat Başvekil ile
vekiliaidi tarafından imza olunur.
Kırkıncı madde — Başkumandanlık Türkiye
Büyük Millet Meeb'sinin şahsiyeti mâneviyesinde mündemiç olup Reisicumhur tarafından tem
sil olunur. Kuvayi harbiye.ııin emir ve kumandası
hazarda kanunu mahsusuna tevfikan [•] Erkânı
Hurhiyci Umumiye Riyasetine ve seferde İcra
Vekilleri Heyetinin inhası üzerine Reisicumhur
tavafından nasbedilecek zata tevdi olunur [**].
Krrk birinci madde — Reisicumhur, hiyaneti
vataniye halinde Büyük Millet Meclisine karşı
mesuldür. Reisicumhurun ısdar edeceği bilcüm
le mukarrerattan mütevellit mesuliyet 39 ncu
madde mucibince mezkûr mukarreratı imza eden
Başvekil ile vekili aidine racidir.
Reisicumhurun hususatı şahsiyesinden dolayı
mesuliyeti lâzungeldikte işbu Teşkilâtı Rsasiye
Kanununun masuniyeti teşriiyeye taallûk eden
17 nci maddesi mucibince hareket edilir.
Krk ikinci madde Reisicumhur, Hükü
metin inhası üzerine, daimî maluliyet veya şeyf ' 1 - itikO numaralı
f**] - 1,237 iıiı.muaUı
deleri.
,!

hanun,
Umumin

S, ? vc 12 nci

mad
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hnlıat gibi şahsi sebeplerden dolayı muayyen
efradın cezalarını ıskat veya tahfif edebilir.
Reisicumhur, Büyük Millet 'Meclisi tarafından
ilham edilerek mahkûm olan vekiller hakkında
bu salâhiyeti istimal edemez.

Ellinci madde — (Muaddel : S Şubat 19.17
ve 29 ikinciteşrin J937 - No. 3115 ve 3272) —
İcra Vekillerinden birinin Divanı Âliye şevkine
dair Türkiye Büyük Millet Meclisince verilen
karar vekâletten sukutu dahi mutazammrndır.

Kırk üçüncü madde — Reisicumhurun tahsi
satı kanunu malısus ile tâyin olunur.

ERi Birinci madde — İdari dâva ve iftilâf-

ları rüyet vc hal, Hükümetçe ihzar ve tevdi
olunacak kanun lâyihaları vc imtiyaz mukavele
Kırk dördüncü madde — (Muaddel : 5 Şu ve şartnameleri üzerine beyanı mütalâa, gerek
bat 1937 ve 29 ikinciteşrin 1937 No. 3115 ve kendi kanunu mahsusu ve gerek kavanini saire
3272) — Başvekil, Reisicumhur canibinden vc
ile muayyen vezaifi ifa etmek üzere bir Şûrayi
Meclis âzası meyanmdan tâyin olunur.
Devlet teşkil edilecektir. Şûrayi Devletin rüesa
Sair vekiller Başvekil tarafından Meclis âza ve âzası vazaifi mühimmede bulunmuş ilim,
sı arasından intihap olunarak heyeti umumiyesi
ihtisas ve tecrübeleri ile mütemeyyiz zevat mcReisicumhurun tasdikiyle Meclise arzolunur.
yanından Büyük Millet Meclisince ha.tih.ap olu
Meclis müçtemi değilse arz keyfiyeti Meclisin
nur [•].
içümaına talik olunur.
Elli ikinci madde — İcra Vekilleri Heyeti, ka
Hükümet hattı hareket ve siyasi noktai na
nunlar/n suveri tatbikryesini irae veyahut ka
zarını âzami bir hafta zarfında Meclise bildirir
nunun emrettiği hususatı tesbit için, ahkâmı cevo itimat talep eder.
dideyi muhtevi olmamak ve Şûrayi Devletin na
Kırk beşinci madde — Yeldiler, Başvekilin
zarı tetkikından geçirilmek şartiyle nizamname
riyaseti altında (İcra Vekilleri Heyeti) ni teş
ler tedvin eder.
kil eder.
Nizamnameler Reisicumhurun imza ve Haniy
le mamulünbih olur.
Kırk altıncı madde — icra Vekilleri Heyeti
Nizamnamelerin kavanine mugayereti iddia
Hükümetin umumî siyasetinden müştereken Hu
olundukta bunun mercii halli Türkiye Büyük
suldür.
Millet Meclisidir.
Vekillerden hor biri kendi salâhiyeti daire
sindeki ir-ranHan vo maiyetinin ef'nl vc mua
melâtından ve siyasetinin umumî istikametin
DÖRDÜNCÜ FASIL
den münferiden mesuldür.
Kırk yedinci madde —• (Muaddel : 5 Şubat
1037 ve 29 ikinciteşrin 1937 - No. 3115 ve 32721
•— Vekillerin vazife ve mesuliyetleri mahsus ka
nunla tâyin olunur.
Kırk sekizinci madde — (Muaddel : 5 Şubat
1937 ve 2!) ikinciteşrin 1937 No. 3115 ve 3272)
— Vekâletlerin teşkili tam, mahsus karnına
tâbidir [*].
Kırk dokuzuncu madde — (Muaddel : 5 Şu
bat. JU37 ve 29 ikinciteşrin 1937 - No. oll5 vc
3272) — Mezun ve herhangi bir sebeple mazur
olan bir vekile icra Vekilleri Heyeti âzasından
bir diğeri muvakkaten niyabet eder. Ancak bir
vekil bir vekâletten fazlasına niyabet edemez.
[*]

. 3 1 1 7 ve 3271 sayh

kanunlara

bakınız!

Kuvvei kazaiye
Elli üçüncü madde — Mahkemelerin teşkilâtı,
vazife ve salâhiyetleri kanunla muayyendir [**].
Elli dördüncü madde — Hâkimler bilcümle
dâvaların muhakemesinde ve hükmünde müsta
kil ve her türlü müdahalâttan azade olup ancak
kanunun hükmüne tâbidir.
[*] - 803 numaralı karar :
Devlet Şûrasının Deavi dairesi, kazaî vazife gören
müstakil mahkeme sıfat ve aslâhiyetüe
mücehhezdir.
İt Nisan 1981,
. Temyiz mahkemesi
kanur
numaraları
:
4, 871, 469 (1,8), 485, 8 S 4 A 2 2 1 , 1C84, 2019, 2020,
•2214, 2769, 3006 (2), 3032
Asliye mahkemelerine ait kanun
numaraları:
367, 1848 (19), İ544
469, 492, 834, 981, 3747,
8748
Sulh mahkemelerine
mütedair kanun numaraları :
14 Nisan 1328 (1086 • 581)
469 (6), 492, 981, 3748
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Mahkemelerin mukarreratmı Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve icra Vekilleri Heyeti hiç bir
veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı ahkâ
mına mümanaat edemez [•].
Fflli beşinci madde — Hâkimler kanunen mu
ayyen olan usul ve ahval haricinde azlolunamaz
lar.
Elli altıncı madde — Hâkimlerin evsafı, hu
kuku, vezaifi, maaş vc muhassasatları ve sureti
nasp ve azilleri kanunu mahsus ile tâyin olu
nur [**].
Elli yedinci madde — Hâkimler kanunen mu
ayyen vezaiften başka umumî vc hususi hiç. bir
vazife deruhte edemezler.

Altmış üçüncü madde — Divanı Âli bir reis
ve on dört âza ile teşekkül ve ekseriyeti mut
laka ile karar ittihaz eder.
Mütebaki altı zat ledelicap heyetin noksa
nım ikmal için ihtiyat âza vaziyetindedir.
İşbu ihtiyat âza üçü Mahkemei Temyiz, üçü
Şûrayi Devletten müntahap âza arasından ol
mak üzere kura ile tefrik olunurlar.
Reisliğe ve reis' vekilliğine intihap olunan
lar bu kuraya dâhil olmazlar.
Altmış dördüncü madde — Divanı Âlinin
müddeiumumiliği Başmüddeiumumilik tarafın
dan ifa olunur.
Altmış beşinci madde — Divanı Âlinin ka
rarları katidir.

Elli sekizinci madde — Mahkemelerde ranhakemat alenidir.
Altmış altmcı madde — Divanı Âli mevzu
Yalnız Usulü Mulıakemat Kanunu [•**] mu kanunlara tevfikan muhakeme icra ve hüküm
cibince bir mahkemenin hafiyen cereyanına mah- ita eder.
kpme karar verebilir.
Altmış yedinci madde — Divanı Âli görülen
Elli dokuzuncu madde — Herkes mahkeme lüzum üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi
huzurunda hukukunu müdafaa için iüzum gör karariyle teşkil olunur.
düğü meşru vesaiti istimalde serbesttir.
Altmışıncı madde — Hiç bir mahkeme va
zife ve salâhiyeti dâhilinde olan dâvaları niyet
ten imtina edemez. Vazife ve salâhiyet haricinde
olan dâvalar ancak bir karar ile reddolunur.
Divanı Âli

BEŞİNCİ FASIL
Türklerin hukuku âmmesi
Altmış sekizinci madde — Her Türk hür
doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkasına muzır
olamayacak her türlü tasarrufta bulunmaktır.
Hukuku tahliyeden olan hürriyetin herkes
için hududu başkalarının hududu hürriyetidir.
Bu hudut ancak kanun marifetiyle tesbit ve ta
yin edilir.

Altmış birinci madde — (Muaddel : ;> Şubat
1!)37 ve 29 ikinciteşrin 1937 - No. 3115, 3272) —
Vazifelerinden rrtürıbais hususatta İcra Vekilleri
ile Şûrayı Devlet ve Temyiz Mahkemesi rüesa
ve azasını ve Cumhuriyet Başmüddeiumumisini
muhakeme etmek üzere bir (Divanı Âli) teşkil
Altmış dokuzuncu madde — Türkler kanun
olunur.
nazarında müsavi ve bilaistisna kanuna ria
yetle mükelleftirler. Her türlü zümre, smıf, aiel
Altmış ikinci madde — Divanı Âli âzahğı
ve fert imtiyazları mülga ve memnudur.
için on biri Mahkemei Temyiz, onu Şûrayi Dev
let rüesa ve âzası mcyanından ve kendi heyeti
Yetmişinci madde — Şahsi masuniyet, vic
umumiyeleri tarafından ledeliktiza reyi hafi ile dan, tefekkür, kelâm, neşir, seyahat, akit, sâyüyirmi bir zat intihap olunur.
amel, temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şir
Bu zevat reyi hafi vc ekseriyeti mutlaka ile ket hak ve hürriyetleri Türklerin tabii hukuiçlerinden birini reis ve birini reis vekili inti kundadır.
hap ederler.
Yetmiş birinci madde — Can, mal, ırz, mes
[ * ] - 1186 ve 1187 numaralı kararlara
bakinizi
ken
her türlü taarruzdan masundur.
[ ** 1 - Hâkimler
Kanunu : 955$, Sİ06, 3501.
[***]

- Ceza Muhakemeleri
Hukuk
„

Usulü
„

Kanunu
„

141%
1086

Yetmiş ikinci madde — Kanunen muayyen
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olan ahval ve eşkâlden başka bir suretle hiç bir
kimse derdest ve tevkif edilemez.
Yetmiş üçüncü madde — İşkence, eziyet,
müsadere ve angarya memnudur.
Yetmiş dördüncü madde — (Muaddel: 5 Şu
bat 1937 No. 3115) — Umumî menfaatler için
lüzumu, usulüne göre anlaşılmadıkça ve mahsus
kanunları mucibince değer pahası peşin verilme
dikçe hiç bir kimsenin malı istimval ve mülkü
istimlâk olunamaz {•].
Çiftçiyi toprak Rahibi yapmak ve ormanla
rı Devlet tarafından idare etmek için istimlâk
olunacak arazi ve ormanların istimlâk bedelleri
ve bu bedellerin tediyesi sureti, mahsus kanun
larla tâyin olunur.
Fevkalâde Hallerde kamına göre tahmil olu
nacak para ve mal ve çalışmaya dair mükellefi
yetler müstesna olmak üzere hiç bir kimse hiç
bîr fedakârlık yapmağa zorlanamaz [••].
Yetmiş beşinci madde — (Muaddel: 5 Şubat
1937 - No. 3115) — Hiç bir kimse mensup olduğu
felsefî içtihat, din ve mezhepten dolayı mua
heze edilemez. Asayiş ve umumî muaşeret adabı
na ve kanunlar hükümlerine aykırı bulunmamak
üzere her türlü dinî âyinler yapılması serbesttir.
Yetmiş altmcı madde — Kanun ile muay
yen olan usul ve ahval haricinde kimsenin mes
kenine girilemez ve üzeri taharri edilemez.
Yetmiş yedinci madde — Matbuat, kanunu
dairesinde serbesttir ve neşredilmeden evvel tef
tiş muayeneye tâbi değildir.
Yetmiş sekizinci madde — Seferberlikte, idarei örfiye halinde veyahut müstevli emrazdan
dolayı kanunen müttehaz tedabir icabatından
olarak vazedilecek takyidat müstesna olmak

999
1K07
3710
3887

—
—
—
—

Devlet Demiryolları İstimlâk Kanunu
Bu, kanuna müzeyyel kanun
Belediye İstimlâk Kanunu
Milli Müdafaa ihtiyaçları için yapılacak
istimlâkler hakkında kanun

["] "
F c i ' k u ' M c Haller
tunlardır:
.1 - l'mumi vva kısmi seferberlik.;
17 - D"--\rtin bir harbe girmesi ihtimali;
C • T ü r k i y e Cumhuriyetimde
alâkalandıran
ya
bancı D e v l e t l e r arasındaki harp hâli ($780 .- 1).
— M76 satfi.li kanuna göre, Fevkalâde'
Hallerin
batlanatn ve sonu, İcra Vekilleri Heyetinçı. teshil ve
ilân edilmelidir.

üzere seyahat hiç bir suretle takyidata tâbi tu
tulamaz.
Yetmiş dokuzuncu madde — Ukudun, sâyüamelin, temellük ve tasarrufun, içtimaatîn, ce
miyetlerin ve şirketlerin hududu hürriyeti ka
nunlar ile musarrahtır.
Sekseninci madde — Hükümetin nezaret ve
murakabesi altında ve kanun dairesinde her
türlü tedrisat serbesttir.
Seksen birinci madde — Postalara verilen
evrak, mektuplar ve her nevi emanetler salâhiyettar müstantık, mahkeme karan olmadıkça
açılamaz ve telgraf ve telefon ile vâki nlan mu
haberatın mahremiyeti ihlâl olunamaz [•].
Sekseni ikinci madde — Türkler gerek şahıs
larına gerek âmmeye müteallik olarak kavaniıı
ve nizama ta muhalif gördükleri hususatta mer
ciine ve Türkiye Büyük Millet Meclisine mün
feriden veya müçtemian ihbar ve şikâyette bu
lunabilir 1**1. Şahsa ait olarak vukubulan müra
caatın neticesi müstediye tahriren tebliğ olunmak
mecburidir.

[*] - SS Kânunusani 1938 tarih ve 3HS0 sayılı Res
mi Gazetede çıkan Şûrayi Devlet kararı :
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 81 nei maddesinde
mahrcmhteli ihlâl olunamıyacağı zikredilen muhabe
rat, ferdlerin hukukuna ve muamelâtına taallûk eden
mevada ve suna buna ifşası cavı olmayan şalisi hususata müteallik olmak lâztmgelip yoksa asayiş ve inzi
bata müteallik ve Hükümetin müdahalesini müst elsim
frvkılâde ahvalde, dairei »idesinin keyfiyetten ha
berdar edilmesi icabe.de.ceğine ve nitekim Ceza Kanu
nunun 235 nei maddesinde memurlardan biri vazife
sini yaptığı sırada memuriyetine müteallik olarak ta
kibat, icrasını müetelzim bir cürme vâlcıf olup da ait
olduğu daireyi haberdar etmekte
ihmal ve terahi
ederse bir sene müddetle memuriyetten
mahrumiyetle
beraber ağır cezayı nakdi ile de cezalandırılacağı sa
rahaten mezkûr olmasına ve telgraf muhabere memur.
İm da alelıtlak w m u r sınıf vc idadına dâhil bu
lunmalarına güre bunların böyle bir emri knuni ile
mükellefiyetlerinde
şek ve şübhe olmadığını ve bu
baptaki (Dairei aidesini haberdar etmek) kaydi hiç
bir vakit de ttlaraf muhaberatının mahremiyetini ih
lâl suretinde telâkki edilmiyeceğinden bu nassı ka
nuni Teşkilâtı Esasiye Kanununa asla muhalif düşme
yeceği cihetle muhabere memurları suç delillerini ha
vi olduğuna kanaat ettikleri teXnrafname.le.ri Müddei
umumiliğe ihbar ile mükellef olmaları lAzımpelece ğ'ı
ve suç unsurlnnm mevcudiyetinden şüphe edilen telarnlnamrlere gelince; Ceza Kanununun tahmil ettiği
mükellefiyet muhabere memurlarına tevcccüJı, edeceği
ve ait olduğu, mercie haber vermek şeklinde tecelli
eyleyeceği cilıetle muhabere memurlarının hâsıl ede
cekleri kananla göre hareket etmeleri zaruri bulundu,
ğfi G-I-19S8 tarihinde ekseriyetle kabul ediUli.
[**] - 1105 sayılı

karar.
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Seksen üçüncü madde — Hiç kimse kanunen
tâbi olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye
celp ve sevkolunamaz.

Seksen dördüncü madde — Vergi, Devletin
umumî masarifine halkm iştiraki demektir.
Bu esasa mugayir olarak hakikî veya hükmi
şahrslar tarafından Yeya onlar namma rüsum,
aşar ve sair tekâlif alınması memnudur.
Seksen beşinci madde — Vergiler ancak bir
kanun ile tarh ve cibayet olunabilir.
Devlet, vilâyet idarei hususiyeleri ve beledi
yelerce teamülen cibayet edilmekte- olan rüsum
vc tekâlifin kanunları tanzim edilinceye kadar
kemakân cinayete devam olunabüir.
Seksen altmcı madde — Harp halinde veya
harbi icabettirecek bir vaziyet hudusunda veya
isyan zuhurunda veyahut vatan ve Cnmhuriyct
aleyhine kuvvetli ve fiilî teşebbüsat vukuunu müeyyit, katî cm arat. eörüldükte, icra Vekilleri
Heyeti miiddçti bir ayı tecavüz etmemek üzere
umumî veya mevziî idarei örfiye ilân edebilir
ve keyfiyet, hemen Meclisin tasdikma arzolunur.
Meclis idarei örfiye müddetini, indelicap tezyit
veya tenkis edebilir. Meclis müçtemi değilse
derhal içtimaa davet olunur.
İdarei ör.fiyenin fazla temadisi Meclîsin ka
rarma mûtevaklcrftır.
İdarei örfiye şahıs ve ikametgâh masuniyetle
rinin, matbuat, müraselât, cemiyet, şirket hür
riyetlerinin muvakkaten takyit veya talikT de
mektir.
İdarei örfiye mmtakasiyle bu mmtaka dâhi
linde tatbik olunacak ahkâm ve muamelâtın su
reti icrası vc harp halinde dahi masuniyet ve
hürriyetlerin tarzı takyit vc taliki kanunla tesbit olunur [*].

te vusulünde resmen Türklüğü ihtiyar eden ve
yahut Vatandaşlık Kannnu mucibince Türklüğe
kabul olunan herkes Türktür.
Türklük sıfatı kanunen muayyen olan ahval
de izaa edilir.
ALTINCI FASIL
Mevaddı müteferrika
Yüâyat

Seksen dokuzuncu madde — Türkiye coğrafi
vaziyet vc iktisadi münasebet noktai nazarından
vilâyetlere, vilâyetler kazalara, kazalar nahiyele
re uıünkasemdir vc nahiyeler de kasaba ve köy
lerden terekküp eder.
Doksanıncı madde — Vilâyetlerle şehir, ka
saba ve köyler hükmi şahsiyeti haizdir.
Doksan birinci madde — Vilâyetler umuru
tevsii mezuniyet vc tefriki vezaif esası üzerine
idare olunur.
Memurin

Doksan ikinci madde — Hukuku siyasiyeyi
haiz her Türk ehliyet, ve istihkakına göre Dev
let memuriyetinde istihdam olunmak hakkrm
haizdir.
Doksan üçüncü madde — Bilûmum memur
ların evsafr, hukuku, vezaifi, maaş ve. nıuhassasatı vc sureti nasb ve azilleri ve terfi vc
terakkileri kanunu mahsus [•] ile muayyendir.
Doksan dördüncü madd"; — Kanuna muha
lif olan umurda âmire, itaat memuru mesuliyet

ten kurtarmaz.

Seksen yedinci madde — İptidai tahsil bütün
Türkler için mecburi, Devlet mekteplerinde mec
canidir.
Seksen sekizinci madde — Türkiye ahalisine
din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle
(Türk) ıtlak olunur.
Türkiye'de veya hariçte bir Türk babanm
sulbünden doğan veyahut Türkiye'de mütemekkin bir ecnebi babanın sulbünden Türkiye'de doğupta memleket dâhilinde ikamet ve sinni rüş[*]

- öf/î

İdare

Kanunu

N o . 383İ.

Umuru maliye

Doksan beşinci madde — (Muaddel : 10 Kâ
nunuevvel 1931 No. 1893) — Muvazcnei Umu
miye Kanunu lâyihası ve buna bağlı bütçeler ve
cetveller ile mülhak bütçeler Meclise mali yıl
başından en az üç ay evvel takdim olunur.
Doksan altmcı madde — Devlet emvalin den
muvaztne haricinde sarfiyat caiz değildir.
[*]

- Memurin

Kanunu

N o . 788.
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Doksan yedinci madde — Muvazenei Umumiyt Kanunun ıvn hükmü bir seneye mahsustur.
Doksan sekizinci madde — Hesabı katî ka
nunu müteallik olduğu sene bütçesinin dey re i
hesabiyesi zarfında istihsal olunan varidat ile
yine o sene vukubulan tediyatm hakikî miktannı mübeyyin kanundur. Bunun şekil ve taksima
tı Muvazenei Umumiye Kanununa tamamiyle mü
tenazır olacaktn.
Doksan dokuzuncu madde — Hesabı katî ka
nununun lâyihası müteallik, olduğu senenin so
nundan itibaren nihayet ikinci senenin teşrini
sanisinin iptidasına kadar Büyük Millet Mecli
sine takdim olunmak mecburidir.
Yüzüncü madde — Büyük Millet Meclisine
merbut ve Devletin varidat ve masarifatını
kanunu mahsusuna tevfikan murakabe ile mü
kellef bir Divanı Muhasebat müessestir [•].

altı ay zarfında Meclise takdim eder [•].
Teşkilâtı Esasiye Kanununa ait

zavabıt

Yüz ikinci madde — İşbu Teşkilâtı Esasiye
Kanununun tadili aşağıdaki şeraite tâbidir:
Tadil teklifi Meclis âzayi mürettebesinin lâakal bir sülüsü tarafından imza olunmak şarttır.
Tadilât, ancak adedi mürettebin süİnsanı ek
seriyeti arası 'ile kabul olunabilir [**].
İşbu kanunun şekli Devletin Cumhuriyet ol
duğuna dair olan birinci maddesinin tadili ve
tağyiri hiç bir suretle teklif dahi edilemez.
Yüz üçüncü madde — Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun hiç bir maddesi, hiç bir sebep ve ba
hane ile ihmal veya tadil olunamaz. Hiç bir ka
nun Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi olamaz.

Yüz dördüncü madde — 1293 tarihli kanunu
esasi ile mevaddı muaddelesi ve 20 Kânunusani
1337 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve müzeyYüz birinci madde — Divanı Muhasebat, umu yelâtı ve tadilâtı mülgadır.
mî mutabakat beyannamesini, taallûk ettiği he
Yüz beşinci madde — Bu kanun tarihi neş
sabı katı kanununun Maliyece Büyük Millet
Meclisine takdimi tarihinden itibaren nihayet rinden itibaren meriyülicradrr.
[*] - 292 numaralı karar :
Divanı Muhasebatın, lüzumunda, bir kanunun tef
sirini Meclis Riyasetinden talep etmek hakkma malik
olduğu Heyeti Umumiyenin yirmi ikinci içtimainin
birinci celsesinde takarrür etmiştir.
0 Kânunusani 1927

1206 numaralı karar:
Divanı Muhasebatın üç aylık raporları üzerine
Meclisçe verilecek kararlar, muayyen .hâdiselerde
mesuliyet tâyinine ve yolsuzlukların izalesine müte
dair olmaktan başka bir mahiyet arzodemiyeceğinden,
bu hâdiselere maksur kalmak tabiidir. Şayet, Diva
nın tesrii murakabeyi temin ve teshil vazifesi hari
cindeki hak ve salâhiyetleri hududunu her hangi bir
içtiktin- aşarak bu raporlar da diğer gûna mâru
zâtı olmuş da bunlar lıakkmda Meclisçe kararlar it
tihaz edümiş işe, bunların maslahat üzerine müttehas olması has e bile, şümulünün zatı meseleye mün
hasır kalması zaruri olduğuna karar verilmiştir.
S Son kânun 1911

20 Nisan 1340
f*l - Z. C. 29 - XI -1939 S. 44 : 45
1-XII-1939

Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile tadillerinin müzakeratını
numaraları :
D.
Cilt
Sayfa
II
III
I V

V

241: : 287, 290 : 291, 516, : 566, 825: 858, 859 : 862, 909 : 910
103 : 139, 384 420, İSO : 438, 465 : 466, 683 : 720, 1005 : 1042
104, 112, 125 : 126, 127 :129 (2, 16, 26, 38 nci maddeler)

5

*3 S,Z, 3 7 :S9

6

:

S

5

3 : 9

ihtiva eden zabıt ceridelerinin Devre, cilt ve sayfa

7
8
3
25
16
20

S.

[**] - Tadil teklifi Encümen tarafından ret olun
muş ise, buna ait mazbatanın reye
konulmasında
ekseriyeti mutlaka kâfidir.
- Taşküâtı Esasiye maddelerinin tefsirine gelince,
bunun için, tadildeki usul ve merasimin ifası lâstmgelmez.
Nitekim 111 numaralı tefsir, Hükümetin ve 87 nu
maralı tefsirin de Divanı Muhasebat riyasetinin bir
tezkeresi üzerine çıkarıldığı gibi 5 -XI-13W, 27 - XI 1930, 27 -XII -1940 ve 16 -III- 19İS
tarihlerinde
mebuslar tarafından verilen tek imzalı takrir ile de
Teşkilâtı Esasiyenin tefsiri istenilmiştir (13 Mayıs
1942 de Kütahya Mebusu Recep Peker'in beyanatı ve
Rize Mebusu Fuat Sirmen tarafından verilen takririn
reddi.. 1284 sayılı Karara da bakinizi).

}

80, 82 : 85, 85 : 86, 86 : 88 (10, 11 nci maddeler)
2, 38, 58 : 75, 75, 81 : 84 (2, 47, 48, 49, Cl, 74, 75 nci.maddeler)
76, 78, 83 : 86, 86, 87 : 89 (44, 47, 48, 49, 50, 61 nci maddeler)
»
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Anayasa

1

(Resmî Gazete ile yayın ve it ânı: 15.1.1945 - Sayı: 5905)

KaM tarihi
10.1.1946
BÎBİNOÎ BÖLÜM

İKİNCİ BÖLÜM

Esas hükümler

Tasama görevi

Bilinci madde — Türkiye Devleti bir Cum
huriyettir.

Dokuzuncu madde — Türkiye Büyük Millet
Meclisi, özel kanununa [1] göre millet tarafın
dan seçilmiş milletvekillerinden [2] kurulur.

tkincâ madde — Türkiye Devleti cumhu
riyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâyık ve dev
rimcidir. Devlet dili türkçedir. Başkent Anka
ra'dır.
Üçüncü madde — Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir.
Dördüncü madde — Türk milletini an
cak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder
ve millet adına egemenlik hakkını yalnız o kul
lanır.
Beşinci madde — Yasama yetkisi ve yürütme
erki Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda top
lanır.
Altıncı madde — Meclis, yasama yetkisini
kendi kullanır.
Yedinci madde — Meclis, yürütme yetkisini
kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tâyin ede
ceği Bakanlar Kurulu eliyle kullanır.
Meclis, Hükümeti her vakit
ve düşürebilir.

denetliyebilir

Sekizinci madde — Yargı hakkı, millet adı
na usul ve kanuna göre bağımsız mahkemeler
tarafından kullanılır.

Onuncu madde — Milletvekili seçmek, yirmi
iki yaşını bitiren kadın, erkek her Türkün hak
kıdır [3].
On birinci madde — Otuz yaşmı bitiren kadın,
erkek her Türk milletvikili seçilebilir [4]On ikinci madde — Yabancı Devlet resmî
hizmetinde bulunanlar, terhipli cezalan gerekti
ren suçlardan veya hırsızlık, sahtecilik, dolandı
rıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs suç
larından biriyle hüküm giymiş olanlar, kısıtlı
lar, yabancı Devlet uyrukluğunu ileri sürenler,
kamu hizmetlerinden yasakhlar, türkçe okuyup
yazma bilmiyenler milletvekili seçilemezler [5].
On üçüncü madde — Büyük Millet Meclisi
nin seçimi dört yılda bir yapılır.
Süresi biten milletvekilleri tekrar seçilebilirler.
Eski Meclis, yeni Meclisin toplanmasına ka
dar devam eder.
Yeni seçim yapılmasına imkân görülmezse,
toplanma dönemi bir yıl daha uzatılabilir.
Her milletvekili, yalnız kendini seçen çev
renin değil, bütün milletin vekilidir.

— Bazt maddelerde görülen rakamlara ilişkinnotlar, 8 : 12 nci sayfafora numara sırasiyle feonulmustur.

63 TBMM Yıllık, Dönem: VII- Toplantı: 2 (I Kasım 1944 - 31 Ekim 1945), 3.IV.1945, 1-12. ss.
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ön dördüncü madde — Büyük Millet Mec
lisi, her yıl, Kasım ayı başında [6J çağrısız top
lanır.
Meclis, üyelerinin memleket içinde dolaşma
ları, inceleme yapmaları, denetleme vazifelerine
hazırlanmaları ve dinlenmeleri için çalışmasına
yılda altı aydan fazla araveremez.

İçtüzük hükümlerine göre yapar.
Yirmi ikinci madde — Soru, gensoru ve Mec
lis soruşturması, Meclisin yetkilerinden olup
bunların nasıl yapılacağı İçtüzükte gösterilir.

On beşinci madde — Kamın teklif etmek
hakkı, Meclis üyelerinin ye Bakanlar Kurulu
nundur.

Yirmi dördüncü madde — Türkiye Büyük
Millet Meclisi kamutayı her Kasım ayı başında
kendine bir yıl için bir Başkan, üç Başkanvekili
seçer.

On altıncı madde — Milletvekilleri Meclise
katıldıklarında şöyle andiçerler [73.*
«Namusum üzerine söz veririm ki:
Vatanın ve milletin mutluluğuna, esenliğine,
milletin kayıtsız şartsız egemenliğine aykırı bir
amaç gütmiyeeeğim ve cumhuriyet esaslarına
bağlılıktan aynlmıyacağım.»

Yirmi üçüncü madde — Milletvekilliği ile
Hükümet memurluğu bir kişide birleşcmez [12]-

Yirmi beşinci madde — Scçimdönemi bit
meden Meclis, üyelerinin tamsayısının saltçokluğu ile seçim yenilemeğe karar verirse, yeni
toplanan Meclisin seçimdönemi Kasım ayından
başlar.
Kasımdan önceki toplantı, olağanüstü top
On yedinci madde — Bir milletvekili ne Mec lantı sayılır.
lis içindeki oy, düşünce ve demeçlerinden, no de
Yirmi altmcı madde — Kanun koymak, ka
Meclisteki oy, düşünce ve demeçlerini Meeüs dı
nunlarda
değişiklik yapmak, kanunları yorumla
şında söylemek ve açığa vurmaktan sorumlu de
ğildir. Seçiminden gerek önce ve gerek sonra mak, kanunları kaldırmak, Devletlerle sözleşme,
üstüne suç atılan bir milletvekili kamutayın ka andlaşraa ve barış yapmak, harp ilân etmek,
rarı olmadıkça sanık olarak sorgulanamaz, tutula Devletin bütçe ve kesinhesap kanunlarını ince
maz £8] ve yargılanamaz. Cinayetten suçüstü ya lemek ve onamak, para basmak, tekelli ve
kalanma hali bu hükmün dışındadır. Ancak bu akçalı yüklenme sözleşmelerini Ye imtiyazları
halde yetkili makam bunu hemen Meclise bildir onamak ve bozmak, genel ve özel af ilân etmek,
mek ödevindedir. Seçiminden önce veya sonra cezaları hafifletmek vo değiştirmek [13T kanun
bir milletvekili hakkında verilmiş bir ceza hük soruşturmalarım ve kanun cezalarmı ertelemek,
münün yerine getirilmesi milletvekilliği süresi mahkemelerden çıkıp kesinleşen ölüm cezası hü
nin sonuna bırakılır [9]- Milletvekilliği süresi kümlerini yerine getirmek T14] gibi görevleri
Büyük Mîllet Meclisi ancak kendisi yapar.
içinde zamanaşımı yürümez.
On sekizinci madde — Milletvekillerinin yıl
lık ödenekleri özel kanunla gösterilir.
On dokuzuncu madde — Araverme sırasında
Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanı gerekü gö
rürse Meclisi toplanmıya çağırabilir. Üyelerden
beşte birinin istemesi üzerine de Meclis Başkanı
Meclisi toplanmıya çağırır [10]Yirminci madde — Meclis görüşmeleri herke
se açıktır ve olduğu gibi yayılır.
Fakat Meclis İçtüzük hükümlerine uygun ola
rak kapalı oturumlar dahi yapabilir. Kapalı otu
rumlardaki görüşmeleri yaymak Meclisin kararı
na bağlıdır [ İ l ] Yirmi birinci madde — Meclis, görüşmelerini

Yirmi yedinci madde — Bir milletvekilinin
vatan hayınbğı ve milletvekilliği sırasında yiyi
cilik suçlarından biriyle sanık olduğuna Türkiye
Büyük Millet Meclisi kamutayı hazrrüyelerinin
üçte iki oy çokluğu ile karar verilir yahut on
ikinci maddede yazılı suçlardan biriyle hüküm
giyer ve bu da kesinleşirse milletvekilliği sıfatı
kalkar.
Yirmi sekizinci madde — C d d l m e 1*15-1. !<:• •
nuıı hükümleri gereğince kısıtlanma, özürsüz ve
izinsiz iki ay Meclise devamsızlık
yahut
memurluk kabul e t m e hallerinde milletvekilliği
düşer.
Yirmi dokuzuncu madde — ölen yahut yu
karıdaki maddeler gereğince milletvekilliği sıfatı
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kalkan veya düşen milletvekilinin yerine bir
başkası seçilir.
Otuzuncu madde — Büyük Millet Meclisi,
kendi kolluk işlerini Başkanı eliyle düzenler ve
yürütür.

maları ve giren yıl içinde alınması uygun gö
rülen tedbirler hakkmda bir söylev verir. Ya
hut söylevini Başbakana okutur.
Otuz yedinci madde — Cumhurbaşkanı, ya
bancı Devletler yanında Türkiye Cumhuriyeti
nin siyasi temsilcilerini tâyin eder ve yabancı
Devletlerin siyasi temsilcilerini kabul eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Otuz sekizinci madde — Cumhurbaşkanı, se
Yürütme görevi
çiminden hemen sonra Meclis önünde şöyl«
Otuz birinci madde — Türkiye Cumhurbaş andiçer:
kanı, Büyük Millet Meclisi kamutayı tarafından
«Namusum üzerine söz veririm ki:
ye kendi üyeleri arasından bir seçimdönemi için
Cumhurbaşkanı olarak, cumhuriyet kanun
seçilir [17]. Cumhurbaşkanlığı görevi, yeni Cum larım, milletin egemenlik esaslarım sayacağım;
hurbaşkanının seçimine kadar sürer. Ytniden
Ve bunları müdafaa edeceğim;
seçilmek olur.
Türk milletinin mutluluğuna bütün bağlılı
ğımla,
bütün kuvvetimle çalışacağım;
Otuz ikinci madde — Cumhurbaşkanı, Devle
Türk Devletine yönelecek her tehlikeyi en
tin başıdır. Bu sıfatla törenli oturumlarda Mec
lise ve gerekli gördükçe Bakanlar Kuruluna son şiddetle önliyeceğim;
Türkiye'nin şanmı, şerefini koruyup yükselt
Başkanlık eder ve Cumhurbaşkanı kaldıkça Mec
lis tartışma ve görüşmelerine katılamaz ve oy mek, üstüme aldığım görevin isterlerim yerine
getirmek için olanca varlığımla çalışmaktan as
veremez.
la aynlmıyacağım.>
Otuz üçüncü madde — Cumhurbaşkanı, has
Otuz dokuzuncu madde — Cumhurbaşkanı
talık ve memleket dışı yolculuk gibi bir sebeple
nın
çıkaracağı bütün kararlar Başbakan ile bir
görevini yapamaz veya ölüm, çekilme ve başka
sebeplerle Cumhurbaşkanlığı açık kalırsa Büyük likte ilgili Bakan tarafından imzalanır.
Millet Meclisi Başkanı vekil olarak Cumhurbaş
Kırkıncı madde — Başkomutanlık, Türkiye
kanlığı görevini yapar,
Büyük Millet Meclisinin yüce varlığından ayrıl
maz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.
Otuz dördüncü madde — Cumhurbaşkanlığı Harp kuvvetlerinin komutası barışta özel kanu
boş kaldığında Meclis toplanıksa Cumhurbaşka
na göre [19] Genelkurmay Başkanlığına ve sefer
nını hemen seçer.
de Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhur
Meclis toplanık değilse Başkanı tarafından başkanı tarafından tâyin edilecek kimseyp verihemen toplanmaya çağrılarak Cumhurbaşkanı lir [20].
seçilir [18]. Meclisin seçim dönemi sona ermiş
Kırk birinci madde — Cumhurbaşkanı, va
veya seçimin yenilenmesine karar verilmiş olursa
tan hayınlığı halinde Büyük Millet Mecüsine
Cumhurbaşkanını gelecek Meclis seçer.
karşı sorumludur. Cumhurbaşkanının çıkaraca
Otuz beşinci madde — Cumhurbaşkanı Mec ğı bütün kararlardan doğacak sorumlar 39 ncu
lisin kabul ettiği kanunları on gün içinde ilân madde gereğince bu kararları imzalayan Başba
eder.
kanın ve ilgili Bakanındır.
Cumhurbaşkanı, uygun bulmadığı kanunla
Cumhurbaşkanının, özlük işlerinden dolayı
rı bir daha görüşülmek üzere gene on gün için sorumlanması gerekirse, Anayasanın milletve
de gerekçesi ile birlikte Meclise geri verir. Ana killiği dokunulmazlığı He ilgili 17 nci maddesi
yasa ile bütçe kanunu bu hüküm dışındadır.
hükümlerine uyulur.
Meclis geri verilen kanunu gene kabul eder
Kırk ikinci madde — Cumhurbaşkanı, Hü
se Cumhurbaşkanı onu ilân etmek ödevindedir.
kümetin teklifi üzerine, daimi malûllük veya
Otuz altmcı madde — Cumhurbaşkanı her kocama gibi özlük sebeplerden dolayı belli kim
yıl Kasım ayında Hükümetin geçen yıldaki çalış selerin cezalarını kaldırabilir veya hafifletebilir,

442
TBMM KUTUPHANESI

Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi tara
fından sanıklanarak hüküm giyen Bakanlar
hakkında bu yetkiyi kullanamaz.

lerde buluumuş, uzmanlıklart, bilgileri vc görgüİcriyle belirgin kimseler arasından Büyük Mület
Meclisince seçilir [22].

Kırk üçüncü madde — Cumhurbaşkanının
ödeneği özel kanunla gösterilir.

Elli ikinci madde — Bakanlar Kurulu, ka
rı unların uygulanışını göstermek yahut kanunun
emrettiği işleri belirtmek üzere, içinde yeni hü
kümler bulunmamak ve Danıştaym incelemesin
den geçirilmek şartiyle tüzükler çıkarır.
Tüzükler Cumhurbaşkanının imzası ve Haniy
le, yürürlüğe girer.
Tüzüklerin kanunlara aykırılığı üeri sürül
dükte bunun çözüm yeri Türkiye Büyük Millet
Meclisidir.

Kırk dördüncü madde — Başbakan, Cumhur
başkanınca Meclis üyeleri arasından tâyin olunur.
öteki Bakanlar Başbakanca, Meclis üyeleri
arasından seçilip tamamı Cumhurbaşkanı tara
fından onandıktan sonra Meclise sunulur.
Meclis toplanık değilse sunma işi Meclisin top
lanmasına bırakılır.
Hükümet, tutacağı yolu vc siyasi görüşünü en
geç bir hafta içinde Meclise bildirir ve ondan gü
ven ister.
Kırk beşinci madde — Bakanlar, Başbakanın
reisliği altında (Bakanlar Kurulu) mı meydana
getirir.
Kırk altmcı madde — Bakanlar Kurulu, Hü
kümetin genel politikasından birlikte sorumludur.
Bakanların her biri kendi yetkisi içindeki iş
lerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemle
rinden ve politikasının genel gidişinden tekbaşına
sorumludur.
Kırk yedinci madde — Bakanların görev ve
sorumları özel kanunla gösterilir.
Kırk sekizinci madde — Bakanlıkların ku
ruluşu özel kanuna bağlıdır [211.
Kırk dokuzuncu madde — İzinli veya her
hangi bir sebeple özürlü olan bir Bakana, Bakan
lar Kurulu üyelerinden bir başkası geçici olarak
vekillik eder. Ancak bir Bakan birden fazlasına
vekillik edemez.
Ellinci madde — Bakanlardan birinin Yücedivana yollanması hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisince verilen karar, kendisini bakanlık
tan da düşürür.
Elli birinci madde — İdare dâvalarına bak
mak ve idare uyuşmazlıklarını çözmek, Hükümet
çe hazırlanarak kendine verilecek kamın taşan
ları ve imtiyaz sözleşme ve şartlaşmaları üzerine
düşünüşünü bildi im ek, gerek kendi özel kanunu
ve gerek başka kanunlarla gösterilen görevleri
yapmak üzere bir Danıştay kurulur. Danıştay
başkanları ve üyeleri, daha önce önemli görev

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yargı erki
Elü üçüncü madde — Mahkemelerin kurulu
şu, görev ve yetkileri kamuda gösterilir [23].
Elli dördüncü madde — Yargıçlar, bütün dâ
vaların görülmesinde ve hükmünde bağımsızdır
lar ve bu işlerine hiç bir türlü karışılaıııaz. An
cak kanun hükmüne bağlıdırlar.
Mahkemelerin kararlarını Türkiye Büyük Mü
let Meclisi ve Bakanlar Kurulu Mç bir türlü
değiştiremezler, başkalayamzalar, geciktiremezler
ve hükümlerinin yerine getirilmesine engel ola
mazlar [24].
Elli beşinci madde — Yargıçlar, kanunla gös
terilen usuller ve haller dışmda görevlerinden
çıkardam azlar.
Elli altmcı madde — Yargıçların nitelikleri,
haklan, görevleri, aylık ve ödenekleri, nasıl tâ
yin olunacakları ve görevlerinden nasd çıkanlacakları özel kanunla gösterilir [25].
Elli yedinci madde — Yargıçlar, kanunla
gösterilenlerden başka genel veya özel hiçbir gö
rev alamazlar.
Elli sekizinci madde — Mahkemelerde yargı
lamalar herkese açıktır.
Yalnız yargılama usulü kanunları [26] gere
ğince bir yargılamanın kapalı olmasına mahkeme
karar verebilir.
Elli dokuzuncu madde — Herkes mahkeme
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oaun.de haklarını korumak için ger«kü gördüğü
yasalı araçlan kullanmakta serbesttir.
Altmışına madde — Hiçbir mahkeme görev
ve yetkisi içindeki dâvalara bakmadık edemez.
Görev ve yetki dışmda olan dâvalar ancak bir ka
rarla reddolunur.
Yücedivan

ıııiyccek lıer şeyi yapabilmektir.
Tabiî haklardan olan hürriyetin herkes için
sınırı, başkalarının hürriyeti sınırıdır. Bu sının
ancak kanun çizer.
Altmış dokuzuncu madde — Türkler kanun
karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna uymak
ödevindedirler. Her türlü grup, sınıf, aile ve
kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve yasaktır.

Altmış birinci madde — Bakanları, Danıştay
Yetmişinci madde — Kişi dokunulmazlığı,
ve Yargıtay başkanları ve üyelerini ve Cumhu vicdan, düşünme, söz, yayım, yolculuk, bağıt, ça
riyet Başsavcısını görevlerinden doğacak işlerden lışma, mfilkedinme, malını ve hakkını kullanma,
dolayı yargılamak için Yücedivan kurulur.
toplanma, dernek kurma, ortaklık kurma haklan
ve hürriyetleri Türklerin tabu haklanndandır.
Altmış ikinci madde — Yücedivan üyeliği
için, on biri Yargıtay, onu Danıştay başkanları
Yetmiş birinci madde — Cana, mala, ırza,
ve üyeleri arasından ve kendi genelkurulları ta konuta hiçbir türlü dokunulamaz.
rafından, gerekli görüldükte gizlioyla, yirmi bir
Yetmiş ikinci madde — Kanunda yazılı hal
kişi seçilir.
ve şekillerden başka türlü hiçbir kimse yaka
Bunlar gizlioy ve saltçoklukla içlerinden lanamaz ve tutulamaz.
birini Başkan ve birini Başkanvekili seçerler.
Yetmiş üçüncü madde — İşkence, eziyet, zo
Altmış üçüncü madde — Yücedivan bir Baş ralım ve angarya yasaktır.
kan vc. on dört üye ile kurulur ve kararlanın
Yetmiş dördüncü madde — Kamu faydasına
saltgjklukla verir.
Geri kalan altı kişi gerektiğinde kurulun eksi gerekli olduğu usulüne göre anlaşılmadıkça ve
özel kanunlan gereğince değer pahasr peşin
ğini tamamlamak için yedek üye durumundadır.
Bu yedek üyeler, üçü Yargıtay, üçü Danış verilmedikçe hiç kimsenin malı ve mülkü kamutay'dan seçilmiş üyeler arasından olmak üzere laştınlamaz [27].
Çiftçiyi toprak sahibi kılmak ve ormanları
adçekme ile aynlrr.
devletleştirmek
için alınacak toprak ve orman
Başkanlığa ve Başkanvekilliğine seçilenler bu
ların
kamulaştırma
karşılığı ve bu karşılıkların
adçekmeye girmezler.
ödenişi özel kanunlarla gösterilir [28].
Altmış dördüncü madde — Yücedivamn sav
Olağanüstü Hallerde kanuna göre yükletilecek
cılık görevi, Başsavcılık tarafından görülür.
para ve mal ve çalışma ödevleri dışmda hiçbir
kimse başka hiçbir şey yapmaya ve vermeye zor
Altmış beşinci madde — Yücedivanm karar lanamaz [29].
lan kesindir.
Yetmiş beşinci madde — Hiçbir kimse fel
Altmış altıncı madde — Yücedivan kanunla sefe inanından, din ve mezhebinden dolayı kı
ra göre yargılar ve hüküm verir.
nanamaz, güvenliğe vc edep törelerine ve kanun
lar hükümlerine aykın bulunmamak üzere her
Altmış yedinci madde — Yücedivan gerekli türlü din törenleri serbesttir.
görüldüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi ka
Yetmiş altıma madde — Kanunda yazıb usul
rariyle kurulur.
ve haller dışında kimsenin konutuna girilemez
ve üstü aranamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetmiş yedinci madde — Basın, kanun çer
çevesinde serbesttir ve yayımından önce denet
Türklerin kamu hakları
lenemez, yoklanamaz.
Altmış sekizinci madde — Her Türk hür
doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkasına zarar verYetmiş sekizinci madde — Seferberlik ve sı-
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kıyönctim hallerinin veyahut saigm hastalıklar
dan dolayı kanun ge ğince. alınacak tedbirle
rin gerektirdiği k ^
n dışında yolculuk
hiçbir kayıt altına ah j*z.
re

mtllarr
naD

Yetmiş doknzunc madde — Bağıtların, ça
lışmaların, mülkeditune ve hak ve mal kullan
manın, toplanmaların., derneklerin ve ortaklıkla
rın serbestlik sınm kanunlarla çizilir.
u

Sekseninci madde — Hükümetin gözetimi ve
denetlemesi altında ve kanun çerçevesinde her
türlü Öğretim serbesttir.
Seksen birinci madde — Pastalara verilen
kâğıtlar, mektuplar ve her türlü emanetler yet
kili sorgu yargıcı veya yetkili mahkeme kararı
olmadıkça açılamaz ve telgraf ve telefonla haber
leşmenin gizliliği bozulamaz [30],
Seksen ikinci madde — Türkler gerek kendi
leri, gerek kamu ile ilgili olarak kanunlara vc tü
züklere av kırı gördükleri hallerde yetkili ma
kamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine tek
başlarına veya toplu olarak haber verebilir ve
şikâyette bulunabilirler [31].' Haber veya şikâye
ti alan makam, kişi ile ilgili başvurmaların sonucu
nu dilekçiye yazılı olarak bildirmek ödeviııdedir.
Seksen üçüncü madde — Hiç kimse kanunca
bağlı olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye
verilemez ve yollanamaz.

kirse uzatabilir veya kısaltabilir. Meclis topbıuık
değilse hemen toplanmaya çağuılır.
Sıkıyönetim süresi ancak Meclisin karariyle
uzatılabilir.
Sıkıyönetim, kişi ve konut dokunulmazbğmın,
basın, gönderişine, dernek, ortaklık hürriyetleri
nin geçici olarak kayıtlanması veya durdurulma
sı demektir.
Sıkıyönetim bölgesiyle bu bölgede hangi hü
kümlerin uygulanacağı vc işlemelerin nasıl yürü
tüleceği, harp halinde de dokunulmazlığın vt
diğer hürriyetlerin nasıl kayıtlanabileceği veya
durdurulacağı kanunla gösterilir [32J.
Seksen yedinci madde — Kadın, erkek bütün
Türkler ilk öğretimden geçmek ödevindedirler.
İlköğretim Devlet okullarında parasızdır.
Seksen sekizinci madde — Türkiye'de din ve
ırk ayırd edilmeksizin vatandaşlık bakımından
herkese «Türk» denir.
Türkiye'de veya Türkiye dışında bir Türk
babadan gelen yahut Türkiye'de yerleşmiş bir ya
bancı babadan Türkiye'de dünyaya gelipte mem
leket içinde oturan ve erginlik yaşına vardığında
resmî olarak Türk vatandaşlığını istiyen yahut
Vatandaşlık Kanunu gereğince türklüğe kabul
olunan herkes Türktür.
Türklük sıfatının kaybı kanunda yazılı hal
lerde olur.

Seksen dördüncü madde — Vergi, Devletin
genel giderleri için, halkın pay vermesi demektir.
Bu esasa aykın olarak gerçek veya tüzelkişiler
tarafından veya onlar adına resimler, ondalık
alınması ve başka yüklemeler yapılması yasaktır.

ALTINCI BÖLÜM
Türlü maddeler

Seksen beşinci madde — Vergiler ancak ka
nunla salmır ve almır.
Devletçe, illerin özel idarelerince ve belediye
lerce alınagelmkte olan resimler ve yüklemeler,
kanunları yapılıncaya kadar alınabilir.

Seksen dokuzuncu madde — Türkiye, coğ
rafya durumu ve ekonomi ilişikleri bakımından
illere, iller ilçelere, ilçeler bucaklara bölünmüş
tür ve bucaklar da kasaba ve köylerden mey
dana gelir.

Seksen altmcı madde — Harp halindi; veya
harbi gerektirecek bir durum başgösterdikte ve
ya ayaklanma olduğunda yahut vatan ve Cum
huriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışına
olduğunu gösterir kesin belirtiler görüldükte
Bakanlar Kurulu, süresi bir ayı aşmamak üzere
yurdun bir kesiminde veya her yerinde Sıkıyöne
tim ilân edebilir ve bunu hemen Meclisin ona
masına sunar. Meclis Sıkıyönetim süresini, gere

Doksanıncı madde — illerle şehir, kasaba
ve köyler tüzelkişilik sahibidirler.

ÎUer

Doksan birinci madde — illerin işleri, yetki
genişliği ve görev ayrımı esaslarına göre idare
olunur.
Memurlar

Doksan ikinci madde — Siyasi haklan olan
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her Türkün, yeterliğine ve hakedişine göre, Dev
let memuru olmak hakkıdır.
Doksan üçüncü madde — Bütün memurla
rın nitelikleri, hakları, görevleri, aylık ve öde
nekleri, göreve alınmaları ve görevden çıkarıl
maları, yükselme vc ilerlemeleri özel kanun
la [33] gösterilir.
Doksan dördüncü madde — Kanuna aykırı
işlerde üstün emrine uymuş olmak memuru
sorumdan kurtarmaz.
Maliye işleri

Doksan beşinci madde — Bütçe kanunu tasa
rısı ve buna bağlı bütçeler ve cetvellerle katmabütçeler Meclise Bütçe yık başından enaz üç
ay önce sunulur.
Doksan altmcı madde — Devlet mallan büt
çe dışı harcanamaz.
Doksan yedinci madde — Bütçe kanununun
geçerliği bir yıldır.
Doksan sekizinci madde — Kesinhesap ka
nunu., ilişkin olduğu yıl bütçesinin hesap döne
mi içinde elde edilen gelirle gene o yılki ödeme
lerin gerçekleşmiş tutarım gösterir kanundur.
Bunun şekli ve bölümleri Bütçe kanunu ile tam
karşılıklı olacaktır.
Doksan dokuzuncu madde — Her yılın ke
sinhesap kanunu tasarısı o yılın sonundan başlıyarak en geç ikinci yıl Kasım ayı başına ka
dar Büyük Millet Meclisine sunulur.

Yüzüncü madde — Büyük Millet Meclisine
bağlı ve Devletin gelirlerini ve giderlerini özel
kanuna göre denetlemekle görevli bir Sayış
tay [34] kurulur.
Yüz birinci madde — Sayıştay, genel uy
gunluk bildirimini ilişkin olduğu kesinhesap
kanununun Maliyece Büyük Millet Meclisine ve
rilmesi tarihinden başbyarak en geç altı ay için
de Meclise sunar.
Anayasanın

dayanakları.

Yüz ikinci madde — Anayasada değişiklik
yapılması aşağıdaki şartlara bağlıdır:
Değişiklik teklifinin Meclis tamüyesinin enaz
üçte biri tarafından imzalanması şarttır.
Değişiklikler ancak tamsayının üçte iki oy
çokluğu ile kabul edilebilir [35].
Bu'kanunun, Devlet şeklinin Cumhuriyet ol
duğu hakkındaki birinci maddesinde değişiklik
ve barkalama yapılması hiç bir türlü teklif dahi
edilemez.
Yüz üçüncü madde — Anayasanın hiçbir
maddesi hiçbir sebep ve bahane ile savsanamaz
ve işlerlikten alıkonamaz. Hiçbir kanun Aanayasaya aykırı olamaz.
Yüz dördüncü madde — 20 Nisan 1340 tarih
ve 491 sayılı Teşküâtı Esasiye Kanunu yerine
mâna ve kavramda bir değişiklik yapdmaksızın
türkçeleştirilmiş olan bu kanun konulmuştur.
Yüz beşinci madde — Bu kanun yayım tari
hinde yürürlüğe girer.
12 Ocak 1945

Sû numaralı Teşkilâtı Esasiye, Kanunu ile 364
inlerinin dönem, cilt ve sayfa numaralan :
D.

Cilt
1

4
5
6
7

U

3

numaralı değini; şeklini kapsayan Tutanak Der

Sayfa
17.9: : 186
191, 258 : 259, 363 : 373, 386 : 391. 400 : 401, 410 : 416
120 : 126, 127 : 137* 148 : 161, 161 : 166, 258 : 259, 259 : 265.
33? : 351, 358 : 367, 368 : 376, 449 : 152. 181 : 492. 493 : 500
219 : 265, 292 : 305, 305 : 312, 321 : 334, 335 : 339
Yukarıdaki sayfa numaraları. Tutanak Dergilerinin Türk "harfleri ile basılmış olan
ikinci baskı sayfa numaralandır.
98, 108 : 120
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491 numaralı TesJcüâlı Esasiye Kanunu ile 1222. 1893, 2599, 3115, 3272 numaralı kanunlar
ile yapılan değişikliklerin görüşmelerini kapsayan Tutanak Dergilerinin döntm, dit ve sayfa
numaraları;
D.
II

Cilt
7
o

III
IV
V

o
3

4
5
25
16
30

Anayasa
Vll
15

Sayft
241 :287 290 : 291,516 : 566, 825: 858, 859 : 862, 909 : 910
103 : 139, 384 : 420, 430 : 438, 465 : 466, 683 : 720, 1005 : 1042
104, 112, 125 : 126, 127 : 129 (2, 16, 26, 38 nci maddeler) (Ka
r

nun -1222)

26, 29 : 35
) (95 nci madde)
33, 34, 37 : 39 J (Kanun -1893)
80, M : 85, 85 ; 86, 86 : 88 (10, 11 nci maddeler) (Kanun - 2599)
2, 38, 58: 75, 75, 81: 84 (2, 44, 47, 49, 50, 61, 74, 75 nci maddeler)
(Kanun - 3115)
76,78, 83 :~86, 86, 87 : 89 (44, 47, 48, 49, 50, 61 nci maddeler) (Ka
nun - 3272)
2, 24, 41 : 55, 55, 56 : 59

Notlar
[1] . Mebus Seçimi Kanunu (4320) - Madde 9
[2J - 306 numaralı karar:
1 — intihap bitipte reylerin en çoğunun bir
zat uhdesinde taayyün yahud müsavi reylerde çe
kilecek kanuni kur'anın bir zat uhdesinde takar
rür ettiği an, o zatın mebusluğunun mebdeini
teşkil eder.
2 — Bir memuriyette iken nnjbus olanlar hak
kında Teşkilâtı Esasiye Kanununun yirmi üçün
cü ve yirmi sekizinci maddeleri ahkâmı lâzimüttatbik olabilmek yani memuriyet kabulü vesilcsile mebusluğun sukutuna hükmolunabilmek için
mebus olan bu memurun kendi intihabına resmen
ıttıla hâsıl ettikten sonra memuriyette devam et
mek istediğine dair merciine sarihan malûmat
arzetmiş olması lâzımdır.
3 — Mebus intihap edilen bir zatın mebusluk
tahsisatına istihkakı Meclise iltihakı ile meşrut
tur. Yalnız Meclisin kararile müeyyet mazerete
müsteniden gelmemek fiilen iltihak addolunur.
Mebus intihap edildiğine resmen ıttıla hâsıl eden
memur vazifede bulunsun, mezun olsun hu ta
rihten sonraki müddete ait memuriyet maaşı ve
tahsisatı fevkalâdesini alamaz ve işten el çektiril
miş, vekâlet emrine alınmış, açıkta kalmış olsrnı
yine bu müddete ait maaş ve tahsisatı fevkalâde
leri verilemez.
26 Şubat 1927
633 numaralı Meclis kararı ve buna ilişkin tezkero :
Bir zatın mebusluğunun kabul veya reddi

sırf Meclisi Aliye ait hukuk cümlesinden
olduğu hakkında
Ahiren yapılan intihapta Kütahya Vilâyetin
de müstakillen namzetliklerini koyan Uşak Be
lediye-Reisi Alâettin ve Simav Belediye Reisi
Halil Beyler mebus intihap edilmişler ve mumaileyhimanm belediye reisi bulunmaları ve ka
nunen intihap olunabilmek için iki ay evvel is
tifa etmeleri lâzımgclirken böyle bir muamele
nin vukubulmamış olması dolayısiyle intihap
ları keenlemyekün addedilerek onlardan sonra en
çok rey alan yani akalliyette kalmış bulunan
Mustafa Bac-fik ve Tevfik Beyler mebus sıfatiyle
Meclisi Aliye izam kıhnmışlarsa da, bir zatın
mebusluğunun kabul veya reddi sırf Meclis'
Âliye ait hukuk cümlesinden olduğu 28 . V . 1931
tarihinde cereyan eden müzakerat neticesinde
takarrür eylemiş bulıııımasma binaen Alâettin
ve Halil Beylerin yerlerine Mustafa Bacak ve
Tevfik Beylerin mebus intihap edilmeleri gayrikanuni görülmüş ve binaenaleyh, Mustafa Ba
cak ve Tevfik Beylerin mazbataları tasdik edil
memekle beraber evelce ekseriyetle intihap edil
miş olan Alâettin ve Halil Beylerin intihap
mazbatalarının beriyi tetkik Meclisi Aliye gön
derilmesi ve ancak mu maileyhimanm intihapla
rı reddolunduğu'takdirde yeniden intihap icra
sına tevessül olunabileceğinin Başvekâlete işarı
muvafık görülmüştür.
28 Mayıs 1931
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İdare Heyeti Muhteremesine
Riyaset Divanmm 23 . XI . 1931 tarihinde
vâki ikinci toplanışında :
Kütahya Mebusluğuna intihap edilmiş iken
mazbatası kabul edilmeyen Mustafa Bacak Be
yin aldığı tahsisatın İdare Heyetince istirdaduıa teşebbüs edildiğinden ve bunun ise muvafık
olamryacağmdan bahis istidası kıraat ve müza
kere edilmiş ve :
Mustafa Bacak Bey Kütahya Mebusluğuna in
tihap edilmiş ve bu sıfatiyle Meclisi Aliye ilti-'
hak ederek müzakerata iştirak etmiş ve hattâ
rey de vermiş olduğu cihetle mumaileyhe harcı
rahtan başka Meclise iltihak ettiği tarihten maz
batasının ademi tasdiki tarihine kadar-geçen za
mana ait tahsisatının tesviyesinin tabiî vc zaruri
olduğuna karar vorilmi.'tir.
Arzcderim efendim.
Kâtibi Umumî
V. Genya
[3] - Mebus Seçimi Kanuuu - Madde 7, 8
[43 - Mebus Seçimi Kanunu - Madde 10,11,1°
[5] - Mebus Seçimi Kanunu - Madde 10,11,12
—• Er olarak orduda vazife görmekte olanlar
Milletvekili seçilebilirler. Z. C. S. 53 - 5.IV.1943
[6] - üçüncü Dönemin üçüncü Toplanımı ile
beşinci Dönemin ilk inikat günleri, o zaman araverrae günü olan, cumaya ve beşinci Dönemin
ikinci toplanımı bir pazara, altıncı Dönemin
ikinci Toplamım Şeker Bayraınmm birinci gü
nüne ve üçüncü Toplanımı ise bir cumartesiye
rastlamış ve Meclis yine toplanmıştır.

bulunmadığına karar verildi.
[10] . Meclis :
1 - 18 Ekim 1340 tarihinde Musul meselesini
görüşmek üzere,
22 Eylül 1930 tarihinde millî para kıymetinin
korunması dolayisiyle,
Cumhurbaşkanı tarafından:
2 - 24 Ekim 1934 tarihinde Yugoslavya Kralı
Aleksandrin öldürülmesi münasebetiyle,
30 Temmuz 1936 da Montreıu sözleşmesini
görüşmek için,
23 Şubat 1945 de Almanya ve Japonya'ya
harb ilân etmek için,
Meclîs Başkanı tarafından;
3. - 2 Ağustos 1944 tarihinde Almanya ile
münasebetlerin' kesilmesi için,
111 imzalı önerge üzerine yine Meclis Başkanı
tarafından;
olağanüstü toplantıya çağınlmıştn*.
[11] • içtüzüğün 98 nci maddesinin son fıkrasraa bakınız!

[12] - Bu maddenin görüşülmesinde «Darül
fünun müderrislikleri bundan müjstesnadır» me
alinde İstanbul Mebusu Ali Rıza ve Saruhan
[7] -Andiçmek için mebusun intihap mazbata Mebusu Vasıf tarafından verilen takrirler Ka
sının tasdik edilmiş olması lâzımgelmez. (Z. C. mutayca reddedilmişti (23 . III . 1340 - CiH 7;
Cilt 21, Sayfa 9, 25 . IX . 1930 ve 11, 13, Sayfa 835 : 836;, Hatta İzmir Mebusu Seyit bu
yüzden çekilmiş saylhnıştır (1340 - Cilt 11, Say
15 . IX . ile 2 . X . 1944 Z. C).
fa 195).
[ 8 ] - Dokunulmazlığı kaldırılan bir Milletve
— 87 numaralı yorum :
kili aynca Kamutay karan olmadan mahkemece
Ankara Hukuk mektebinin âli bir meslek
tutulabilir. Karar : 1284
mektebi olduğuna ve mektebin derslerine maaş
[9] - 27 . XII . 1940 da kabul olunau, Teşki değil ücreti takrir verildiğine binaen bu mual
limliğin mebuslukla ıçtimaında hiç bir mahzur
lâtı Esasiye Encümeninin bir mazbatasından :
yoktur.
15 Şubat 1926
Netice : İsnat olunan bir suçtan dolayı iste
— 111 numaralı yorum :
nen •ahkikatın Devre sonuna bırakılmasına Mec
Büyük Millet Meclisi âzasından birine Hükü
lis Umumî Heyetince karar verilmiş olan bir me
busun yeni Devrede dahi mebus seçilmiş olması met tarafından tevdi edilen muayyen ve muvak
halinde evvelce verilmiş olan talik kararı hükmü kat bir iş Hükümet memuriyetinden addolunamaz.
10 Şubat 1927
nün devamı icap edeceğine ve evvelki Devre esna
sında verilmiş talik kararlarmm Devre sonunda
— 18 numaralı karar :
ancak yeniden mebus eeçilmiyenler hakkmda
Büviik Millet Meclisi âzaamm herhangi bir
kendiliğinden ortadan kalkarak, takibatın başla memuriyeti uhdesinde cem edip etmemesi husu
ması lâzrmgeldiğine ve şimdiye kadar bu yolda sunun Heyeti Icraiyenin teklif veya mütalâası
cereyan eden muamelenin değiştirrlrnesine mahal üzerine Büyük Millet Meclisince takarrür etti448
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yazıh olanlar Milletvekilliğinden çekilmişlerdir:
rîlmesdne karar verildi.
Dönem II. Dr. Adnan Adrvar istanbul
«Anayasanın 23. maddesi ile bu karar hü
Gl. Refet Bele
»
kümsüz kalmıştır.»
Nuh Naci
Kayseri
— 233 numaralı karar:
III. Süreyya (paşa)
istanbul
Meclisi Millî âzasından dâva vekâleti ile iştigal
IV.
Halil
Nifli
Manisa
edenler varsa derhal menine karar verildi. 18 .
Çekilme önergeleri, daima, Kamutayın ka
II . 1338.
bulüne
değil bilgisine sunulmuştur.
«Bu karar 460 numaralı kanunun 4 ncü mad
[16] - İstanbul Milletvekili Haydar ve Mar
desine göre, 25 Nisan 1340 tarihindenberi yü
din Milletvekili Muhittin Birgen'in bu sıfatla
rürlükte değildir».
rı 603 ve 1245 sayılı kararlara göre düşmüştür.
— 235 numaralı karar:
[17] - Olağanüstü toplantıda, seçim yenilenir
Meclisi Âli azasının müteahhidlik yapmaları
nın menine karar verildi.
(4 ncü Dönem).
23 . II . 1338.
[18] - Atatürk'ün ölümünde, Başkan M. A
[13] - Bu iş için siyasi veya içtimai bir fayda Renda Meclisi 11. XI. 1938 de toplantıya ça
gözetilmelidir. Yoksa 54 ncü maddenin son fıkra- ğırmıştı.
sr hükmüne aykırı hareket edilmiş olunabüir
[19j - 45S0 numaralı kanun
(16 . III. 1942),
[20]
- 4237 numaralı kanunun 3, 7 ve 12 nei
[14] - Ş yh Sait ayaklanması münasebetiyle
askerî hareketler bölgesinde ve Ankara'da kuru maddeleri.
lan İstiklâl Mahkemelerinden birincisi tarafından
[21] - 3117 ve 327J sayılı kanunlara balımız 1
verilecek ölüm cezalarının Meclisçe onanmadan
yerine getirilmeleri ve Ankara istiklâl mahkeme
[22] - 803 numaralı karar:
since verilecek bu türlü cezaların ise Meclise
Devlet Şûrasının Deavi Dairesi, kazai vazife
sunulması (4. XI. 1341) de karar altına alınmış gören müstakil mahkeme sıfat ve salâhiyetiyle
(Karar : 117) ve ölüm cezası vermek yetkisi mücehhezdir.
20. VI. 1341 de adı geçen mahkemeye de veril
12 Nisan 1934
mişti (Karar : 136).
[23] - Yargıtay kanun numaralan:
Aşağıda yazılı 595 numara ve 31 Mart 1341
tariMi kanun ile bu yetki Divanı Harplere dahi
4, 371, 469 (1,8), 485, 834, 1221, 1684, 2019,
verilmişti:
2020, 2314, 2769, 3006 (2), '3032
.Aslive mahkemeleri kanunu numaraları*
«Hali harpte yahut müsellâhan ve müçtemian
367, 1848 (19), 2544
isyan vukuunda sahai harekât ve isyandaki İdarei
469, 492, 834, 981, 3747, 3748
örfiye mmtakalarmda müteşekkil bilûmum Di
vanı Harplerden sadır olan idam kararlan, ordu
Sulh mahkemeleri kanun numaralan:
veya kolordu veyahut müstakil fırka veya mevkii
14 Nisan 1329 (1086 - 581)
müstahkem kumandanları tarafından badettasdik
469 (6), 492, 981, 3748
derhal infaz olunur.»
[24] - 1186 saydı karar:
Bununla beraber, Menemen vakası dolayısiyle
Artvin hudut taburu dördüncü bölük komu
ilân olunan sıkıyönetim raüddetince bu kanun
uygulanmamış ve Divanı Harp tarafından hük- tanı iken 347 uumaralı kanunun dördüncü
molunan ölüm cezaları Meclise sunulmuştur (Ka maddesine tevfikan tekaüde sevkedilen Yüzbaşı
rar: 611).
Mehmet Kâmil Süsim hakkında Arzuhal Encü
Sonradan bu kanun 15 Mayıs 1940 tarihli meni tarafından evvelce menfi karar verilmiş
ve mumaileyh bunun üzerine muhtelif mercile
Örfi idare (3832) kanunu ile kaldınlmıştır.
re müracaat etmiş ise de bu mercilerden lehi
— 2884 sayılı «Tunceli vilâyetinin idaresi ne
bir karar istihsal edemediği ve Son Tetkik
hakkında kanun» un 33 ncü maddesi :
Mercii Encümeninin aleyhinde verdiği karara
İdam hükümlerinin vali ve kumandan tara itirazen tekrar Meclisi Aliye müracaat eylediği
fından tecile lüzum görülmediği takdirde infazı ve bu istidasının 3410 sayılı kanun mucibince
emrolunur.
Askerî Temyiz Mahkemesine devredildiği ve
meseleyi bu suretle ele alan Askerî Temyiz
[15] - 491 sayılı Teşkilâtr Esasiye Kanunu Mahkemesinden lehine bir karar sâdır olarak
nun kabulünden (II. Dönemden) beri, memurluk bu kararın katileşmiş olduğu anlaşılmıştır.
kabulü hâlinin dışında, yalnız aşağıda isimleri
Arzuhal Encümeni kararlarının, mahiyeti, bir
e
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sinde mahremiyeti ihlâl olunamıyacağı zikredi
len muhaberat, fertlerin hukukuna ve muamelâ
tına taallûk eden mevada ve şuna buna ifşası
caiz olmayan şahsi hususata müteallik olmak lâzııngelip yoksa asayiş ve inzibata müteallik ve
Hükümetin müdahalesini müstelzim fevkalâde
ahvalde dairei aidesinin keyfiyetten haberdar
edilmesi icabedeceğine ve nitekim Ceza Kanu
nunun 235 nei maddesinde memurlardan biri va
zifesini yaptığı sırada memuriyetine müteallik
olarak takibat icrasını müstelzim bir cünne vâ
kıf .olupta ait olduğu daireyi haberdar etmekte
ihmal ve tcralıi ederse bir sene müddetle memu
riyetten mahrumiyetle beraber ağır cezayı nakdi
ile de cezalandırılacağı sarahaten mezkûr olma
sına ve telgraf muhabere memurlan da alelıtlak
memur sınıf ve idadına dâhil bulunanlarına göre
bunların böyle bir emri kanuni ile mükellefiyet
lerinde şek ve şüphe olmadığını ve bu baptaki
(Dairei âidesini haberdar etmek) kay di hiçbir
vakit de telgraf muhaberatının mahremiyetini
ihlâl suretinde telâkki edilemeyeceğinden bu nassı
kanuni Teşkilâtı Esasiye Kanununa asla muhalif
düşmiyeceği cihetle muhabere memurlan suç de
lillerini hâvi olduğuna kanaat ettikleri telgrafnameleri Müddeiumumiliğe ihbar ile mükellef olmalan lâznngeleceği ve suç unsurlarının mevcu
diyetinden şüphe edilen telgrafnamelere gelince;
Ceza Kanununun tahmil ettiği mükellefiyet mu
habere memurlarına teveccüh edeceği ve ait ol
duğu mercie haber vermek şeklinde tecelli ey
leyeceği cihetle muhabere memurlannm hâsıl
edecekleri kanaata göre hareket etmeleri zaruri
bulunduğu 6 . 1 . 1938 tarihinde ekseriyetle ka
[26] - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 1412 bul edildi.
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu 1086
[31] . 1165 sayılı karar :
[27]Dahilî Nizamnamenin 57 nei maddesinde
929 — Devlet Demiryollan istimlâk Kanunu «her mebus cetvelin dağıtıldığı günden başlaya
1607 — Bu kanuna ek kanun
rak bir ay içinde Arzuhal Encümeninin verdi
3710 —- Belediye istimlâk Kanunu
ği kararın Heyeti Umumiyede tetkik ve müza
3887 — Millî Müdafaa ihtiyaçlan için yapı keresini isteyebilir. Bu halde Encümen o arzu
lacak istimlâklar hakkında kanun
hal için mazbata tanzim ve takdimine mecburdur» denilmekte olmasına göre herhangi bir hu
[28] - Toprak Kanunu 4753, 4760
sus hakkında Arzuhal Encümeninin bir mazbata
Orman Kanunu 4785
tanzim eylemesi diğer Encümenlerdeki usule
tâbi olmayıp ancak cetvel halinde mebus ve ve
[29]killere dağıtılan kararlara bir mebus tarafın
Olağanüstü Haller şunlardır:
dan itiraz edilmesine bağlı bir keyfiyettir. Bi
A - Lmumî veya kısmi seferberlik;
naenaleyh, kanuni müddet zarfında yapılan bu
B - Devletin bir harbe girmesi ihtimali;
itiraza karşı mazbata tanzimi lâzım ve zaruri
C - Türkiye Cumlmriyetini de alâkalandıran dir. Bir Devrenin hitamında veya intihabın
yabancı Devletler arasındaki harp hâli (3780 -1). tecdidi halinde sadece kânun teklif ve lâyiha
— 4276 sayılı kanuna göre, Olağanüstü Hal larının hükümsüz kalacağı hakkındaki' Dahilî
lerin başlangıcı ve sonu, Bakanlar Kurulunca Nizamnamenin 69 ncu maddesinde şahsi huku
behrtılmeli ve ilân edilmelidir.
ka dair sarahat bulunmaması bu maddenin mef
humu muhalifinden doğan ve Büyük Millet
[30] - 29 Kânunusani 1938 tarih ve 3820 sa Meclisinin yirmi senelik teamülü ile katileşen
yılı Resmî Gazetede çıkan Danıştay kararı:
bir kaide olmasına göre bu nevi mazbataların
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 81 nei madde yeni Devre içinde müzakere edilmesi lâzmıgelir.
y zarfında Meclis âzası tarafından itiraz vu
ku bulmayınca katiyet kesbederek Meclis kara
rı halini "alacağı Dahilî Nizamnamenin 57 nei
maddesiyle tasrih ve tesbit edilmekle beraber
kaza mercilerindcn sâdır olan ilâmların tebdil
ve tağyirine de imkân olmadığı Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 54 ncü maddesi sarih hükmü ik
tizasından bulunduğundan sırf bu hâdiseye has
ve münhasır olmak üzere mahkeme hükmünün
infazı lâzım ve zaruri bulunduğuna karar veril
miştir.
30 Mayıs 1940
1187 sayılı karar :
Askeri kâtiplikten mütekait irfan Akyüz'ün
tekaüt maaşı hakkındaki talebinin reddini natık olan Divan Heyeti Umumiye karan, Birincikânun 1938 : Şubat 1939 aylarına ait rapor
üzerine Meclisi Âlice ittihaz buyurulan 1145
numaralı kararın 3 ncü fıkrasiyle tasvip buyurulmuş ise de bu karardan evvel mumailey
hin Divanı Muhasebat karan aleyhine Askerî
Temyiz Mahkemesine dâva açtığı ve neticede
mezkûr mahkemeden iddiasmm varit olduğuna
dair karar istihsal eylediği anlaşılmıştır. Aynı
mesele hakkında daha evvel sâdrr olan mahke
me ilâmının tebdil ve tağyir ve tehir edilmiyeceği Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü mad
desinin sarahati iktizasından olduğundan irfan
Akyüz hakkındaki mahkeme kararının infazı
icabedeceğine karar verilmiştir.
31 Mayıs 1940
[25] - Hâkimler Kanunu: 2556, 3206, 3501
a
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Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci mad
desine göre vatandaşların gerek şahıslarına ve
gerek âmmeye müteallik olan kavanin ve nizamata muhalif gördükleri hususlarda Büyük
Millet Meclisine müracaat ve şikâyette bulun
maları Türklerin âmme hukukuna taallûk eden
haklarından bulunmakla sırf şahsi hukuka mü
teallik olarak tanzim kılman bu mazbataları hü
kümden ıskat etmiyen teamülün Teşkilâtı Esasiyenin ruh ve prensipine de tamamiyle uygun
olduğu meydandadır. Şu hale göre Arzuhal En
cümeni kararına mebuslar tarafından yapılan
itiraz ancak mazbatanın tanzimine saik olup
bu mazbata tanzim olunduktan sonra Heyeti
Umumiyenin malı olacağı cihetle itiraz eden me
busun bu intihap devresinde mebus olup olma
ması ve müzakerede hazır bulunup bulunmama
sının mazbatanın Heyeti Umumiyede müzake
resine hiç bir suretle mâni teşkil etmiyeceğine
karar verilmiştir.
[32] - örfi İdare Kanunu No. 3832.
[33] - Memurin Kanunu No. 788.
[34] - 292 numaralı kanun :
Divanı Muhasebatın, lüzumunda, bir kanunun
tefsirini Meclis Riyasetinden. talep etmek hak
kına malik olduğu Heyeti Umumiyenin yirmi
ikinci içtimainin birinci celsesinde takarrür et
miştir.
6 Kânunusani 1927
1206 numaralı karar :
Divanı Muhasebatın üç aylık raporları üzeri

ne Meclisçe verilecek Kararlar, muayyen hâdise
lerde mesuliyet tâyinine ve yolsuzlukların izale
sine mütedair olmaktan başka bir mahiyet arzedemiyeceğinden, bu hâdiselere maksur kalmak
tabiidir. Şayet, Divanın teşriî murakabesi temin
ve teshil vazifesi haricindeki hak ve salâhiyetleri
hududunu herhangi bir içtihatla aşarak bu ra
porlar da diğer gûna mâruzâtı olmuş da bunlar
hakkında Meclisçe kararlar ittihaz edilmiş ise bun
ların maslahat üzerine müttehaz olması hase
biyle, şümulünün zatî meseleye münhasır kal
ması zaruri olduğuna karar verilmiştir.
3 Sonkânun 1911
[1] - Z. C. 29 . XI . 1939 S. 44 :45
1 . XII . 1939 S. 3 : 9
[35] . Değişiklik teklifi Eucümen tarafın
dan reddolunmuş ise, mazbatanın oya konulma
sında saltçokluk yeter.
Anayasa maddelerinin yorumu isteklerine ge
lince, bunun için değişiklik yapmaktaki usullere
uymak gerekmez.
Nitekim 111 numaralı yorum Hükümetin ve
87 numaralı yorum da Sayıştay Başkanhğmm
tezkereleri üzerine çıkardıkları gibi S. XI . 1340,
27 . XI .1930, 27 .XII . 1940 ve 16 . III. 1942
tarihlerinde Milletvekilleri tarafından verilen
tek imzalı takrirler ile de Anayasanın yonımlanması istenilmiştir, (13 Mayıs 1942 de Kütahya
Milletvekili Recep Peker'in demeci ve Rize Mil
letvekili Fuad Sirmen tarafından verilen takri
rin reddi . . . . 1284 sayılı karara da bakmız).
>y
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Mebus Seçim Kanunu,64

«

(Resmî

Gazete

ile neşir

ve ilâm: 17. XII.

1942 - Sayı:

5258)
Kabul tarihi
14. XII.1942

No.
4320

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde mebus seçimi vilâyetler
itibariyle yapılır: Her vilâyet bir seçim dairesi ve her nahiye bir seçim şubesi iti
bar olunur.
İKÎNCl MADDE ~ Türkiye Cumhuriyeti halkından her (40 000) nüfus için
bir mebus seçilir. Bir seçim dairesinin nüfusu (40 000) den aşağı olsa dahi bir
mebus seçmek hakkıdır. Nüfusu (40 000) den yukarı olan seçim daireleri için
aşağıda gösterilen muamele yapılır:
(55 000) e kadar bit-, (55 001) d-cn (95 000) e kadar iki, (95 001) den
(135 000) e kadar üç, (135 001) den (175 000) e kadar flört mebus seçilir.
Nüfus miktarı yükseldikçe mebus sayısı bu yokla arttırıbr.
Seçmenler

defterinin

tanzimi

ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Teşkilâtı Esasiye kanu
nu ile muayyen seçim devresini ikmal etmiş veya aynı kanunun 25 nci maddesi
ne göre seçim yenilenmesine karar vermiş bulunuyorsa keyfiyet Dahiliye vekâ
letince vilâyetlere tebliğ olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Valiler, seçime başlandığını ve vilâyet merkezleri de
dahil olduğu halde her kazada mevcut erkek ve kadın Türk nüfusunu havi birer
esas defterinin tanzimini idareleri altındaki kaymakamlarla vilâyet merkezin
deki -belediye reisliğine vc vilâyet merkezine bağlı nahiye ve köylere emir ve teb
liğ ederler.
Kaza kaymakamları da vilâyetin bu emrini kazaları içindeki belediye, nahiye
ve köylere bildirirler.
BEŞİNCİ MADDE — Bu emir ve tebliğleri alan belediye idareleriyle köylerin
muhtar ve ihtiyar meclisleri azaları, belde ve köylerinde yerleşmiş olan veya bu
maksatla oturmakta bulunan umum erkek ve kadın nüfusunun defterlerini en çok
on gün içinde tanzime mecburdurlar. Defterlerin tanzimi sırasında tedavi ve se
yahat gibi sebeplerle muvakkat olarak başka yerde bulunanlar, bulundukları
yerlerin değil asıl ikametgâhlarının bulunduğu yerlerin esas defterlerine yazılırlar.
Bu defterlerde:
A) Adı;
B) Soy adı;
C) Baba adı;
Ç) Ana adı;
D) Doğum yeri;.
E) Doğum tarihi;
F) İkametgâhının bulunduğu mahalle ve sokağın adı ile numarası;
T") »Secim hakkım haiz olup olmadığı;
IT) Sanat ve meşguliyet ve mülâhazat;
sütunları bulunur.
64 TBMMKavaninMecmuası,
Devre: VI-İçtima: 4, Cilt: 24, 20Şubat 1943, 46- 55. ss.; TBMM
Yıllık, Dönem: VII - Toplantı: 2 (1 Kasım 1944 - 31 Ekim 1945), 3.IV.1945, 13-20. ss.

452
TBMM KUTUPHANESI

ALTINCI MADDE — Şehir ve kasabalarda, mahalle; ve köylerde köy itibariyle
tanzim edilecek olan bu defterler, biri yeni doğanlardan 22 yaşma kadar olanları
(22 yaşını henüz bitirmemiş olanlar dahil) diğeri de 22 yaşını bitirmiş olanlardan
başlıyarak daha yukarı yaşta bulunan nüfusu göstermek üzere iki bölüm olarak
tanzim edilir.
Askerî garnizonlarla müesseselerindeki subay ve erat yekûnunun ne suretle tcsbit ve defterlere ilâve olunacağı Millî Müdafaa ve Dahiliye vekâletleri arasında ka
rarlaştırılır.
Seçmenlik

şartlan

YEDİNCİ MADDE — Birinci ve ikinci seçmen olabilmek için:
1. Türk olmak;
2. 22 yaşını bitirmiş olmak;
3. Amme hizmetlerinden menedilmiş olmamak;
4. Mahcur olmamak;
5. Yabancı tebaadan olduğu iddiasmda bulunmuş olmamak;
6. Yabancı bir Devletin resmî hizmetinde bulunmamak;
şarttır.
SEKİZİNCİ MADDE — Silâh altında bulunan erat, jandarmalar, subaylar,
polisler, askerî memur ve askerî hâkimler ve askerî mektep talebeleri birinci ve
ikinci seçmen olamazlar.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun 7 nci ve 8 nci maddelerine göre birinci
ve ikinci seçmenlik hakkmı haiz olmıyanların bu durumları beşinci maddede tarif
edilen seçmenler defterindeki isimlerinin hizasına ve (seçim hakkmı haiz olup,
olmadığı) sütununa açık olarak işaret edilir.
Mebusluğa

seçilmiyecek

olanlar

ONUNCU MADDE —
1. Yabancı Devlet resmî hizmetinde bulunanlar;
2. Ağır hapis cezasiyle veya hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti sui
istimal ve hileli iflâs suçlarından biriyle mahkûm olanlar;
3.

Mahcurlar;

4.
5.
6.
7.

Yabancı tebaadan olduğu iddiasında bulunanlar;
Âmme hizmetlerinden menedilenler;
Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler;
30 yaşını bitirmemiş olanlar;

mebus seçilemezler.
ON BÎRÎNCÎ MADDE — Muallimler müstesna olmak üzere merkezden tâyin
olunan umum memurlarla müftüler, hâkimler, Cumhuriyet müddeiumumileri, be
lediye reisleri seçime başlanmadan iki ay evvel ve seçimin yenilenmesi halinde ye
nilenmenin ilânından itibaren üç gün içinde istifa etmiş olmadıkça memuriyet
mahallerinin içinde bulunduğu seçim dairelerinden mebus seçilemezler.
Bunlardan başka:
A) Kara, deniz, hava, jandarma sınıflarına mensup subaylarla askerî memur
ve askerî hâkimlerden istifa hakkını haiz olmıyanlar;
B) istifa ve tekaüt hakkı bulunanlardan umumî seçim ilâmndan itibaren
nihayet on gün zarfında usulen istifa ve tekaütlüklerini talep etmiyenier dahi me
busluğa seçilemezler. Aksi takdirde bu seçimler yapılmamış sayılır.
Ancak ara seçimlerinde, istifa veya tekaütlük hakkını haiz olanlardan ilân
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edilen seçim gününden evvel istifa veya tekaütlüğünü talep etmiş olanlar mebus
luğa seçilebilirler. Bunlar yukarıdaki on gün kaydine bağlı değildirler.
ON İKİNCİ MADDE — Yedeksubaylann kısmi ve umumî mebus seçimi sıra
larında gerek talim ve manevra için olsun, gerekse harp sebebiyle ol sim silâh al
tına çağırılmış ve orduda hizmet almış bulunmaları mebus seçilmelerine mâni de
ğildir.
Teftiş

heyetleri

ON ÜÇÜNCÜ MADDE •— Bu kanunun 5 ve (i nci maddeleri uyarınca köy ve
mahalle itibariyle hazırlanan defterler o köy veya mahallelerin bağlı bulunduk
ları kaza veya vilâyet merkezlerindeki belediye reisliklerine gelmeğe başladığı
günden itibaren bu merkezlerde, vilâyet merkez kazasiyle vilâyete bağlı kaza
ların büyüklüğüne göre âzası 4'den 10 a kadar olmak üzere bir teftiş heyeti ku
rulur. Bu teftiş heyeti belediye reisinin reisliği altında olmak üzere, vilâyet
merkezlerinde, vilâyet daimî encümeni âzasiyle, belediye meclisince kendi ara
larından seçilecek azalardan ve kazalarda yalnız belediye meclisince, aralarından
seçilecek azalardan terekküp eder. Şayet kazaların büyüklüğü yüzünden da
ha bir kaç âza alınmasma lüzum görülürse belediye meclisi azalarından münasip
miktarı teftiş heyetine alınır.
Ancak fesih, iptal veya meclisi teşkil edecek miktarda âza ve yedek âza kal
mamış olmak gibi suretlerle meclisin teşekkülü mümkün olmıyan veya kazanın yeni
kurulmuş olması sebebiyle belediye meclisi seçimi henüz neticelenmemiş bulunan
yerlerde, belediye sınırı içindeki mahalleler halkından belediye âzalığı şartlarım
haiz bulunanlardan çağırılacak ikişer zat belediye reisinin, veya Belediye kanu
nunun 90 nci maddesine göre nasbolunaıı reis vekilinin reisliği altında belediye bi
nasında toplanarak aralarından veya dışarıdan nüfus miktarı gözönüne alınarak
yukarıda gösterilen miktarda teftiş heyeti âzası seçilir.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Teftiş heyeti, verilen defterlerin kanuna uygun
olup olmadığını ve içinde yanlış ve fesat bulunup bulunmadığını tetkik eder.
Bu tetkikler sırasında lüzum görülürse ieabedenler getirtilerek tahkikat yapılır.
Bu tetkikat ve tahkikat kazanın büyüklüğüne göre beş günden sekiz güne kadar de
vam edebilir. Bu müddet içinde teftiş heyeti her gün toplanır.
ON BEŞİNCİ MADDE — 14 ncü maddede yazılı müddetin bitmesinden sonra
teftiş heyetince tetkik edilen defterlerden seçim hakkını haiz bulunanları gösteren
kısımların birer sureti çıkarılıp bunlardan teftiş heyeti merkezine ait olanlar Hü
kümet vc belediye dairelerinin münasip yerlerine ve herkesin görebileceği sair yer
lere ve secim şubelerine ait olanları da şubelere merkez sayılan mahallerdeki
umumî yerlere asılır.
Bu defterlerin asıldığı gazete bulunan yerlerde gazete ile ve bulunmıyan yerler
de âdet olan vasıtalarla ilân olunur. Belediye, zabıta ve köy muhtar ve ihtiyar
meclislerince; bu defterlerin, bulundukları yerlerde beş gün asılı kalması temin
edilir.
Defterler bu müddetin son günü akşamı saat 18 de belediye olan yerlerde bu
idare ve seçim şubelerinde şube reisleri, tarafından kaldırılır.
ON ALTINCI MADDE — Defterlerin asılı kaldığı beş gün zarfında seçmen
lerin adları, hüviyetleri defterlere yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç yazıl
mamış veya adı yazılmamak lâzımgelirken yazılmış olduğuna dair ileri sürüle
cek itirazlar, teftiş heyetince dinlenip bu heyet karariyle lâzımgelen tashihler
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yapılır. Defterlerin kaldırılmasından sonra itiraz iddiası dinlenmez. Teftiş he
yetince itiraz varit görülmediği takdirde ret kararının sureti, itiraz edene usu
len tebliğ olunur. Teftiş heyetinin kararına razı olmıyanların, kararın tebliği
talihinden itibaren iki gün zarfında mahallî asliye mahkemesine, bulunmıyan
yerlerde sulh hâkimine, teftiş heyeti karariyle birlikte müracaatla itiraz etme
ğe hakları vardır. Bu müddet bittikten sonra itiraz hakkı kalmaz. Mahkeme
itiraz iddialarını en çok beş gün zarfında katî karara bağlar.
Bu ve daha evvelki maddelerde yazılı müddetlerin hesabında resmî tatil gün
leri sayılır.
itirazlar için mahkemelere vâki olacak müracaatlar ve bu bapta verilecek
kararlar hiç bir harca tabi tutulmaz.
Mebus ve ikinci seçmen sayısının tesbiti ve seçimlerin ne yolda yapılacağı
ON YEDİNCİ MADDE — Türk vatandaşlarından bütün erkek ve katim nü
fusunu havi olup beş ve altmcı maddelerde yazılı bulunan defterlerin teftiş he
yetine verilmesi tamam olunca kazada mevcut nüfusun miktarı mazbata ile vilâ
yete bildirilir. Bütün kazaların mazbataları geldikten sonra teftiş heyeti vali
nin veya vekilinin reisliği altında toplanarak ikinci maddede gösterilen suret ve
nispete göre kaç mebus seçileceğini mazbata ile tesbit ederek Dahiliye vekâletine
bildirir. Aynı zamanda keyfiyet vilâyet dahilindeki teftiş heyetlerine kayma
kamlar vasıtasiyle tebliğ ve gazete olan yerlerde gazetelerle, olmıyan yerlerde de
âdet olan vasıtalarla ilân edilir.
ON SEKİZİNCİ MADDE — Teftiş heyetince kaza dahilinde ikinci seçmen
seçiminin çabuk ve kolaylıkla yapılabilmesi için kaza merkeziyle köylerinde nahiye
teşkilâtı bulunmadığı veya bulunupta nahiyeleri geniş ve nüfusça kalabalık bulundu
ğu takdirde kaza ve nahiyeler içinde ihtiyaç görüldüğü miktarda seçim şubeleri
yapılabilir. Bu takdirde deseçim şubeleri içinde beş ve altıncı maddelere göre ya
zılmış bulunan kadın ve erkek nüfus miktarına ve 19 ncu maddedeki nisbete göre
kaçar ikinci seçmen seçileceği teftiş heyetince mazbata ile tesbit edilerek seçim şu
beleri reislikleri ile kaza kaymakamlıklarına bildirilir. Vilâyet merkezinde bu bilgi
vilâyet makamına verilir.
ON DOKUZUNCU MADDE — Seçim şubesi dahilinde bulunan kadın ve erkek
nüfusundan her (400) kişi için bir, ikinci seçmen seçilir. Nüfus miktarı bundan
fazla olduğu takdirde fazlası için aşağıdaki gibi muamele yapılır:
(600) e kadar bir, (601) den (1000) e kadar iki, (1001) den (1400) e kadar üç
ve fazlası için bu yolda ikinci seçmen seçilir.
YİRMİNCİ MADDE — Teftiş heyetince, belediye asıl ve yedek âzalarmdaıı
veya âzalık vasıflarını haiz hariçten birer zat seçim şubelerine reis olarak seçilir.
Seçim şubesine dahil bulunan köylerin muhtarları, belediye varsa belediye reisleri
şube seçim heyetini teşkil ederler. Vilâyet ve kaza merkezlerinin büyük olması dola
yısiyle bir kaç seçim şubesi ihdas edilmişse, kezalik teftiş heyetince belediyenin asıl
vc yedek azalarından veya hariçten âzalık vasıflarını haiz hemşehriler arasından
seçilen üçer zat bu şubelerin seçim heyetlerini teşkil ederler ve reislerini kendi ara
larından seçerler.
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Her seçim şubesi dahilinde mevcut ve seçim hak
kını haiz olan erkek ve kadınların ikişer nüsha defteri teftiş heyetince tanzim etti
rilip seçim şubeleri reislerine verilir. Bu defterlerin süratle tanzimi için teftiş
heyeti kazalarda kaymakamlardan, vilâyet merkezlerinde valilerden lüzumu ka
dar kâtip isteyebilir. Kaymakam ve valiler dairelerin bütün memur ve müstaîı455
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demlerini bu işte çalıştırabilirler. Bütün memurlar vali ve kaymakamların bu
işe dair emirlerini ifaya mecburdurlar.
YlRMl İKİNCİ MADDE — 16 ncı maddede yazıldığı üzere itiraz vâki ise
bunların mahkemece tetkiki için tâyin edilen müddetin bitmesi üzerine derhal
seçim şubesinde ne kadar seçmen varsa teftiş heyeti tarafından o miktarda üze
rine bir kaç isim yazılacak kadar ufak pusulalık beyaz kâğıtlar hazırlanıp tef
tiş heyetinin nıühürü ile arkalan mühürlenerek seçim şubesi reisi olan zata ve
rilir. Bundan başka bu zat teftiş heyetince yaptırılmış vc içine rey pusulaları
atılmak için iki kilitli ve biri diğerine uymaz iki anahtarlı muhkem ve şubenin
pusulalarını alabilir büyüklükte ve üzeri ufacık bir zarf girebilecek kadar delikli
bir sandığı d<a seçim yerine beraberinde götürür. Sandığın anahtarlarından bi
risi reiste, diğeri dc azadan birinde bulunur. Lüzum görülen yerlerde reislere
merkezden birer de kâtip verilir.
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçim şubesi reisi memur bulunduğu yere va
rınca şube seçim heyeti derhal toplanarak:
A) Her gün nc kadar seçmenin rey vereceğini;
B) Buna göre seçimin kaç gün devanı edeceğini;
C) Sandığın sırasiyle hangi köy ve semtler halkının reyine arzeclileceğini;
Ç) Seçimin hangi gün, saat kaçta başhyacağmı;
D) Her gün hangi saate kadar reylerin kabul edileceğini;
kararlaştırır.
Bıı karar seçim şubesini teşkil eden köylerde muhtarlar, varsa belediye tara
fından halka ilân olunur. Mahallî Hükümet daireleri de bu hususta kendilerine
lâzımgeleıı yardımı yapmağa mecburdurlar. Kaza ve vilâyet merkezi olan şehir
ve kasabalarda bu hususları karar altına almak ve halka ilân etmek teftiş heye
tinin vazifesidir.
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Seçim, her seçim şubesinde ayn ayrı yapılır.
Bir seçim şubesi defterlerinde kayıtlı bulunan kimse

diğer şubede rey veremez.

Reylerin kabulü devam ettiği müddetçe seçim hakkı olanların isimlerini havi def
terler salan duvarlarında asılı bulundurulur.
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Tâyin edilen günde seçime başlanırken rey pu
sulaları atılmadan önce seçim şubesi reisi, azalara ve sair hazır bulunanlara san
dığın bos olduğunu gösterdikten sonra, kilitleyip anathaHarından birini kendisi
alır, diğerini de seçim heyetindeki azadan birine verir. Bundan sonra sandığın dört
tarafından sicim geçirilip, düğüm yerleri mühürlenir.
YİRMİ ALTINCI MADDE — Sandığın mühürlenmesinden sonra, önceden
tesbît edilen programa göre, seçmenlerin reyleri kabul olunur. Seçim yerine gelen
seçmenlere mühürlü pusulalar dağıtılır ve bunlara:
A) Seçim şubesi için ne kadar ikinci seçmen lazımsa o kadar kimsenin pusu
laya yazılacağı;
B) Yazısı olmıynnların emniyet ettikleri kimselere yazdırabilecekleri;
C) Şayet pusulada muayyen miktardan ziyade isim yazılır veya yazdırıl]rsa
bu pusulanın başından başlıyarak yalnız istenilen adecîdeki isimlerin kabul edilip,
fazlasının hükümsüz sayılacağı;
Ç) İstenilen adedden daha az isim yazılmış veya yazdırılmış ise yalnız yazılı
isimlerin kabul ve kaydolunacağı;
D) Pusulaya aynı isim bir kaç kere yazılmış ise bunun bir rey sayılacağı:
E) Rey pusulalarına yazılan isimler okunmaz veya mühürsüz pusulaya yazıl
mış bulunursa hesaba katılmıyacağı;
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F) Pusulalara imza veya mühür konulmayacağı;
sözle anlatılır ve seçim salonuna asılacak yazılarla da ilân edilir.
YÎRMİ YEDİNCİ MADDE — Seçim heyetine gelen her seçmene kâtip tara
fından köy ve mahallesi, ad ve soyadı sorulur. Seçmen tanınmış bir kimse ol
duğu veya nüfus hüviyet cüzdanım gösterdiği takdirde secim defterindeki ismi
yanma bir çizgi çekilip pusulayı sandığa atmasına izin verilir. Her seçmen ken
di reyini getirip sandığa atmakla mükelleftir. Hiç bir sebep vc suretle başkası
nın namına rey pusulası sandığa atılmaz.
YÎRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Köylü seçmenlerin seçim sandıkları başında
lüzumsuz bekletilmemden için seçim heyeti tarafından gerekli tedbirler alınır.
YÎRMİ DOKUZUNCU MADDE — Seçimi bir gün içimle bitmiyeıı seçim şu
belerinde seçim heyeti dağılmazdan önce sandığın deliği üzerine bir kâğıt ko
nur vc sandık dört tarafından sicim ile bağlanıp gerek bu sicimin düğüm yerle
ri ve gerek kâğıdın uçları ile anahtar delikleri seçim heyeti tarafından mühür
mumu ile mühürlenir. Sandık, heyetin karariyle emin ve münasip bir yere ko
nularak muhafazasına itina olunur ve ertesi gün sandığın mühürleri heyetçe
muayene edildikten sonra açılıp yine seçime başlanır.
OTUZUNCU MADDE — 23 ncü maddeye göre tâyin oluuan seçim zamanı
nın sona ermesiyle artık rey pusulası kabul olunmayıp, bütün seçim heyeti âza
sı hazır iken sandık açılır ve atılan pusulalar birer birer sayıldıktan sonra tek
rar sandığa konur ve (Seçim şubesine şu kadar seçmen gelip, su kadar pusula
atılmıştır) diye hemen bir kısa zabıt tutulur.
OTUZ BİRİNCİ MADDÎ: — Sandıkta rey verenlerin sayısından ziyade pu
sula zuhur ederse fazlası açılıp okunmadan yakılır. Fazla pusula atanlar hak
kında gerekli takibat yapılır.
OTUZ İKİNCİ MADDE — Rey pusulalarının sayısı bittikten sonra pusula laldaki isimler alfabe sırasiyle büyük kâğıtlar üzerinde tasnif olunur ve bu es
nada 26 nci maddede yazılı hükümlere dikkat edilir. Tasnife başlandıkta mu
ayyen zaman zarfında tasnif edilecek kadar rey pusulası sandıktan çıkarılıp 29
nen maddenin târifatı dairesinde tekrar mühürlenir. Bu suretle devam oluna
cak tasnif muamelesi bittikten sonra seçim heyeti tarafından; (Secime şu ka
dar seçmen iştirak etmiş vc sandık açıldığı zaman zuhur eden şu kadar rey pusu
lasının sayılıp tasnifi neticesinde filân şu kadar vc filân şu kadar rey almış
vc filân, filân ekseriyet kazanmış olduklarını) gösterir bir mazbata tanzim olu
nup seçim evrakı vc sandıkla beraber teftiş heyeti reisliğine verilmek üzere mer
kezden seçim şubesine reis olarak gönderilmiş olan zata tevdi olunur. Ekseri
yet kazanıp ikinci seçmen olanlara ayrıca seçim heyeti tarafından birer mazba
ta verilir. Bunlar bu mazbataları vilâyet veya kaza merkezlerindeki teftiş he
yeti reisliğine gösterip kaydettirirler.
Bu sırada, mebus seçimi için teftiş heyetinin bulunduğu yerde hangi gün
ve saatte bulunmaları lâzımgclcceği ikinci seçmenlere tenbih olunur. Mazbata
sını kaydettirmek üzere gelmemiş olan ikinci seçmenlere de hangi gün ve saatte
hazır bulunmaları lâzımgeleceği davetnamelerle ihtar olunur.
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Mebus seçimi için tâyin edilen gün ve saatte
hazır bulunacak ikinci seçmenlere arkalan teftiş heyeti mühimi ile mühürlü
rey pusulaları dağıtılır, ikinci seçmenlerden her biri mebusluğa namzetlikleri
seçim mahallinde asılmış olan kâğıtlarla ilân edilmiş olan zatlardan vilâyet için
nc kadar mebus seçilecek ise o kadarını kendi pusulasına yazar, yazı bilmeyen
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olursa heyetin toplu olduğu mahalden çıkmamak şartiyle orada emniyet ettiği
birine yazdırabilir. Pusulaya vilâyet için seçilecek adetten fazla veya noksan
isim yazılırsa 26 nci madde hükümleri . tatbik olunur.
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Teftiş heyetinin toplandığı odada masa üze
rinde ve ortasında yalnız bir pusula girebilecek kadar delikli bir sandık bulunur.
Rey pusulaları atılmadan önce sandık açılıp, içi boş olduğu hazır olanlara gösteril
dikten sonra kilitlenir ve kilit üzerine büyücek bir kâğıt konulup üzeri teftiş he
yetinin resmî ve mevcut seçmenlerden üçünün zatî mühürleriyle mühürlenir.
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Sandık kapanıp, mühürlendikten sonra ikinci
seçmenler sırasiylc davet olunup, ellerindeki pusulaları sandığın içine atarlar.
Atarken ellerinde bir pusuladan fazla olmamasına dikkat olunur.
OTUZ ALTINCI MADDE — Kaza dahilinde ikinci seçmen seçilenlerin onda
sekizi seçim gününde reylerini kullanmışsa sandık açılıp mebusluğa rey
kazananların isimlerini havi olarak vilâyet merkezindeki teftiş heyetine gönderi
lecek mazbatanın tanzimine başlanır.- Şayet muayyen olan günde mevcut olanlar
kazanın ikinci seçmenlerinin mecmuunun onda sekizinden az ise sandık açılmayıp
deliğin üzerine bir kâğıt konulup teftiş heyetinin resmî ve mevcut ikinci seçmenler
den üçünün zatî mühürleriyle mühürlenir. Hazır bulunmıvan ikinci seçmenler ge
linceye kadar sandık emin bir yerde saklanır. Gelmiyen ikinci seçmenlere en kısa
zamanda gelmeleri için gün tâyin ve Hükümet tarafından kendilerine tebliğ olunur.
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Muayyen olan günde teftiş heyeti tarafından san
dığın deliği açılır. Gelen ikinci seçmenler rey pusulalarını sandığa atarlar. Bu
davetten sonra da gelmiyen ikinci seçmenler beklenmiyerek sandık açılır. Sandık
açıldıktan sonra gelecek ikjnci seçmenler artık reylerini kullanamazlar.
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Teftiş heyetinin huzurunda sandık açılınca
jlk önce atılan pusulalar sayılır ve aynen birer, birer okunup, yazılan isimler kavd olun ur. Bîr isim pusulalarda tekerrür ettikçe ismin karşısına işaret olunur. Bu
suretle pusulaların hepsi okunup yazılması bittikten ve 26 nci maddenin C. Ç. D,
E fıkraları nazara alındıktan sonra her bir zatın kazandığı reyler toplanıp maz
batası tanzim ve teftiş heveti tarafından imza edilir. Bu mazbatada rey kazanan
ların isimleri ve kazandıkları rey miktarları rakam ve yazı ile yazılır. Bun
dan başka kaza namına seçilen ikinci seçmenlerin miktarı ile bunlardan kaçı
nın secime iştirak ettiği de mazbataya işaret olunur. Bu şekilde hazırlanacak maz
batanın bir sureti teftiş heyetinde saklanıp asıl nüsha da kaza kaymakamlığı vasıtasirle vilâyet merkezindeki teftiş heyetine gönderilir. Vilâyet merkezindeki .se
çim hakkında da bu suretle muamele olunarak mazbatası tanzim olunur.
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Kaza teftiş heyetlerince tanzim edilip
gönderilen mazbatalar tamam olunca vilâyet merkezindeki teftiş heyeti valinin re
isliği altında toplanıp, seçilenlerin isimleri ve kazandıkları reyler tesbit olunur.
Bunlnrdan en zivade rey alanların mebus seçildikleri .mazbata ile tesbit olunur.
Şavet bu seçimlerden en az rey alanın aldığı reye müsavi rev almış başka hiri
varsa hevet huzurunda aralarında kura çekilir. Mebus seçilenlere bu hevet tara
fından imanlı birer mazbata verilir. Bu mazbataların avnca imzalı ikişer sureti
vUnvotee Dnhilive vekâletine «rönderilir.Vekâlet, vilâvetlerden s;elen mazbntaloruı
birer tanesini "Meclisin açılışında Büyük Millet Meclisi Reisliğine verilmek üzere
Başvekâlete gönderir.
m

KIRKINCI MADDE — Umumî mebus seçimi esnasında bir zat muhtelif vilâ
yetlerden mebus seçilirse bunlardan hangisini tercih ettiği kendisinden sorulur.
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Mebus olan zat bu sorguya sekiz gün zarfında cevap vermeğe mecburdur. Bu yüz
den mebusların sayısından noksan hâsıl olan vilâyette yeniden seçim yapılır.
KIRK BlRÎNCl MADDE — Seçimin bitmesinden sonra kaza ve vilâyet mer
kezlerindeki teftiş heyetleri, seçime ait defterlerle sair evrakı gelecek umumî se
çime kadar saklanmak üzere mühürlü bir sandık içinde belediye idaresine teslim
ederler.
KIRK İKİNCİ. MADDE — Teşkilâtı Esasiye kanunu hükümlerine gö're me
busluk hakkı zail veya sakıt olan veyahut vefat eden mebusların yerlerine diğerle
rinin seçilmesi için keyfiyet Dahiliye vekâletince bunların mebusu bulundukları
vilâyetlere tebliğ olunur. İkinci seçmenler davet olunarak, hu fasıldaki esaslar dai
resinde seçim muamelesi neticelendirilir. Bu gibi ara seçimlere başlamadan evvel
yapılacak yoklamada ikinci seçmenlerden bir kısmının vefat veya başka bir vilâye
te nakletmeleri veya seçim haklarını kaybetmeleri dolayısiyle 36 nci maddede ya
zılı, nisabın kavbolduau anlaşılırsa ilk önce açılan ikinci seçmenlerin yerine ait bu
lundukları seçim şubelerince diğerleri seçilir.
Şu kadar ki. ikinci seçmenlerin sayısı 36 nci maddede vazıh onda sekiz nisabı
nın aşağısına düşmediği müddetçe yapılacak ara seçimlrn-inde. umumî seçimdeki
ikinci semenler yekûnuna müstenit nisap aranmayıp, fiilen mevcut olan ikin**'
seçmenlerin onda s°kizi ile iktifa edilir.
Namzetlik

ilânı

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir vatandaşın namzetliği kaza teftiş heyetlerinin
seçim salonundaki levhaya yazılmak için vilâvet tefHs heveti riyasetine:
A) Vatandaşın siyasi parti tarafından ilminin bildirilmesi;
B) O intiahp dairesi seçmenlerinden 300 kişinin yazılı bir varaka ile müra
caat etmeleri;
01 Namzetliğini istiyen ve seçim ehliyetini haiz olan vatandaşın bizzat isticb
ile talep etmesi;
lâzımdır.
Seçim

masrafları

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Teftiş heyetlerince merkez ve mülhakattaki
seçim şubelerine memuren gönderilen zevatın nakil vasıtaları ücretleri ile harcırah
kararnamesine göre verilecek yevmiyeleri ve seçime ait sair bütün masraflar umu
mî muvazeneden verilir.
Seçim

cezaları

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Sahte ad ve soy adı ve sıfat takınarak veya ka
nunen seçim hakkından malınım olduğunu saklıyarak kendisini seçim defterine
yazdıranlar veyahut adını ve soy adını kasıt ile mükerrer kaydettirdiler bir ay
dan bir seneye kadar hapis ve on liradan elli liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar.
KIRK ALTINCI MADDE — Evvelki maddede gösterilen suretlerle kendisini
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seçim defterine kaydettirmiş olduğu halde veya seçim defterine kayıtlı bulunan
diğer bir seçmenin ad ve soyadını ve sıfatını sahte olarak takınarak veya seçim
hakkı olmadığı halde yanhşlıkla isminin deftere geçirilmiş bulunmasından ka
sıtla istifade ederek rey verenler altı aydan iki seneye kadar hapis ve on liradan
yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırdırlar.
KIRK YEDİNCİ MADDE — 26 ve 33 ncü maddelere göre seçmenlerin rey
lerini yazdırdığı kimseler, rey pusulasına seçmenlerin söylediklerinden başka
bir şahsın adını ye soyadını yazarlarsa bir aydan altı aya kadar hapis ve on li
radan elli liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Mebus veya ikinci seçmen olmak yahut di
ğer bir şahsı mebus veya ikinci seçmen seçtirmek kastiyle seçmenleri her nu
suretle olursa olsun korkutan veya bu suretle seçmeye teşvik için seçmenlere
para, eşya ve sair menkul ve gayrimenkul mal verenler veya herhangi bir suret
le menfaat temin veya vadedenler ve bu maksatla verilen malları veya vait ve
ya temin olunan menfaatleri kabul edenler veya bir kimse hakkında rey vermek
veya verdirmek yahut vermekten imtina için, Devlet, vilâyet, belediye, köy ve
ya bunların kurdukları her türlü daire veya müesseselerle sair âmme müessese
leri memuriyet veya müstahdemliği veya hususi hizmet vait ve kabul denler iki
aydan 18 aya kadar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para ceza
siyle cezalandırılırlar ve bu suçları işliyenler memur iseler müebbeden veya mu
vakkaten memuriyetten mahrumiyetlerine hükmolunur.
KIRK DOKUZUNCU MADDE — Rey sandığını salâhiyeti haricinde açan, se
çim isine ait defter ve resmî evrakı, teftiş veya şube seçim heyetlerince usulü
ne göre tâyin olunan müddet içinde açıkta duran ilânlan ve seçim cetvellerini vc
rey pusulalarını alan, koparan, parçalıyan veya çalanlar bir seneden üç seneye
kadar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
ELLİNCİ MADDE — Gerek zor kullanmak suretiyle, gerek memuriyetten mah
rum etmek veya şahsını yahut ailesini veya servetini zarara uğratmak tehdidiyle
bir seçmeni rey vermekten vaz geçirenler, veyahut rey vermeğe icbar edenler üç
aydan iki seneye kada> hapis ve elli liradan beş yüz liraya kadar ağır para ceza
siyle cezalandırılırlar.
ELLİ BİRİNCİ MADDE — Yalan haberler yayarak ve iftirada bulunarak ve
sair hile ve desiseler yaparak seçim işlerini bozanlar veyahut bir veya daha ziya
de seçmeni rey kullanmaktan vaz geçirenler yahut toplu ve korkutucu hareketlerle
teftiş ve şube seçim heyetlerinin işlerini ihlâl ederek seçimin yapılmasına ve her
şahsın serbestçe rey vermesine engel oburlar üç aydan iki seneye kadar hapis ve
elli liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
ELLİ İKİNCİ MADDE — Teftiş veya seçim şube heyetlerine karşı seçim işle
rine mâni olmak için her ne suretle olursa olsun cebir ve şiddet kullanan
lar veya buna teşebbüs edenler üç seneden beş seneye kadar ağır hapis ceza
siyle cezalandırılır. Cürüm birden ziyade teftiş veya seçim şube heyetlerine kar
şı icra olunmak üzere evvelce tertip edilmiş ve ittifak ile yapılmış bulunursa fa
illeri beş seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılırlar.
ELLl ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçim işinden doğan âmme hukuku dâvası seçi-
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min bittiği tarihten itibaren altı ay içinde açılmadığı takdirde
maz.

takibat yapıla

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — intihabı mebusan kanuniyle zeyil ve tadille
rini ihtiva eden 320, 385, 1079, 1760, 2598, 2631 sayılı kanunlar kaldırılmıştır.
ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ELLİ ALTINCI MADDE — Bu kanunun hükürnlerini icraya icra Vekilleri
Heyeti memurdur.
16 kânunuevvel 1942

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 15 . XII. 1942 ve 1/864
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere
nin tarih vc numarası
: 16. XII. 1942 ve 4/1089
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt
Suyıfa
cilt ve sayıfa numaralan
: 27
42
28
80
»
29
10,40,57:76,92:101,115:118
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Dahilî Nizamname

BİRİNCİ 6AB
Meclisin teşekkülü
Birinci madde — Devrenin ilk

içtimainin bi
rinci inikadının ilk celsesinde, daimi reis inti
hap edilinceye kadar, asanın en yaşlısı muvak
katen Heyeti Umumiyeye riyaset eder veyahut
bir muvakkat reis intihap olunur.
En genç dört âza muvakkaten kâtiplik meka
nımda bulunurlar.
lîangi,mebusun en yaşlı ve hangilerinin cn
genç olduklarının evvelden tetkiki hususu, vazi
feleri yeni Riyaset Divanının intihabına kadar
devam edecek olan, tdure âmirlerine aittir.
Devre, tecdidine karar verilmediği
halde,
dört seneden ibaret olan intihap müddetidir.
İçtima, her teşrinisani iptidasından
gelecek
teşrinievvel nihayetine kadar devam eden Mec
lis senesidir.
İnikat, Heyeti umumiyenin muayyen gün
lerde vâki toplanışlardır.
Celse, her inlkadıu teneffüs tatiliyle inkıtaa
uğrayan kısımlarından her biridir.

İkinci madde — Muvakkat Riyaset Divanı
nın teşekkülünden sonra Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 16 ncı maddesi' mucibince mebuslar in
tihap dairelerinin hece harfleri sırasiyle tahlif
olunurlar.
Tahlif, Teşkilâtı Esasiye Kanutıundaki yemin
metnini kürsü üzerinde yüksek sesle okumaktır.
Sonradan Meclise iltihak eden mebuslar da
ilk celsede bn rasimeyi ifa ederler [ • ] .

Üçüncü madde —

Tahlif merasimini müta
akıp duimî Riyaset Divanı intihabı icra edilir.

Dördüncü madde —

Riyaset Divanının

va

zifesi bir İçtima içindir.

Beşinci madde —

Riyaset Divanı:

T*l - Tahlif
için, mebusun
intihap
mazbatasının
tasdik edilmiş
olması lâzımgelmez
(Z. C. Cilt - Sİ.
Sayfa - S, SS . IX .1930 ve Z. C. Cilt 5 - Sayfa 3 ve 19-
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2 - Üç reis vekili,
3 - En az ikisi münavebe ile Heyeti umumiyede bulunmak üzere altı kâtip (Muaddel : 27
nisan 1933),
4 - Uç idare âmirinden mürekkeptir.

Altmcı madde — Riyaset divanı, gizli rey ve
mutlak ekseriyetle intihap edilir.
Mutlak ekseriyet hâsı! olmadığı tatkdirde ay
ni usule tevfikan ikinci defa intihap icra edilir.
Bunda da mutlak ekseriyet hâsıl olmassa en
ziyade izafî ekseriyet kazananlardan isttenilen
adedin iki misli ayrılarak bunlar hakkında
üçüncü defa reye müracaat olunur.
Bunda izafî ekseriyet kâfidir.
Reylerde tesavi olursa kuruya müracaat edi
lir.
Yedinci madde — Reis, reis vekilleri, kâtibler, İdare âmirleri için ayrı ayrı reye müracaat
olunur.
Rey varakalarına reis için bir, reis vekilleri
için üç, kâtipler için altı, idare âmirleri için
üç isim yazılır (Muaddel : 13 mart 1935),
Sekizinci madde — Daimî Riyaset divanının
intihabı akabinde Reisicumhurun
intihabına
başlanır.
Reisicumhur gizli rey ve mutlak ekseriyetle
intihap edilir.
Bu intihapta reylerin tasnifi için kura ile
dokuz mebus tefrik ve reyler Heyeti umumiye
salamında açıkça tasnif olunur.
İntihabın neticesini Meclis Reisi Heyeti umu
miyeye bildirdikten sonra Reisicumhur intihap
olunan zatı hazır ise riyaset kürsüsünü işgale
davet eder.
Reisicumhur, riyaset kürsüsüne çıkıp Teşkilâ
tı esasiye kanununun 38 nei maddesi mucibince
yüksek sesle yemin eder.
Ondan sonra kürsüyü Meclis reisine bırakır.
O da inkada derhal nihayet verir [•].

1 - Reis,

ı ve 15. I X . 1943 ve 11, 13, 15 . I X . 1944, *

65

.X.1S44)

[*1 - Celseye
Devreler.

nihayet

verilmektedir.

IV. ve V.

TBMM Yıllık, Devre. VII - İçtimâ: I (1 Teşrinisani 1943 - 31 Teşrinievvel 1944), 5.III. 1945,
18-54. ss.
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Dokuzuncu madde — intihabı esnasında Re
isicumhur hazır değilse, Meclis reisi intihabın
neticesini heyete ve intihap olunan zata bildirir.
Reisicumhur geldikte yukarıda zikredildiği
veçhile yemin eder.
Onuncu madde — Her içtima iptidasmda da
imî reis intihap edilinceye kadar ayni içtimain
sabık reis vekillprinden en yaşhşı muvakkaten
Heyeti umumiyeye riyaset eder.
Bu takdirde sabık kâtipler, kâtiplik maka
mında muvakkaten bulunurlar. Muvakkat reis,
yoklama yapar.
Nisap varsa ve Reisicumhur o gün nutkunu
irat edecekse kürsüyü işgal ile celseyi açar ve
sene başı nutkunu irat eder.
Ondan sonra riyaset kürsüsünü muvakkat
reise bırakır.
Bunu mütaakıp daimî Riyaset Divanı- intihabatıııa başlanır.
On birinci madde — Reisicumhurun nutku
nu Teşkilâtı Esasiye Kanununun 36 ııeı madde
sinin son fıkrası mucibince Başvekil okuyacak
ise hitabet kursusundan kıraat eder.
On ikinci madde — Merasimi mahsusa her
İçtimain bidayetinde ve Teşkilâtı Esasiye kanu
nunun 25 uci maddesi mucibince intihabatm tec
didim- karar verilmesi üzerine teşrinisaninin ilk
gününden evvel vukubulan Fevkalâde İçtimalarm bidayetinde icra olumu.

İKÎNCÎ BAB

İntihap mazbataları
On üçüncü madde — Daimî Riyaset Divanı
nın (ve icabında Reisicumhurun) intihabından
sonra intihapları hakkında şikâyet ve.itiraz vâ
ki olmayan ve bu nizamnameye müzeyyel nu
munesine muvafık olan mazbatalar reis tarafın
dan heyete arz ile isimler bir bir okunarak işarî
rey ile tasdika iktiran eder.
On dördüncü madde — Meclis reisi intihupları hakkında şikâyet ve itiraz vukubulan ve
numunesine muvafık olmayan mazbataları Hey
eti umumiyece kura ile tefrik edilecek otuz
azadan mürekkep Mazbataların Tetkiki Encü
menine havale eder.

Bu encümen devre esnasında bir iş çıkınca
toplanıp onu intaç eder.
On beşinci madde — Encümen kura ile, be
şer azadan mürekkep ihzari encümenlere ayrılır.
Her ihzarı encümen gizli reyle bir reis ve
bir de mazbata muharrirliğini ifa edecek kâtip
intihap eder.
Tetkik Encümeni Reisi her ilızari encümenin
tetkik edeceği kadar intihap mzabatalarını
kura ile ayırır.
On altıncı madde — İhzari encümen, Tetkik
encümeni riyaseti vasıtasiyle her türlü tetkikatın icrasına salâhiyettardır.
Encümen, bütün vesaik ve muhaberatı tet
kik ve Hükümetin olanca tahkik vesaitine mü
racaat edebilir.
Tetkikattan sonra keyfiyet reye arzolunur
ve mucibince mazbatası tanzim edilerek Tetkik
encümenine verilir.
On yedinci madde — Tetkik encümeni resen
veyahut İhzari encümen mazbatalarında gördü
ğü talil esbabı tetkik edip müretteb aza ade
dinin mutlak ekseriyetile bir karar ittihaz eder
ve tanzim edeceği mazbatayı Heyeti umumiyeye
gönderir.
On sekizinci madde — Mebusluğu talil olu
nan zat İhzari encümende, Tetkik encümeninde
ve Heyeti umumiyede kendini müdafaa etmek
veyahud diğer bir mebus vasrtasile ettirmek hak
kını haizdir.
Bu hak hiç bir suretle takyid edilemez.
Müzakereden sonra Heyeti umuıni*e kararını
ittihaz eder.
On dokuzuncu madde — Mazbataları tetkik
edilen mebuslar kendi haklarındaki reye iştirak
edemezler.
Yirminci madde — intihabı tetkik olunan
bir mebus mebusluktan istifa edebilir.
Şu kadar ki bu istifa keyfiyeti onun intihab
mazbatasının tetkik edilmesine mâm değildir.
Yirmi birinci madde — Mazbatası Heyeti
umumiyede reddedilen zatın yerine mebus inti
habı içinriyaset,aid olduğu makama tahrirat
gönderir.
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ÜÇtmOÜ BAB
Encümenler
Yirmi ikinci madde — (Muaddel : 7 Ni
san 1928, İÜ sonteşrin 1932 ve 13 Mart
1933 ve lö Temmuz 1943) iler içtimain başlan
gıcında vazifeleri ertesi İçtimaa kadar devam
etmek ve âzası Heyeti Umumiyece izafî reyle
intihap olunmak üzere on dokuz encümen teşkil
olunur.
Meclis vazifelerile mütenazır encümenler :
1 - Arzuhal encümeni (25 aza, 2 muvazzaf
kâtip);
2 - Divanı muhasebat encümeni (20 aza, 1
muvazzaf kâtip);
3 - Meclis hesaplarının tetkiki encümeni (10
âza, 1 muvazzaf kâtip);
4 - Meclis kiitüpanesi Encümeni (5 âza, bun
lardan birini, Riyaset Divanı, İdare Âmirleri ara
sından ayırır. Bu encümene Kütüpane müdürü
kâtiplik eder) I
5 - Teşkilâtı Esasiye Encümeni (20 âza, 1 mu
vazzaf kâtip), Dahilî Nizamname işleri bu encü
mene muhayyeldir.
Bütün Hükümet hizmetleriyle mütenazır en
cümen :
G - Bütçe Encümeni (35 âza, bir kalem mü
dürü, bir i/iuavin, bir sef, şef muavini, ve bir
memur.)
Bu encümen kendine bir de reis vekili inti
hap eder.
Umumî bütçe mazbatasının yazılması ve uıüdafaasiyle mükellef bir mazbata muharririnden
başka bu encümen bir veya muhtelif dairelerin
bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa etmekle
mükellef hususi mazbata muharrirleri dahi inti
hap edebilir.
Vekâletlerle mütenazır encümenler (Ileco
harflari tertibiyle):
7 - Adliye Encümeni (25 âza, 1 muvazzaf kâ
tip) ;
8 - Dahiliye Encümeni (30 âza, bir muvazzaf
kâtip);
Bu encümen lüzum görüldükçe bir reis ve
kili de seçer.
9 - Gümrük ve inhisarlar encümeni (20 âzu,
1 muvazzaf kâtip);
10 - Hariciye Encümeni (20 âza, 1 muvazzaf
kâtip);

11 - iktisat Encümeni (30 âza, 1 muvazzaf
kâtip);
12 - Maarif Encümeni (20 âza, 1 muvazzaf
kâtip);
13 - Maliye Encümeni (20 âza, 1 muvazzaf
kâtip);
14 -Mîlli Müdafaa Encümeni (25 âza, 1 mu
vazzaf kâtip);
15 - Münakalât Encümeni (20 âza, bir mu
vazzaf kâtip) ;
16 - Nafıa Encümeni (20 âza, 1 muvazzaf
kâtip);
17 - Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni
(20 âza, 1 muvazzaf kâtip);
18 - TiearetEncümeni (20 âza, bir muvazzaf
kâtip);
19 - Ziraat Encümeni (25 âza, 1 muvazzaf
kâtip).
icabında encümenlerin âza adedi umumî
heyetçe daha çok veya dalıa az olarak seçilir.
Yukarıdaki encümenlerle tenazurlu bulunma
yan dairelere müteallik lâyiha ve teklifler, Ma
liye umuruna ait ise Bütçe ve Maliye Encümen
lerinde, bundan başka gelen lâyiha ve tek
lifler, Dahiliye encümeninde müzakere olunur.
Yirmi üçüncü madde — Encümen intibahla
rına medar olmak üzere mebusların tercümeihal varakalarından anlaşdan ihtisas ve meslek
lerini gösterir bir cetvel Riyaset canibinden tan
zim ile bastırılır ve azaya dağıtılır ve kezalik
levhaya talik olunur.
Mebuslar, encümen azalıklarma namzedliklerini koyabilirler.
Namzedlerin isimlerini muhtevi cetvel de Ri
yasetçe bastırılır ve azaya dağıtılır ve kezahk
levhaya talik olunur.
Heyeti Umumiyede encümen intihabları an
cak bu cetvellerin dağıtılmasından dört gün sonra
başlar.
Yirmi dördüncü madde — Bir encümende
gizli celse akdini vekU veyahut encümenin üçte
bir âzası taleb edebilir.
Gizli celsede encümen âzasmdan ve vekiller
den maadası bulunmazlar.
Gizli celse akdi müzakerenin sur olarak mu
hafazası taahhüdünü tazammun eder.
Yirmi beşinci madde — Heyeti Umumiye lü
zum görürse encümen âzalarının adedini muvak-
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balen arttırabilir re Muhtelit veyahut Mu
vakkat Encümenler [*] tegkil eder.
Bu kabîl encümenler kendilerine muhavvel
işin intacma kadar vazifelerine devam ederler.
Muhtelit Encümenlere numara sıraamda mu
kaddem olan encümenin reisi riyaset ve mazbata
muharriri mazbata muharrirliği eder.
Yirmi altıncı madde — Her encümen, kendi
ne gizü reyle, bir reis, bir mazbata muharriri ve
bir kâtib intihab eder.
Bir encümenden muayyen bir madde için, lü
zum görülürse hususî bir mazbata muharriri inti
hab olunur.
Muvazzaf kâtibler birden ziyade encümene ka
ti blik edebilirler.
Keyfiyetin takdiri Meclis Reisine aiddir.
Encümen reisinin mazeret veyahut gaybube
tinde mazbata muharriri ona vekâlet eder veya
hut ayrıca bir reis vekili intihap olunur.
Yirmi yedinci madde — Bir encümen, ken
disine muhavvel lâyiha veya teklifin diğer bir en
cümene ait olduğu mütalâasında bulunursa, es
babı mucibe scrdederek o encümene havalesini
talep etmek hakkım haizdir.
Yirmi sekizinci madde — Bir encümen ken
disine muhavvel lâyiha veya teklif veyahut alel
ıtlak bir mesele hakkında mazbatası sonra yine
kendi tarafından yazılmak üzere iptida diğer bir
encümenin mütalâasını almağa lüzum görürse
lâyiha veya teklifin o encümene havalesini is
teyebilir.
Kezalik bir encümen diğer bir encümene mu
havvel bir lâyiha veya teklif veyahut alelıtlak
bir mesele hakkında mütalâasını beyan etmek
üzere o lâyiha veya teklifin kendisine havalesi
ni isteyebilir.
Bu gibi ahvalde alâkadar olan her iki encü
men müttefik iseler Meclis Reisi icabmı icra
ederek ertesi celsede bundan Heyeti Umumiyeye
malûmat verir.
Şayet iki encümen arasında ihtilâf çıkarsa
[*] - Muvakkat encümen, her encümenden âza
aknzruk suretiyle, Muhtelit encümen, iki veya. daiıa
ziyade encümevhı birleşmesiyle teşkil olunur (Z. C.
Cilt 1. Sayfa 59 - 23/V/1931).
- Bir enciıumu Icıudininc muhavvel bir işin mu
vakkat veya muhtelit bir encümende tetkikini isiiyebilir (1 . IV. 194». Z. C. S. 65 ve 8 . VI . 19.İ2.
Z. C. S. 97 : 98).

keyfiyet reis tarafından Heyeti Umumiyeye teb
liğ olunarak mesele orada müzakere ile halle
dilir.
Mütalâası sorulan encümen mazbatası, diğer
mazbatalar gibi basılır ve azaya dağıtılır.
Yirmi dokuzuncu madde — Encümenler
kendilerine muhavvel işlerin tetkikmdan başka
hiç bir işle meşgul olamazlar [*].
Otuzuncu madde — Encümenler Meclis bi
nalarında ve kendilerine tahsis edilen odalarda
toplanırlar.
Otuz birinci madde — Encümen ruznameleri
encümenler tarafından tanzim ve bir gün evvel
bütün vekillere ve mebuslara ilân olunur.
Bununla beraber müstacel bir iş çıkarsa Mec
lis Reisi veyahut encümen reisi azayı hususi va
sıtalarla da toplıyabilir.
Otuz ikinci, madde — Azadan en az üçte biri
hazır bulunmadıkça encümenler inikat edemez
ve reye müracaat olunamaz.

Otuz üçüncü madde — Müstaceliyeti Heyeti

umumiyede kararlaştırüan maddelerden başka
muhavvel işlerin müzakeresine ancak kırk se
kiz saat sonra başlanır.
Heyeti .umumiyede müzakere olunan bir ka
nunun encümene iade olunmuş bir veyahut da
ha ziyade maddesinin müzakeresi bundan müs
tesnadır.
Muhavvel evrak encümen azasından beşi ta
rafından istendiği takdirde, veyahut reisin ten
sibi üzerine encümence bastırılır.
Otuz dördüncü madde —

Her encümenin

müzakereleri hülâsatan zabtedüir.
Şu kadar ki, encümen karar verirse harfiyen
zabıt da tutulabilir.
Azanın isimleri zabıt ceridesinde tasrih olu
nur. Bu zabtı âza imzalar.
umeumen mazbatalarını reis, mazbata muhar
riri ve. kâtipten maada müzakerede hazır bu
lunmuş aza da. imzalar.
Encümenler mazbatalarını Meclis riyasetine
verir.
[*1 - Encümenler ka7tun teklif edemezler (Z. C.
Cilt 2, Sfiyfa 21 - 9/1/1928).
Fakat Icendilerine verilen, meselâ bir tefsir tale
bini kanun şekline koyabilirler (Z. C. Cüt 2, Sayfa
118 : 131 - 28/1/1928).
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Riyaset bu mazbataları derhal bastırıb azaya
dağıttırır.
Bu suretle basdıp dağıtılmayan mazbatalar
Heyeti umumiyede müzakere olunamaz.
Heyeti umumiye, mazbataların. Resmî Gazete
ile neşrine de karar verebilir.
Encümen mazbataları Riyasete verildikçe re
sen zabıt ceridesine ve ruznameye geçer ve lev
haya talik olunur.
Bu babta aza tarafından itiraz vuku bulursabunun sair müzakere edilecek maddelere tercihan Heyeti umumiyede halli lâzımdır.
Kendisinin muhalif kaldığı, mazbatada mnsarrah bulunmadıkça, tarafından imzalanmış bir
mazbata aleyhinde encümen azalarından biri söz
söyleyemez ve mazbata muharririnden istizahatta bulunamaz.
Otuz beşinci madde — Bir lâyiha veya tek
lifi, Heyeti umumiyede, başlıca ait olduğu enr
cümen müdafa eder.
Diğer bir veya daha ziyade encümende ayni
lâyiha veya teklif hakkında müzakere geçmiş
ve mazbata da tanzim lalınım^ ise o encümen
ler yanlız kendilerine ait olan madde veya kı
sımları müdafaa ederler.
Otuz altıncı madde — Encümenlere muhav
vel bir lâyiha veya teklif, havalesi gününden
nihayet bir buçuk ay içinde Heyeti Umumiyeye
gönderilmek Iâzımgelir.
Eğer encümen bu müddette müzakereyi ııcticelendiremezsc esbabı mucibesini Heyeti umu
miyeye bildirir.
Aksi takdirde mezkûr lâyiha veya teklifin
doğrudan doğruya ruznameve alınmasını Hü
kümet veya sahipleri* istemek hakkını haizdirler.
Bir encümen tarafından diğerine muhavvel
mesele, on gün zarfında başarılmak ve kabil ol
mazsa esbabı mucibesi bildirilmek muktazidir {•].
Otuz yedinci madde — Encümenler, kendile
rine muhavvel lâyiha veya tekliflerin ilk önce
Teşkilâtı Esasiye Kanununun metin ve ruhuna
mugayir olup olmadığım tetkik etmekle mükel
leftir.
Bir lâyiha veya teklifi Teşkilâtı Esasiye Ka[*] - Bir encümen, kendisine muhavvel
bir
leyi kabul veya ret şeklinde katiyetle intaç etmek
kiindedir (Z. C. Cilt C, Sayfa 2S : 26 ve Cilt 7,
3 : 6 - 29/11/193!
ve
î/IV/1982).

mese
mev
Sayfa

nununa mugayir gördükleri takdirde esbabı mu
cibesini tasrih ile maddelerin müzakeresine geçmeyip reddederler.
Otaa sekizinci madde — Encümenler, bütün
vekâletlerle doğrudan doğruya muhabere ede
bilirler.
Otuz dokuzuncu madde — Bir mebus ikiden
ziyade daimî encümene âza olamaz.
Bütçe Encümenine mensup olanlar diğer bir
encümene intihap edilemezler.
Riyaset Divanı âzası encümenlere intihap
edilemezler.
Kırkıncı madde — Encümenler, vekiller vc
mutahassıSİan davet etmek salâhiyetini haizdir,
ler.
Davet edilen vekil bulunamıyacağı takdirde
namına söz söyliyecek memurin rüesasmdan bi
rini bulundurur.
Bir kanun teklifinin sahipleri tekliflerinin
tetkikine memur olan encümende hazır bulu
nurlar ve ıikirlerini beyan etmek isterlerse mü
talâalarının diulenınesi zaruridir.
Teklif sahibi mevcut değilse davet edilir.
Gelmediği takdirde encümen işi intaçla key
fiyeti mazbatasına derceder.
Kırk birinci madde — Her mebus mensup ol
madığı bir encümenin vesaikına ıttıla kesp vc
celse gizli değilse müzakerelerine iştirak edebi
lir.
Şu kadar ki orada rey veremez.
Bir encümen, âzasından olmayan mebusların
mütalâasına müracaat edebilir.
Kırk ikinci madde — Bir devre içinde sabık
bir encümenin tanzim ettiği mazbatayı, tekabbül eden yeni encümen müdafaa eder.
Kırk üçüncü madde — Encümenler Meclisin
tatüi esnasında Heyeti Umumiye karariyle mu
ayyen işlerin müzakeresi için toplanabilirler.
Kırk dördüncü madde — Mazbatası müza
kere olunan bir encümenin âzası veyahut encü
men namına müdafaaya salâhiyettar mazbata
muharriri veya bir âza encümenlere tahsis olu
nan masanın başında bulunurlar.
Nisap bulunmadığı takdirde, encümen namı
na söz söyleyen zat yalnız maddenin encümene
iadesini teklif edebilir.
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Kırk beşinci madde — Mazeretsiz veya ha
ber vermeden mütevali dört inikatta hazır bu
lunmayan encümen âzası encümence istifa et
miş addolunabilirler.
Bu takdirde yenileri intihap edilmek üzere
keyfiyet Meclis Riyasetine bildirilir.
Kırk altıncı madde — Bir encümende söz ke
silir, şahsiyatla uğraşılır ve intizamı bozacak
nümayişlerde bulunulursa encümen reisi icabın
da celseyi tatil eder ve keyfiyeti Meclis Riyaseti
ne bildirir.
Meclis Reisi bu gibi intizamı bozan hareket
lerinden dolayı hakkmda şikâyet vukubulan me
busa ihtar cezası verir.
Kırk yedinci madde — Encümenlerin gör
dükleri işler hakkında senede enaz iki defa Kâ
tibi Umumilik tarafından bir rapor tanzim ve
Meclis Riyasetine takdim olunur.
Riyasetçe bu raporlar bastırılarak mebuslara
dağıtılır ve Resmî Gazete ile de neşrolunur.
Kırk sekizinci madde — Encümenlerin ev
rak ve vesaiki ile baziti an, ait olduklan lâyiha
ve teklifler Heyeti Umumiyenin karanna iktiran
ettikten sonra, Meclisin evrak hazinesinde sak
lanır.
Krrk dokuzuncu madde — Divanı Muhase
bat Encümeni, Muhasebe! Katiye Kanunu lâyihasiyle dairelerin sarfiyat ve taahhüdatı hakkın
da her üç ayda bir Divanı Muhasebat tarafından
tanzim olunacak raporlun tetkik eder [*].
Tellrikafcın neticesini gösteren mazbata bası

larak mebuslara dağıtılır.
Bu mazbatalar Heyeti Umumiyece müzakere
ite karara raptedilir

Ellinci madde — Meclis Reisi, Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 82 nei maddesi mucibince Türkle
rin gerek şahıslarına, gerek âmmeye müteallik
olarak kanunlara ve nizamnamelere muhalif
gördükleri hususlarla bir hakkın ihkak edilme
mesi veyahut ihmal edilmesi üzerine gönderilen
arzuhalleri ve bu mahiyette telgrafnameleri
üzerlerine bir numara koydurup hususi bir def
tere kaydettirdikten sonra geciktirmeksizin' Ar
zuhal Encümenine havale eder.
Bununla beraber diğer bir encümende tetkik
olunmakta bulunan bir teklife müteallik arzu
haller reis tarafından doğrudan doğruya o en
cümene havale olunur.
Arzuhal Encümeni de böyle bir havaleyi icra
edebilir. Arzuhal sahibine bir ilmühaber verilir [•].
Elli birinci madde — Meclise verilecek arzu
haller sahibinin imzasiyle mümza olmak, şöhretile oturduğu yer gösterilmek ve bir kaç imzayı
muhtevi iseler içlerinde enaz birinin oturduğu
yer tasrih edilmek icabeder.
EM ikinci madde — Arzuhallerin bir mebus
vasıtasile takdimi de caizdir.
Bu takdirde o mebus kendi vasıtasiyle veril
diğini şerh ile arzuhalin altma imzasmı kor.
Elü üçüncü madde — Encümen:
1 - Bklayeten Hükümete, Şûrayi Devlete [**].
mahkemelere ve Divanı Muhasebata verilmeleri ik
tiza eden arzuhalleri ait olduğu makamlara tevdi;
2 - Gerek resen icranın son kararına itiraz ve
şikâyeti mutazamram evrakı ve gerek ait olduğu
makamlardan verilen cevablan ruznamesine it
hal;

[*] - Bu encümen, diğer lâyihalar hn'.ckında da
mütalea beyan etmek için bu lâyihaların kendisine tev
diini isteyp.hilir (Z. C Cilt Sİ, Sayfa 1S-1/XII/1937).
mazbatalar, teamülen, tevziinden bir haf
[*] - Doğrudan doğruya mahkeıneye ait ve mah
ta sonra ve bir defa müzakere olunur. Fıkralar hak
kemeden. Fadır olacak hükme tâbi bir mesele hakkın
kında söz isteyen olmazsa, heyeti umumiyesi reye ko
da Arzuhal Encümeni karar veremez (Karar-. Sil).
nur (Z. C. Cilt 7, Sayfa 34 . 9/TV/193S).
— Mücadelei müliyeye iştirak etmeyen memurin
— İSO d numaalı karar :
hakkındaki 854 numaralı kanunun S nei maddesinde
Divani Muhasebatın %_ aylık raporları üzerine Mec zikrolunan Heyeti mahsusaca ittihaz edilen kararlar
lisçe verilebilecek kararlar, muayyen hâdiselerde mes
Arzuhal Encümeni tarafından tetkik ve nakzedilemez
uliyet tâyinine ve yolsuzlukların izalesine mütedair
(Karar-352).
olmaktan başka bir mahiyet arzedemiyeceğinden, bu
— Encümen, mevcut ahkâmın tadili mahiyetinde
hâdiselere maksur kalmak tabiidir. Şayet, Divanın
kararlar ittihaz edemez (15 - XII - 19SS).
tesrii murakabeyi temin ve teshil vazifesi haricinde
— Encümen, Devlet Şûrası Deavi dairesi kararla
ki hak ve salâhiyetleri hududunu her hangi bir içti
rım bozamaz (Karar - 803).
hatla asarak bu raporlarda diğer aûna maruzatı olmıtş da bunlar hakkında Meclisçe kararlar ittihaz edil
— Askerler Meclise müracaat edemezler (Kanun miş- ise, bunların maslahat üzerine müttehaz olması
3410).
hasebile, şümulünün zatı meseleye münhasır kalması
[**] - 1011 numaralı karar, bu noktayı teyit et
zaruri olduğuna karar verilmiştir.
3 Son kânun 1941 miştir.
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3 - Arzuhalin bir encümene havalesi lâzım
geldikte bu muameleyi ifa;
4 - Tâyini muameleye mahal olmayan arzu
halleri intaç eder.
Elli dördüncü madde — Af veya mücazatm
tahfifi müstediyatı mahkûmlar veyahut bunla
rın akraba veya ehibbası tarafmdan takdim
olunabilir.
Bunların müzakeresinde Adliye Vekilinin
veyahut göndereceği devair rüesasından birinin
huzuru şarttır.
Müstediyat nazara şayan görülürse arzuhal
bir inha kararma merbutan Adliye Encümenine
gönderilir.
Bu encümen icab ederse bir kanun teklifi ile
keyfiyeti Heyeti Umumiyeye arzeder [*].
Elli beşinci' madde — Teşkilâtı îEsfcsive Kanu
nunun 82 nci maddesinin son fıkrası mucibinceeşhasa taallûk eden hususlarda her arzuhalin
netieesi hakkında sahibine tahriri cevab veril
mesi mecburidir.
Elli.alîma madde - Meclise-takdim edilen
arzuhaller hakkında her hafta encümence arzu
hallerin numarasını, sahib. veya sahiblerirtin
isim, şöhret, oturdukları, yer ve .arzuhallerinin
hulâsasını ve bu bantta ittihaz olunan karar ile
esbabı mucibesini müıbeyyin bir- cetvel tanzim
olunarak basılır ve bütün vekillere ve mebuslara
dağıtılır.

lan katiyet kesbeder [*].
Elli sekizinci madde — Heyeti Umumiyenin

müzakeresine arzohınan arzuhaller hakkında
['] - Iİİİ2 numaralı karar :
BeJıill Nizamnamenin 57 nci •maddesinin son fık
rası mucibince katile şen Arzuhal Encümeni mukarrerutinin infaz edilmemesi halinde mebusların nizamna
medeki usul yolile murakabe vazifelerini yaparak ka
nar, kütehnlerinin tatbikini aramaları mümlcün ve ta
bii oimu:nna yöre tereddüde mahal bırakmayacak bir
vuzuhta olan Dahili Nizmnamenin bu maddesi hük
münün tefsirine mahoJ. görülmemiştir.
1165 numaralı karar :
Dahili Nizamnamrnin 57 nci nuuldesinde « Her mebıu: cetvelin damıtıldığı günden başlıyarak bir ay
içinde Arzuhal Encümerıinin verdiği kararın Heyeti
Umumiyede tetkik ve müzakeresini isteyebilir. Bu
halde encümen o arzuhal için mazbata tanzim ve tak
dimine mecburdur» denilmekte olmasına göre her
ho,nç,i bir husus hakkında Arzuhal Encümeninin bir
mazbata tanzim eylemesi diğer encümerderdeki usule
tâbi olmayıp ancak cetvel halinde mebus ve vekillere
dağıtılan kararlara bir mebus tarafından ittihaz edil
mesine bağlı bir keyfiyettir.
Binaenaleyh, kanuni
-müddet zarfında yapılan bu itiraza karşı mazbata
tanzimi lâzım ve zaruridir. Bir Devrenin hitamında
veya intihabın tecdidi halinde sadece- kanun teklif ve
lâyihalarının hükümsüz kalacağı hakkındaki Dahilî
Nizamnaıp-enin 69 ncu. maddesinde şalisi hukuka dair
sarahat bulunmaması bu maddenin mefhumu muha
lifinden doğan ve Büyük Millet Meclisinin yirmi se
vdik teamülü ile katüeşen bir kaide olmasvna göre
bu nevi mazbataların yeni Devre içinde müzakere
edilmesi lâzvmgelir.
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci maddesine gö
re vatandaşların gerek şahıslarına vc gerek ammeye
müteallik olan kavanin
leri hususlarda
Büyük

ve nisa.ma.ta muhalif
gördük
Millet Meclisine müracaat
ve

şikâyette bulunmaları Türklerin amme hulcukuna ta
allûk eden haklarından bulunmakta sırf şahsi huku
ka müteallik olarak tanzim kılınan bu mazbataları
hükümden ıskat etmiyert teamülün Teşkilâtı Esasiyentn ruh ve prensibine de tamamile uygun olduğu
Elli yedinci madde — Her mebus cetvelin meydandadır.
Şu hale göre Arzuhal Encümeni kara
dağıtılması gününden başlayarak bur ay içinde rma mebuslar tarafından yapılan- itiraz ancak maz
batanın
tanzimine
olup bu mazbata tanzim olun
Arzuhal Encümeninin birarzuhalhakkmda ver duktan sonra HeyetisaikUmumiyenin
malt olacağı cihet
diği karar ne olursa olsun bunun Heyeti umu le itiraz eden mebusun bu intilıap Devresinde mebus
olup
olmıması
ve
müzakerede
hazır
bulunup bulunmiyede tetkik ve müzakeresini isteyebilir.
mamasmın mazbatanın Heyeti Umumiyede müzakere
Bu halde encümen, o arzuhal için mazbata sine hiç bir suretle mâni teşkil etmiyeceğine karar
verilmiştir (Cüt : 1 - Sayfa : 12 ve Cüt : 6 . Sayfa :
tanzim ve takdimine mecburdur [**].
32, Ji ; 38 ve Cilt : 8 Saya : 18, 29).
Bn müddet geçtikten sonra encümen karar8 Kânunusani 1940
1186 numaralı karar:
Artvin hudut taburu dördüncü bölük komutanı
•iken 347 numaralı kanunun dördüncü maddesine tev
fikan telcavAe sevkedilen Yüzbaşı Mehmet Kâmil Süsim
hakkında Arzulıal Encümeni tarafından evvelce menfi
karar verilmiş ve mumaileyh bunun üzerine muhtelif
T*l . Teklif Hükümetten gelirse, af, karar şek
mercilere
müracaat etmiş ise de bu mercilerden le
linde çıkmaktadır.
hine bir karar istihsal edemediği ve son tetkik mercii
— Adliyi: Encümeni affı kabul etmezse keyfiyeti
encümeninin aleyhinde verdiği karara itirazen tekrar
bir mazbata ile Arzuhal Encümenine bildirir (3 -11 Meclisi Aliye müracaat eylediği ve bu istidasının 3410
19J7).
sayılı kanun mucibince Askerî Temyiz mahkemesine
f**l - Encümen kararvtan Heyeti Umumiyede mü
devredildiği ve meseleyi bu suretle ele alan askeri
zakeresini istemiş olan zatm artık mebus olmaması*
Temyiz mahkemesinden lehinde bir karar sâdır ola
•nıazb.üa-.ım Heyeti Umumiyede müzakeresine mâni
<:t>.şkil etmez (&-1 -1940 - Teşkilâtı Esasiye Encümeni rak bu kararın katileşmiş olduğu anlaşılmıştır.
mazbatası - 4/S)Arzuhal Encümeni kararlarmın mahiyeti, bir ay
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ieaüederse ait olduğu vekil veya göndereceği
memur dinlendikten sonra reye müracaat olu
nur.
Elli dokuzuncu madde — Vcküler kendileri
ne gönderilen arzuhallerle arzuhaller üzerine en
cümence ittihaz olunup tebliğ edilen mukarrerat hakkında icra ettikleri takibatı vc kendile
rince müttehaz kararlan, nihayet iki ayda encü
mene bildirirler.
Altmışıncı madde — Meclis hesaplarının tet
kiki Encümeni, Heyeti Umumiyece kabul edilen
Meclis bütçesiyle merbutu olan bütçelerin tatbi
katına nezaret eder.
Encümen tetkikatınm neticesini Heyeti Umu
miyeye bildirir [•].
Altmış birinci madde — Bütün ita emirleri
encümen canibinden murakıp intihap edilen bir
âza tarafından sarftan evvel vize edilir; edilme
dikçe muhasebe hiç bir gûna tediyatta buluna
maz.

Altmış üçüncü madde — Encümen, her sene
nin sonunda geçen sene bütçesinin katı hesabı
nı Heyeti Umumiyeye arzeder [*].
Altmış dördüncü madde — Meclis inikat ha
linde iken encümen heyeti mecmuasiyle, değil iken
murakıp intihap olunan âza, gününü ve saatini
bildirmeden muhasebe ve vezneyi teftiş eder.
Teftişin neticesi filhal bir zabıt varakasiyle
tesbit olunur.
Bu teftiş senede altı defadan az olamaz.
Bu suretle bütün muamelât, durdurulur.
icabında neticeden Heyeti Umumiyeye haber
verilir.
Altmış beşinci madde — Encümen âzasından
murakıp olan zat tatil zamanlarında Devlet ma
karnada bulunur [**].
DÖRDÜNCÜ BAP

Kanun lâyihaları ve teklifleri esbabı
mucibe mazbatalar
Altmış ikinci madde — idare âmirleri tara
Altmış altına madde — Hükümet tarafından
fından tutulan eşya ve mevcut defterleri encü
Meclise takdim olunan kanun lâyihaları bütün
mene arsolunur.
Encümen, mevcut eşyayı bizzat teftiş ve def-* vekillerin imzalarını muhtevi olmak lâzımdır.
Her kanun lâyihası kanunun icrasına memur
terleri tetkik ederek raporunu Heyeti Umumi
olacak vekiller taralından tanzim ettirilen bir
yeye verir [••].
veya müteaddit esbabı mucibe mazbatasiyle bir
likte
Meclis Riyasetine gönderilir veya verilir.
zarfında Meclis âzası tarafından itiraz vuku bulma
Bu mazbatada iptida lâyihanın heyeti umuyınca katiyet kesbederek Meclis kararı halini alacağı
Dahili Nizamnamenin 57 nci mddesile tasrih ve tes
miyesi, sonra maddeleri hakkında malûmat ve
bit edilmekle beraber kaza meretlerinden sâdır olan
rilir.
üâm'nnn tebdil ve tağyirine de imkân olmadığı Tes.
kdâfı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi sarih hük
Esbabı mucibe mazbatasında ilga veya ilâve
mü iktizasından bulunduğundan sırf bu hâdiseye hâs
si istenilen ahkâmın nelerden ibaret olduğu ve
ve münhasır olmak üzere mahkeme hükmünün infazı
lâzım ve zaruri bulunduğuna karar verilmiştir.
neden değiştirilmelerine veya ilâvelerine lüzum
31 Mayıs 191,0
görüldüğü tasrih edilmek meşruttur.
1187 numaralı karar :
Askeri kâtiplikten mütekait irfan Akyüz'ün teka
Mazbatalar .sarih ve müdellel vesikaları, ica
üt maaşı hakkındaki
talebinin reddini natık oıan
bında ihsai mahunatr ihtiva etmek lâzımdır. Bu
IHvan. Heyeti umumiye karan, Birinci kânun 1938
Şubat 1939 aylarına ait rapor üzerine Meclisi Âlice
şekilde olmayan mazbatalar ikmalleri zımnında

ittihaz buyurulan 1145 numaralı kararın 3 ncü fıkrasile tasvip buyurulmuş ise de bu karardan evvel mu
maileyhin Divanı Muhasebat kararı aleyhine Askeri
Temyiz mahkemesine dâva açtığı ve neticede mezkûr
mahkemeden iddiasının varit olduğuna dair karar is
tihsal eylediği anlaşılmıştır. Ayni mesele hakkında
daha evvel sâdır olan mahkeme ilâmının tebdil ve tağ
yir ve tehir edilmiyeceği Teşkilâtı Esasiye Kanununun
5/, ncü maddesinin sarahati iktizasından olduğundan
irfan Akyüz hakkındaki mahkeme kararının infazı
icap edeceğine karar verilmiştir.
Sİ Mayıs 1940
[ * 1 - Heyeti Umumiye buna sadece ıttıla hâsıl
eder (10 .XI .193t).
[**] . Heyeti Umumiye buna- sadece ıttıla hâsıl
eder (10 .XI. 1932).

f*l - Bu hesabı kati cetvelleri, Mulıasebei Umu
miye Kanununun 127 nci maddesinin son fıkrası muci
bince, Meclisçe ıttıla husulünden sonra doğrudan doğ
ruya hesabı umumiye ithal edilmek üzere Hazineye
gönderilir (Z. C. Cilt 8, Sayfa 11 : 28.IV.1932 ve
Z. C. Cilt 8, Sayfa 30 : 13 .1.1936).
[••] - 1169 numara ve 25 Haziran 1926 tarihli ka
nunun birinci maddesi (Muaddel : 9 Mayıs 1928) :
Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin altmış
beşinci maddesi mucibince Meclis Hesaplarının Tetkiki
Encümeni âzasından murakabe vazifesini ifa edecek
zata şehrî yüz elli lira ücreti huzur verilir.
Bu maddenin hükmü 1 Teşrinisani 1927 tarihinden
başlayan içtimaa da şâmildir.
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ait olduğu encümen tarafından gösterilecek
lüzum üzerine riyaset canibinden Hükümete
iade olunur.
Reis, gelen lâyihaları ait oldukları encümen
lere resen havale ve keyfiyeti zabıt ceridesine
ve levhaya derceder.
Bu havaleye bir mebus itiraz etmek isterse
celse başında söz alır.
Altmış yedinci madde - Mebuslar tarafın
dan verilen kanun teklifleri bir veya daha
ziyade imzayı ihtiva edebilir.
Kanun teklifleri dahi, yukarıki maddede
tarif edildiği vecih üzere yazılmış bir esbabı
mucibe mazbatasiyle birlikte riyasete gönderilir
ve verilir.
Şeraiti cami olmayan teklifleri, ait oldukları
encümenler, sahiplerine ikmal ettirmek hakkını
haizdirler.
Kanun teklifleri dahi kanun lâyihaları gibi
reis tarafından encümenlere resen havale edilir.
Bu havalelere vUkubulacak itirazlar da diğer
madde ahkâmı vecih üzere dermeyan edilmek lâ
zımdır.

rin veyahut on mebusun talebi üzerine Riyaset
tarafından encümenlere verilir.
Encümenler bu vesaiki aynen veya tadilen
kabul edebilir.

BEŞİNCİ BAB
Müstaceliyet ve takdimen müzakere
Yetmişinci madde — Bir kanun lâyihası ve
ya teklifi hakkında ya takdim edilirken, yahut
birinci müzakeresinden evvel Hükümet, teklif
sahibi veya ait olduğu encümen müstaceliyet ka
rarı isteyebilir.
Bir lâyiha veya teklifin yardız bir defa mü
zakeresiyle iktifa edilmesi için Meclisin kabul
edeceği esaslı bir sebep olmadıkça müstaceliyet
kararı verilmez.
Müstaceliyet kararım isteyenler icabmda o
kararın geri alınmasını talep edebilirler.

Yetmiş birinci madde — Müstaceliyet kara
rının talebi yukarıdaki maddede münderiç şart
ları muhtevi ve tahriri olmak lâzımdır.
Altmış sekizinci madde — (Muaddel : 21 Ma
Müstaceliyet teklifi reis tarafından reye ko
yıs 1932) — Hükümet veya teklif sahibi verilen narak müzakeresiz işarı reyle kabul veyahut
kanun lâyiha ve tekliflerini ruznameye alın reddedilir.
madan evvel Heyeti Urnumiyeye malûmat ver
mek şartiyle geri alabilir.
Yetmiş ikinci madde— Müstaceliyetine ka
Şu kadar ki, bu lâyiha veya kanun teklifleri rar verilen lâyiha veya teklifler yanlız bir defa
ni diğer bir mebus veyahut ait olduğu encümen müzakere olunur.
üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olunur.
Yetmiş üçüncü madde — Müstaceliyet kara
Bu lâyiha veya teklifler ruznameye alınmıslarsa geri alınmaları için Heyeti Uraumiyenin rının ittihazım müteakip Hükümet veya encü
men tarafından tahriren vuku bulan bir talep
karar vermesi lâzımdır.
üzerine Meclis, isterse o lâyiha veya teklifin sa
Altmış dokuzrncu madde — Gerek intihaba- ir işlere takdimen müzakeresine karar verebilir.
tın tecdidine karar verilmesi, gerek Devrenin
sonuna gelmesi sebebiyle Meclisin yeniden inti
Yetmiş dördüncü madde — Bir kanun lâyi
habı halinde sabık Meclis tarafından henüz hası veya teklifin ruznamede bulunan sair
kabul edilmemi», yahut yalnız birinci müzakeresi maddelere takdimen müzakeresi istendikten bu
icra edilmiş olan, veya reye konupda ekseriyete nun esbabı mucibesi dermeyan edilmek lâzım
iktiran etmediği için ikinci defa reye konması dır.
lâzımgelen bütün kanun lâyiha ve teklifleri ye
Takdimen müzakereyi yanlız Hükümet veya
ni Meclis, için hükümsüzdür [ l
bir encümen talep edebilir.
Bu gibi vesaik Hükümetin, yeni encümenle
Bu talep, tahrirî olmak şarttır.
#

[*] 8.1.1940 Teşkilâtı Esâsiye Encümeni
batası - 4/2
- Madde 57 altındaki
bakınız

maz-

beşinci madde — Bir kanun lâyihası
ya teklifinin yanlız hemen veyahut takdimen
müzakeresi hakkında ittihaz olunan karar müsy e t m i §

ve

1165 numaralı

karara
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taccliyet karan sayılmaz; binaenaleyh iki defa
müzakere olunmak icap eeder.
Yetmiş altıncı madde — Bir kanun lâyihası
veya teklifin-beş günden evvel ikinci defa mü
zakere edilmesini esbabı mucibe serdile ancak
Hükümet veyahut ait olduğu encümen tahriren
teklif edebilir.

olmadıkça, yahut resen veya Hükümet canibin
den Riyaset vasıtasiyle davet vuku bulmadıkça
Heyeti Umumiye, tatile müsadif olmadığı halde
cumartesi, pazartesi, perşembe günleri iııikad
eder [*].

Sakaen 'birinci madde — Reis, saatinde Mec
lisi açar ve müzakerelerin sonunda kapar.
Müretteb olan azanın yarısından bir ziyadesi
Yetmiş yedmri madde — Heyeti Uınumiyece hazır bulunmadıkça müzakereye başlanamaz.
reddolunan lâyiha ve teklifler ayni içtimada bir
Nisap hususunda Riyaset Divanınca tereddaha Meclise takdim olunmaz.
düd hâsıl olr, yahut azadan beşi şifahen veya
tahriren nisap bulunmadığını beyan ederlerse
yoklama yapıbr.
ALTINCI BAP
Nisap yoksa Reis müzakereye başlanmaya
Ruzn&me
cağını söyleyerek veya bilâhare nisap hâsıl ola
Yetmiş sekiainci madde — Ruzname şu su cağı muhtemel ise inikadı bir saat sonraya ta
lik ederek Meclisi kapar.
retle tanzim olunur:
Meclis o gün açılmadığı takdirde, ertesi ini
1 - Riyaset Divanının Heyeti Umuıniyeye
maruzatı;
kat için muayyen olan günde yine o ruzname
ile toplanır.
2 - Sualler ve istihzahlar;
3 • Tereihan müzakeresi kararlaşan madde
Seksen ikinci madde — Yoklama, divan kâ
ler;
tiplerinden birinin esami defterini yüksek sesle
4 - Haklarında müstaceliyet kararı verilen okuması ve âzanm (Burada) demeleri suretiyle
maddeler;
icra olunur.
5 - iki defa müzakereye tâbi olan maddeler.
Seksen üçüncü madde — Bir mebusun ruz
3, 4 ve 5 nei. fıkralardaki maddeler encü
name
haricinde bir ifadesi olursa keyfiyeti Reis
menlerden Riyasete gelmeleri sırasiyle müzake
takdir
ederek ona söz verir.
reye konur.
Şu kadar ki. Meclis bu babda ayrıca bir ka
Seksen dördüncü madde — Hiç bir mebus is
rar da ittihaz edebilir.
mini kaydettirmeden, yahut inikat esnasında
Ruzname, bir gün evvel Başvekâlete ve bü Reisten müsaade almadan söz söyleyemez.
tün vekâletlere tebliğ olunur.
Söz, kürsüden söylenir ve Heyeti Umumiyeye
hitap
edilir.
Yetmiş dokuzuncu madde — Tebrik, teşek
Bir mebusun pek kısa bir mülâhazası olursa
kür, takdir, temenni gibi hususları muhtevi
arızalar ve telgrafnameler levhaya talik ve har Reis ona bulunduğu yerden söz söylemeğe izin
fiyen veyahut hulâsatan veya sade zikredilmek verir.
Bu takdirde, o mebus reise hitap eder.
suretiyle zabıt ceridesine geçer.
Ruznamede bulunmayan maddeler hakkında
Bunlara Riyaset Divanı münasip görürse
kâtipler söz kaydedemezler.
Meclis namına cevap verir.
Reis, bu evraktan Meclise arzını tensip et
Seksen besinci madde — Söz, talep ve kâyit
tiklerini inikadın başında kâtiplerden birine sırasına göre verilir.
okutur.
Heyet isterse, müzakere olunan meselelerin
lehinde, aleyhinde, hakkmda, münavebe ile söz
söylemek takarrür eder.
YEDİNCİ BAP
tnüıkadlaır
Sekseninci madde — Hilâfına Meclisin kararı

[*] - 2739 sayth Tatil Kanununa
uymak
kat günleri pazartesi,
çarşamba
ve cumaya
tir (30 Mayıs
193$).

için, ini
çevrilmiş-

471
TBMM KUTUPHANESI

Reis söz alanların isimlerini sırasiyle Heyete
bildirir.
Encümen namına söz istediklerinde reis
veya mazbata muharrirleri sıraya tâbi değildir.
Son söz mebuslarındır.

Seksen altma madde — Bir mebus aldığı
söz sırasını bir arkadaşma verebilir.
Sözünü arkadaşına bırakan mebus, onun nö
betinde söz söylemek hakkını haizdir.
Seksen yedinci madde — Her müzakerenin
başından sonuna kadar Hükümet namına mütalea
beyan etmek üzere Başvekil veyahut o nama mü
talea şercime mezun bir vekil veya birinci sınıf
devair rüesasından biri bulunur.
Bundan başka bir vekâlete ait bir lâyiha ve
ya teklifin müzakeresi sırasında o vekilin veya
hut o nama gelen birinci smıf devair rüesasından birinin Mecliste huzuru meşruttur [•].
Bulunmazlarsa müzakere bir defaya mahsus
olmak üzere gelecek inikada talik olunur.
Vekiller veyahut Hükümet namına gönderi
len birinci derece devair rüesası encümen reis ve
mazbata muharrirlerinden evvel ve sıraya tâbi
olmaksızın söz isteyebilirler.
Seksen sekizinci madde — Tahriri bir nut
kun kürsü üzerinden okunması veyahut kâtibe
okutturulması caizdir.
Fakat okuma müddeti yirmi dakikayı geçe
mez.
Seksen dokuzuncu madde — Müzakereye ma
hal olmadığı, ruznameye veyahut bu nizamna
me ahkâmma riayete davet, takdim ve tehir
teklifleri asıl meseleye tekaddüm eder.
Böyle bir teklif vuku bulursa ancak lehte
ve aleyhte ikişer mebus - on beşer dakikadan
fazla sürmemek üzere - söz söyleyebilirler.
Neticede reye müracaat lâzım gelirse mesele
işari reyle halledilir.
Doksanıncı madde — Reis, meseleler müza
kere edilir ve reye konurken leh ve aleyhte asla
reyini izhar etmez.
Yalnız meseleler reye konuldukta reyini verir.
Bu müzakereye karışmak isterse reislik mev[*] - Kabine, intifa etmiş bulunursa, Meclis, yeni
kabinenin teşekkülüne kadar kanunların müzalceresini
tehir eder (SS .1.1939).

küoi dîğfir bir reise bırakarak hitabet kürsüsününe iner ve ancak müzakerede bulunan madde
veya mesele reye iktiran ettikten sonra tekrar
mevkiine- çıkar.
Fakat bu nizamnamenin tatbiki dolayisiyle
söz söylerse yukarıdaki fıkra ahkâmı cereyan
etmez.
Söz isteyen kâtipler de bu usule tabidirler.
Doksan birinci madde — Heyeti umumiyede
3öz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve intizamı
bozacak nümayişlerde bulunmak katiyen ya
saktır.
Doksan ikinci madde — Söz söyleyen mebu
sun sözü ancak kendisini bu nizamnameye ria
yete ve sadede davet eden reis tarafından kesi
lebilir.
îki defa sadede davetten sonra yine ondan
hariç söz söylemeğe devam ederse kendisinin o
madde hakkında ayni inikatta söz söylemekten
memnuiyeti reis tarafından Heyete teklif olunur.
Heyet, müzakeresiz işari reyle karar verir.
Doksan üçüncü madde — Bir mebus Heyeti
umumiyede galiz ve müstehcen sözler istimal
ederse reis derhal o mebusu lisan nezahetinc
davet eder.
Bir mebus bu gibi elfazi muhtevi bir takriri
Riyaset Makamına verirse reis o takriri tashih
edilmek üzere iade eder.
Doksan dördüncü madde — Heyeti umumi
ye müzakereleri gürültüyü mucip olup ta reis
bunu yatıştırmağa muvaffak olamazsa ayağa
kalkar.
Eğer gürültü yine devam ederse celseyi tatil
edeceğini söyler.
Yine intizamın iadesi kabil olmazsa bi saat
müddetle umumî müzakereyi tatil eder.
Bir saat geçince celseyi açar.
Fakat gürültü yeniden başlarsa celseye hi
tam verip inikadı başka bir güne bırakır.
Doksan beşinci madde — Zati hakkında ta
arruz vâ&ı olan veyahut ileriye sürdüğü müta
lâa hilâfma kendisine bir Fikir isnat olunan meb
us her zaman söz istemek hakkını haizdir.
Bu halde o mebus ne münasebetle söz söyle
meğe mecburiyet hissettiği beyan ve keyfiyeti
reis takdir eder.
Reis buna mahal olmadığım bildirip mebus da
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bunda ısrar ederse heyet müzakeresi/, işari reyle
bu bapta bir karar verir.
Doksan altıncı madde — Teşkilâtı Esasiye
Kanununun yirminci maddesinin ikinci fıkrası
mucibince mühim bir maddeden dolayı Meclis
müzakerelerinin gizli tutu İm asım vekiller veya
hut on beş mebus tahriren teklif edebilirler.
Böyle bir teklif vukuunda içtim? salonu samilerden ve icabında memur ve müstahdemler
den tahliye olunarak gizli celse teklif eden veya
edenlerin esbabı mucibelerini dinledikten sonra
teklifin kabul veya reddi için müzakeresiz işari
reye müracaat olunur.
Gizli müzakere icrasını isteyenlerin isimleri
zabıt ceridesinde ve icabında Resmi Gazetede
tasrih olunur.
Müzakerenin gizli icrasına lüzum gösteren
mesele hallolunduktan soma açık müzakereye
geçilmesi reis tarafından heyete teklif olunup
bir karar ittihaz ediür.
Doksan yedinci madde — Gizli eelsenin zab
tını divan kâtipleri tutarlar.
Fakat Meclis karar verirse muvazzaf kâtip
ler de tahlif olunduktan sonra bu vazifeyi göre
biliri er.
Âza bu zabıtları görmek hakkını haizdirler.
Doksan sokkinci madde — Bu zabıtların tev
hidinden sonra gizli bir celse aktedilerek sabık
zabıt hulâsası okunur. Zabıt hulâsasının okun
masını mütaakıp bu hulâsa ve zabıt ceridesi bir
zarfa konarak Mecliste hazır bulunan reis ve di
van kâtipleri tarafından filhal mumla mühürle
nerek Meclis evrak hazinesine tevdi olunur.
Gizli zabıtlar en az on sene geçmeden veya
Meclis karan olmadan neşredilemez. [•].
SEKİZİNCİ BAP
Kanunların müzakeresi
Doksan dokuzuncu madde — Kanun lâyiha
veya teklifleri ancak iki müzakereden sonra kati
surette kabul edilmiş olur [••].
Yüzüncü madde — İki defa müzakere hak[ * ] - Teşkilâtı
Esasiyeniu
20 nci maddesinin
son
fıkrasına
bakınız!
[**] - Kül halinde
kabul olunan kanunlar
da var
dır.

kındaki şerait varidat ve masarifat bütçesiyle he
sabı kati kanununa, munzam, fevkalâde tahsi
sat ve bütçe fasıllarında münakale taleplerini
muhtevi kanun lâyihalarına şâmil değildir.
Bunlar hakkında bir müzakere kâfidir [*j
Yüz birinci madde — Hilâfına Heyeti Umumiyenin karan olmadıkça hiç bir kanun lâyiha
sı veya teklifi bastırıp azaya dağıtüdıktan en
az kırk sekiz saat geçmeden müzakere edilemez.
Yüz ikinci madde — Bir kanunun müzakere
sine başladıkta reis, esbabı mucibe mazbalalariyle maddeler heyeti umumiyesinin okunmasına
lüzum olup olmadığım heyete sorar.
Buna lüzum gördükte aynen okunur.
Yüz üçüncü madde — Lâyiha veya teklifin
müzakereye başlanmasında reis, Heyeti Umumi
ye hakkında mütalâa beyan etmek isteyenlere
söz verir.
Mevzuu müzakere lebinde, aleyhinde ve hak
kında söz isteyenlerden en az ikişer mebus iradr
kelâm etmeden müzakerenin kifayeti reye kona
maz.
Yüz dördüncü madde — Müzakerenin kifa
yeti aleyhinde söz isteyenler bulunursa içlerin
den yalnız birine ruhsat verilir.
Ondan sonra işari reye müracaat olunur.
Yüz beşinci madde — Heyeti Umumiye mü
zakeresi bittikten sonra maddelere geçilmesi reye
konur.
Reye iktiran etmezse lâyiha veya teklifin
reddedilmiş olduğunu reis tebliğ eder.
Yüz altmcı madde İkinci müzakere birin
ci müzakereden ancak beş gün geçtikten sonra
ruzııameye almrr [••].
Yüz yedinci madde — ikinci müzakerede lâ
yiha ve teklifin heyeti umumiyesi hakkında mü
zakere cereyan etmez.
Bu müzakerede ancak tadil teklifleri üzerin[*] - Teamülen,
Divanı Muhasebat
raporları
da
defa müzakere
olunur.
— 114 ncü maddenin son fıkrası ile 232 nci mad
denin ikinci 'fıkrasına
bakinizi
— Birinci müzakerede
tayyi kabul edilen bir mad
denin tekrar müzakeresi hakkında, ikinci
müzakerede
tadilname verilebilir
(26 .VI. 1940 . S. 157 : 161).
[•*] - Bir lâyiha, ikinci müzakeresi
esnasında,
Hey
eti Umumiyece, ait olduğu encümene değilde,
muvak
kat bir encümene havale olunmuşta, Heyeti
Umumiye
ye tekrar geldiğinde yeni baştan iki müzakereye
tâbi
tutulur (30 .XII .1940 - Sayfa
210).
bir
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de müzâkere cereyaıı eder [•]'.

Yüz sekizinci madde — Müzakere edilen bir
madde müteaddit mesele veya fıkralardan mü
rekkep ise bunların birbirinden tefrikiyle ayn
ayrı reye konmaları teklif olundukta muktazası
ita oluntfr.
Yüz dokuzuncu madde — Lâyiha veya tek
lifin katiyen kabulü reye konmadan evvel, iba
re ve uslûb, yahut tertip ve tensik itibariyle nok
san veya iltibas olduğu âza veya encümen tara
fından dermeyan olunursa metin ait olduğu en
cümene gider.
Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lâ
zımdır.
Yüz onuncu madde — Lâyiha veya teklifin
„ıaddeleri üzerinde müzakere bittikten sonra
heyeti umumiyesi hakkında lehde ve aleyhde söz
söylemek isteyenlerden yalnız birer mebusa ruhat verilir [•*].
s

Yüz on birinci madde — Bir kanunun veya
bütçenin müzakeresi sırasında her mebus Hü
kümete veyahut mazbata muharririne istediği
raileri sorabilir.
Sualler, sözler bittikten sonra, sıra ile soru
lur.

Encümen, tetkik edilmek için kendisine muhavvel tekliflerin heyeti mecmuası hakkında bir
mazbata tanzim eder.
Bu mazbata bastırılıp azaya dağıtılır.
Encümen, mazbatasında lâyihanın kabul, te
hir veya reddine karar verir.
Tehir karan, şu esbabı mucibeyi ihtiva eder:
< Meclis,- muahede veya mukavelenin filân
ve filân maddeleri (Tehiri mucip maddeler tamamiyle yazılmalıdır) hakkında Hükümetin na
zarı dikkatini celbederek tasdiki için muktazi
müsaadesini tehir eder».
Bu muahede ve mukaveleler hakkında müs
taceliyet karan vermişse encümen tadil teklif
lerine dair olan mazbatasını itiraza uğramayan
maddelerin müzakeresi akabinde Heyeti Umumiyeye takdim eder.
Yüz on üçüncü madde — Türkiye Büyük
Millet Meclisinin kabulüne muallâk olarak Hü
kümetçe addedilen mukavelelerle bunlarm tas
diki talebini mutazammm kanun lâyihaları hak
kında dahi geçen maddedeki usule riayet olunur.

Yüz on dördüncü madde — Teşkilâtı esasi
ye kanununun 35 nei maddesinin ikinci fıkrası
mucibince Reisicumhurun ilânını muvafık gör
meyip esbabı mucibesiyle birlikte bir daha müza
kere edilmek üzere on gün zarfında Meclise iade
Yüz on ikinci madde — Teşkilâtı esasiye ka ettiği bir kanun, Heyeti Umumiyeye haber ve
nununun 26 ncı maddesi mucibince tasdikleri rildikten sonra, ait olduğu encümene havale
jleclisin müsaadesine mütevakkıf bulunan Dev olunur.
letlerle münakit muahede ve mukavelelerin tas
Encümen, Reisicumhurun iade esbabı mucidiki talebini mutazammm kanun lâyihaları Mec sini de mütalâa ettikten sonra o kanunun müza
lise takdim edildikte o muahede, mukavelenin ih keresini iade ve neticesinde mazbatasını Heyeti
tiva ettiği maddeler reye konamaz ve metinle umumiyeye takdim eder.
ri hakkında tadilât teklif edilemez.
iade olunan bir kanun, reye iktiran etmemiş
Birinci müzakere srrasmda maddeler hakkın lâalettayin bir kanun lâyihası veya teklifi gibi
da vuku bulacak itiraz lâyihanın encümene iade Heyeti umumiyede yeniden müzakere ve intaç
l i istemek suretinde olur.
edilir.
Bu itiraz, müzakereden sonra nazarı mütalâa
Hakkmda vaktile gerek müstaceliyet kararı
ya alındığı takdirde encümene havale olunur.
verilmiş olsun veya olmasın iade olunan bir ka
nun yalnız bir defa müzakere edilir.
[*] Birinci müzakere esnasında bir maddenin
tay teklifi reddedilmiş ve madde kabul
edilmişken ikinci müzakere esnasında o
maddenin tayyi tekrar teklif olunabilir
(Z.C. Cilt 6, Sayfa 64, ve 72-19 ve
24/111/1932).
[**] Kendisine böyle bir «Ruhsat»
verilen
mebus yeni bir teklif yapamaz (Z.C. - S
418-29.V. 1944).

Yüz on beşinci madde — Bir nutkun talik ve
ilânı teklifi ancak onun zabıt ceridesiyle neşrin
den ve o nutkun taallûk ettiği madde kabule
iktiran ettikten sonra reye konabilir [*].

[*] Ajans ile ilan keza...
12.VII.1940, S. 63:64
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DOKUZUNCU BAP
Tadünameler
Yüz on altıncı madde — Bir encümene mu
havvel kanun lâyiha veya teklif hakkında bir
veya bir kaç mebus tadilât teklif etmek ister
lerse bir tadilname tanzim ederek reise takdim
ederler [*].
Tadilnamelerde bunların kanunun hangi
maddesine veyahut bütçenin hangi faslına ait
bulunduğu tasrih edilmelidir.
Bu tadünameler encümen mazbatasının zey
linde sahiplerinin esbabı mucibeyi havi muhtıra
ları ile birlikte bastırılarak haklarında encü
mence ittihaz edilen kararlar ile esbabı beyan
edilir.
Lâyihanın Heyeti umumiyede müzakeresi es
nasında o tadilâtın sırası geldikte sahibi esbabı
mucibesini tafsil edip mevcut azadan terviç ve
teyit eden bulunursa müzakereye konur.
Aksi takdirde müzakeresinden vazgeçilir.
Yüz on yedinci madde — Kanun lâyihası ve
ya teklifinin birinci müzakeresi bittikten sonra
arzolunan yeni tadünameler o lâyihanın tetkikına memur encümene verilmek lâzımdır.
Yüz on sekizinci madde — Birinci ve ikinci
müzakerenin cereyanı sırasında takdim olunan
tadilnamelerin ait olduğu encümene havalesini
mazbata muharriri talep ederse bu havale mec
buridir.
Yüz on dokuzuncu madde — Birinci ve ikin
ci müzakerenin cereyanı sırasında takdim olu
nan tadilnamelerin encümene havalesi encümen
tarafından istenmediği halde tadilâtm esbabı
mucibesi sahipleri tarafından mücmelen beyan
olunur.
İkinci müzakere sırasında buna yalnız encü
men cevap verebilir.
Bunun üzerine tadilnamenin nazarı mütaleaya alınıp alınmamasına Heyetçe karar verilir.
Nazarı mütaleaya alınırsa encümene havak
olunur [**]. Encümen isterse filhal kabul eder.

[*] - Birinci müzakerede tay yi İcabul edilen bir
maddenin tekrar müzakeresi hakkında, ikinci müza
kerede tadilname verilebilir (S6.V1.1U0 - S. 157:161).
[**] - Encümen, nazarı mütaleaya alınan tadilna
me ile mukayyet değildir (3101 numaralı kanun S5.J.1937).

Yüz yirminci madde — Tadilât teküf eden
ler, tadilnamelerin havale olunduğu encümende
fikirlerini beyan etmek isterlerse mütalealannın
dinlenmesi zaruridir.
Yüz yirmi birinci madde — İkinci müzakere
de encümene iade olunan maddeler hakkında
sair mebuslar tarafından encümene tadil teklif
leri verilebüir.
Yüz yirmi ikinci madde — Tadünameler asıl
maddeden evvel reye konur.
Yüz yirmi üçüncü madde — Munzam madde
ler teklifi için de tadünameler hakkındaki usul
tatbik olunur.
ONUNCU BAP
Kanunlara tefsiri [*]
Yüz yirmi dördüncü madde — Bir kanunun
tefsiri lâzım geldikte, tefsir talebini havi esbabı
mucibeli tezkere veyahut takrir o kanunu bidayeten müzakere çtmiş olan encümen veya en
cümenlere havale olunur.
Şayet o kanunu, hususi bir encümen tetkik
etmiş ise vekâletlerle mütenazır encümenlerden
âza alınmak suretiyle on beş kişiden mürekkep
muvakkat bir encümen teşkil olunur.
Encümen mazbatası Heyeti Umumiyeye arzedilerek tefsiri mutazammm fıkra müzakere edi
lir.
Asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ek
seriyet nisabı lâzım ise tefsir fıkram da ayni
usul ve ve nisaba tâbidir.

[»] . 292 numaralı karar :
Divanı Muhasebatın, lüzumunda bir kanunun tef
sirini Meclİ3 Rifnsetinden talep etmek hakkına ma
lik olduğu, Heyeti Umumiyenin yirmi ikinci içtimainin
birinci celsesinde takarrür etmiştir.
e Kânunusani 1927
669 numaralı kararın 8 nci maddesi :
Tefsir kararlarının makabline şümulü tabii ise de
tefsirden evvellci usul ve ahkâma tevfikan icra ve ik
mal ve alâkası katedilmiş ve emrivaki halini almış
olan mesaile de teşmili halinde tefsir ile az çok müna
sebettir kâffei muamelâtın yeniden tetkik ve tadili
icabedip buna ise mahal ve imkân olmadığından 158
numaralı tefsir kararından evvel tasfiyeye tâbi tutul
muş ve müddeti hizmeti on beş seneden dun olmak
dolayisiyle ikramiyesi verilerek alâkası katedilmiş olan
memurlara- mezlcûr tefsir kararına istinaden iad'ei mu
hasebe suretiyle tekaüt maaşı tahsisi gayri caizdir.
İ4- Kânunuevvel

1931
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Tefsiri mutazarrırarn fıkralar yanlız bir de
fa reye konmakla iktifa edilir [•].
Yüz yirma beşinci madde — Tefsiri mutazammm talepler ve mazbatalar encümen ve Heyeti
Umum iyece terciban müzakere olunur.

ON B Î R Î N 0 Î

BAP

Bütçe müzak&rati

Yüz yirmi altıncı madde — Bütçe encüme
ninin tetkik edeceği işler şunlardır:
1 - Meclis ve merbutatı bütçesiyle munzam
tahsisatı hakkmda kanun lâyihaları;
2 - Muvazenei Umumiye kanunu;
3 - Munzam tahsisat, fevkalâde tahsisat ve
fasıllar arasmda münakale talebini havi kanun
lâyihaları;
4 - Devlet varidatının veyahut masarifatmın
arttırılması veya ekşitilmesini intaç edecek her
nevi kanun lâyiha ve teklifleri;
5 - Muvazenei Umumiye kanunlarına ve 4 ncü
fıkradaki kanunlara mütaallik bütün tefsir ta
leplerinin tetkiki.
Yüz yirmi yedinci madde — Muvazenei Umu
miye kanununa taallûk edip masarifin arttırıl
ması veya varidatm ekşitilmesini mucip olacak
tadilname veya munzam maddeler ancak alâka
dar bütçeye ait mazbatanın dağıtılmasını takip
eden yedi gün zarfmda teklif edilir.
Umumî ve zatî maaşlar, tahsisat, gündelik
ve harcırahların arttırılmasına, memuriyet ihda
sına veya bunların meri kanunlarla muayyen
olan hududlan haricinde tevsiine dair mebus
lar tarafından tadilname veya bütçeye munzam
madde teklif edilemez.
Her iki fıkradaki bükümler bilâvasıta vergi
ler kanunlarına tahsisat itasını tazammun eden
kanunlara da şamildir.
Bu maddede münderiç takyidat Hükümet ve
ya Bütçe Encümeni tarafından kabul edilen veya
elli imzayı hâvi olan tekliflere şâmil değildir. Bu
teklifler Bütçe Encümenine havale olunur.
Yüz yirmi sekizinci madde — Muvazenei
T*l - Bir lâyiha,
encümenden
Heyeti
Umumiyeye
tefsir seklinde sevkolunursa,
tefsir gibi, bir defa m ü z a 
kere olunur (S7JCl.193S.-Z. C. Cilt 18-Sayfa
55:59).

Umumiye Kanuniyle bilâvasıta vergiler kanunla
rına ve tahsisat itasını iktiza ettiren kanunla
ra, varidat veya masarife taallûk etmiyen hü
kümler dercedilemez.
Bu kanunların müzakeresi sırasında vukubulacak teklifler ancak mevcut maddelere doğ
rudan doğruya taallûk etmek şartiyle reye ko
nabilir.
Yüz yirmi dokuzuncu madde — Muvazenei
Umumiye Kanununa merbut cetveller, Maliye
Vekiliyle ait olduğu vekil veya göndereceği birin
ci sınıf deva ir rüesaamdan biri hazır olduğu hal
de, fasıl, fasıl müzakere ve rey istihsal olunu:.
Yüz otuzuncu madde — Muvazenei Umumi
ye Kanununa veyahut merbutatma hükmü bir
seneden fazla zamana şâmil olan maddeler der
cedilemez.

ON ÎKÎNCÎ BAP
Reylerin istihsali
Yüz otuz birinci madde — Müzakereye ar
zu! imarı meseleler hakkında Mecliste üç suretle
rey verilir:
1 - İşarı rey (El kaldırmak veya ayağa kalk
maktır) ;
2 - xVçık rey (Üzerinde mebusların isimleri
yazılı varakaların kutuya atılması veyahut, ta
lep vukuunda kabul, red istinkât kelimelerinin
telâffuz edilmesidir);
3 - Gizli rey (îşaretsiz yuvarlakların kutu
ya atılmasıdır).
Yüz otuz ikinci madde — Müzakere sırasın
da bu nizamname ahkamına tevfikan harekete
daveti mııtazammın meselelerle mebuslardan bi
rinin söz söylemekten menine, takbihine veyahut
muvakkaten Meclisten çıkarılmasına dair husus
larda işarî reye müracaat olunur.
Bu nizamname mucibince açık veyahut gizli
reye müracaat zaruri olmayan bütün hususlar
da işarî rey istimal olunur.
İşarı rey istimal halinde evvelâ lehde, son
ra aleyhde bulunanların reyine müracaat edilir.
Ondan sonra netice reis tarafından heyete bil
dirilir.
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Yüz otuz üçüncü madde — îcra Vekillerin
den biri hakkında şikâyete ve mebuslardan
birinin ithamına ait tekliflerin kabulü mevcut
azanın üçte iki ekseriyetinin husulüne mütevak
kıftır.

Yüz otuz yedinci madde — Açık rey şu su
retle istihsal olunur.
iptida, mebusların davetine mahsus çıngırak
üç dakika müddetle çabnrr.
Her mebus üzerinde, ismi yazılı beyaz, kır
mızı ve yeşil renkli, rey varakaları bulunur.
Beyaz varaka kabulü, kırmızı reddi, yeşil
istinkâfı mıvtazammmdrr.

Reye başlamadan evvel reis, reylerin neyi
tazammun edeceğini kısaca söyleyebilir.
Reye müracaattan evvel mebuslar reylerinin
gayet veciz bir surette esbabı mucibelerini kür
süden söylemek isterlerse, reis lehte ve aleyhte
yalnız birer zate ruhsat verebilir.
Sonra kâtiplerden biri mebusların intihap
dairelerine göre hece harfleri tertibi üzerine
isimlerini okumağa başlar.
Hangi harften başlanacağı reis tarafından
çekilen kura ile tayyün eder.
ismi okunan mebus hitabet kürsüsü üzerine
konmuş kutuya rey varakasını bizzat atar.
Bütün isimlerin okunmasını müteakip kıraat
esnasında rey vermemiş olanlarm isimleri bir
daha okunur.
Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa rey
vermeğe davet edilir.
Yahut :
ismi okunan mebuslar ayağa kalkarak (Ka
bul), (Ret), (tstinkâf) kelimelerinden birini
telâffuz ile reylerini bildirirler.
Bu rey kâtipler tarafından kaydedilir ve
zapta geçer.
Reyler toplanınca reis muamelenin bittiğini
söyler.
Bundan sonra rey verilemez.
Rey kutularını kâtipler açıp her birinin için
de bulunan varakaları sayarlar.
Müstenkiflerin adedi rey üzerine tesir icra
etmez.
Karar yalnız lehde ve aleyhde bulunanlarm
miktarına göre taayyün eder.
Müstenkiflerin varakaları sadece nisaba
dâhil olur.
Kâtiplerin istihsal ettikleri netice her halde
o celsede tafsilâtiyle (Yani mevcut âzanm adedi,
nisap olup olmadığı, lehde, aleyhde bulunanlarla
müstenkiflerin miktarı ve iptal edilmiş varaka
lar varsa bunların adedile iptallerinin sebebi
tasrih olunmak suretiyle) reis tarafından Mec
lise bildirilir.
iptal olunmuş varakalar, müstenkif reyi ad
dedilerek, ancak nisaba ithal edilir.

(*1 - Beş mebusun ayağa kalkması
derhal
vâki
olmalıdır. Aradan zaman geçtikten sonra buna mesağ
yoktur (Z. C. Cilt : 18
9.V.19İ1.
Sayfa
it).
1**1 -. Münakale ve tahsisatı munzamma
kanunla
rı ile hesabı kati kanunlarının
da acık reye
konulma
sı 115 numaralı karar ve teamül
iktizasındandır.

Yüz otuz sekizinci madde — Açık reyin tat
bik olunabileceği hususlarda azadan on beşi giz
li rey usulünün tatbikini isterlerse bunun icrası
Heyetçe müzakeresiz ekseriyetle karara müte
vakkıftır.

Yüz otuz dördüncü madde — îşarî reyleri re
isle kâtipler müttefikan saymak ve takdir et
mekle mükelleftirler.
Binaenaleyh el kaldırmak suretiyle rey istih
salinin neticesinde ittifak edemezler veyahut ek
seriyetin husulünde şüpheye düşerler veya aza
dan beşi ayağa kalkıp bunu isterlerse [•]
ayağa kalkmak usnlüne müracaat edilir.
Bunda da ittifak edemezler veyahut yine
şüpheleri baki kalırsa açık reye müracaat olu
nur.
Hiç bir mubus rey istihsal olunurken söz söy
leyemez.
Yüz otuz beşinci madde — Muvazene! Umu
miye kanunu lâyihasile vergi ihdas veya ilgasına
veyahut vergilerin arttırılmasına veya ekşitil
mesine ve, muahede ve mukavelelerin tasdikma
müteallik kanun lâyihaları hakkında doğrudan
doğruya açık reye müracaat olunur [**].
Yüz otuz altmcı madde —- îşarî reye müra
caat zarurî olmayan sair hususlarda açık rey
verilmesi talebe mütevakkıftır. Açık rey, bir me
selenin ilk reye konmasında on beş mebus tara
fından tahriren talep olunabilir.
Mesele reye konurken reis ve kâtiplerce şüp
he hâsıl olursa yanlız bes mebus şifahen açık rey
talep edebilir.
Açık rey isteyenlerin isimleri Resmî Gazete
ile ilân olunur.
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Gizli rey isteyenlerin isimlen zabıt ceridesi
ve icap ederse Resmî Gazete ile ilân olunur.
Yüz otuz dokuzuncu madde — Gizli rey, açık
rey gibi istihsal olunur.
Yalnız bu şıkta mebuslar, reisin solundaki
kâtipten biri beyaz, öteki kırmızı iki yuvarlak
alırlar.
Bunlardan beyaz kabul, kırmızısı da redde
işarettir.
Mebuslar, bunlardan birini arzularına görç
kürsü üzerindeki rey kutusuna, ötekini de tat
bik kutusuna atarlar.
Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise
istinkâf mânasını ifade eder.
Kâtipler rey kutusunda bulunan yuvarlakları
bir tepsiye döküp beyazlarla kırmızıları ayırır
lar ve açıkça sayarlar.
Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da mura
kabe için sayılır.
Ondan sonra reis neticeyi Heyete bildirir.
Yüz kırkıncı madde — Bir kaç madde ve lâ
yiha veya teklif hakkında açık rey istihsali teaddüt ederse varakaların muhtelif kutulara ay
ni zamanda atılması suretiyle icra olunabilir.
Yüz kırk birinci madde — îtiraz vuku bulma
dığı takdirde, hademe tarafından kutuların do
laştırılması suretiyle de açık rey istihsal oluna
bilir.
Yüz kırk ikinci madde — Bir maddenin açık
reye konması celse sonuna bırakdabilir.

le aldıkları reyler miktarını gösterir) mazbata
reis tarafından okunmak suretiyle intihabın netieesi Heyete bildirilir [*].
Yüz kırk dördüncü madde — Bütün müza
kereler, üçle iki ekseriyet meşrut, olmayan hu
suslarda, hazır bulunan azanın mutlak ekseriye
tiyle kararlaşır.
Reylerde tesavi olursa rcisinki iki sayılır.
Huzuru muktazi azanın mevcudiyetini reis
vc. kâtipler müçahede ederler.
Bir mesele reye konurken mevcut azanın
adedini tahkik hususunda reis ve kâtipler itti
hat edemezlerse yoklama yapılır.
Nisap bulunmadığından rey istihsali müm
kün olmazsa müzakere edilen maddenin kararı
ertesi celseye bırakılarak ikinci defa reye mü
racaat olunacağı ruznameye geçirilir.
ikinci defa rey verenlerin adedi ne olursa
olsun netice muteberdir.
Yüz kırk beşinci madde — Heyeti umumiye
de her madde kabul veyahut reddolundukça ka
rarın neticesi reis tarafından yalnız «Kabul
olundu» veyahut «Reddedildi» diye heyete bil
dirilmek lâzım gelir.
Yüz kırk altıncı madde — Teşkilâtı Esasiye
Kanununun 102 nci maddesi mucibince mezkûr
kanunun tadili icabettikte teklifin Meclis mü
rettep azasının en az üçte biri tarafından imza
edilmesi meşruttur.
Tadilât, mürettep aza adedinin üçte iki ekse
riyetiyle kabul olunur.

Yüz kürk üçüncü madde — Heyeti umumiye
ve encümenlerde icra edilecek intihaplar şu şe
ON ÜÇÜNCÜ BAP
kilde olur :
Kürsüye, reye mahsus olmak üzere bir kutu
Zabıtlar
konur.
Yüz kırk yedinci madde — Mecliste iki za
Her mebus hece harfleri sırasiyle ismi okun
dukça kürsüye gelerek tensip ettiği zat veya bıt tutulur:
1 - Harfiyen zabıt - Bu zabtı, zabıt çeridesiyzatlerin isimlerini havi varakayı kutuya atar.
lc
ve
icabmda Resmi Gazete ile ilân olunur.
Reisin çekeceği kura ile taayyün eden üç me
Bu zaptın, itiraz vukuunda, muterizin ilk cel
bus tarafından bu rey varakaları tasnif olunur.
Musanniflerin tanzim edecekleri mufassal sede söz alması veya riyasete göndereceği bir
(Yani azanın miktarını, nisap olup olmadı varakanın gelecek zabıt ceridesinin sonuna aynen
ğını [•], rey varakalarının adedini, müstenkif derci suretiyle tashihi lâzımdır.
2 - Zabıt hulâsası - Bu hulâsa, gelecek inikat
leri, iptal olunmuş varakaları vc bunların niçin
iptal edildiklerini ve rey alan zatlerin isimleriy- günü zahit ceridesine derç ve levhaya talik olunur.
f*l
[ * ] - Reye

iştirak

eden Azanın

mutlak

ekseriyeti.

kılır

- Nisap yoksa
(İS ve İS .XII.

intihap
İUİ).

gelecek

içtimaa

bıra
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Bu zabıt hulâsasına âza tarafından itiraz va
rit olursa harfiyen zapta müracaatla tashih ve
o suretle bir daha neşir ve talih olunur.
Zabıt hulâsasını reis ve inikatta bulunmuş
olan iki kâtip imzalar.
Yüz kırk sekizinci madde — Bir İçtimain
son inikadının zabıt hulâsası kâtipleı tarafından
filhal tanzim ile o inikadın sonunda okunur.
Tashih, kıraati mütaakıp olmak lâzımgelir.
Son inikadın harfiyen zaptının tashihi me
buslar tarafından verilecek varakanın ilk inti
şar edecek Resmi Gazete ile ilânı suretiyle olur.
ON DÖRDÜNCÜ BAP
Sual
Yüz Jark dokuzuncu madde — Her mebus
Hükümet namına Başvekile veyahut vekillere
şifahî veya tahrirî sualler sorabilir.
Yüz ellinci madde — Sual, sarih ve muayyen
maddeler hakkında malûmat istemekten ibaret
tir.
Yüz elli birinci madde — Cevabı gerek tah
riren, gerek şifahen istenilen sual mutlaka tah
riren vuku bulur.
Sual takrirleri Riyasete verilir.
Reis bu takrirleri, verilir, verilmezi zabıt ce
ridesine geçirir ve bir tezkere ile ah olduğu ve
kile büdirilir.
Yüz eHi ikinci madde — Suale tahrirî cevap
istenmiş ise, gelecek cevap, sual ile birlikte,
aynen zabıt ceridesinin sonuna dereedilir.
Suale şifahî cevap istenmiş ise, Riyaset tez
keresinin vusulünden nihayet iki inikad sonra
vekil ona Meclis kürsüsünden cevap verir.
Reis, cevaptan evvel suali kâtiplerden birine
okutur.
Yüz elli üçüncü madde — Vekil, sorulan su
ale umumi menfaat mülâhazasına mabni veya
hut muktazi malûmatın elde edilmesi için ceva
bı muayyen bir müddet geciktireceğini - sual tah
rirî ise tahriren, şifahî ise kürsüden - beyan eder.
Vekil, umumî menfaat mülâhazasına mebni
isterse, suale gizli celsede cevap verebilir.
Vekil, sorulan suale gününden evvel de ce
vap vermek hakkını haizdir.

Yüz elli dördüncü madde — Suali soran ce
vap gününde hazır bulunmazsa keyfiyet bir
defaya mahsus olmak üzere gelecek inikada ta
lik olunur.
Ondan sonra sakıt olur.
Fakat, suali soran isterse bir diğer takrirle
yanlız bir defa daha ayni suali tekrar edebilir.
Yüz elli beşinci madde — Mesul vekilin ce
vabını müteakip yanlız suali soran mebus mü
talâa beyan etmek hakkını haizdir [*]
Ancak bu mütalâa on beş dakikadan fazla
süremez.
Yüz elli altıncı madde — Bütçe heyeti umumiyesinin müzakeresi sırasında veyahut bir ve
kâletin bütçesi müzakere olunurken bir me
bus sualler hakkındaki usule tâbi olmaksızın
ona dair istediği sualleri vekilden sorabilir ve
lüzum gördüğü izahatı talep eder.
ON BEŞİNCİ BAP
İstizah
Yüz elli yedinci madde — Bir maddenin Baş
vekilden veya vekillerden istizah olunmasını me
buslardan biri teklif ederse, istizah edilecek
madde tasrih edilmek suretiyle reise bir takrir
verilmek lâzımgelir.
Bu takrir, Heyeti Umumiyede okunduktan
sonra kabul veya reddi hakkında müzakeresiz
işari reye müracaat olunur.
Kendisinden istizah vukubulacak vekilin o
gün Meclise gelmesi veya maiyetindeki memu
rin rüesasından birini göndermesi için istizah
olunacak maddenin tasrihiyle reis tarafından o
vekile davetname yazılır.
Yüz elli sekizinci madde — Takrir sahibi,
Heyeti Umumiyece istizahın günü tâyin edilin
ceye kadar takririni geri alabilir.
[*1 - Mardin Mebusu İrfan
Ferid Alpaya'nm,
Cumhuriyet gazetesinde çıkan bazı yazılar hakkındaki
sualine cevap veren Adliye Vekili Mahmud Esad Bozhuri'tan sonra, bu cevapta şahsı mevzubahs olan
Muğla Mebusu Yunus Nadiye söz verilmiştir (Z. C.
Cilt 30, Sayfa S/7 - 5 .VI .1030).
— İzmir Mebusu Mahmud Esad Bozkud'un, İş Ka
nunu hakkındaki sualine lkttsat Vekili Mustafa Şe
ref Özkan cevap verdikten sonra mezkûr lâyihanın
mevdu bulunduğu İktisat Encümeni mazbata muhar
ririne söz verilmiştir
(Z. C. Cilt 9.
Saufa 2 1 .VI.

1932).
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Eğer gün tâyin edilmişse bu takririn geri
alınması Heveti Umumiyenin müzakeresiz işarî
reyle karar vermesine menuttur.
Yüz elli dokuzuncu madde — Sahibi tarafın
dan geri alman bir istizah takririni diğer me
bus tekabbül edebilir.
Yüz altmışıncı madde — Davet olunan vekil
muayyen günde bizzat, yahut maiyetindeki devair rüesasmdan biri vasıtasiyle Heyeti Umumi
yede izahat verir.
Ondan sonra teklifin sahibi, veyahut sahip
leri müteaddit ise ilk imzası olan mebus önce ve
sair mebuslar onu mütaakıp leh ve'aleyhde snz
söyliyebi lirler.

Yüz altmış yedinci madde — Bir istizaha di
ğerleri inzimam ederse her istizah takririnde
ilk imzası olan veyahut o bulunmadığı takdir
de imza edenlerden biri dinlenmedikçe müza
kerenin kifayeti istenemez.
Yüz altmış sekizinci madde — Mebuslar isti
zahın neticesine taallûk edecek takrirler vere
bilirler.
Bu takrirler açık reye konur.
On beş mebus tarafından istenirse gizli reye
de müracaat olunur.
ON ALTINCI BAP
Meclis tahkitoUr

Yüz altmış birinci madde —- Vekil tarafın
Yüz altmış dokuzuncu madde — (Muaddel:
dan verilen izahat ve mebuslar canibinden mu
13
Haziran 1932) — Hükümetin vâki olan bir is
kabeleleri vukubulan ifadelerden sonra hiç bir
tizah veyahut bütçenin müzakeresi srrasmda ve
takrir verilmezse reis ruznameye geçer.
ya neticesinde veyahut resen Teşkilâtı Esasiye
Yüz atmış ikinci madde — istizahın kifayeti kanununun 46 nci maddesinin 1 nci ve 2 nci fık
ile ruznameye geçilmesi hakkındaki takrirler di ralarında münderiç Hükümetin umumî siyasetin
ğerlerine takdimen reye konur.
den ve vekâletlerin ifa ve icrasına mecbur olduk
ları vazifelerden dolayı vekillerden birinden ve
Yüz altmış üçüncü madde — Eğer sadece ruz yahut icra Vekilleri Heyetinden cezai veyahut
nameye geçilmesi kabul olunmazsa esbabı muei- malî mesuliyeti müstelzim efal vukuundan ba
beli takrirlere sıra gelir.
hisle tahkikat icrası talep olunursa reise bir tak
Bunların bir encümene havaleleri kararlaştı- rir [*] verilmek iktiza eder.
nlmazsa iptida Hükümetin tercih ettiği takrir
Bu takrir reis tarafından Meclise arzolunur.
açık reye konur.
Alâkadar vekil veyahut vekiller de keyfiyetten
Yüz atmış dördüncü madde — Esbabı muci- haberdar edilir.
beli bir takrire bir fıkra ilâvesi hakkında vaki
Yüz yetmişinci madde — (Muaddel: 13 Ha
olacak teklifin mutlaka takririn reye konmasın
ziran 1932) — Adliyece bir işin takibi sırasmda
dan evvel tanzim ve Heyeti Umumiyeye arzı lâ
icra Vekillerinden birinin vazifesinden münbais
zımdır.
bir husustan dolayı vazife noktasından verilen
Yüz altmış beşinci madde — Encümene mu- bir kararla Meclise müracaat vuku buhırsa He
havvel takrirler hakkındaki encümen mazbata yeti umumiye bu hususta Meclis tahkikatına
ları müstacel mevat usulüne tevfikan müzakere mahal olup olmadığını tâyin için evvel emirde
beş kişilik bir encümen teşkil eder ve Meclise bu
edilir.
Encümen mazbatası reddolunduğu takdirde encümenin mazbatası arzedilir.
esbabı mucibeli takrirler Riyasete takdimleri
Yüz yetmiş birinci madde — (Muaddel: 13
sırasiyle okunarak reye iktiran eder.
Haziran 1932) — Alâkadar vekil ve takriri veren
Yüz altmış altıncı madde — Bir istizaha, ic veya verenler veya mazbatayı yapan encümen
ra edileceği gün üzerinden üç inikad geçtikten dinlendikten sonra takririn veya'mazbatanın na
veyahut müzakeresine başlandıktan sonra diğer zarı dikkate alınıp alınmaması hakkında Meclis
bir istizah zam ve ilhak edilemez.
r*] -. Eski Ticaet
Vekili
Ali Cenani
meselesi,
Bütçe müzakeresinde hiç bir istizah zam ve
Meclisi Âliye,
Divanı Muhasebat
Encümeninin
bir
İlhak olunamaz.
mazbatasiyle
sevkedilmiştir
(10/IJI/19&8).
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yimüzakere işari reyle kararını verir.
Alâkadar vekil mebus değilse, Meclis bir
mühlet tâyini ile yalnız yazılı müdafaasın^ al
mağa karar yerir.
Yüz- yetmiş ikinci madde — Bunun üzerine
Heyeti umumiye, tahkikat icrasını, ya Teşkilâtı
Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep
Muhtelit Encümene veyahut beşten on beşe ka
dar azadan teşekkül edecek hususi bir tahkikat
encümenine havale eder.
Yüz yetmiş üçüncü madde — Tahkikata me
mur olan encümen Hükümetin bütün vesaitinden
istifade ve istediği evrak ve vesaika, vazıyet
eder [•].
Yüz yetmiş dördüncü madde — Heyeti umu
miye kararında tahkikata memur encümenin ne
müddetle vazifesini bitireceği, icabında başka
mahalle gidip gitmeyeceği tesbit olunur.
Bu encümen veküleri isticvap edebileceği gi
bi hariçten herkesi şahit ve ehli hibre sıfatiyle
dinlemek salâhiyetini haizdir.
Davet olunan şahitlerin icabetleri mecburi
olup haklarında usulü mahakematı cezaiyede
mevzu ahkâm tatbik olunur.

ON YEDİNCİ BAP
Teşriî masuniyetin kaldırılması
Yüz yetmiş sekizinci madde — Bir mebusun
teşriî masuniyetinin kaldırılması için vuku bu
lacak talepler, mahkemeden Adüye Vekâletine
tebliğ olunur.
Adliye Vekâleti, esbabr mucibeyi muhtevi bir
tezkere ile mezkûr talebi Başvekâlet vasıtasiyle
Meclis Riyasetine gönderir.
Reis, bu talebi Teşkilâtı Esasiye ve Adliye
encümenlerinden mürekkep muhtelit bir encü
mene havale eder.
Encümen reisi, kura üe beş azadan mürekkep
bir ihzari encümen tefrik eder.
Bu ihzari encümen, gizli reyle kendine bir
reis ve bir de mazbata muharrirliğini ifa edecek
kâtip intihap eder.
Encümen bütün evrakı tetkik edip o mebusu
dinler. Encümen şahit dinleyemez.
Yüz yetmiş dokuzuncu madde — İhzari ve
muhtelit encümenler bir masuniyetin kaldırıl
ması hakkında kendilerine muhavvel evrakı en
çok bir ayda intaç ederler.

7üz sekseninci madde — Bir mebusa Teşkilâtı

Yüz yetmiş beşinci madde — Eğer bir istizah
neticesinde tahkikat icra olunuyorsa tahkikata
memur encümenin meseleyi intaç etmesine ka
dar ayni madde hakkında tekrar istizah takriri
verilemez.

Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde
mevzuubahsolan memnu fiillerden biri isnat olu
nur ve ihzari encümen tetkikat neticesinde
buna kanaat hâsıl ederse teşriî masuniyetin refi
lüzumuna dair müdellel bir mazbata tanzim vc
Yüz yetmiş altmcı madde — Encümenin ni Muhtelit Encümene takdim eder.
Eğer isnat olunan memnu fiil yukarıda zik
hai mazbatası cezai ve malî mesuliyeti müstelredilen
maddelerde sayılan nevilerden değilse
ziiü ise, tahkikat evrakı, Teşkilâtı Esasiye Kanu
ihzarî
Encümen
takibat ve muhakemenin Devre
nunun 67 nci maddesi mucibince Meclis karariyle teşkil olunacak Divam Âliye, nihayet on sonuna [*] taliki hakkında bir mazbata tanzim
ve kezalik Muhtelit Encümene takdim eder.
beş gün içinde tevdi olunur.
Muhtelit Encümen, bu bapta ikinci bir karar
Yüz yetmiş yedinci madde — Meclis, bir mad ittihaz eder.
de hakkında resen malûmat edinmek isterse bir
Tahkikat encümeni teşkil edilir veyahut mevcut
[*] - Teşkilâtı
Esasiye Encümeninin,
11JV.19İJ
encümenlerden biri bu vazife ile mükellef olur. tarihinde kabul olunan bir mazbatasının hüküm fık
rası,:
Bu kabîl tahkikatın i arasını âza veyahut
Netice : Bu sebeplere binaen isnat olunan bir suç.
tan dolayı istenen takibatın
Devre sonuna
bırakılma
encümen teklif edebilir.

[•] - Eski Bahriye Velali îhsan'ın, Yavuz ve Ha
vuz meselesinde.
Tahkikat Encümeni, bazı eşhası
tev
kif dahi etmiştir (Muhtelit Encümen zabtı:
22JJ928).

sına Meclis Umumî Heyetince
karar verilmiş
olan
bir mebusun yeni Devrede dahi mebus seçilmiş
olması
halinde evvelce verilmiş olan talik kararı
hükmünün
devamı icabedeceğine
ve evvelki Devre esnasında
ve
rilmiş talik kararlarının
Devre sonunda ancak
yeni
den mebus seçilmiyenle.r
hakkında kendiliğinden
orta
dan kalkarak,
takibatın
başlaması
lâzımgeldiğine
ve
şimdiye kadar bu yolda cereyan eden muamelenin
de
ğiştirilmesine
mahal bulunmadığına
karar
verildi.
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O mebus

isterse ihzari Encümende, Muhtelit

Umumiyede kendini mü
dafaa eder veyahut bir arkadaşına ettirir.
Heyeti Umumiye bu hususta karanın verir.
Encümende ve Heyeti

Yüz seksen birinci madde — Masuniyetinin
kaldırılması için bir mebusun kendi talebi kâfi
gelmez.
Yüz seksen ikinci madde — Hilâfına karar
olmadıkça masuniyetin kaldırılması hakkında
ki müzakere açıkça cereyan eder [*].
ON SEKİZİNCİ BAP
İnzibatî cezalar
Yüz seksen üçüncü madde — Bu nizamna
menin muhafazası noktasından mebusların uğra
yacakları eczalar üç türlüdür:
1. — ihtar;
2. — Takbih;
3. — Muvakkaten Meclisten çıkarılmak.
Yüz seksen dördüncü madde — ihtar ceza
sını müstelzim hareketler şunlardır:
1. — Söz kesmek;
2. — Sükûneti bozmak;
3. — Şahsiyatla uğraşmak.
Yüz seksen beşinci madde — ihtar c e z a s ı n ı
takdir ve infaz etmek hakkı Riyasetindir.
Bir mebus ihtara uğradıktan sonra mutavaat
gösterip kendini tebriye etmek isterse ona ruh
sat verilir.
Mezun değil iken söz söylediğinden dolayı
ihtar cezasına uğrayan mebus inikadın veyahut
celsenin sonunda söz alabilir.
Bununla beraber bu ruhsatın, inikadın ve
yahut celsenin sonundan evvel verilmesi reisin
elindedir.
Reis, mebusun izabatmı kâfi görmezse ihta
rı ipka eder.
Kâtipler bunu kaydederler.
Bir mebus ayni inikadda iki defa ihtar ceza
sına uğrarsa keyfiyet zabıt hulâsasına dercolunur.
Yüz seksen altıncı madde — Bir inikatta iki
f i - Teşrii
masuniyeti
kaldmlan
tevkifi
için Heyeti
Umumiycden
aynca
icubetmez
(R. 1281,).

bir
karar

mebıtsun
almak

defa ihtar cezasına uğrayan bir mebusun o ini
kadın sonuna kadar söz söylemekten memnuiyetine, reisin teklifi üzerine Meclis müzakeresiz
işarî reyle karar verebilir.
Yüz seksen yedinci madde — Takbih cezası
nı müstelzim olan hareketler şunlardır:
1 - Ayni inikatta iki kere ihtar cezasını gör
düğü halde bunu müstelzim hareketlerden vaz
geçmemek,
2 - Bir ay içinde üç kere ihtar cezasına uğ
ramak,
3 - Mecliste bir gürültüye sebeb olmak ve
yahut Meclisin işlerine iştirakten imtina için bir
ittifak akdetmeğe Heyeti Umumiyede açıkça ve
gürültülü bir surette önayak olmak,
-t - Arkadaşlardan bir veya bir kaçını tahkir,
kavlen tehdit etmek.
Yüz seksen sekizinci madde — Meclisten
muvakkaten çıkarılmak cezasını müstelzim ha
reketler şunlardır:
1 - Takbih cezasına uğradığı halde bunu
müstelzim hareketlerden vazgeçmemek,
2 - Ayni inkatta üç kere takbih cezasına
uğramak, Reisicumhuru, Meclis Reisini, Meclis
ve Heyeti Hükümeti tehdit ve tahkir etmek,
3 - Heyeti Umumiye müzakerelerinde halkı
cebri muamelelere, dahilî kıyam ve isyanlara
veyahut Teşkilâtı Esasiye Kanunu ahkâmına te
cavüze teşvik etmek,
4 - Meclis binaları ve müştemilâtı dâhibnde
memnu bir fili irtikâb etmek.
Yüz seksen dokuzuncu madde — Takbih ve
muvakkaten Meclisten çıkarümak cezalan rei
sin teklifi üzerine Heyetçe müzakeresiz ve işa
rî reyle kararlaştırdır.
Aleyhinde böyle bir ecza teklif edilen mebusuu bizzat veyahut arkadaşlara dan biri vasıtasıyle izahat vermeğe hakkı vardır.
Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarılmak
cezalan zabıt hulâsasına dercedilir.
Yüz doksanıncı madde — Muvakkaten Mec
listen çıkarılmak c ez asma uğrayan bir mebus,
ruhsat alıp kürsüye çıkarak açıkça af dilerse,
tekrar Meclise girmek hakkını haiz olur.
Mükerrirler bu haktan mahrumdurlar.
Yüz doksan birinci madde — Meclisten mu-
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vakkateu çıkarılmak cezasına uğrayan mebus
hemen içtima salonundan dışarıya çıkmağa mechur ve ondan sonra bir inikattan üç inikada
kadar içtima salonuna girmekten memnudur.
Bu cezaya uğrayan mebus içtima salonunu
terketmekten imtina ederse inikat muvakkaten
kapatdrr ve reis o mebusu salondan çıkartır.

ON DOKUZUNCU BAP

YİRMİNCİ BAP
Riyaset Divanının vazifeleri
Yüz doksan sekizinci madde — Riyaset Di
vanının vazifeleri şunlardır :
1 - Dahilî hizmetler teşkilâtı ve Meclis me
mur ve müstahdemleri hakkında Memurin Kanu
nunun nasıl tatbik edileceği ve. o kanuna göre
inzibat komisyonu teşkili hakkında istişari ola
rak rey beyanı;
2 - Mezuniyet işleri;
3 - Mebuslardan isimleri Resmî Gazete le
izinsiz veya namevcut kaydolunanların şikâyet
lerini dinlemek ve fasletmek;
4 - Meclis bütçesinin tanzimi;
f> - Dairenin tebdilât, tamirat ve inşaatına
dair kararlar ittihaz etmek.
:

Mezuniyet
Yüz doksan ikinci madde — Müracaati üze
rine reis bir mebusa sekiz günlük mezuniyet Ye
rebilir.
Daha fazla mezuniyetler için Meclisin müsa
adesi alınmak şarttır.
Yüz doksan üçüncü madde — Sekiz günden
fazla mezuniyet talepleri iptida Riyaset diva
nınca tetkik olunur.
Yüz doksan dördüncü madde — Reis, mezu
niyet taleplerini Meclise arzederken, bunların
her biri hakkında Divanm mütalâasını da bil
dirir.
Meclis, müzakeresiz îşarî rey ile karar verir.
Yüz doksan beşinci madde — Bir biri ardı
na üç inikatta yapılan yoklamalarda veyahut
açık rey istihsalinde bir mebusun Meclise devam
etmediği tebeyyün ederse o mebus izinsiz adde
dilir
Mebusun gaybubetini muhik gösteren husus
ların tetkik ve takdiri Riyaset Divanına aittir.
Gaybubeti meşru bir mazerete müstenit olma
dığı anlaşılan mebusun ismi Resmî Gazeteye dere
ile ilân olunur.
Bu husustaki şikâyetler Riyaset Divanma arzedilir.

Yüz doksan dokuzuncu madde — Riyaset Di
vanının bir veyahut daha ziyade âzası hakkın
da münferiden demhde ettikleri işlerden dolayı
vâki olacak itirazlar ve şikâyetler âzası kamilen
hazır bulunduğu halde Divanca müzakere oluna
rak muktazi tedbirler kararlaştırılır.
îki yüzüncü madde — Riyaset Divanında
reylerde tesavi olursa reisinki iki sayılır.
îki yüz birinci madde — Heyeti uraumiyede
vâki olacak rey istihsalinde tasnif vazifesi kâ
tiplere ait olmakla beraber, mühim bir yanlış
lık olduğu inikat veya celsenin bitmesinden son
ra anlaşılırsa Reis, Riyaset Divanını toplamağa
davetle takip edilecek yolu kararlaştırıı.
îki yüz ikinci madde — Heyeti uraumiyede
yapılan intihaplardan çıkan Dahili Nizamname
meseleleri Riyaset Divanınca müzakere olunur.

îki yüz üçüncü madde — Riyasetin vazife
leri şunlardır :
1 - Dışarıda Meclisin temsili;
2 - Nizamname ahkâmının tatbiki;
Yüz doksan altmcı madde — İzinsiz veya me
3 - Müzakerelerin idaresi;
zuniyetini geçiren mebusların geçirmiş oldukları
4 - Zabıt ceridesinin ve zabıt hulâsasının
günler tahsisatlarından kesilir.
tanzimine nezaret;
5 - Bütün Meclis memurlarının Riyaset DiYüz doksan yedinci madde — Bir içtima se
nesinde iki aydan fazla mezuniyet alana tahsisat vanile istişareden sonra tâyinleri veya Memurin
verilebilmesi Heyeti umumiyenin kararına va Kanununa göre haklarında muamele ifası ve
bestedir.
müstahdemlerinin idare âmirlerinin teklifi üze-
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rine nasıp ve azilleri [•];
6 - Riyaset Divanına riyaset;
7 - Riyaset Divanı kararJarmm tamamile
icra ve tatbikatını murakabe ve temin;
8 - Encümen ve kalemleri murakabe etmek.
îki yüz dördüncü madde — Reis vekillerinin
vazifesi, mazeretinde veyahut gaybubetinde, re
isin makamına kaim olmak ve reisin bütün hu
kuk ve salâhiyetlerini istimal etmektir.
tki yüz beşinci madde — Kâtiplerin vazife
leri şunlardır:
1 - Müzakerelerin zaptına nezaret etmek,
zabıt hulâsasını tashih etmek ve bunları imza
lamak;
2 - Heyeti umumiyede evrak okumak;
3 - İnikattan evvel söz isteyenleri kaydet
mek;
4 - Yoklama yapmak;
5 - Reyleri saymak ve sıralamak;
6 - Gizli celselerde zabıt tutmak.
îki yüz altıncı madde — İdare âmirlerinin
vazifeleri şunlardır:
1 - Meclis binalarile salonlarına, mefruşat
ve muhteviyatına ve bütün eşyanın muhafaza
sına itina edip bunların muntazaman defterleri
ni tutmak;
2 - Merasimi mahsusayı tertip ve idare;
3 - İnzibata
4 - Hademe işlerine
j Nezaret etmek;
5 - Masarifin tesviyesine |
6 - Riyaset divanının reyi alındıktan - soura
Meclis bütçesini tanzim ile yine Riyaset diva
nına vermek;
7 - Duhubye verakalan tevzi etmek.

Ba yüz onuncu madde — Mebuslar, Riyaset
divanı ve idare hususları hakkında, Reise tahriri
veyahut şifahi sualler sorabilirler.
îki yüz on birinci madde — İdare âmirleri her
İçtima başmda haleflerine bir sene zarfmdaki
icraatlarının hesaplarını vermekle mükelleftirler.
YÎRMÎ BÎRÎNCÎ BAP
îmdbait
tki yüz on ikinci madde — Reis, Büyük Mil
let Meclisi Riyasetine mahsus konakta oturur.
ÎM yüz on üçüncü madde — Reis, Meclisin
dâhili ve hariciî emniyeti hakkında lâzrmgelen
takayyüdatı icra etmekle mükelleftir.
inzibat kuvvetiyle askerî muhafız müfrezesi
ancak reisin emir ve kumandası altındadır.
İM yüz on dördüncü madde — Meclise silâhlı
girmek yasaktır.
Giren her kim olursa olsun Riyaset marife
tiyle Meclis binasmın dışarrsma çıkartılır.
îki yüz on beşinci madde — Heyeti Umumiye
saloniylc encümen odalarına mebuslardan, Meclis
memur ve müstahdemlerinden, Hükümetten iş
için gönderilmiş memurlardan ve Davet edilen
mütehassıslardan başkalarının girmeleri yasak
tır.
Girenler reis veyahut idare âmirleri tarafın
dan dışarıya çıkartılır.
Meclis binalarını görmek isteyen seyircilere
reis ancak iş zamanından başka bir saatte mü
saade edebilir.

Bd yüz on aütmcı madde — Meclis inikadlatki yüz yedinci madde —- İdare âmirleri Mec
nnm devamı müddetince samilerin kendilerine
lisin tatiline müsadif zamanlarda münavebe ile
tahsis olunan mahallerde başı açık oturmaları
Devlet makarrmda otururlar.
ve sükût etmeleri mecburidir.
Sam ilerden tasvip veya ademi tasvibi mutaİki yüz sekizinci madde —- İdare âmirlerinin
zammın kavlen veya fiilen bir harekette bulu
vazife ve mesuliyetleri müşterektir.
nanlar oranm inzibatını muhafazaya memur
tki yüz dokuzuncu madde — Sükûn ve inti olanlar tarafından derhal dışarıya çıkarılır.
zamın muhafazası müzakerelerin aleniyet ve
Heyeti Umumiye müzakerelerini ihlâl eden
serbestisinin temini ve lüzum görüldükte inzibat ler icabında hemen saîâhiyattar mercie teslim
kuvvetile askerî müfrezenin istimali hususların
olunurlar.
da idare âmirleri Reisin icra vasıtalarıdır.
tki yüz on yedinci madde — Meclis binaları
veyahut müştemilâtı dahilinde mebuslardan baş
f*l - Büyük Millet Meclisi memurlarının
teşkilâtı
ka bir kimse bir cürüm irtikâp ederse, eğer o
lıakkındaki
3552 numaralı
kanuna
bakınız!
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cürüm müddeiumumiliğin resen takip edemeye
ceği fiillerden biri ise, Riyaset Makamı mücri
mi dışarıya çıkartır.
Eğer cürüm, resen müddeiumumilikçe takip
olunacak fiillerden ise, Riyaset Makamı mücri
mi adliyeye teslim eder.
Bu mevzilerde bir mebus cinaî bir cürmü
meşhut irtikâp ederse Riyaset Makamı İdare
âmirleri vasıtasiyle mücrimin Meclis binası hari
cine çıkmasraı menedecek tedbirleri ittihaz ve
müddeiumumiyi davetle takibat icrası lüzumu
nu kendisine tebliğ ve mücrimi ona teslim eder.
irtikap olunan cürüm, cinaî cürmü meşhut
tan başka ve fakat, resen müddeiumumib'ğin ta
kibatım müştekim bir ful ise Riyaset Makamı
idare âmirleri vasıtasiyle lâzım gelen iptidaî tah
kikatı icra ve tahkikat evrakım Adliyeye tevdi
eder.
Adliye, cürmün teşriî masuniyetini refini
icap ettireceğini takdir ederse Başvekâlet vası
tasiyle göndereceği talepname Heyeti Umumiye
ye arzolunur.
YÎRMÎ ÎKÎNCÎ BAP
Meçisin dahilî hizmetleri

İki yüz on seMzmci madde — Meclisin dahi
lî hizmetleri:
1 - Kâtibi umumilik;
2 - Kâtibi Umumiliğe merbut encümen kâtip
lerini de ihtiva eden Kanunlar, Zabıt, Evrak ve
Matbaa Müdürlükleri;
3 - idare âmirlerine merbut Muhasebe ve
Daire müdürlükleri ve Muhasebeye mülhak vez
nedarlık [•] ;
4 - Encümenlerine mülhak Bütçe Encümeni
başkâtipliği [••] ve Kütüphane Müdürlüğü tara
fından görülür [•*•].

mn adedi Meclis tarafmdan tâyin ve Heyet kura
ile intihap olunur.
Reis vekillerinden, kâtiplerden ve İdare âmir
lerinden birer zat behemehal bu heyete dahil
olur.
Hd yüz yirminci madde — Vekiller namma
Heyeti Umumiyede söz söylemek için gönderi
lecek birinci derece devair rüesası vekâletle
rinden her veyahut münhasıran bir iş için be
yanatta bulunmağa mezun olduklarına dair Ri
yasete hitaben tahriratı hâmil olacaklardır.
Bu tahrirat müzakereden evvel Riyasete ve
rilir.
Reis gelen zatin hangi vekâlet namına söz
söyleyeceğini Heyete bildirir.
Divanı Muhasebat reis ve reisi sanileri de
icabmda Meclise izahat verebilir.
İki yüz yirmi birinci madde — Riyaset Di

vanı tarafından tanzim olunacak Türkiye Büyük
Millet Meclîsi dâhili idaresi talimatnamesi za
bıt ceridelerinin tanzimine, dahili idare ile Mec
lis memur ve müstahdemlerinin vazife ve sureti
tâyin, terfi ve infîsallerine müteallik kaideleri
tesbit edecektir [*].
İki yüz yirmi ikinci madde — icra hususları
na dair Heyeti umumiyeye mebuslar tarafından
temenni takrirleri verilemez.

YÎRMÎ ÜÇÜTTOÜ BAP
Kütüphane
îki yüz yirmi üçüncü madde — Kütüphane
encümeni âzasından biri bilhassa kütüphaneye
nezaret eder.
Nezaretinin neticesini muhtevi rapor her sene
basılarak azaya dağıtılır.

Öd yüz on dokuzuncu madde — Meclisin, he
İki yüz yirmi dördüncü madde — Kütüphane
yeti umumiyesiyle ispatı vücut etmeyeceği me encümenine kâtiplik eden kütüpane müdürünün
rasimde Riyaset Divanı Meclis namına hazır bu encümende istişari reyi alınır.
lunur.
İki yüz yirmi beşinci madde — Kitap, gazete,
Meclis namma bir heyet izamı takdirinde azamecmua, harita ve saire intihabı encümene
aittir.
[ • 1 - U48 numaralı
(**)
- Ui8 numaralı

kanuna
kanuna

göre,
göre,

mutemetlik...
kalemi mü

dür.
[•*•]
- U18 numaralı kanuna merbut cetvel
cibince Mecliste
bir de, Riyasete
bağh t Hususi
lem-»
vardır.

mu
Ka

[*] - Büyük Millet Meclisi memurlarının
hakkındaki
S55Z numaralı kanuna
bakinizi

teşkilâtı
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Âza da, iştira hakkında teklifler derrneyan
edebilirler. Bunların takdiri enenmene, aittir.
îki yüz yirmi altmcı, madde — Müdür mev
cudun muntazam kaydini tutmakla mükellef ve
bundan mesuldür.
Açık bulunduğu saatlerde müdür veyahut
muavini behemehal kütüphanede ispatı vücud
eder.
İM yüz yirmi yedinci madde — Hitaplardan
hangilerinin kütüphaneden çıkarılmayacağı ve
hangilerinin mebuslara iare edilebileceği encü
men tarafından tesbit olunur.
Makhuz alınmadıkça hiç bir kitap kütüpaneden çıkmaz.
Enoümenler diledikleri kitapları tetkik et
mek için alabilirierse de encümen odalarından
dışarıya çıkaramazlar.
Mebuslara iare edilen kitapların en çok bir
ayda iadeleri meşhuttur.
Ay içinde iade edilmeyen kitapları müdür
tahriren ister.
Bh* haftada iade edilmeyen kitapları mebus
lar öderler.
YÎRMI DÖRDÜNCÜ BAP
Mebusluğa müteallik vesika ve alâmetler
îki yüz yirmi sekizinci madde — Meclise il
tihakları günü Kâtibi Umumilik tarafından yeni
azaya bir tercümeihal varakası numunesi verilir.
Encümen intihaplarına medar olacak cetvel
lerin tanzim olunabilmeleri için bu varaka er
tesi güne kadar doldurulup Kâtibi Umumiliğe
iade olunur.
Bu varaka şu maddeleri ihtiva eder:
1 - Mebusun isimleri, aile ismi;
2 - Baba ve anasmm isimleri;
3 - Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun
taıihi;
4 • Tahsili, bildiği diller, varsa ihtisası, eser
leri, ilmî rütbeleri;
5 - Meslek ve meşguliyetleri;
6 - Harcırahlara esas olmak üzere evli ohtp
olmadığı, varsa çocukları.
Tekrar intihap olunan mebuslar bu varakayı
doldurmaktan vareste iseler de evvelki devrede
ki vukuatı varakalarına zeybrtmekle mükellef
tirler.

Bu varaka ahvalde vuku bulacak değişiklik
ler kaydedilmek üzere bir haneyi muhtevi ola
caktır.
Her değişiklikte mebus keyfiyeti tercümei
haline hemen kaydettirir ve devre sonunda musaddak bir sureti mebusa verilir.
ÎM yüz. yirmi dokuzuncu madde — Mebus
luğu kabul olunan zatin esasen iki nüsha ola
rak tanzim edilen mazbatalarından biri, kabul
tarihinin ilâvesile ve Meclisin büyük mühürile
mühürlenerek o mebusa verilir.
Jki yüz otmramro madde — Her mebusa dev
renin sonunda mebus bulunduğu müddeti ve bu
müddet zarfında aid:ğı tahsisat ile verdiği ver
gileri ve tekaüt aidatı miktarını gösterir bir
mazbata verilir.
îki yüz otuz birinci madde — Her mebusa
üzerinde fotoğrafisini muhtevi ve intihap daire
ve devresi yazılı, Meclis Reisi tarafından imza
lanmış bir hüviyet cüzdanı verilir.
Mebuslar Riyaset divanınca şekli tâyin edi
lecek bir mebusluk rozetini taşıyabilirler.
Merasimde kullanılacak mebusluk alâmeti
kenarlarında birer beyaz çizgi ve üzerinde (Tür
kiye Büyük Mififct Meclisi) ibaresi hakkedilmiş
bir madeni plâkı muhtevi bulunan kırmızı renk
te bir hamail sonuna asılı mineli bir ay ve yıl
dızdır.

YİRMİ BEŞİNCİ BAP
Bu nizamnameye ait zabıtlar
îki yüz otuz ikinci madde — Bu mzamrramenin tadil veya bir veyahut daha ziyade madde
sinin ilgası veya bu nizamnameye bir veyahut
daha ziyade madde ilâvesi hakkında vuku bu
lacak teklifler evvel beevvel Teşkilâtı Esasiye
encümeninde tetkik ve ondan sonra kanunların
müzakeresi usulüne tevfıkle Mecliste müzakere
ve intaç edilir.
Bu bapta yalnız bir müzakere kâfidir.
Bu nizamname ile bundan sonra vukubulaeak tadilâtı, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 35 nei
maddesinde gösterilen şekilde ilâna tâbi değil
dir.
Bandan sonra VB kub alacak tadilât Meclisçe
kabule iktiran eder etmez mamulünbih olur.
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fJri yüz otuz üçüncü madde — Bu nizamna
menin tefsiri kanunların tefsiri usulüne tâbidir.
ÎM yüz otuz dördüncü madde — Sabık Mec
lisi Mebusanın nizamnamei dahilisiyle Türkiye
Büyük Millet Mecüsinin 23. II. 1338 tarih ve 38,
40, 48, 49, 66, 79, 83 numaralı kararları mülgadır.

Dahili

Nizamname

müzakerelerini

ihtiva

eden zabıt

tki yüz otuz beşinci madde — Bu nizamna
me kabulünden itibaren mer'idir.
îki yüz. otuz altıncı madde — Bu nizamna
me Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından icra
olunur.
2 Mayıs 1927

ceridelerinin

Devre,

Cilt

ve Sayfa

numaraları:

z.c.
D.

Cilt

11

10

U

to

II
11
111
IV
IV
IV
IV
V
VII
VII

•10

sı

3

s

9
10
n
1

s
4

Sayfa
oS-i : 366 (Yeni bir Nizamname
vüctıde getirilmeni
isinin
Dahilî
Nizamname
tevdii)
96, 102, 176 : 202, $76 : 299 (Müzakeresi
ikmal edilmeyen
ilk
sekil)
71 : 72, 89 : 91, 10i : 105 (Encümen
tarafından
geri alman ikinci
müsvedde)
Gi, 24 J : 263, 268 : 298, S02 : 324, 331, 858 (Müzakere
ve kabvl edilen son sekil)
12, 110, İli : 117 (22 nci
madde)
100, 132, 1İ8, 19i ." 195 (68 nci
madde)
108, 112, 139 : 1 U (169, 170, 171 nci
maddeler)
8, 14, 15 : 17 (22 nci
madde)
108, 110 : 111 (5 nci
madde)
10, 38, İS : 47 (7 ve 22 nci
maddeler)
JJ

ı s ı )

j (S2 nci

Encümenine

madde)

»
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Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Dahilî Nizamname'nin
Türkçeleştirilmesine Dâir Tüzük Teklifi ve Teşkilâtı Esâsiye Encümeni Mazbatası

66

26.111.1945

Yüksek Başkanlığa
<(

Dil devrimimizin hukuk alanında gerçekleşip gelişmesine yardım amaciyle
Teşkilâtı Esasiye Kanununu Anayasa haline çevirdiğimiz gibi Meclis Dahilî
Nizamnamesinin de İçtüzük şeklinde Türkçeleştirilmesi pek muvafık olacağı
açıktır. Bu hususta birçok kıymetli arkadaşların çalışmasiyle hazırlanmış bulunan
tasarıyı takdim ediyorum. Bu çalışmalarda hükümlerde hiç bir değişiklik yapıl
maksızın mânaya tam tamına bağlı kalınmak gözönünde tutmuştur.
Hangi yabancı sözlerin hangi Türkçe asıllariyle karşılandığını gösteren gerek
çe ilişiktir.
Biran evvel gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla dilerim.
Bingöl Milletvekili
Feridun

F.

Düşünsel

Gerekçe
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesi, "Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğü" adı altında anadilimize çevrilmiştir. Bu Türkçeleştirme işi
tamamiyle Anayasamızın Türkçeleştirilmesinde tutulan ölçü ve usuller içinde
gerçekleştirilmiştir. Şu kadar ki, kavramlarda hiçbir açıklık kalmamasına son
derece özenilmiş olmakla beraber burada yeğlikle mânanın daha serbest anlatıl
ması yoluna gidilmiştir.
Anayasanın Türkçeleştirilmesinde tutulan ölçüler ve usuller bu metnin
Kamutaya sunulan gerekçe raporlarında etraflıca gösterilmiş ve görüşmeler
sırasında açıklanmış olduğundan onların anlatılması yoluna gidilmiştir.
Bu İçtüzükte kullanılan yeni kelimelere gelince; bunlardan bir kısmı
Anayasa'da geçen Türkçe kelimelerdir, bir kısmı sözlüklerimize geçmiş ve kul
lanılmış Türkçe karşılıklar başka bir kısmı da Osmanlıcadaki karşılığı kendiliğin
den anlaşılır Türkçeleştirmelerdir. İçtüzük ilk defa ileri sürülen karşılıklarla bir
likte, metinde değiştirilmiş kelimelerin sayısı büyükçe bir yekûn tutmaktadır.
Biz bunlardan sonuncular ile, daha önceki kısımlardan tam karşılıklarının
gösterilmesini faydalı bulduğumuz bazı kelimeleri kapsayan bağlı lûgatçiği mak
sat için yeterli gördük.
66 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VII, Toplantı: 2, Cilt: 16, Kırkbirinci
tutanağın sonunda 1-32. ss.

birleşim,

II.IV.1945,
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Teşkilâtı Esasiye Encümeni Mazbatası

T.B.M.M.
Teşkilâtı Esasiye Encümeni
Esas No.: 2/63
Karar No.: 4

5.IV.1945

Yüksek Başkanlığa
Anayasamızda bulunan yabancı kelime ve terimlerin Türkçe karşılıklariyle
değiştirilmesinden sonra Dahilî Nizamnamemizin de o yolda Türkçeleştirilmesi
hakkında Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel tarafından yapılan teklif
Yüksek Başkanlıkça Encümenimize havale edilmekle bununla ilişkin olarak
hazırlanmış olan tasarı üzerinde görüşmeler yapıldı.
Anayasamızda olduğu gibi Dahilî Nizamnamemizin de Türkçeleştirilmesinde
tam karşılığı bulunmıyan veya Türkçeleşmiş ve halk dilinde benimsenmiş olan
kelime ve terimlere ilişilmediği görülmüş ve Anayasamızın Türkçeleştirilmesi,
dil inkılâbımızda önemli bir yol açtığı gibi büyük bir emek ve çalışmalar sonunda
meydana gelen bu tasanda gösterildiği üzere Dahilî Nizamnamemizin Türkçeleştirilmesiyle de dil inkılâp alanında yeni bir adım daha atılacağı inancına varılmıştır.
Ufak tefek basın yanlışlıklarını düzeltmek suretiyle Encümenimizce de ayniy
le kabul edilmiş olan bu tasarı Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığınıza sunulur.

Teş. E. En. Başkanı

M. M.

Kâtip

Ankara

İstanbul

Tokad

M. Ökmen

Z. Karamursal

R. Erişken

Bursa

Bursa

Çorum

Dr. R. Güran

M. B. Pars

Dr. M. Cant ekin

İstanbul

Mardin

Gl. K. Karabekir

H. Menemeneioğlu

Muğla

Samsun

Orgl. İ. Çalışlar

H. Çakır

Samsun

Amiral F. Engin
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BİNGÖL MİLLETVEKİLİ FERİDUN FİKRİ
DÜŞÜNSEL'İN TEKLİFİ
T. B. M. M.
İÇTÜZÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Meclisin Kuruluşu
Birinci madde - Dönemin ilk toplantısının
birinci birleşiminin
ilk
oturumun
da, daimî Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı üye, geçici olarak, Kamutaya baş
kanlık eder, yahut Kamutay kendine bir geçici başkan seçer.
En genç dört üye geçici olarak kâtiplik ederler.
Milletvekillerinden hangisinin en yaşlı ve hangilerinin en genç olduklarını
önceden inceleyip bulmak işi, görevleri yeni Başkanlık Divanının seçimine kadar
devam eden eski idareci
üyelerindir.
Dönem, yenilenme kararı verilmezse, dört yıllık seçim süresidir.
Toplantı, her Kasım ayı başından gelecek Ekim ayı sonuna kadar süren Mec
lis yılıdır.
Birleşim, Kamutayın bir gün içindeki toplanmalarıdır.
Oturum, her birleşimin dinlenme ile aralanan kesimlerinden her biridir.
İkinci madde - Geçici başkanlık divanı kurulduktan sonra, milletvekilleri,
Anayasanın 16 nci maddesi gereğince ve seçim çevrelerinin
alfabe sırası ile andiçerler.
Andiçme, Anayasa'daki and metnini kürsüden yüksek sesle okumaktır.
Meclise sonradan katılan milletvekilleri de, ilk bulundukları oturumda andiçerler.
Üçüncü madde - Andiçme töreni ardınca daimî başkanlık divanı seçilir.
Dördüncü madde - Başkanlık Divanının görevi bir toplantı içindir.
Beşinci madde - Başkanlık Divanı:
I - Başkan;
II - Üç başkan vekili,
III - En az ikisi

nöbetleşe

Kamutayda bulunmak üzere altı kâtip,

IV - Üç idareci üyeden kurulur.
Altıncı madde - Başkanlık Divanı gizli oy ve saltçoklukla seçilir. Saltçokluk
bulunmazsa, aynı usul ile, ikinci defa seçim yapılır.
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Bunda da saltçokluk bulunmazsa, en fazla oy kazanmış olanlar arasından, is
tenilen sayının iki misli ayrılarak, bunlar için üçüncü defa oylama yapılır.
Bunda

göreli

çokluk yeter.

Oylarda eşitlik olursa, adçekme

yapılır.

Yedinci madde - Başkan, başkanvekilleri, kâtipler ve idareci üyeler için ay
rı ayrı oylama yapılır.
Oy puslalarına başkan için bir, başkanvekilleri için üç, kâtipler için altı, idare
ci üyeler için üç ad yoktur.
Sekizinci madde - Başkanlık Divanının seçimi ardınca Cumhurbaşkanının
seçimine başlanır.
Cumhurbaşkanı gizli oy ve saltçoklukla seçilir.
Bu seçimde oyları ayrılamak
için adçekme ile dokuz milletvekili ayrılır. Bun
lar ayrılmayı Kamutay salonunda açık olarak yaparlar.
Meclis Başkanı seçim sonucunu Kamutaya bildirir ve Cumhurbaşkanı seçilen
kimseyi, orada ise başkanlık kürsüsüne çağrır.
Cumhurbaşkanı Başkanlık kürsüsüne çıkıp Anayasa'nın 38 inci maddesi
gereğince ve yüksek sesle andiçer.
Ondan sonra kürsüyü Meclis Başkanına bırakır.
O da hemen birleşime son verir.
Dokuzuncu madde - Cumhurbaşkanı, seçimi sırasında hazır değilse, Meclis
Başkanı seçim sonucunu Kamutay'a ve seçilen kimseye bildirir.
Cumhurbaşkanı geldikte yukarıda gösterildiği üzere andiçer.
Onuncu madde - Her toplantı başında başkan seçilinceye kadar, önceki toplan
tıdaki eski başkanvekillerinden en yaşlısı geçici olarak Kamutay'a başkanlık eder.
Eski kâtipler de geçici olarak, kâtiplik ederler. Geçici başkan, yoklama yapar.
varsa ve Cumhurbaşkanı o gün söylevini verecekse, kürsüye çıkar
ve oturumu açarak yılbaşı söylevini verir.
Yetersayı

Ondan sonra başkanlık kürsüsünü geçici başkana bırakır.
Bunun ardınca Başkanlık Divanının seçilmesine başlanır.
On birinci madde - Cumhurbaşkanının söylevini, Anayasa'nın 36 nci mad
desine göre Başbakan okuyacaksa, söz kürsüsünden
okur.
On ikinci madde - Törenli oturum, her toplantının başında ve Anayasa'nın 25 in
ci maddesi gereğince seçim yenilenmesi üzerine, Kasım ayının birinci gününden
önceki olağanüstü toplantının başında yapılır.
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İKİNCİ B Ö L Ü M
Seçim Tutanakları
On üçüncü madde - Başkanlık Divanı (ve gerekiyorsa Cumhurbaşkanı)
seçildikten sonra, Başkan, seçimleri şikâyet ve itiraza uğramıyanların bu Tüzüğe
ekli örneğine uygun seçim tutanaklarını Kamutayın onamasına sunar. Onama, ad
ları birer birer okunarak gösterme oyu ile yapılır.
On dördüncü madde - Meclis Başkanı, seçimleri şikâyet ve itiraza uğrayan
ların tutanaklarını ve örneğine uygun olmayan tutanakları, Kamutayın adçekme
ile ayıracağı 30 kişilik (tutanakları inceleme komisyonu)na havale eder.
Bu komisyon o dönem içinde bu türlü işler çıkınca, onlara da bakar.
On beşinci madde - Komisyon adçekme ile beşer kişilik hazırlama komis
yonlarına ayrılır.
Her hazırlama komisyonu gizli oyla bir başkan ve
kâtip seçer.

Sözcülük

de yapacak bir

İnceleme komisyonu başkanı, her hazırlama komisyonunun inceliyeceği
kadar seçim tutanaklarını adçekme ile ayırır.
On altıncı madde - Hazırlama komisyonu inceleme komisyonu başkanlığı
eliyle her türlü incelemelerde bulunmıya yetkilidir.
ca

Komisyon bütün belgeleri ve haberleşmeleri
araçlarına başvurulabilir.

inceliyebilir ve Hükümetin olan

gerçekleme

İncelemelerden sonra, iş oya konur ve raporu hazırlanarak inceleme komis
yonuna verilir.
[Teşkilâtı

Esasiye

Encümeninin

değiştirdiği

16 nci

madde]

On altıncı madde - Hazırlama komisyonu, İnceleme komisyonu Başkanlığı
eliyle her türlü incelemelerde bulunmıya yetkilidir.
Komisyon bütün belgeleri ve haberleşmeleri inceleyebilir ve Hükümetin
olanca gerçekleme araçlarına başvurabilir.
İncelemelerden sonra, iş oya konur ve raporu hazırlanarak inceleme komis
yonuna verilir.
On yedinci madde - İnceleme komisyonu kendiliğinden,
yahut, hazırlama
komisyonlarının raporlarında gördüğü kusurlama sebeplerini inceleyerek tamüye
sayısının
saltçokluğu ile bir karar verir ve raporunu Kamutay'a gönderir.
On sekizinci madde - Milletvekilliği kusurlanan kimsenin hazırlama ve in
celeme komisyonlarında ve Kamutayda kendini savunmak
veya başka bir millet
vekiline savundurmak,
hakkıdır.
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Bu hak hiçbir türlü kayıtlanamaz.
Görüşmeden sonra Kamutay kararını verir.
On dokuzuncu madde - Seçim tutanakları incelenen milletvekilleri, kendi
haklarındaki oylamaya katılamazlar.
Yirminci madde - Seçimi incelenen milletvekili milletvekilliğinden çekilebilir.
Şukadar ki, bu çekilme, seçim tutanağının incelenmesine engel olmaz.
Yirmi birinci madde - Seçim tutanağı Kamutayca retlenen milletvekilinin
yerine bir yenisinin seçilmesini, başkanlık yetkili makama yazar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonlar
Yirmi ikinci madde - Her toplantının başlangıcında görevleri ertesi toplan
tıya kadar sürmek ve üyeleri Kamutayca göreli çoklukla seçilmek üzere, on dokuz
komisyon kurulur.
Meclis görevleri ile karşılıklı

komisyonlar:

1. Anayasa komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
İçtüzük işleri bu komisyona havale olunur.
2. Dilekçe

komisyonu (25 üye, iki aylıklı kâtip);

3. Meclis hesaplarını inceleme komisyonu (10 üye, bir aylıklı kâtip);
4. Meclis kitaplığı komisyonu (5 üye, bunlardan birini başkanlık divanı idare
ci üyeler arasından ayırır. Bu komisyona kitaplık müdürü kâtiplik eder);
5. Sayıştay komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
Bütün Hükümet hizmetleri ile karşılıklı komisyon:
6. Bütçe komisyonu (35 üye, aylıklı bir başkâtip, iki yardımcı başkâtip, bir
memur) bu komisyon kendine bir de başkan vekili seçer.
Genel bütçe raporunu yazmak ve savunmakla ödevli bir sözcüden başka bu
komisyon bir veya ayrı ayrı dairelerin bütçe raporlarını yazmak ve savunmakla
ödevli özel sözcüler de seçebilir.
Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlar (Alfabe sırasiyle);
7.

Adalet

8.

Bayındırlık

9. Dışişleri
10. Ekonomi

komisyonu (25 üye, bir aylıklı kâtip);
komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
komisyonu (30 üye, bir aylıklı kâtip);

11. Gümrük ve

tekel

komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
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12. İçişleri komisyonu (30 üye, bir aylıklı kâtip); Bu komisyon gerektiğinde
bir başkan vekili de seçer;
13. Maliye komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
14. Millî

eğitim

komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);

15. Millî

savunma

komisyonu (25 üye, bir aylıklı kâtip);

16.

Sağlık

ve sosyal

17.

Tarım

komisyonu (25 üye, bir aylıklı kâtip);

yardım

komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);

18. Ticaret komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
19. Ulaştırma

komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip).

Gerekli görülürse komisyonların üyeleri Kamutay'ca daha çok veya daha az
olarak seçilir.
Yukarıdaki komisyonlarla karşılanmıyan dairelerle ilgili tasanlar ve teklifler,
işlerden iseler, Bütçe ve Maliye komisyonlarında, bundan başka bütün
tasarılar ve teklifler İçişleri komisyonunda görüşülür.
akçalı

[Teşkilâtı

Esasiye

Encümeninin

değiştirdiği

22 nci

madde]

Yirmi ikinci madde - Her toplantının başlangıcında görevleri ertesi toplan
tıya kadar sürmek ve üyeleri Kamutayca görevli çoklukla seçilmek üzere, on
dokuz komisyon kurulur.
Meclis görevleri ile karşılıklı komisyonlar:
1. Anayasa Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
İçtüzük işleri bu komisyona havale olunur.
2. Dilekçe komisyonu (25 üye, iki aylıklı kâtip);
3. Meclis Hesaplarını İnceleme komisyonu (10 üye, bir aylıklı kâtip);
4. Meclis Kitaplığı komisyonu (5 üye, bunlardan birini Başkanlık divanı
idareci üyeler arasından ayırır. Bu komisyona Kitaplık Müdürü kâtiplik eder);
5. Sayıştay komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
Bütün Hükümet hizmetleri ile karşılıklı komisyon:
6. Bütçe komisyonu (35 üye, bir kalem müdürü ile yardımcısı, bir Başkâtip,
yardımcısı ve bir memur) bu komisyon kendine bir de Başkanvekili seçer.
Genel bütçe raporunu yazmak ve savunmakla ödevli bir sözcüden başka bu
komisyon bir veya ayrı ayrı dairelerin bütçe raporlarını yazmak ve savunmakla
ödevli özel sözcüler de seçebilir.
(Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlar (Alfabe sırasiyle):
7. Adalet Komisyonu (25 üye, bir aylıklı kâtip);
8. Bayındırlık Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
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9. Dışişleri Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
10. Ekonomi Komisyonu (30 üye, bir aylıklı kâtip);
11. Gümrük ve Tekel Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
12. İçişleri Komisyonu (30 üye, bir aylıklı kâtip); bu komisyon gerektiğinde
bir başkanvekili de seçer;
13. Maliye Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
14. Millî Eğitim Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
15. Millî Savunma Komisyonu (25 üye, bir aylıklı kâtip);
16. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
17. Tarım Komisyonu (25 üye, bir aylıklı kâtip);
18. Ticaret Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
19. Ulaştırma Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip).
Gerekli görülürse Komisyonların üyeleri Kamutay'ca daha çok veya daha az
olarak seçilir.
Yukarıdaki komisyonlarla karşılanmıyan dairelerle ilgili tasarılar ve teklifler,
akçalı işlerden iseler, Bütçe ve Maliye Komisyonlarında, bundan başka bütün
tasanlar ve teklifler İçişleri Komisyonunda görüşülür.
Yirmi üçüncü madde - Komisyon seçimlerine yardım olmak üzere, millet
vekillerinin, olumluk kâğıtlarından anlaşılan, uzmanlık ve mesleklerini gösterir
bir cetvel Başkanlıkça bastırılıp üyelere dağıtılır ve ilân tahtasına asılır.
Milletvekilleri komisyonlara

adaylıklarını

koyabilirler.

Adayları gösteren cetvel de başkanlıkça bastırılıp üyelere dağıtılır ve ilân tah
tasına asılır.
Kamutay'da komisyon seçimleri bu cetvellerin dağıtılmasından ancak dört
gün sonra başlar.
[Teşkilâtı

Esasiye

Encümeninin

değiştirdiği

23 üncü

madde]

Yirmi üçüncü madde - Komisyon seçimlerine yardımı olmak üzere, Millet
vekillerinin, olumluk kâğıtlarından anlaşılan, uzmanlık ve mesleklerini gösterir
bir cetvel Başkanlıkça bastırılıp üyelere dağıtılır ve ilân tahtasına asılır.
Milletvekilleri komisyonlara adaylıklarını koyabilirler.
Adayları gösteren cetvel de Başkanlıkça bastırılıp üyelere dağıtılır ve ilân tah
tasına asılır.
Kamutay'da komisyon seçimleri bu cetvellerin dağıtılmasından ancak dört
gün sonra başlar.
495
TBMM KUTUPHANESI

Yirmi dördüncü madde - Bir komisyonda kapalı oturum yapılmasını ilgili
Bakan, yahut komisyon üyelerinin üçte biri isteyebilir.
Kapalı oturumda komisyon üyelerinden ve bakanlardan başkası bulunamaz.
Kapalı oturum yapılması, görüşmelerin sır olarak saklanmasına söz verilmek
demektir.
Yirmi beşinci madde - Kamutay gerekli görürse komisyon üyelerinin
sayısını geçici olarak artırabilir. Karma, yahut geçici komisyonlar da kurar.
Bu çeşit komisyonların görevi, kendilerine verilen işin sonuçlanmasına kadar sürer.
Karma komisyonlara, tüzükteki numara sırasına göre önde gelen komisyon
başkanı başkanlık ve sözcüsü de sözcülük eder.
Yirmi altıncı madde - Her komisyon, kendine kapalı oyla bir başkan, bir
sözcü, bir de kâtip seçer.
Bir komisyonda, belli bir iş için, gerekirse, özel bir sözcü seçilir.
Aylıklı kâtipler, Meclis Başkanının karariyle, birden fazla komisyona, kâtip
lik edebilirler.
Komisyon reisi özürlü olur veya bulunmazsa, sözcü kendisine vekillik eder,
veya ayrıca bir başkan vekili seçilir.
[Teşkilâtı

Esasiye

Encümeninin

değiştirdiği

26 nci

madde]

Yirmi altıncı madde - Her komisyon, kendine gizli oyla bir başkan, bir söz
cü, bir de kâtip seçer.
Bir komisyonda, belli bir iş için, gerekirse özel bir sözcü seçilir.
Aylıklı kâtipler, Meclis Başkanının karariyle, birden fazla komisyona kâtiplik
edebilirler.
Komisyon reisi özürlü olur veya bulunmazsa, sözcü kendisine vekillik eder,
veya ayrıca bir başkan vekili seçilir.
Yirmi yedinci madde - Bir komisyon, kendisine havale edilmiş tasarı veya
teklife bakmak başka bir komisyonun işi olduğu fikrinde bulunursa, gerekçelerini
bildirerek, tasarı veya teklifin o komisyona havale edilmesini istiyebilir.
Yirmi sekizinci madde - Bir komisyon kendine havale edilmiş tasarı veya
teklif, yahut herhangi bir mesele için, raporu sonra yine kendisince yazılmak
üzere, daha önce bir başka komisyonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli görürse,
tasarı veya teklifin o komisyona havale edilmesini istiyebilir.
Bunun gibi, bir komisyon başka bir komisyona havale edilmiş bir tasarı veya
teklif, yahut herhangi bir mesele için düşüncesini bildirmek üzere, o tasarı veya
teklifin kendisine havale edilmesini isteyebilir.
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Böyle hallerde ilgili her iki komisyon oydaş iseler, Meclis Başkanı gereğini
yerine getirerek, bunu ertesi oturumda Kamutaya bildirir.
İki komisyon arasında uyuşmazlık
mesele görüşme yolu ile çözülür.

çıkarsa, başkanlıkça Kamutaya bildirilerek,

Düşüncesi sorulan komisyonun raporu, ötekiler gibi basılır ve üyelere dağıtılır.
Yirmi dokuzuncu madde - Komisyonlar kendilerine havale edilmiş işleri
incelemekten başka bir işle uğraşamazlar.
Otuzuncu madde - Komisyonlar Meclis yapılarında ve kendilerine ayrılan
odalarda toplanırlar.
Otuz birinci madde - Komisyon gündemleri
komisyonlarca hazırlanır ve bir
gün önce bütün Bakanlara ve Milletvekillerine ilân olunur.
Bununla beraber ivedi bir iş çıkarsa, Meclis Başkanı veya komisyon başkanı
özel yollarla da komisyonu toplıyabilir.
Otuz ikinci madde - Üyelerin en az üçte biri hazır bulunmadıkça, komisyon
lar toplanamaz ve oylama yapamaz.
Otuz üçüncü madde - İvediliği Kamutayda kararlaştırılmış olanlardan baş
ka işlerin görüşülmesine, ancak kırk sekiz saat sonra başlanır.
Kamutayda görüşülen bir kanunun komisyona geri verilmiş bir yahut daha
çok maddesinin görüşülmesi bu hükmün dışındadır.
Verilen kâğıtlar, komisyon üyelerinden beşi isterse, yahut başkan uygun
bulursa, komisyonca bastırılır.
Otuz dördüncü madde - Her komisyonun görüşmeleri

özetlenerek

tutulur.

Şu kadar ki komisyon karar verirse, harfi harfine tutanak da yapılabilir.
Üyelerin adları tutanak dergisine konur. Bu tutanağı üyeler imzalarlar.
Komisyon raporlarını başkan, sözcü ve kâtiple görüşmede hazır bulunan
üyeler de imzalar.
Komisyonlar raporlarını Meclis Başkanlığına verirler.
Başkanlık bu raporları hemen bastırıp üyelere dağıttırır.
Böylece basılıp dağıtılmıyan raporlar Kamutay'da görüşülemez.
Kamutay, raporların Resmî Gazete ile yayılmasına da karar verebilir.
Komisyon raporları başkanlığa verildikçe, doğrudan doğruya tutanak der
gisine ve gündeme geçer ve ilân tahtasına asılır.
Bu iş için üyeler itirazda bulunursa, görüşülecek başka maddelere
bunun Kamutay tarafından çözülmesi gerektir.

yeğlenerek
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Kendisinin ayrışık kaldığı raporda yazılmış olmadıkça imzalamış olduğu bir
rapora karşı komisyon üyelerinden biri söz söyliyemez ve sözcüden bir şey soramaz.
[Teşkilâtı

Esasiye

Encümeninin

değiştirdiği

34 üncü

madde]

Otuz dördüncü madde - Her komisyonun görüşmeleri özetlenerek tutulur.
Şu kadar ki komisyon karar verirse, harfi harfine tutanak da yapılır.
Üyelerin adları tutanak dergisine konur. Bu tutanağı üyeler imzalarlar.
Komisyon raporlarını, başkan, sözcü ve kâtiple görüşmede hazır bulunan
üyeler de imzalar.
Komisyonlar raporlarını Meclis Başkanlığına verirler.
Başkanlık bu raporları hemen bastırıp üyelere dağıttırır.
Böylece basılıp dağıtılmıyan raporlar Kamutay'da görüşülemez.
Kamutay, raporların Resmî Gazete ile yayılmasına da karar verebilir.
Komisyon raporları Başkanlığa verildikçe, doğrudan doğruya tutanak der
gisine ve gündeme geçer ve ilân tahtasına asılır.
Bu iş için üyeler itirazda bulunursa, bunun görüşülecek başka maddelere yeğ
lenerek Kamutay tarafından çözülmesi gerektir.
Kendisinin ayrışık kaldığı raporda yazılmış olmadıkça, imzalamış olduğu bir
rapora karşı komisyon üyelerinden biri söz söyliyemez. Ve sözcüden bir şey soramaz.
Otuz beşinci madde - Bir tasarı veya teklifi, Kamutay'da başlıca ilgili
komisyon savunur.
Başka veya birden fazla komisyonda aynı tasarı veya teklif görüşülmüş,
raporu da yazılmış ise, o komisyonlar yalnız kendileri ile ilişikli madde veya
kısımları savunurlar.
Otuz altıncı madde - Komisyonlara havale olunan bir tasarı veya teklifin,
verildiği günden en geç bir buçuk ay içinde Kamutay'a gönderilmesi gerektir.
Komisyon bu süre içinde görüşmeyi sonuçlayamazsa, gerekçesini Kamutay'a
bildirir.
Böyle yapılmazsa, tasarı veya teklifin doğrudan doğruya gündeme alınmasını
istemek, Hükümetin veya sahiplerinin hakkıdır.
Bir komisyon tarafından başka bir komisyona havale olunan mesele on gün
içinde başarılmalıdır. Buna imkân olmazsa, gerekçesi bildirilir.
Otuz yedinci madde - Komisyonlar kendilerine havale edilmiş tasarı veya
tekliflerin, ilk önce, Anayasanın metnine ve ruhuna aykırı olup olmadığını in
celemek ödevindedirler.
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Bir tasarı veya teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu görürlerse, gerekçesini
açıkça bildirerek maddelerinin görüşülmesine geçmeden onu reddederler.
Otuz sekizinci madde - Komisyonlar bütün bakanlıklarla doğrudan doğruya
yazışabilirler.

Otuz dokuzuncu madde - Bir milletvekili ikiden fazla daimî komisyona üye
olamaz.
Bütçe Komisyonu üyeleri bir başka komisyona seçilemezler.
Başkanlık Divanı üyeleri komisyonlara seçilemezler.
Kırkıncı madde - Komisyonlar, bakanları ve uzmanları çağırmıya yetkilidir
ler.
Çağrılan bakan bulunamıyacaksa, adına söz söyliyecek yüksek memurlardan
birini bulundurur.
Bir kanun teklifinde bulunanlar, tekliflerini inceliyecek komisyonda hazır
iseler ve fikirlerini bildirmek isterlerse, komisyon kendilerini dinlemek zorun
dadır.
Teklif sahibi yoksa, çağrılır.
Gelmezse, komisyon işi sonuçlayarak, bunu raporuna yazar.
Kırk birinci madde - Her milletvekili, üyesi olmadığı bir komisyonun bel
gelerini görüp okuyabilir ve oturum gizli değilse, görüşmelerine katılabilir.
Şu kadar ki, orada oy veremez.
Bir komisyon kendi üyesi olmıyan milletvekillerine düşüncelerini öğrenmek
için başvurabilir.
Kırk ikinci madde - Bir dönem içinde, geçen bir komisyonun yazdığı
raporu, onu kabullenen
yeni komisyon savunur.
Kırk üçüncü madde - Komisyonlar, Meclisin araverme sırasında, Kamutay
kararı ile belli işleri görüşmek üzere toplanabilirler.
Kırk dördüncü madde - Raporu görüşülen bir komisyonun üyeleri yahut
komisyon adına savunma ile yetkili sözcü veya bir üye Kamutay salonunda,
komisyonlara ayrılan masanın başında bulunurlar.
Yetersayı olmazsa, komisyon adına söz söyleyen kimse yalnız işin komisyona
geri verilmesini teklif edebilir.
Kırk beşinci madde - Özürsüz veya habersiz birbiri ardınca dört birleşimde
hazır bulunmıyan üyeler, komisyonca çekilmiş sayılabilirler.
Bu halde yenileri seçilmek üzere mesele Meclis Başkanlığına bildirilir.
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Kırk altıncı madde - Bir komisyonda söz kesilir, kişi özlüğü ile uğraşılır ve
düzenliği
bozacak hareketlerde bulunulursa, komisyon başkanı gerektiğinde otu
ruma araverir ve meseleyi Meclis Başkanına bildirir.
Meclis Başkanı bu gibi düzenlik bozucu hareketlerinden dolayı şikâyet olu
nan milletvekiline uyarma cezası verir.
Kırk yedinci madde - Komisyonların gördükleri işler hakkında yılda enaz
iki defa Genel Kâtiplik tarafından bir rapor yazılıp Meclis Başkanlığına sunulur.
Başkanlıkça bu raporlar bastırılarak milletvekillerine dağıtılır ve Resmî
Gazete ile de yayılır.
Kırk sekizinci madde - Komisyonların kâğıtları, belgeleri ve tutanakları,
bunlarla ilişikli tasan ve teklifler üzerine Kamutayca karar verildikten sonra,
Meclisin belge saklağına
konur.
Kırk dokuzuncu madde - Sayıştay komisyonu, Kesinhesap kanunu tasarısı
ile, dairelerin harcamaları
ve yüklenmeleri
hakkında her üç ayda bir Sayıştay
tarafından verilecek raporları inceler.
Bu incelemelerin sonucunu gösteren rapor bastırılarak milletvekillerine dağıtılır.
Bu raporlar, Kamutay'ca görüşülüp karara bağlanır.
Ellinci madde - Anayasa'nın 82 nci maddesi gereğince, gerek kendileri,
gerek kamu ile ilgili olarak, kanunlara ve tüzüklere aykırı gördükleri işlerle, bir
hakkın yerine getirilmemesinden, yahut savsanmasından şikâyette bulunan Türk
lerin dilekçelerini ve bu türlü telgrafları, Meclis Başkanı numaralatıp özel bir def
tere kayıtlattıktan sonra, geciktirmeksizin Dilekçe Komisyonuna havale eder.
Bununla beraber başka bir komisyonda incelenmekte bulunan bir teklif ile
ilişikli dilekçeler, başkanca, doğrudan doğruya o komisyona havale olunur.
Dilekçe komisyonu da böyle bir havalede bulunabilir. Dilekçeye bir
verilir.

alındı

Elli birinci madde - Meclise verilecek dilekçeler, sahibi tarafından imzalan
mış olmak, adı sanı ve oturduğu yer gösterilmek ve bir kaç imzalı ise, en az
birinin oturduğu yer açıkça yazılmış olmak gerektir.
Elli ikinci madde - Dilekçeler bir milletvekili eliyle de sunulabilir.
Bu halde o milletvekili kendi eliyle verildiğini yazarak dilekçenin altına im
zasını koyar.
Elli üçüncü madde - Komisyon:
I - İlkin Hükümete, Danıştaya, mahkemelere ve Sayıştaya verilmesi gereken
dilekçeleri ilgili makama gönderir;
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II - Gerek doğrudan doğruya yürütümün son kararına itiraz eden ve bundan
şikâyet eden kâğıtları, gerek ilgili makamlardan gelen cevaplan gündemine alır;
III - Dilekçenin bir komisyona havale edilmesi gerekiyorsa, bunu yapar;
IV - Herhangi bir
karar verir.

işlem

yapmanın yeri olmayan dilekçeler hakkında bu yolda

Elli dördüncü madde - Cezanın affedilmesi veya hafifletilmesi hakkındaki
dilekçeleri ya hüküm giymiş olanlar, yahut bunların hısımları ve dostları sunabilir.
Bunların görüşülmesinde Adalet Bakanının veya göndereceği daire reislerin
den birinin bulunması şarttır.
Dilekçeler dikkate alınmak değerinde ise, bir teklif kararı ile beraber, Adalet
Komisyonuna gönderilir.
Bu komisyon, gerekli görürse, bir kanun teklifi ile meseleyi Kamutaya sunar.
Elli beşinci madde - Anayasanın 82 nci maddesinin son fıkrası gereğince
kişilerle ilgili işlerde her dilekçenin sonucu sahibine yazılı olarak bildirilir.
Elli altıncı madde - Meclise sunulan dilekçeler hakkında her hafta komis
yonca, dilekçelerin numarası, sahip veya sahiplerinin adı sanı, oturdukları yer ve
dilekçelerinin özetleri ile verilen kararları ve bunların gerekçelerini gösterir bir
cetvel yapılarak basılır ve bütün bakanlarla milletvekillerine dağıtılır.
Elli yedinci madde - Her milletvekili, cetvelin dağıtılması gününden başlıyarak bir ay içinde, Dilekçe komisyonunun bu dilekçe hakkında verdiği karar ne
olursa olsun, bunun Kamutayca incelenmesini ve görüşülmesini istiyebilir.
Bu halde komisyon o dilekçe için rapor yazıp sunmak ödevindedir.
Bu süre geçtikten sonra komisyon kararları kesinleşir.
Elli sekizinci madde - Kamutayın görüşmesine sunulan dilekçeler hakkın
da, gerekirse, ilgili bakan yahut yollayacağı memur dinlendikten sonra, oya baş
vurulur.
Elli dokuzuncu madde - Bakanlar kendilerine gönderilen dilekçelerle, bun
lar üzerine komisyonca verilen kararlar hakkında yaptıkları kovuşturmaları
ve
kendi kararlarını en geç iki ayda komisyona bildirirler.
Altmışıncı madde - Meclis Hesaplarını inceleme komisyonu, Kamutayca
kabul olunan Meclis bütçesi ile buna bağlı bütçelerin uygulanmasını
gözetir.
Komisyon incelemelerinin sonunu Kamutaya bildirir.
Altmış birinci madde - Bütün verile emirlerini, komisyonca denetçi seçilen
bir üye harcanmadan önce vize eder. Bu yapılmadıkça saymanlık hiç bir ödemede
bulunmaz.
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Altmış ikinci madde - İdareci üyeler tarafından tutulan eşya ve elde defter
leri komisyona sunulur.
Komisyon, eldeki eşyayı kendi teftişliyerek ve defterleri inceliyerek raporunu
Kamutaya sunar.
Altmış üçüncü madde - Komisyon, her yılın sonunda geçen yıl bütçesinin
kesin hesabını Kamutaya sunar.
Altmış dördüncü madde - Meclis toplantı halinde iken komisyon üyeleri
hep birlikte, değilken denetçi üye, gün ve saat bildirmeden saymanlığı ve vezneyi
teftişler.
Teftişin sonucu hemen orada bir tutanağa geçilir.
Bu teftişleme yılda altı defadan az olamaz.
Bu sırada bütün işler durdurulur.
Gerektiğinde teftiş sonucu Kamutaya haber verilir.
Altmış beşinci madde - Komisyonun denetçi üyesi araverme zamanlan Baş
kentte bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kanun tasarıları ve teklifleri, gerekçe raporları
Altmış altıncı madde - Hükümetçe Meclise sunulan kanun tasarıları bütün
Bakanlarca imzalanmış olmak gerekir.
Her kanun tasarısı, kanunu yürütmekle görevli Bakanlarca hazırlatılan bir veya
birkaç gerekçe raporu ile birlikte Meclis Başkanlığına gönderilir veya verilir.
Bu raporda, önce tasarının tümü, sonra maddeleri hakkında bilgiler verilir.
Gerekçe raporunda kaldırılması veya eklenmesi istenilen hükümlerin neler
olduğu ve neden kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi gerekli görüldüğü
açıkça gösterilmek şarttır.
Raporlarda açık ve kanıtlı belgeler, gerektiğinde istatistik bilgileri bulun
malıdır. Böyle olmıyan raporlar, ilgili komisyonca gerekli görülürse, eksikleri
tamamlanmak için Başkanlık tarafından Hükümete geri verilir.
Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyonlara doğrudan doğruya havale eder ve
bunu tutanak dergisine ve ilân tahtasına yazdırır.
Bu havaleye bir milletvekili itiraz etmek isterse oturum başında söz alır.
Altmış yedinci madde - Milletvekillerince verilen kanun tekliflerinde bir
veya daha çok imza bulunabilir.
Kanun teklifleri de, yukarıki maddede gösterildiği üzere yazılmış bir gerekçe
raporu ile birlikte başkanlığa gönderilir veya verilir.
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Şartlarına uymayan teklifleri, sahiplerine tamamlatmak ilgili komisyonların
hakkıdır. Kanun teklifleri de kanun tasarıları gibi başkanlıkça komisyonlara doğ
rudan doğruya havale edilir.
Bu havalelere edilecek itirazlar için de yukarıki madde hükümlerine uyulmak
gerektir.
Altmış sekizinci madde - Hükümet veya teklif sahibi, verilen kanun tasarı
veya tekliflerini gündeme konmadan önce ve Kamutaya bildirilmek şartı ile, geri
alabilir.
Şukadar ki, bu tasarı veya kanun tekliflerini başka bir Milletvekili veya ilgili
komisyon kabullenecek olursa, görüşme devam eder.
Bu tasarı veya teklifler gündeme konmuşlarsa, geri alınmaları Kamutayın
karar vermesine bağlıdır.
Altmış dokuzuncu madde - Gerek seçim yenilenmesine karar verilmesi,
gerek dönemin sona ermesi dolayısiyle Meclis yenilendiğinde geçen Meclisçe
daha kabul edilmemiş yahut yalnız birinci görüşmesi yapılmış bulunan, veya oy
lamada çokluk bulmadığı için haklarında ikinci defa oylama yapılmak gereken
bütün kanun tasarı ve teklifleri yeni Meclis için hükümsüzdür.
Bu gibi belgeler Hükümetin, yeni komisyonların veya on Milletvekilinin is
temi üzerine başkanlıkça komisyonlara verilir.
Komisyonlar bu belgeleri olduğu gibi veya

değişiklik

yaparak kabul edebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İvedilikle ve öncelikle görüşme
Yetmişinci madde - Bir kanun tasarısı veya teklifi hakkında ya sunulurken,
yahut birinci görüşülmesinden önce Hükümet, teklif sahibi veya ilgili komisyon
ivedilik kararı isteyebilir.
Bir tasan veya teklifin yalnız bir defa görüşülmesiyle yetinilmek için, Mec
lisin kabul edeceği esaslı bir sebep olmadıkça, ivedilik kararı verilemez.
İvedilik kararını isteyenler, gerektiğinde bu kararın geri alınmasını da is
teyebilirler.
Yetmiş birinci madde - İvedilik kararı yazılı olarak istenmek ve bu istemin
içinde yukariki maddede gösterilen şartlar bulunmak gerektir.
İvedilik teklifi başkanca oya konarak, görüşmesiz, gösterme oyu ile kabul
edilir veya reddedilir.
Yetmiş ikinci madde - İvediliğine karar verilen tasarı veya teklifler yalnız
bir defa görüşülür.
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Yetmiş üçüncü madde - İvedilik kararından sonra Hükümet veya komis
yonun yazılı istemi üzerine, Meclis o tasarı veya teklifin öteki işlere öncelenerek
görüşülmesine karar verebilir.
Yetmiş dördüncü madde - Bir kanun tasarısı veya teklifinin gündemde
bulunan öteki maddelere öncelenerek görüşülmesi istendikte, bunun gerekçesi
bildirilmelidir.
Öncelikle görüşülmeyi, yalnız Hükümet veya bir komisyon isteyebilir.
Bu istem, yazılı olmak şarttır.
Yetmiş beşinci madde - Bir kanun tasarısının veya teklifinin sadece, hemen,
yahut öncelenerek görüşülmesi için verilen karar, ivedilik kararı sayılmaz. Bun
dan ötürü iki defa görüşülmesi gerektir.
Yetmiş altıncı madde - Bir kanun tasarısının veya teklifinin beş günden ön
ce ikinci defa görüşülmesini, ancak Hükümet veya ilgili komisyon, gerekçesini
bildirerek ve yazılı olarak istiyebilir.
Yetmiş yedinci madde - Kamutayca retlenen tasarı veya teklifler aynı top
lantıda bir daha Meclise sunulamaz.
ALTINCI BÖLÜM

Gündem
Yetmiş sekizinci madde - Gündem şöyle tertiplenir:
I - Başkanlık Divanının Kamutaya

sunuşları;

II - Sorular ve gensorular;
III - Yeğlikle görüşülmesine karar verilen işler;
IV - İvedilik kararı verilen maddeler;
V - İki defa görüşülecek işler;
3, 4 ve 5 inci fıkralardaki işler komisyonlardan başkanlığa gelme sırası ile
görüşülür.
Şukadar ki, Meclis bu konuda ayrıca bir karar da verebilir.
Gündem, bir gün önce Başbakanlığa ve bütün bakanlıklara bildirilir.
Yetmiş dokuzuncu madde - İçlerinde kutlama, teşekkür, değerleme,
dileme
gibi şeyler bulunan sunuklarla
telgraflar ilân tahtasına asılır ve harfi harfine yahut
özetlenerek yahut sadece sözü edilerek tutanak dergisine geçer.
Başkanlık Divanı, uygun bulursa, bunları Meclis adına cevaplar.
Bu kâğıtlardan Meclise sunulmasını uygun bulduklarını, başkan, birleşimin
başında kâtiplerden birine okutur.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Birleşimler
Sekseninci madde - Meclis, başka türlü karar vermedikçe yahut başkanlık
tarafından doğrudan doğruya veya Hükümet tarafından yine başkanlık yoluyla
çağrılmadıkça ve araverme zamanına raslamazsa Kamutay, pazartesi, çarşamba
ve cuma günleri birleşim yapar.
Seksen birinci madde - Başkan, saatinde Kamutayı açar ve görüşmelerin
sonunda kapar.
Tamüye sayısının yarısından bir fazlası hazır bulunmadıkça görüşmeye başlanamaz.
Yetersayı olup olmadığında Başkanlık Divanı duruksar, veya üyelerden beşi
sözle veya yazılı olarak yetersayı olmadığını ileri sürerse, yoklama yapılır.
Yetersayı yoksa, Başkan görüşmeye başlanmayacağını bildirerek, veya son
radan yetersayı bulunmak ihtimali varsa, birleşimi bir saat öteye bırakarak
Kamutayı kapar.
Kamutay o gün açılmazsa, ertesi birleşim için belli günde yine o gündemle
toplanır.
Seksen ikinci madde - Yoklama, divan kâtiplerinden birinin ad defterini
yüksek sesle okuması ve üyelerin (burada) demeleri ile yapılır.
Seksen üçüncü madde - Bir Milletvekilinin gündem dışında bir diyeceği
olursa, kendisine söz verilmesi başkanın ölçümüne
bağlıdır.
Seksen dördüncü madde - Hiç bir Milletvekili adını yazdırmadan, yahut,
birleşim sırasında Başkandan izin almadan söz söyleyemez.
Söz kürsüden söylenir ve Kamutaya

eyitilir.

Bir milletvekilinin pek kısa bir diyeceği olursa, Başkan ona bulunduğu yer
den söz söylemek iznini verir.
Bu halde o milletvekili Başkana eyitir.
Gündemde olmayan işler için kâtipler

sözistemi

yazamazlar.

Seksen beşinci madde - Söz, isteme ve yazılma sırasına göre verilir.
Kamutay isterse, görüşülen meseleler için
nöbetleşe söz söylenilmek kararlasın

yana

veya

karşı

yahut

üzerine,

Başkan söz alanların adlarını sırasiyle Kamutaya bildirir.
Komisyon adına söz istediklerinde, başkan veya sözcüler sıraya bağlı değildir.
Son söz milletvekillerinindir.
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Seksen altıncı madde - Bir milletvekili söz sırasını bir başka arkadaşına
bırakabilir.
Sözünü arkadaşına bırakan milletvekilinin, onun nöbetinde söz söylemek
hakkıdır.
Seksen yedinci madde - Hükümet adına düşüncesini bildirmek üzere baş
bakan, yahut, onun yetkilediği bir bakan veya birinci sınıf daire reislerinden biri,
her görüşmenin başından sonuna kadar hazır bulunur.
Bundan başka bir bakanlıkla ilgili bir tasarı veya teklif görüşüldüğü sırada, o
bakanın veya adına gelen birinci sınıf daire reislerinden birinin hazır bulunması
şarttır.
Bulunmazlarsa görüşme, bir defa için, gelecek birleşime bırakılır.
Bakanlar yahut Hükümet adına gönderilen birinci sınıf daire reisleri, komis
yon başkan ve sözcülerinden önce ve sıraya bağlı olmaksızın söz isteyebilirler.
Seksen sekizinci madde - Kürsüden, yazılı söylev okunmak veya kâtibe
okutmak olur.
Fakat okuma süresi yirmi dakkayı geçemez.
Seksen dokuzuncu madde - Görüşmenin yeri olmadığı, gündeme yahut bu
tüzük hükümlerine uymaya çağrılma, öncelik ve geri bırakılma hakkındaki teklif
ler, asıl meselelerden önce gelir.
Böyle bir teklif olursa, ancak, yana ve
aşmamak üzere, söz söyleyebilirler.

karşı

iki milletvekili, on beşer dakkayı

Sonunda oylama yapılmak gerekirse, mesele gösterme oyu ile çözülür.
Doksanıncı madde - Başkan, meseleler görüşülür ve oya konurken, yana
fikrini asla açığa vuramaz.

ve

karşı,

Yalnız meseleler oya konuldukta, o da oy verir.
Bu görüşmeye katılmak isterlerse, yerini öteki başkanlardan birine bırakarak
söz kürsüsüne iner ve ancak görüşülen madde veya mesele oylandıktan sonra tek
rar yerine çıkar.
Fakat bu tüzüğün uygulanışı dolayısiyle söz söyleyecekse, yukarıdaki fıkra
hükümleri yürümez.
Söz istiyen kâtipler de bu usule uyarlar.
[Teşkilâtı

Esasiye

Encümeninin

değiştirdiği

90 ıncı

madde']

Doksanıncı madde - Başkan, meseleler görüşülür ve oya konurken, yana
fikrini asla açığa vuramaz.

ve

karşı,

Yalnız meseleler oya konuldukta, o da oy verir.
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Bu görüşmeye katılmak isterse, yerini öteki başkanlardan birine bırakarak söz
kürsüsüne iner ve ancak görüşülen madde veya mesele oylandıktan sonra tekrar
yerine çıkar.
Fakat bu tüzüğün uygulanışı dolayısiyle söz söyliyecekse, yukarıdaki fıkra
hükümleri yürümez.
Söz isteyen kâtipler de bu usule uyarlar.
Doksan birinci madde - Kamutayda söz kesmek, kişi özlüğü ile uğraşmak
ve düzenliği bozacak hareketlerde bulunmak kesin olarak yasaktır.
Doksan ikinci madde - Söz söyleyen milletvekilinin sözü, ancak, kendini bu
tüzük hükümlerine uymaya ve konudan ayrümamaya
çağıran başkan tarafından
kesilebilir.
İki defa konuya dönmeğe çağrıldıktan sonra, yine konudışı söylemeğe devam
ederse, kendisinin o iş için aynı birleşimde söz söylemekten yasaklanmasını, baş
kan, Kamutaya teklif eder.
Kamutay, görüşmesiz ve gösterme oyu ile karar verir.
Doksan üçüncü madde - Bir milletvekili Kamutayda kaba ve edebdışı söz
ler kullanırsa, başkan hemen o milletvekilini temiz dille konuşmaya çağırır.
Bir milletvekili, başkanlık makamına, içinde bu gibi sözler bulunan bir
ge verirse, başkan onu düzeltilmek üzere sahibine geri verir.

öner

Doksan dördüncü madde - Kamutayda görüşmelerden ötürü gürültü çıkıpda başkan bunu yatıştırmazsa ayağa kalkar.
Eğer gürültü yine devam ederse, oturuma aravereceğini söyler.
Düzenlik yine sağlanamazsa, görüşmeye bir saat için ara verir.
Bir saat geçince oturumu açar.
Fakat gürültü yeniden başlarsa oturuma son verip birleşimi başka güne
bırakır.
Doksan beşinci madde - Kendine sataşılan yahut, ileriye sürdüğü düşün
cenin tersine bir fikir isnatlanan milletvekilinin her zaman söz istemek hakkıdır.
Bu halde o milletvekili ne için söz söylemek zorunda kaldığını bildirir ve baş
kan meseleyi ölçümler.
Başkan buna yer olmadığını bildirip de milletvekili direnirse,
görüşmesiz ve gösterme oyu ile mesele hakkında bir karar verir.

Kamutay,

Doksan altıncı madde - Önemli bir işten dolayı Anayasa'nın yirminci mad
desinin ikinci fıkrası gereğince, kapalı oturum yapılmasını bakanlar yahut on beş
milletvekili yazılı olarak teklif edebilirler.
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Böyle bir teklif yapıldığında toplanma salonu dinleyicilerden ve gerektiğinde
memur ve hizmetlilerden
boşaltılarak, kapalı oturum teklifinde bulunanların
gerekçeleri dinlendikten soma, teklifin kabullenmesi veya retlenmesi için, görüş
mesiz gösterme oyuna başvurulur.
Kapalı görüşme yapılmasını isteyenlerin adları tutanak dergisine ve gerekirse
Resmî Gazeteye konur.
Görüşmesinin kapalı yapılması gerekli görünen mesele çözüldükten sonra,
açık görüşmeye geçilmesi başkanca Kamutaya teklif olunarak karara bağlanır.
Doksan yedinci madde - Kapalı oturumun tutanağını Divan kâtipleri tutarlar.
Ancak Meclis karar verirse aylıklı kâtipler de andiçirildikten sonra bu işi
görebilirler.
Bu tutanakları görmek üyelerin hakkıdır.
Doksan sekizinci madde - Bu tutanakların birleştirilmesinden sonra kapalı
bir oturum yapılarak geçen tutanak özeti okunur. Tutanak özetinin okunması
bitince bu özetle tutanak dergisi bir zarfa konarak Mecliste hazır bulunan başkan
ve Divan kâtipleri tarafından hemen orada mumla mühürlenip Meclis belgeler
saklağına verilir.
Gizli tutanaklar aradan enaz on yıl geçmedikçe veya Meclis kararı olmadıkça
yayılamaz.
[Teşkilâtı

Esasiye

Encümeninin

değiştirdiği

98 inci

madde]

Doksan sekizinci madde - Bu tutanakların birleştirilmesinden sonra kapalı
bir oturum yapılarak geçen tutanak özeti okunur. Tutanak özetinin okunması
bitince bu özetle tutanak dergisi bir zarfa konarak Mecliste hazır bulunan Başkan
ve Divan kâtipleri tarafından hemen orada mumla mühürlenip Meclis belge sak
lağına verilir.
Gizli tutanaklar aradan enaz on yıl geçmedikçe veya Meclis kararı olmadıkça
yayılamaz.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kanunların görüşülmesi
Doksan dokuzuncu madde - Kanun tasarıları veya teklifleri ancak iki görüş
meden soma kesin olarak kabul edilmiş olur.
Yüzüncü madde - Gelir ve gider bütçesi ile Kesinhesap Kanunu ve içinde
ekleme ve olağanüstü ödenekler ve bütçe bölümlerinde aktarmalar
istenen kanun
tasarıları iki defa görüşme hakkındaki şartlara bağlı değildir.
Bunlar için bir görüşme yeter.
508
TBMM KUTUPHANESI

Yüz birinci madde - Kamutay başka türlü karar vermedikçe hiçbir kanun
tasarısı veya teklifi bastırılıp üyelere dağıtıldıktan enaz kırk sekiz saat geçmeden
görüşülemez.
Yüz ikinci madde - Bir kanunun görüşülmesine başlanınca başkan gerekçe
raporları ile maddeler tümünün okunması gerekli olup olmadığını Kamutay'dan
sorar.
Gerekli görüldükçe bunlar ayniyle okunur.
Yüz üçüncü madde - Bir tasarı veya teklif görüşülmeye başlanınca, başkan,
tümü hakkında düşüncelerini bildirmek isteyenlere söz verir.
Görüşme konusunda yana, karşı ve üzerine söz istiyenlerden enaz ikişer mil
letvekili söz söylemeden görüşmenin yeterliği oya konamaz.
Yüz dördüncü madde - Görüşmenin yeterliğine karşı söz isteyenler
bulunursa içlerinden yalnız birine izin verilir.
Ondan sonra gösterme oyuna başvurulur.
Yüz beşinci madde - Tüm üzerine görüşme bittikten sonra maddelere geçil
mesi oya konur.
Maddelere geçilmesi oylanmazsa başkan tasarı veya teklifin retlenmiş ol
duğunu bildirir.
Yüz altıncı madde - İkinci görüşme birinci görüşmeden enaz beş gün geç
tikten sonra gündeme alınır.
Yüz yedinci madde - İkinci görüşmede tasarı ve teklifin tümü hakkında
görüşülme olmaz.
Burada ancak değişiklik teklifleri üzerinde görüşme olur.
[Teşkilâtı

Esasiye

Encümeninin

değiştirdiği

107 nci

madde]

Yüz yedinci madde - İkinci görüşülmede tasarı ve teklifin tümü hakkında
görüşme olmaz.
Burada ancak değişiklik teklifleri üzerinde görüşme olur.
Yüz sekizinci madde - Görüşülen bir madde birkaç mesele veya fıkradan
meydana gelmişse bunların bölünerek ayrı ayrı oya konmaları teklif olundukta
böyle yapılır.
Yüz dokuzuncu madde - Kesin olarak kabulü oya konmadan önce bir tasarı
veya teklifte cümle, üslûp ve sıralanış bakımından eksiklik veya andırışma
bulun
duğu üyeler yahut komisyon tarafından ileri sürülürse metin ilgili komisyona
gönderilir.
Yapılan düzeltmelerin yeniden oylanması gerektir.
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Yüz onuncu madde - Tasan veya teklifin maddeleri üzerinde görüşme bit
tikten sonra tümü için, yana ve karşı söz söylemek istiyenlerden yalnız birer Mil
letvekiline izin verilir.
Yüz on birinci madde - Bir kanun veya bütçenin görüşülmesi sırasında her
milletvekili Hükümete, yahut sözcüye dilediği sorularda bulunabilir.
Sorular, sözler bittikten sonra sıra ile olur.
Yüz on ikinci madde - Devletlerle yapılmış olup onanmaları Anayasa'nın
26 nci maddesi gereğince Meclisin iznine bağlı bulunan andlaşma ve sözleş
melerin onanmasını isteyen kanun tasarıları Meclise sunuldukta o andlaşma ve
sözleşmenin içindeki maddeler oya konamaz ve metinleri üzerinde değişiklik tek
lif edilemez.
Birinci görüşme sırasında maddeler hakkında yapılacak itiraz, tasarının
komisyona geri verilmesini istemekle olur.
Bu itiraz, görüşmeden sonra dikkate alınırsa tasarı, komisyona verilir.
Komisyon incelenmek için kendisine verilen tekliflerin tümü hakkında bir
rapor yazar.
Bu rapor bastırılıp üyelere dağıtılır.
Komisyon, raporunda tasarının kabul edilmesine, geri bırakılmasına veya retlenmesine karar verir.
Geri bırakma kararında şu gerekçeler bulunur:
«Meclis, andlaşma veya sözleşmenin şu ve bu maddeleri (geri bırakmayı
gerekli kılan maddeler tamamiyle yazılmalıdır) hakkında Hükümetin dikkatini
çekerek onanması için gerekli iznini geri bırakır.»
Bu andlaşma veya sözleşmeler hakkında ivedilik kararı verilmişse, komisyon,
değişiklik teklifleri ile ilgili raporunu itiraza uğramayan maddelerin görüşülmesi
biter bitmez Kamutay'a sunar.
Yüz on üçüncü madde - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabulüne bağlı
olarak Hükümetçe yapılan sözleşmelerle bunların onanmasını isteyen kanun
tasarıları hakkında da geçen maddedeki usule uyulur.
Yüz on dördüncü madde - Anayasa'nın 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası
gereğince Cumhurbaşkanının ilânını uygun görmeyip gerekçesi ile birlikte bir
daha görüşülmek üzere on gün içinde Meclise geri verdiği bir kanun, Kamutay'a
haber verildikten sonra, ilgili komisyona havale olunur.
Komisyon Cumhurbaşkanının geri verme gerekçesini de okuduktan sonra o
kanunun üzerinde yeniden görüşme açar ve sonunda raporunu Kamutay'a sunar.
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Geri verilmiş bir kanun henüz oylanmamış herhangi bir kanun tasarısı veya
teklifi gibi Kamutay'da yeniden görüşülür ve sonuçlanır.
Hakkında vaktiyle ivedilik kararı verilmiş olsun olmasın geri çevrilmiş bir
kanun yalnız bir defa görüşülür.
Yüz on beşinci madde - Bir söylevin ilân tahtasına asılması ve ilân edilmesi
teklifi ancak onun tutanak dergisi ile yayılmasından ve söylevin ilgili olduğu iş
kabul edildikten sonra oya konabilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Değiştirgeler

Yüz on altıncı madde - Bir komisyona havale edilmiş kanun tasarısı veya
teklifi hakkında bir veya birkaç milletvekili değişiklik teklif etmek isterlerse, bir
değiştirge yazarak başkana sunarlar.
Değiştirgelerde bunların kanunun hangi maddesi, yahut bütçenin hangi
bölümü ile ilişkin oldukları açıkça gösterilmelidir.
Bu değiştirgeler komisyon raporuna ek olarak sahiplerinin gerekçeli anmalık
ları ile birlikte bastırılarak, haklarında komisyonca verilen kararın ne olduğu ve
sebepleri bildirilir.
Tasarı Kamutay'da görüşülürken, sıra o değişiklik istenen madde veya fık
ralara geldikte, teklif sahibi gerekçesini etraflıca anlatır ve hazır üyelerden ken
disini destekliyen bulunursa iş görüşmeye konur; bulunmazsa görüşülmesinden
vazgeçilir.
Yüz on yedinci madde - Kanun tasarısı veya teklifinin birinci görüşmesi bit
tikten sonra sunulan yeni değiştirgeler o tasarıyı inceleyen komisyona verilir.
Yüz on sekizinci madde - Birinci ve ikinci görüşme yapıldığı sırada sunulan
değiştirgelerin ilgili komisyona havale edilmesini sözcüsü isterse, böyle yapılır.
Yüz on dokuzuncu madde - Birinci ve ikinci görüşme yapıldığı sırada
sunulan değiştirgelerin komisyona havale edilmesi komisyon tarafından istenmemişse değişikliklerin gerekçeleri sahipleri tarafından kısaca anlatılır.
İkinci görüşme sırasında buna yalnız komisyon cevap verebilir.
Bunun üzerine değiştirgenin dikkate alınıp alınmamasına Kamutay karar
verir.
Dikkate alınırsa komisyona havale olunur. Komisyon isterse teklifi hemen
orada kabul eder.
Yüz yirminci madde - Değiştirge verenler tekliflerinin havale olunduğu
komisyonda fikirlerini bildirmek isterlerse komisyon bunları dinlemek ödevindedir.
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[Teşkilâtı

Esasiye

Encümeninin

değiştirdiği

120 nei

madde]

Yüz yirminci madde - Değişiklik teklif edenler değiştirgelerinin havale
»olunduğu komisyonda fikirlerini bildirmek dilerlerse komisyon bunları dinlemek
le ödevlidir.
Yüz yirmi birinci madde - İkinci görüşmede komisyona geri verilen maddeler
hakkında başka milletvekilleri komisyona değişiklik tekliflerinde bulunabilirler.
Yüz yirmi ikinci madde - Değiştirgeler asıl maddeden önce oya konur.
Yüz yirmi üçüncü madde - Eklenmesi istenen maddeler için de değiştirgeler
hakkındaki usule uyulur.
ONUNCU BÖLÜM
Kanunların yorumlanması
Yüz yirmi dördüncü madde - Bir kanunun yorumlanması gerektikte, yorum
istemi ile bunun gerekçelerini gösteren tezkere yahut önerge, o kanunu ilk defa
görüşmüş olan komisyonlara havale olunur.
0 kanunu özel bir komisyon incelemişse bakanlıklarla karşılıklı komisyonlar
dan üye alınarak on beş kişilik geçici bir komisyon kurulur.
Komisyon raporu Kamutay'a sunularak yorum fıkrası görüşülür.
Asıl kanunun kabulü için hangi usul ve çokluk yetersayısı gerekli ise yorum
fıkrası da aynı usul ve yetersayıya bağlıdır.
Yorum fıkraları yalnız bir defa oya konur.
Yüz yirmi beşinci madde - Yorum istemleri ve rapoları komisyon ve
Kamutayca yeğlikle görüşülür.
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Bütçe görüşmeleri
Yüz yirmi altıncı madde - Bütçe Komisyonunun inceliyeceği işler şunlardır:
1 - Meclisin ve ona bağlı dairelerin bütçeleriyle ekleme ödenekleri hakkındaki
kanun tasarıları;
II - Bütçe Kanunu
III - Ekleme ödenekler, olağanüstü ödenekler ve bütçe bölümleri arasında ak
tarmalar isteyen kanun tasarıları;
IV - Devlet gelirlerinin, yahut giderlerinin, arttırılmasını veya eksiltilmesini
gerektirecek her türlü kanun tasarıları ve teklifleri;
V - Bütçe kanunlariyle ve 4 üncü fıkradaki kanunlarla ilişkin bütün yorum is
temleri.
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Yüz yirmi yedinci madde - Bütçe Kanunu ile ilişikli olup, giderlerin arttırıl
masını ve gelirin eksiltilmesini gerektiren değişiklikler veya ekleme maddeler,
ancak ilişikli bütçe raporu dağıtıldıktan sonraki yedi gün içinde teklif olunur.
Genel ve özlük aylıkların, ödeneklerin, gündeliklerin ve yollukların arttırıl
ması, yeniden memurluk kurulması veya bunların yürürlükteki kanunlarla çizil
miş sınırları dışında genişletilmesi için milletvekillerince, değişiklik veya bütçeye
ekleme madde teklif edilemez.
Dolaysız vergiler kanunlariyle ödenek verilmesini gerektiren kanunlar için de
yukarıdaki iki fıkra hükümlerine uyulur.
Hükümet veya Bütçe Komisyonunca kabul edilen, yahut elli imza taşıyan tek
lifler, bu maddedeki kayıtlamanın dışındadır.
Bu teklifler Bütçe Komisyonuna havale olunur.
Yüz yirmi sekizinci madde - Bütçe Kanunu ile dolaysız vergiler kanunlarına
ve ödenek verilmesini gerektiren kanunlara, gelir ve giderlerle ilişkin olmıyan
hükümler konamaz.
Bu kanunların görüşülmesi sırasında yapılacak teklifler, ancak kanunda bulu
nan maddelerle doğrudan doğruya ilişikli olmak şartiyle oya konulabilir.
Yüz yirmi dokuzuncu madde - Bütçe Kanununa bağlı cetveller, Maliye
Bakanı ile ilgili bakan veya göndereceği birinci sınıf daire reislerinden biri hazır
olduğu halde, bölüm bölüm görüşülür ve oylanır.
Yüz otuzuncu madde - Bütçe Kanununa yahut bağlantılarına, hükmü bir yılı
aşan maddeler konamaz.
ON İKİNCİ BÖLÜM
Oylama
Yüz otuz birinci madde - Görüşülen meseleler hakkında Mecliste üç türlü
oy verilir:
I- Gösterme oyu; (el kaldırmak veya ayağa kalkmaktır);
II - Açık oy (üzerinde milletvekillerinin adları yazılı puslaların kutuya atıl
ması, yahut istendikte «kabul»,
«red»
ve «çekinser»
kelimelerinin söylenmesidir);
III - Gizli oy

(belgisiz

yuvarlakların kutuya atılmasıdır).

Yüz otuz ikinci madde - Görüşme sırasında bu tüzük hükümlerine uymak
çağrısını gerektiren meselelerle milletvekillerinden birinin söz söylemekten
yasaklanması, kınanması,
yahut geçici olarak Meclisten çıkarılması işlerinde gös
terme oyuna gidilir.
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Bu tüzüğe göre açık yahut gizli oylama gerekmeyen bütün işlerde gösterme
oyuna başvurulur.
Gösterme oyu yapıldığı zaman önce yana, sonra
ondan sonra, başkan sonucu Kamutay'a bildirir.

karşı

olanların oyları alınır,

Yüz otuz üçüncü madde - Bakanlardan biri hakkında şikâyet veya Millet
vekillerinden biri hakkında sanıklama
tekliflerinin kabul edilmesi hazır üyelerin
üçte iki çokluğuna bağlıdır.
Yüz otuz dördüncü madde - Gösterme oylarını başkan ve kâtipler birlikte
saymak ve oranlamakla
ödevlidirler.
El kaldırma ile oylamanın sonucunda birleşemez, yahut çokluk bulunduğun
dan şüpheye düşerler, yahut üyelerden beşi ayağa kalkıp isterse ayağa kalkmak
usulüne başvurulur. Bunda da birleşemezler, yahut yine şüphede kalırlarsa açık
oya başvurulur.
Hiç bir Milletvekili oylama sırasında söz söyliyemez.
Yüz otuz beşinci madde - Bütçe Kanunu tasarısı, yeniden vergi koyma, bir
vergiyi kaldırma, yahut vergileri arttırma veya eksiltme, andlaşma ve sözleş
meleri onama ile ilişkin kanun tasarıları için doğrudan doğruya açık oya baş
vurulur.
Yüz otuz altıncı madde - Gösterme oyuna başvurmak gerekli olmıyan baş
ka işlerde açık oy verilmesi, isteme bağlıdır. Açık oy, bir meselenin ilk oya kon
masında on beş Milletvekili tarafından yazılı olarak istenebilir.
Mesele oya konurken başkan ve kâtipler şüphede kalırlarsa, yalnız beş millet
vekili sözle açık oy istiyebilir.
Açık oy istiyenlerin adları Resmî Gazete ile ilân olunur.
Yüz otuz yedinci madde - Açık oylama şöyle yapılır:
İlkin millervekllerini çağırma zili üç dakka çalınır.
Her milletvekilinde, adı yazılı beyaz, kırmızı ve yeşil renkli oy puslaları
bulunur.
Beyaz pusla kabul, kırmızısı ret, yeşili

çekinseme

demektir.

Oylamaya başlanmadan önce başkan oyların ne demek olacağını kısaca söyleyibelir.
Oya başvurulmadan önce milletvekilleri, pek kısaca, oylarının gerekçelerini
kürsüden söylemek isterlerse, başkan, yana ve karşı yalnız birer kişiye söz verebilir.
Bundan sonra kâtiplerden biri milletvekillerinin seçim çevrelerine göre alfabe
sırası ile adlarını okumaya başlar.
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Hangi harften başlanacağı başkanın adçekmesi ile belli olur.
Adı okunan milletvekili oy puslasını söz kürsüsü üzerine konmuş kutuya ken
di eliyle atar.
Bütün adların okunması bittikten sonra, oy vermemiş olanların adları bir daha
okunur.
Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa oy vermeğe çağrılırlar.
Yahut:
Adı okunan milletvekili ayağa kalkıp (Kabul), (red), (çekinser) kelimelerin
den birini söyliyerek oylarını bildirirler.
Bu oylar kâtiplerce yazılır ve tutanağa geçer.
Oylar toplanınca başkan oylamanın bittiğini söyler. Bundan sonra oy veril
mez.
Oy kutularını kâtipler açıp her birinin içinde bulunan puslaları sayarlar.
Çekinser sayısının oy üzerine etkisi olmaz.
Karar yalnız

yana

ve

karşı

olanların sayısına göre belli olur.

Çekinserlerin puslaları sadece yetersayı hesabına girer.
Kâtiplerin elde ettikleri sonucu her halde o oturumda etraflı olarak (Yani hazır
üyelerin sayısı, yetersayı olup olmadığı, yana ve karşı olanlarla çekinserlerin
sayısı ve battal edilmiş puslalar varsa bunların sayısı ile battal edilmelerinin sebe
bi gösterilerek) başkan tarafından Kamutay'a bildirilir.
Battal edilmiş puslalar çekinser oyu sayılarak ancak yeter sayı hesabına girer.
[Teşkilâtı

Esasiye

Encümeninin

değiştirdiği

137 nei

madde]

Yüz otuz yedinci madde - Açık oylama şöyle yapılır :
İlkin Milletvekillerini çağırma zili üç dakka çalınır.
Her milletvekilinde, adı yazılı beyaz, kırmızı ve yeşil renkli oy puslaları
bulunur.
Beyaz pusla kabul, kırmızı ret, yeşili çekinseme demektir.
Oylama başlamadan önce başkan oyların ne demek olacağını kısaca söy
leyebilir.
Oya baş vurulmadan önce milletvekilleri, pek kısaca, oyların gerekçelerini kür
süden söylemek isterlerse, başkan, yana ve karşı yalnız birer kişiye söz verebilir.
Bundan sonra kâtiplerden biri milletvekillerinin seçim çevrelerine göre alfabe
sırasiyle adlarını okumaya başlar.
Hangi harften başlanacağı başkanın ad çekmesiyle belli olur.
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Adı okunan milletvekili oy puslasını söz kürsüsü üzerine konmuş kutuya ken
di eliyle atar.
Bütün adların okunması bittikten sonra, oy vermemiş olanların adlan bir daha
okunur.
Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa oy vermeğe çağrılırlar.
Yahut:
Adı okunan milletvekili ayağa kalkıp (Kabul), (Ret), (Çekinser) kelimelerin
den birini söyleyerek oylarını bildirir.
Bu oylar kâtiplerce yazılır ve tutanağa geçer.
Oylar toplanınca başkan oylamanın bittiğini söyler. Bundan sonra oy verilemez.
Oy kutularını kâtipler açıp her birinin içinde bulunan puslaları sayarlar.
Çekinser sayısının oy üzerine etkisi olmaz.
Karar yalnız yana ve karşı olanların sayısına göre belli olur.
Çekinserlerin puslaları sadece yeter sayı hesabına girer.
Kâtiplerin elde ettikleri sonucu her halde o oturumda etraflı olarak (Yani hazır
üyelerin sayısı, yeter sayı olup olmadığı, yana ve karşı olanlarla çekinserlerin
sayısı ve battal edilmiş puslalar varsa bunların sayısiyle battal edilmelerinin sebe
bi gösterilerek) başkan tarafından Kamutay'a bildirilir.
Battal edilmiş puslalar çekinser oyu sayılarak ancak yeter sayı hesabına girer.
Yüz otuz sekizinci madde - Açık oy uygulanabilecek işlerde, üyelerden on
beşi gizli oylama isterse, bunun yapılıp yapılmaması Kamutay'ca, görüşmesiz
olarak çoklukla kararlaştırılır.
Gizli oy istiyenlerin adları tutanak dergisi ve gerekli görülürse Resmî Gazete
ile ilân olunur.
Yüz otuz dokuzuncu madde - Gizli oylama, açık oylama gibi yapılır. Yal
nız bu halde milletvekilleri, başkanın solundaki kâtipten biri beyaz, öteki kırmızı
iki yuvarlak alırlar.
Bunlardan beyazı kabul, kırmızısı da ret demektir.
Milletvekilleri, bunlardan birini isteklerine göre kürsü üzerindeki oy
kutusuna, ötekini de denet kutusuna atarlar.
Her iki yuvarlak denet kutusuna atılmışsa, bu, çekinseme demek olur.
Kâtipler oy kutusunda bulunan yuvarlakları bir tepsiye döküp beyazlarla kır
mızıları ayırırlar ve açıkça sayarlar.
Denet kutusundaki yuvarlaklar da denetleme için sayılır.
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Ondan sonra başkan oylama sonucunu Kamutay'a bildirir.
Yüz kırkıncı madde - Bir kaç iş ve tasarı veya teklif hakkında birkaç açık
oylama birden yapılırsa, bu puslalar ayrı kutulara aynı zamanda atılmasiyle olur.
[Teşkilâtı

Esasiye

Encümeninin

değiştirdiği

140 ıncı

madde]

Yüz kırkıncı madde - Bir kaç iş ve tasarı veya teklif hakkında bir kaç açık
oylama birden yapılırsa, bu puslaların ayrı kutulara aynı zamanda atılmasiyle
olur.
Yüz kırk birinci madde - İtiraz olunmazsa kutuların odacılar tarafından
dolaştırılması ile de açık oylama yapılabilir.
Yüz kırk ikinci madde - Bir işin açık oya konması oturum sonuna bırakıla
bilir.
Yüz kırk üçüncü madde - Kamutay'da ve Komisyonlarda seçimler şöyle
yapılır:
I - Kürsüye bir oy kutusu konur.
II - Her milletvekili alfabe sırasiyle adı okundukça kürsüye gelerek istediği
kimsenin veya kimselerin adları yazılı puslayı kutuya atar.
Bu oy puslaları Başkanın adçekmesi ile belli olan üç milletvekili tarafından
ayrılanır.
Ayrılayanların hazırlıyacakları etraflı (yani üyelerin sayısını, yeter sayı
bulunup bulunmadığını, oy puslalarının sayısını, çekinserleri, battal edilmiş pus
laları, niçin battal edildiklerini ve oy alan kimselerin adları ile aldıkları oyların
sayısını gösteren) rapor, Başkan tarafından okunarak seçimin sonucu Kamutay'a
veya komisyona bildirilir.
Yüz kırk dördüncü madde - Bütün görüşmeler, üçte iki çokluk şart ol
mayan işlerde, hazır üyelerin salt çokluğu ile karara bağlanır.
Oylarda eşitlik olursa Başkanınki iki sayılır.
Yetersayı bulunup bulunmadığını Başkan ve kâtipler gözle kestirirler.
Bir mesele oya konurken hazır üyelerin sayısını oranlamakta Başkan ve kâtip
ler birleşemezlerse yoklama yapılır.
Yetersayı olmadığı için oylama yapılmazsa görüşülen meselenin karara bağlan
ması ertesi oturuma bırakılarak ikinci defa oya başvurulacağı gündeme geçirilir.
İkinci defa oy verenlerin sayısı ne olursa olsun sonuç geçerlidir.
Yüz kırk beşinci madde - Kamutay'da her madde kabul edildikte yahut red
dedildikte kararın sonucu Başkan tarafından yalnız (Kabul edildi), yahut (red
dedildi) diye Kamutay'a bildirilmek gerektir.
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Yüz kırk altıncı madde - Anayasa'nın 102 nei maddesine göre Anayasa'da
değişiklik yapılması gerektikte teklifin Meclis tamüyesinin enaz üçte biri tarafın
dan imzalanması şarttır.
Değişiklikler tamüye sayısının üçte iki çokluğu ile kabul olunur.
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tutanaklar
Yüz kırk yedinci madde - Mecliste iki türlü tutanak vardır :
I. - Harfi harfine tutanak : Bu tutanak, Tutanak Dergisi ile ve gerekli olursa
Resmî Gazete ile yayılır.
İtiraz olundukta bu tutanak itirazcının ilk oturumda söz alması ile veya baş
kanlığa göndereceği bir tezkerenin gelecek tutanak dergisinin sonuna, olduğu gibi
konması ile düzeltilir.
II. - Tutanak özeti : Bu özet, gelecek birleşim günü tutanak dergisine konur
ve ilân tahtasına asılır.
Tutanak özetini başkan ve birleşimde bulunmuş olan iki kâtip imzalar.
Yüz kırk sekizinci madde - Bir toplantının son birleşiminin tutanak özeti
kâtipler tarafından hemen orada yazılarak o birleşimin sonunda okunur.
Bu halde düzeltmeler okunma sonunda yapılır.
Son birleşimin harfi harfine tutanağının düzeltilmesi Milletvekilleri tarafın
dan verilecek düıeltgenin ilk çıkacak Resmî Gazetede yayılması yolu ile yapılır.
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Soru
Yüz kırk dokuzuncu madde - Her Milletvekili, Hükümet adına Başbakana,
yahut Bakanlara sözlü veya yazılı sorularda bulunabilir.
Yüz ellinci madde - Soru, açıkça gösterilmiş işler hakkında bilgiler istemek
tedir.
Yüz elli birinci madde - Cevabı gerek yazılı, gerek sözlü olarak istenen bir
soru her halde yazılı olarak verilmelidir.
Soru önergeleri başkanlığa sunulur.
Başkan bu önergeleri verilir verilmez Tutanak Dergisine geçirtir ve bir tez
kere ile ilgili bakana bildirir.
Yüz elli ikinci madde - Soruya yazılı cevap istenmişse gelecek cevap soru
ile birlikte olduğu gibi tutanak dergisinin sonuna konur.
Soruya sözlü cevap istenmişse, Başkanlık tezkeresini aldıktan engeç iki bir
leşim sonra bakan ona Meclis kürsüsünde cevap verir.
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Cevaptan önce Başkan soruyu kâtiplerden birine okutur.
Yüz elli üçüncü madde - Bakan, bir soruya cevabını, kamu faydası düşün
cesiyle, yahut gerekli bilgilerin elde edilmesi için, belli bir zaman geciktirecekse
bunu (soru yazılı ise yazılı olarak, sözlü ise kürsüden) bildirir.
Bakan, kamu faydası düşüncesi ile, soruya isterse, kapalı oturumda cevap
verebilir.
Bir soruya gününden önce cevap vermek te Bakanın hakkıdır.
Yüz elli dördüncü madde - Soru sahibi cevap gününde hazır bulunmazsa
mesele bir defalık olmak üzere gelecek birleşime bırakılır. Gene bulunmazsa soru
düşer.
Fakat sahibi isterse bir başka önerge ile yalnız bir defa daha aynı soruyu
yenileyebilir.
Yüz elli beşinci madde - İlgili bakanın cevabından sonra düşüncesini bildir
mek yalnız soru sahibi milletvekilinin hakkıdır.
Ancak bu bildirme on beş dakkadan fazla süremez.
Yüz elli altıncı madde - Bütçe tümünün görüşülmesi sırasında, yahut bir
bakanlığın bütçesi görüşülürken bir milletvekili sorular hakkındaki usule bağlı ol
maksızın bunlar üzerine bakanlardan istediği sorularda bulunabilir ve gerekli gör
düğü açıklamaları istiyebilir.
ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Gensoru
Yüz elli yedinci madde - Bir mesele hakkında Başbakana veya Bakanlara
gensoru açılmasını teklif eden bir milletvekili başkana gensoruyu gerektirecek işi
açıkça gösteren bir önerge verir.
Bu önerge Kamutay'da okunduktan sonra kabul edilmesi yahut retlenmesi
görüşmesiz gösterme oyu ile kararlaşır.
Kendisine gensoru açılacak bakanın o gün Meclise gelmesi veya emri altın
daki yüksek memurlardan birini göndermesi için başkan tarafından, o bakana,
hakkında gensoru açılacak meseleyi açıkça gösteren bir çağrılık yazılır.
Yüz elli sekizinci madde - Önerge sahibi Kamutay'ca gensorunun günü bel
li edilinceye kadar önergesini geri alabilir.
Günü belli olmuşsa, bu önergenin geri alınması, Kamutay'ın görüşmesiz gös
terme oyu ile karar vermesine bağlıdır.
Yüz elli dokuzuncu madde - Sahibi tarafından geri alınan bir gensoru öner
gesini başka bir milletvekili kabullenebilir.
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Yüz altmışıncı madde - Çağrılan bakan belli günde ya kendisi gelerek, yahut
emri altındaki daire reislerinden birini yollıyarak Kamutay'da meseleyi açıklar.
Ondan sonra teklifin sahibi, yahut birkaç kişi iseler önce ilk imzanın sahibi ve
onun ardınca ötekiler, yana ve karşı söz söyliyebilirler.
Yüz altmış birinci madde - Bakan tarafından yapılan açıklama ve millet
vekillerince karşılık olarak söylenen sözlerden sonra bir önerge verilmezse baş
kan gündeme geçer.
Yüz altmış ikinci madde - Gensoru görüşmelerinin yeterliği ile gündeme
geçilmesi hakkındaki önergeler öncelikle oya konur.
Yüz altmış üçüncü madde - Sadece gündeme geçilmesi kabul olunmazsa
gerekçeli önergelere sıra gelir.
Bunların bir komisyona havale edilmeleri kararlaştırılmazsa önce Hükümetin
yeğlediği önerge açık oya konur.
Yüz altmış dördüncü madde - Gerekçeli bir önergeye bir fıkra eklenmesi
hakkında yapılacak teklifin her halde önergenin oya konmasından önce yazılması
ve Kamutay'a sunulması gerektir.
Yüz altmış beşinci madde - Komisyona havale olunmuş önergeler hakkın
daki komisyon raporları ivedili işler usulüne uyularak görüşülür.
Komisyon raporu retlenirse gerekçeli önergeler başkanlığa sunulma sırasiyle
okunarak oylanır.
Yüz altmış altıncı madde - Bir gensoruya, görüşüleceği gün üzerinden üç
birleşim geçtikten, yahut görüşülmesine başlandıktan sonra başka bir gensoru
katılamaz.
Bütçe görüşmeleri arasına hiçbir gensoru sokulamaz.
Yüz altmış yedinci madde - Bir gensoruya başka gensorular katılırsa her
gensoru önergesinde ilk imzası olan, yahut o bulunmazsa, imza edenlerden bir
başkası dinlenmedikçe görüşmenin yeterliği istenemez.
Yüz altmış sekizinci madde - Milletvekilleri gensorunun sonucu ile ilişkin
önergeler verebilirler.
Bu önergeler açık oya konur.
On beş milletvekili tarafından istenirse, gizli oya da başvurulur.
ON ALTINCI BÖLÜM
Meclis soruşturması
Yüz altmış dokuzuncu madde - Hükümete açılan bir gensorunun, yahut
bütçenin görüşülmesi sırasında veya sonunda, yahut doğrudan doğruya
Anayasa'nın 46 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında gösterildiği üzere
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Hükümetin genel siyasetinden ve bakanlıkların yerine getirmek ve yürütmekle
ödevli oldukları görevlerden dolayı, bakanlardan birinin veya bakanlar kurulunun
cezalı, yahut akçalı sorumu gerektiren eylemlerde bulunduklarından bahsedilerek
soruşturma yapılması istenirse, başkana bir önerge verilmek gerektir.
Bu önerge başkan tarafından Kamutay'a sunulur. İlgili bakana, yahut bakan
lara da haber verilir.
Yüz yetmişinci madde - Adalet makamlarınca bir işin
kovuşturulması
sırasında, bakanlardan birinin görevinden doğan bir işten dolayı görev bakımın
dan verilen bir kararla Meclise başvurulursa Kamutay bu işte Meclis soruşturması
gerekip gerekmediğini anlamak için önce beş kişilik bir komisyon kurar.
Kamutaya bu komisyonun raporu sunulur.
Yüz yetmiş birinci madde - İlgili bakan ile önergeyi veren veya verenler,
yahut raporu yazan komisyon dinlendikten sonra önergenin, yahut raporun dikkate
alınması gerekip gerekmediğini Kamutay görüşüp gösterme oyu ile karar verir.
İlgili bakan o sırada milletvekili değilse Meclis bir
yazılı savunmasını almağa karar verir.

önel

gösterip onun yalnız

Yüz yetmiş ikinci madde - Kamutay soruşturmaya girişilmesini ya Anayasa
Komisyonu ile Adalet Komisyonunundan kurulmuş Karma Komisyona, yahut
beşten on beşe kadar üyesi bulunabilecek özel bir Soruşturma Komisyonuna
havale eder.
Yüz yetmiş üçüncü madde - Soruşturma ile ödevli komisyon Hükümetin
bütün araçlarından faydalanabileceği gibi istediği kâğıtlara ve belgelere de elkoyar.
Yüz yetmiş dördüncü madde - Kamutay kararında, soruşturma ile ödevli
komisyonun görevini ne kadar zamanda bitireceği, gerekirse başka yerlere de
gidip gitmiyeceği gösterilir.
Bu komisyon Bakanları sorgulayabileceği
yahut bilirkişi olarak dinlemeğe yetkilidir.

gibi dışardan da herkesi tanık

Çağrılan tanıklar gelmek zorundadırlar, gelmezlerse haklarında ceza yar
gılama usulündeki hükümler uygulanır.
Yüz yetmiş beşinci madde - Bir gensoru üzerine soruşturmaya girişilmişse
soruşturma ile ödevli komisyon bir sonuca varıncaya kadar o iş hakkında yeniden
bir gensoru önergesi verilemez.
Yüz yetmiş altıncı madde - Komisyonun son raporu cezalı ve akçalı soru
mu gerektiriyorsa soruşturma kâğıtları, Anayasanın 67 nci maddesi gereğince
Meclis karariyle kurulacak Yüce divana en çok on beş gün içinde verilir.
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Yüz yetmiş yedinci madde - Meclis bir iş hakkında doğrudan doğruya bil
gilenmek isterse bir soruşturma komisyonu kurar, yahut Meclis komisyonlarından
birini bu işle ödevler.
Bu gibi soruşturmalara girişilmesini ya Milletvekilleri, yahut komisyon teklif
edebilir.
ON YEDİNCİ BÖLÜM
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması
Yüz yetmiş sekizinci madde - Bir Milletvekilinin dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki istemler, mahkemeden Adalet Bakanlığına bildirilir.
Adalet Bakanlığı, gerekçeli bir tezkere ile ve Başbakanlık yolu ile o istemi
Meclis Başkanlığına gönderir.
Başkan o istemi, Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonundan kurulmuş
Karma Komisyona havale eder.
Komisyon başkanı, adçekme ile beş üyeli bir hazırlama komisyonu ayırır.
Bu hazırlama komisyonu kendine gizli oyla bir başkan, sözcülük edecek bir
de kâtip seçer.
Komisyon bütün kâğıtları inceleyip o milletvekilini dinler. Komisyon tanık
dinleyemez.
Yüz yetmiş dokuzuncu madde - Hazırlama Komisyonu ile Karma Komis
yon, bir dokunulmazlığın kaldırılması için kendilerine havale olunan kâğıtları ençok bir ayda sonuçlarlar.
Yüz sekseninci madde - Bir milletvekiline, Anayasanın 12 nci ve 27 nci
maddelerinde söylenen yasak eylemlerden biri isnatlanır, Hazırlama Komisyonu
da incelemeler sonunda buna kanarsa, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması gereğine kanıtlı bir rapor hazırlayarak Karma Komisyona sunar.
O milletvekiline insatlanan yasak eylem, birinci fıkrada yazılı maddelerdeki
çeşitlerden değilse hazırlama komisyonu, kovuşturma ile yargılamanın dönem
sonuna bırakılması hakkında bir rapor hazırlayarak Karma Komisyona sunar.
Karma Komisyon bu iş üzerinde ikinci bir karar verir.
O milletvekili isterse hazırlama Komisyonunda, Karma Komisyonda ve
Kamutayda kendini savunur, yahut bir arkadaşına savundurur.
Kamutay bu işde kararını verir.
[Teşkilâtı

Esasiye

Encümeninin

değiştirdiği

180 inci

madde]

Yüz sekseninci madde - Bir milletvekiline, Anayasanın on ikinci ve yirmi
yedinci maddelerinde söylenen yasak eylemlerden biri isnatlanır, Hazırlama
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komisyonu da incelemeler sonunda buna kanarsa, milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması gereğine kanıtlı bir rapor hazırlayarak karma komisyonuna
sunar.
O milletvekiline isnatlanan yasak eylem, birinci fıkrada yazılı maddelerdeki
çeşitlerden değilse hazırlama komisyonu, kovuşturma ile yargılamanın dönem
sonuna bırakılması hakkında bir rapor hazırlıyarak Karma komisyona sunar.
Karma komisyon bu iş üzerinde ikinci bir karar verir.
0 milletvekili isterse hazırlama komisyonunda, Karma komisyonda ve
Kamutay'da kendini savunur, yahut bir arkadaşına savundurur.
Kamutay bu işte kararını verir.
Yüz seksen birinci madde - Dokunulmazlığın kaldırılması için bir millet
vekilinin kendi istemesi yetmez.
Yüz seksen ikinci madde - Başka türlü bir karar olmadıkça, dokunulmaz
lığın kaldırılması hakkındaki görüşme açık olur.
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
Disiplin cezaları
Yüz seksen üçüncü madde - Bu tüzük gereklerinin korunması bakımından
milletvekillerinin uğrayacakları cezalar üç türlüdür :
1 -

Uyarma;

II -

Kınama;

III - Geçici olarak Kamutay'dan çıkarma.
Yüz seksen dördüncü madde - Uyarma cezasını gerektirecek hareketler
şunlardır :
I - Söz kesmek;
II - Düzeni bozmak;
III - Kişi özlüğü ile uğraşmak.
Yüz seksen beşinci madde - Uyarma cezasını ölçümlemek ve yerine getir
mek Başkanlığın hakkıdır.
Uyarma cezasına uğrayan milletvekili bunu
çıkarmak isterse, izin verilir.

eslemekle

beraber kendini temize

İzin almaksızın söz söylediğinden dolayı uyarma cezasına uğrayan millet
vekili, birleşimin, yahut oturumun sonunda söz alabilir.
Bununla beraber Başkan o milletvekiline, birleşimin, yahut oturumun sonunu
beklemeden de söz verebilir.
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Başkan, milletvekilinin açıklamalarını yeterli bulmazsa, uyarma cezasını geri
almaz.
Kâtipler bunu kaydederler.
Bir milletvekili bir birleşimde iki defa uyarma cezasına uğrarsa bu, tutanak
özetine geçirilir.
Yüz seksen altıncı madde - Bir birleşimde iki defa uyarma cezasına uğrayan
bir milletvekilinin birleşimin sonuna kadar söz söylemekten yasaklanmasını, baş
kanın teklifi üzerine Kamutay, görüşmesiz gösterme oyu ile kararlaştırabilir.
Yüz seksen yedinci madde - Kınama cezasını gerektiren hareketler şunlardır :
I - Bir birleşimde iki defa uyarma cezasına uğramışken bunu gerektiren
hareketlerden vazgeçmemek;
II - Bir ay içinde üç defa uyarma cezasına uğramak;
III - Mecliste bir gürültüye sebep olmak, yahut Meclisin işlerine katılmaktan
kaçınmak için bağdaşmaya Kamutay'da açıkça ve gürültü ile önayak olmak;
IV - Arkadaşlardan birine ve yahut birkaçına hakarette veya sözle tehditte
bulunmak.
Yüz seksen sekizinci madde - Meclisten geçici olarak çıkarma cezasını
gerektiren hareketler şunlardır :
I - Kınama cezasına uğradıktan sonra da gene o cezayı gerektirecek hareket
lerden vazgeçmemek;
II - Bir birleşimde üç defa kınama cezasına uğramak, Cumhurbaşkanına,
Meclis Başkanına, Meclise, Bakanlar Kuruluna tehditte veya hakarette bulunmak;
III - Kamutay görüşmelerinde halkı zor kullanmaya, başkaldırmaya, ayaklan
maya, yahut Anayasa hükümlerine karşı koymağa kaşkırtmak;
IV - Meclis yapıları yahut

bağlanıkları

içinde yasak bir eylemde bulunmak.

Yüz seksen dokuzuncu madde - Kınama ve geçici olarak Meclisten çıkar
ma cezaları başkanın teklifi üzerine Kamutay'ca görüşmesiz, gösterme oyu ile
kararlaştırılır.
Böyle bir cezaya uğratılması teklif edilen milletvekilinin açıklamalarda
bulunmak, yahut bunu bir arkadaşına yaptırmak hakkıdır.
Kınama ve geçici olarak Kamutay'dan çıkarma cezaları, tutanak özetine geçirilir.
Yüz doksanıncı madde - Geçici olarak Kamutay'dan çıkarma cezasına uğ
rayan bir milletvekili izin alıp kürsüye çıkar, açıkça af dilerse gene Kamutay'a
girmek hakkını kazanır.
Tekrarlayıcılar, bu haklarını

yitirirler.
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Yüz doksan birinci madde - Kamutay'dan geçici olarak çıkardma cezasına
uğrayan milletvekili, toplanma salonundan hemen çıkmakla ödevli, ondan sonra
da bir birleşimden üç birleşime kadar salona girmekten yasaklıdır.
Bu cezaya uğrayan milletvekili salondan çıkmak istemezse birleşime araverilir,
Başkan o milletvekilini salondan çıkartır.
ON DOKUZUNCU BÖLÜM
İzinlilik
Yüz doksan ikinci madde - İsteği üzerine bir milletvekiline başkan, sekiz
günlük izin verebilir.
Daha uzun izinler Meclis kararına bağlıdır.
Yüz doksan üçüncü madde - Sekiz günden aşırı izin istemleri ilkin başkan
lık divanınca incelenir.
Yüz doksan dördüncü madde - Başkan, izin istemlerini Meclise sunarken
her biri için divanın düşüncesini de bildirir.
Meclis, görüşmesiz, gösterme oyu ile karar verir.
Yüz doksan beşinci madde - Birbiri ardınca üç birleşimde yapılan yok
lamalarda, yahut açık oylamada bir milletvekilinin Meclise devam etmediği an
laşılırsa o milletvekili izinsiz sayılır.
Milletvekilinin hazır bulunmamasını haklı gösterecek sebeplerin incelenme
ve ölçümlenmesi Başkanlık Divanının hakkıdır.
Hazır bulunmaması haklı bir özüre dayanmıyan milletvekilinin adı, Resmî
Gazeteye konup ilân edilir.
Bu yüzden yapılacak şikâyetler, Başkanlık Divanına sunulur.
Yüz doksan altıncı madde - İzinsiz veya iznini geçirmiş milletvekillerinin
geçirmiş oldukları günler için ödeneklerinden kesinti yapılır.
Yüz doksan yedinci madde - Bir toplantı yılında iki aydan çok izin alana,
ödeneğinin verilebilmesi Kamutay kararına bağlıdır.
YİRMİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Divanının görevleri
Yüz doksan sekizinci madde - Başkanlık Divanının görevleri şunlardır :
I - İç hizmetlerin kuruluşu ve Meclis memur ve hizmetlileri hakkında Memur
lar Kanununun nasıl uygulanacağı ve o kanuna göre disiplin komisyonu kurul
ması hakkında danışma yoluyla fikir vermek;
II - İzin işleri;
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III - Milletvekillerinden adları Resmî Gazete ile izinsiz, yahut bulunmadı diye
ilân edilmiş olanların şikâyetlerini dinlemek ve çözmek;
IV - Meclis bütçesini hazırlamak;
V - Dairede değişiklik,

onarma

ve başka yapılar yapılmasına karar vermek.

Yüz doksan dokuzuncu madde - Başkanlık Divanı üyelerinden birinin,
yahut birkaçının ayrı ayrı üzerlerine aldıkları işlerden dolayı yapılacak itirazlar ve
şikâyetler üzerinde Divan, bütün üyelerinin bulunduğu bir toplantıda görüşür,
gereken tedbirleri kararlaştırır.
İki yüzüncü madde - Başkanlık Divanında oylarda eşitlik olursa, Başkanınki iki sayılır.
İki yüz birinci madde - Kamutay'm oylamalarında oyları ayrılamak görevi
kâtiplerin olmakla beraber önemli bir yanlışlık olduğu birleşim veya oturumun
bitmesinden sonra anlaşılırsa, Başkan, Başkanlık Divanını toplanmağa çağırarak
tutulacak yolu kararlaştırır.
İki yüz ikinci madde - Kamutay'da yapılmış seçimlerden çıkan iç tüzük
meseleleri, Başkanlık Divanınca görüşülür.
İki yüz üçüncü madde - Başkanlığın görevleri şunlardır :
I - Dışarıda Meclisi temsil etmek;
II - Tüzük hükümlerini uygulamak;
III - Görüşmeleri idare etmek;
IV - Tutanak dergisi ile tutanak özetinin hazırlanmasını gözetmek;
V - Bütün Meclis memurlarını Başkanlık Divanına danıştıktan sonra tâyin
etmek, veya Memurlar Kanununa göre haklarında işlemde bulunmak ve idareci
üyelerin teklifi üzerine hizmetlileri işe almak veya işten çıkarmak;
VI - Başkanlık Divanına Reislik etmek;
VII - Başkanlık Divanı kararlarının tamamiyle yürütülmesini ve uygulan
masını denetlemek ve sağlamak;
VIII - Komisyonları ve kalemleri denetlemek.
İki yüz dördüncü madde - Başkan vekillerinin görevleri, başkan bulun
madığı veya özürlü olduğu zaman onun yerine geçip bütün haklarını ve yet
kilerini kullanmaktır.
İki yüz beşinci madde - Kâtiplerin görevleri şunlardır:
I - Görüşmelerin tutulmasını gözetmek, tutanak özetini düzeltmek, tutanağı
da, özetini de imzalamak;
II - Kamutay'da kâğıtları okumak;
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III - Birleşimden önce söz istiyenleri yazmak;
IV - Yoklama yapmak;
V - Oyları saymak ve ayrılamak;
VI - Kapalı oturumlarda tutanak tutmak.
[Teşkilâtı

Esasiye

Encümeninin

değiştirdiği

205 inci

madde]

İki yüz beşinci madde - Kâtiplerin görevleri şunlardır :
I - Görüşmelerin tutulmasını gözetmek, tutanak özetini düzeltmek, tutanağı
da, özetini de imzalamak;
II - Kamutay'da kâğıtları okumak;
III - Birleşimden önce söz istiyenleri yazmak;
IV - Yoklama yapmak;
V - Oyları saymak ve ayrılamak;
VI - Kapalı oturumlarda tutanak yazmak.
İki yüz altıncı madde - İdareci üyelerin görevleri şunlardır :
I - Meclis yapıları ile salonlarının, döşemeleri ile içindekilerin ve bütün eş
yanın korunmasına bakmak, bunların düzenlice defterlerini tutmak;
II - Özel törenleri tertiplemek ve idare etmek;
III - Kolluk işlerini;
IV - Hizmetlilerin işlerini;
V - Giderlerin ödenmesini gözetmek;
VI - Başkanlık Divanına danıştıktan soma Meclis bütçesini hazırlayıp gene
Başkanlık Divanına vermek;
VII - Girimlikleri

dağıtmak.

İki yüz yedinci madde - İdareci üyeler, Meclisin araverme zamanlarında
nöbetleşe Başkentte otururlar.
İki yüz sekizinci madde - İdareci üyeler görev ve sorumlarda ortaktırlar.
İki yüz dokuzuncu madde - Düzenliğin korunması, görüşmelerin açık ve
serbest olmasının sağlanması, gerekirse polis kuvvetiyle asker müfrezesinin kul
lanılması işlerinde idareci üyeler, Başkanın yürütme araçlarıdır.
İki yüz onuncu madde - Milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve idare işleri
hakkında Başkana yazılı, yahut sözlü sorularda bulunabilirler.
İki yüz on birinci madde - İdareci üyeler her toplantı başında, ardalarına bir
yıl içinde yaptıklarının hesabını vermekle ödevlidirler.
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YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
Kolluk işleri
İki yüz on ikinci madde - Başkan, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
konağında oturur.
İki yüz on üçüncü madde - Başkan, Meclisin iç ve dış güvenliği için gerek
li tedbirleri almakla ödevlidir.
Polis kuvvetiyle koruyucu asker müfrezesi ancak Başkanın komutası altındadır.
İki yüz on dördüncü madde - Meclise silâhlı girmek yasaktır.
Giren her kim olursa olsun Başkanlıkça Meclis yapısından dışarı çıkartılır.
İki yüz on beşinci madde - Kamutay salonu ile Komisyon odalarına Millet
vekillerinden, Meclis memur ve hizmetlilerinden, Hükümetin iş için gönderdiği
memurlardan ve çağrılan uzmanlardan başka kimsenin girmesi yasaktır.
Girenler Başkan, yahut idareci üyeler tarafından dışarı çıkartılır.
Meclis yapılarını gezip görmek isteyenlere Başkan, ancak iş zamanından baş
ka bir saatte izin verebilir.
İki yüz on altıncı madde - Meclis birleşimlerinin süreğince, dinleyicilerin ken
dilerine ayrılmış yerlerde başlan açık otunnaları ve ses çıkarmamaları gereklidir.
Dinleyicilerden beğenmeyi yahut beğenmemeyi gösterecek bir söz söyliyen veya
harekette bulunan olursa, düzenliği koruma ödevinde olanlarca hemen dışarı çıkarılır.
Kamutay görüşmelerini bozanlar, gerekirse hemen yetkili makama teslim
olunurlar.
İki yüz on yedinci madde - Meclis yapıları yahut bağlanıkları içinde, Mil
letvekili olmayan bir kimse suç işler ve o suç da savcılığın kendiliğinden kovuşturma yapamıyacağı eylemlerden olursa Başkanlık, suçluyu dışarı çıkartır.
Suç, savcılıkça kendiliğinden kovuşturma yapılacak eylemlerden ise Başkan
lık suçluyu adalet makamlarına teslim eder. Bu yerlerde bir Milletvekili cinayet
ten suçüstü yakalanırsa başkan, idareci üyeler eliyle, suçlunun Meclis yapısı dışı
na çıkmasını önleyecek tedbirleri alır ve savcıyı çağırıp kovuşturmaya girişilmesi
gerektiğini bildirerek suçluyu ona verir.
İşlenilen suç, suçüstü cinayetten başka, fakat doğrudan doğruya savcılığın
kovuşturmasını gerektiren bir eylem ise, Başkanlık, idareci üyeler eliyle gereken
ilk soruşturmaları yaptırır, soruşturma kâğıtlarını Adalet makamlarına verir.
Adalet makamları o suçun Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını
gerektiren suçlardan olduğunu ölçümlerse Başbakanlık yolu ile göndereceği is
tem kâğıdı Kamutay'a sunulur.
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YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
Meclisin iç hizmetleri
İki yüz on sekizinci madde - Meclisin iç hizmetleri:
I. - Genel kâtiplik;
II. - Genel kâtipliğe bağlı komisyon kâtiplerini de
nak, kâğıt işleri, Basımevi Müdürlükleri;
III. - İdareci üyelere bağlı
bağlı Veznecilik;

saymanlık

kapsayan

kanunlar, tuta

ve daire müdürlükleri ile saymanlığa

IV. - Komisyonlarına bağlı bütçe Komisyonu Başkâtipliği ile Kitaplık

müdürlüğü;

Taraflarından bakılır.
İki yüz on dokuzuncu madde - Meclisin tümü ile bulunmıyacağı törenlerde
Başkanlık Divanı Meclis adına hazır bulunur.
Meclis adına bir heyet gönderilecekse üyelerin sayısı Meclis tarafından karar
laştırılır ve bu üyeler adçekme ile ayrılır.
Bu heyette Başkanvekillerinden, kâtiplerden ve idareci üyelerden birer kişi
bulunmak şarttır.
İki yüz yirminci madde - Kamutayda bakanlar adına söz söylemek için gön
derilecek birinci sınıf daire reisleri her iş, yahut bir iş için demeçte bulunmaya bakan
larca izinli kılındıklarını gösteren, Başkanlığa yazılmış bir tezkere getireceklerdir.
Bu tezkere, görüşmeden önce Başkanlığa verilir.
Başkan, gelen kimsenin hangi bakanlık adına söz söyliyeceğini Kamutay'a bildirir.
Sayıştay Başkanı ile ikinci başkanları, gereğinde Mecliste açıklamalarda
bulunabilirler.
İki yüz yirmi birinci madde - Türkiye Büyük Millet Meclisi iç idaresi
yönetmeliği
Başkanlık Divanınca kaleme alınacak, tutanak dergilerinin hazırlan
ması, Meclisin iç idaresi, memur ve hizmetlilerinin görevleri, işe alınışları, yük
selmeleri
ve işten ayrılmaları hakkındaki usuller o yönetmelikle gösterilecektir.
İki yüz yirmi ikinci madde - Yürütme işleri hakkında milletvekilleri
Kamutaya dilek önergesi veremezler.
YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kitaplık
İki yüz yirmi üçüncü madde - Kitaplık Komisyonu üyelerinden biri kitaplığı
gözetim altında bulundurur.
Bu gözetim sonucunu bildiren rapor her yıl basılarak üyelere dağıtılır.
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İki yüz yirmi dördüncü madde - Kitaplık Komisyonuna kâtiplik eden
Kitaplık Müdürünün komisyonda danışma oyu alınır.
İki yüz yirmi beşinci madde - Kitap, gazete, dergi, harita ve bu çeşit şeyler
den hangilerinin satın alınacağını komisyon kararlaştırır.
Her milletvekili de satın alma hakkında teklifte bulunabilirse de bu teklifleri
dikkate alıp almamak komisyonun hakkıdır.
İki yüz yirmi altıncı madde - Müdür, kitaplık eldesinin düzenlice defterini
tutmakla ödevlidir ve bundan sorumludur.
Kitaplığın açık olduğu saatlerde ya müdürün, yahut yardımcısının orada
bulunması şarttır.
İki yüz yirmi yedinci madde - Kitaplardan hangilerinin kitaplıktan
çıkarılamıyacağını ve hangilerinin milletvekillerine eğreti verilebileceğini komis
yon kararlaştırır.
Alındısı verilmeden hiçbir kitap kitaplıktan çıkarılamaz.
Komisyonlar diledikleri kitapları incelemek için alabilirlerse de komisyon
odalarından dışarıya çıkaramazlar.
Milletvekillerinin eğreti aldıkları kitaplan en çok bir ayda geri vermeleri şarttır.
Bir ay içinde geri getirilmeyen kitapları müdür bir tezkere ile ister. İstendik
ten sonra bir hafta içinde geri verilmeyen kitaplar, alan milletvekillerine ödetilir.
YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Milletvekilliği belge ve belgileri
İki yüz yirmi sekizinci madde - Meclise katıldıkları gün yeni üyelere Genel
kâtiplikten bir olumluk kâğıdı örneği verilir.
Komisyon seçimlerine yardımı olacak cetvellerin hazırlanabilmesi için bu
kâğıt ertesi güne kadar doldurulup Genel Kâtipliğe geri verilir.
Bu kâğıtta şunlar bulunur :
I - Milletvekilinin adı ve soyadı;
II - Babası ile anasının adları;
III - Doğduğu, oturduğu yer ve doğum tarihi;
IV - Öğrenimi, bildiği diller, varsa uzmanlığı eserleri, ilim rütbeleri;
V - Mesleği ve işigücü;
VI - Yolluklara esas olmak üzere evli olup olmadığı, varsa çocukları.
Tekrar seçilmiş milletvekilleri bu kâğıdı yeniden doldurmasalar da olur. An
cak geçen dönem içinde yeniden olanları eski kâğıda ek olarak yazmalıdırlar.
Bu kâğıtta, milletvekilinin durumunda olabilecek değişiklikleri göstermek
için bir bölme bulunacaktır.
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Her değişiklikte milletvekili bunu olumluk kâğıdına hemen geçirtir ve dönem
sonunda kendisine bunun onanmış bir örneği verilir.
İki yüz yirmi dokuzuncu madde - Milletvekilliği kabul edilen kimsenin, as
lında iki eşyazı olarak yapılmış bulunan seçim tutanaklarından biri, kabul tarihi
de atılarak ve Meclisin büyük mühürü ile mühürlenerek kendisine verilir.
İki yüz otuzuncu madde - Her milletvekiline dönem sonunda, milletvekil
liği ettiği süreyi ve bu süre içinde aldığı ödenekler ile verdiği vergileri ve emek
lilik kesenekleri tutarını gösterir bir tutanak verilir.
İki yüz otuz birinci madde - Her milletvekiline üzerinde fotoğrafı bulunan
ve seçim çevresi ile dönemi yazılı, Meclis Başkanı tarafından imzalanmış, bir
kimlik

cüzdanı

verilir.

Milletvekilleri, şekli Başkanlık Divanınca kararlaştırılmış bir
taşıyabilirler.

gülcük

Törenlerde kullanılacak milletvekilliği belgisi, kenarlarında birer ak çizgi
olan ve üzerinde «Türkiye Büyük Millet Meclisi» sözleri kazılmış madenden bir
plâk bulunan kırmızı bir kordelâ ucuna asılı mineli bir ay ile yıldızdır.
YİRMİ BEŞİNCİ BÖLÜM
Bu tüzüğün dayanakları
İki yüz otuz ikinci madde - Bu Tüzüğün değiştirilmesi, bir, yahut daha çok
maddesinin kaldırılması, bu Tüzüğe bir yahut daha çok madde eklenmesi için
yapılacak teklifler önce Anayasa Komisyonunda incelenir, sonra kanun görüş
meleri usulüne uyularak Mecliste görüşülüp sonuçlanır.
Bu işte yalnız bir görüşme yeter.
Bu tüzük ile bundan sonra yapılacak değişiklikleri Anayasa'nın 35 inci mad
desinde gösterilen şekilde ilâna bağlı değildir.
Bundan sonra yapılacak değişiklikler Meclisçe kabul edilir edilmez, yürür
lüğe girer.
İki yüz otuz üçüncü madde - Bu Tüzük maddelerinin yorumu, kanunların
yorumlanması usulünce olur.
İki yüz otuz dördüncü madde - Eski Meclisi Mebusan Nizamnamei
Dâhilisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23. II. 1338 tarih ve 38, 40, 48, 49,
66, 79, 83 numaralı kararları kaldırılmıştır.
İki yüz otuz beşinci madde - Bu Tüzük kabulünden başlıyarak yürürlüğe girer.
İki yüz otuz altıncı madde - Bu Tüzük Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından yürütülür.
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Tüzük Teklifinin Gerekçesine Bağlı
KILAVUZ
Türkçeden Osmalıcaya
Battal etmek - İptal etmek
Adalet komisyonu - Adliye Encümeni

Bayındırlık - Nafıa

Ad san - Şöhret

Beğenme - Tasvip

Aday - Namzet
Adaylık - Namzetlik
Açıklamalar - İzahat
Açık oy - Açık rey
Açık oylama - Açık rey (istihsali)

Beğenmeme - Ademi tasvip
Belge - Vesika
Belge saklağı - Evrak hazinesi
Belgi - Alâmet, işaret
Belli etmek - Tâyin etmek

Akçalı sorum - Malî mesuliyet

Belli olmak - Taayyün etmek

Aktarma - Münakale (Bütçede)
Alfabe sırası - Hece harfleri tertibi

Bilgilenmek - Malûmat edinmek

Alındı - Makbuz
Andırışma - İltibas
Anmalık - Muhtıra
Arda - Halef
Aylıklı - Muvazzaf (Memur)
Ayniyle - Aynen
Ayrılanı ak [*] - Tasnif etmek
Ayrılayan - Musannif
Ayrışık - Muhalif

Bilgiler - Malûmat
Bilirkişi - Ehlihibre
Birleşim - İnikat
Birleşmek - İttihat etmek
Bölme - Hane
Bulunmadı - Namevcut

Cevaplamak - Cevap vermek
Cezalı - Cezai

B
Bağdaşmak - İttifak akdetmek
Bağlanıklar - Müştemilât

Çağrılık - Davetiye, Davetname

Bağlantılar - Merbutat

Çekinseme - İstinkâf

Başkaldırma - Kıyam

Çekinser - Müstenkif

Basımevi - Matbaa
D

[*] Ayrılamak - Burada sınıflamak şek
line tercih edilmiştir. Çünkü terim olarak
Fransızcanın classifıer kelimesine göre
bulunmuş olan tasnif etmek tâbiri burada
tam yerinde görülmemiştir.

Danışma oyu - İstişarî rey
Değerleme - Takdir
Değişiklikler - Vukuat
Değiştirge - Tadilname
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Denetçi - Murakip

Eksiklik - Noksan

Denetçi üye - Murakip âza

Elde - Mevcut

Denet kutusu - Tatbik kutusu

Eldeki - Mevcut

Denetleme - Murakabe

Elkoymak - Vazıyed etmek

Desteklemek - Terviç ve teyit etmek

Emeklilik - Tekaüt

Dilek önergesi - Temenni takriri

Eslemek - Mutavaat etmek

Dilekçe - İstida

Eşitlik - Tesavî

Dileme - Temenni

Eşyazı - Nüsha

Direnmek - Israr etmek

Etki - Tesir

Disiplin cezaları - İnzibati cezalar

Eyitmek - Hitap etmek

Dışişleri - Hariciye
Dolaysız [*] - Bilâvasıta (Vergiler)
Döşeme - Mefruşat
Duruksamak - Tereddüt etmek
Düzeltge - Tashih varakası
Düzenlice - Muntazam, Muntazaman
Düzenlik - İnzibat, İntizam
Düzenlik bozucu - İntizamı bozan

G

Geçen - Sabık
Geçici olarak - Muvakkaten

Geçerli [**] - Muteber
Genel kâtip - Kâtibi umumî
Genişletmek - Tevsi etmek
Gerçekleme - Tahkik

E

Gerekçeli - Esbabı mucibeli

Edepdışı - Müstehcen

Gerekçe raporu - Esbabı mucibe mazbatası

Eğitim - Tâlim ve terbiye

Gerektirmek - Mucip olmak, intaç etmek

Eğreti almak - İare almak (İstiare etmek)

Geri bırakma - Tehir

Eğreti vermek - İare etmek

Geri bırakmak - Tehir etmek

Ekleme - Munzam

Girimlik - Duhuliye varakası

Eklemek - İlâve etmek

Gizli oy - Gizli rey
Gizli oylama - Gizli rey (İstihsali)

[*] Dolaysız - Vergiler hakkında Fransızcanın direct, indirect tâbirlerini yeni Os
manlıca pek de yerinde olmıyarak
bilâvasıta ve bilvasıta kelimeleriyle kar
şılamıştır. Bunları araçsız ve araçlı şekilde
yanlış olarak Türkçeleştirmektense kav
ramca daha yakın dolaysız vergiler ve
dolaylı vergiler şekillerinin alınması daha
uygun görülmüştür.

[**] Geçerli - Muteber karşılığı alınmış
tır. Bir mânasiyle muteber olmak Türkçede geçer olmak, hükmü olmak demektir.
Anayasa'da geçerliği olmak = hükmü ol
mak karşılığıdır. Burada geçer partisip
şeklinin isim olarak alınıp sıfatlaştırılması
tercih edilmiştir: Değerli, gelirli gibi.
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G ö r e l i [*] - İzafî, Nispî

İ l â n t a h t a s ı - Levha

G ö s t e r m e o y u [**] - İşari rey

İ l k i n - Bidayeten

G ö z e t m e k - Nezaret etmek

İ s n a t l a m a k - İsnat etmek

G ö z l e k e s t i r m e k - Müşahede etmek

İ s t e k - Arzu

G ü l c ü k - Rozet

İ s t e m [*] - Talep

G ü n d e m - Ruzname

İ s t e m k â ğ ı d ı - Talepname

G ü v e n l i k - Emniyet

İş - Husus, madde, mesele
İşe a l m a k - Nasbetmek

H
H a r c a m a l a r - Sarfiyat
H a r f i h a r f i n e - Harfiyen
H a r f i h a r f i n e t u t a n a k - Harfiyen zabıt

İ ş g ü ç - Meşguliyet
İ ş t e n a y r ı l m a k - İnfısal etmek
İ ş t e n ç ı k a r m a k - Azletmek

İ t i r a z c ı - Muteriz
İvedi - Acele, müstacel

H a v a l e e d i l m i ş - Muhavvel

İvedili - Müstacel

H a z ı r l a m a k o m i s y o n u - İhzari Encümen

İ v e d i l i k - Müstaceliyet

H e m e n o r a d a - Filhal

İvedilikle - Müstacelen, Müstaceliyetle

H i z m e t l i - Müstahdem

İzin - Ruhsat, müsaade

H ı s ı m - Akraba
K

I

K a b u l l e m e k - Kabul etmek

i ç i n d e k i l e r - Muhteviyat

K a b u l l e n m e k - Tekabül etmek

İçişleri - Dahiliye

K a ç ı n m a k - İmtina etmek

İ d a r e c i ü y e - İdare âmiri

K â ğ ı t l a r - Evrak
Kağıdişleri M ü d ü r l ü ğ ü - Evrak Müdürlüğü

[*) G ö r e l i - İzafî karşılığı kullanılmıştır.
Türkçede göre kelimesi nispilik ve izafilik =
relative mâna unsurlarını taşıdığı için bu
kavram ailesinin bu tabandan üretilmesi
uygun olacaktır. Netekim burada izafî ek
seriyet = mevcuda göre ekseriyet = göreli
çokluk bahis mevzuudur.
|**| G ö s t e r m e o y u - Gösterme işareti
karşılığı kullanılmıştır. Fakat işarî rey yerine
göstermeli oy değil, şiveye daha uygun
olarak gösterme oyu alınmıştır. Burada
işari = (işaret zamirlerinde olduğu gibi)
demonstratif demektir. Başka mânasiyle
İşaret - belgi kelimesiyle karşılanmıştır.

K a n ı t l ı - Müddellel
K a n m a k - Kanaat hâsıl etmek
K a p s a m a k - İhtiva etmek, şâmil olmak
K a r m a - Muhtelit
K a r ş ı - Aleyhte, aleyhine, aleyhinde
K a r ş ı l ı k o l a r a k - Mukabeleten

K a y ı t l a m a k - Kaydetmek
K a z ı l m ı ş - Hakkedilmiş
[*] İ s t e m - İstek kelimemiz arzu
mânasına geçmiş bulunduğundan hukukî
mânasiyle talep karşılığı istem kullanıl
mıştır.
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K e n d i l i ğ i n d e n - Re'sen
Kesenek

K o v u ş t u r m a - Takibat

K o v u ş t u r m a k - Takip etmek

- Aidat (Katıyat)

K e s i m - Kısım

K o v u ş t u r u c u - Muakkip

K e s i n t i y a p m a k - Keskem (Kıstelyevm

Kusurlama

yapmak)

- Tâlil
K u s u r l a m a k - Tâlil etmek

K i m l i k c ü z d a n ı [**] - Hüviyet cüzdanı

K u t l a m a - Tebrik

Kişi özlüğü

- Şahsiyat

K i t a p l ı k [*j

- Kütüphane

M
M a d e n d e n - Madenî

K ı n a m a - Takbih
Kınamak

Millî E ğ i t i m

- Takbih etmek

I**J - Maarif

Millî S a v u n m a

K ı ş k ı r t m a k - Teşvik etmek

- Millî Müdafaa

K o l l u k işleri - İnzibat

N

K o m i s y o n - Encümen

Nöbetleşe

- Münavebe ile, münavebeten

K o n u - Mevzu
Konudan ayrılmak

- Sadetten çıkmak

K o n u dışı - Sadet harici
Konuya dönmeğe çağrılmak

- Sadede

davet edilmek
K o r d e l â - Hamail
Korumak

O
O l u m l u k [*] - Tercümecihal

- Muhafaza etmek

[**] K i m l i k c ü z d a n ı - Hüviyet, mahiyet,
keyfiyet, kemmiyet, emaniyet gibi
kelimeler arapça zamirlerden yapılmış
mücerret isimlerdir. Zaten bunlardan bir
çoğu osmanlıcada icat edilmiştir. Türkçede de bunun benlik, nitelik, kandalık
gibi benzerleri vardır. Bu türlü isimleri
genişletmek yolunda hüviyet = kimlik kar
şılığı kabul edilmiştir.
[*| K i t a p l ı k - Kütüphane karşılığıdır. Os
manlıcada kitap satılan yer (Librairie)
Kitaphane ve kitap saklanan ve okunan yer
Kütüphane (Bibliotheque) kelimeleriyle
ayırdedilmiştir. Türkçede birinci mânada
Kitabevi yerleşmektedir. İkincisi için de
mekân ismi olarak Kitaplık karşılığı uy
gun görüşülmüştür.

- Tercümeihal varakası
- Musaddak

Olumluk kâğıdı
Onanmış

O n a r m a - Tamir

- Takdir etmek (tahmin etmek)
O y d a ş - Müttefik, mutabık, hemrey
O y l a m a - Reye müracaat
O y l a m a k - Reye müracaat etmek
Oranlamak

[**] Millî e ğ i t i m - Maarif karşılığı alın
mıştır. Eğitmek Türkçede büyütmek,
yetiştirmek, tâlim ve terbiye etmek gibi
geniş kavramlı bir kelime olup Fransız
canın education kelimesini karşılar. Dar
mânasiyle tâlim ve tedris = instruction ise
Anayasa'da öğretim kelimesiyle karşılan
mıştır.

[*1 O l u m l u k - Tercümeihal karşılığı
olarak alınmıştır. Bn kavramın olma,
yetişme mânasına olun mastar ismine tah
sis eki getirilerek kısaca ifadesi düşünül
müştür.
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Oylanmak

- Reye iktiran etmek

Söz k ü r s ü s ü - Hitabet kürsüsü

Oy puslası

- Rey varakası

S ö z ü e d i l m e k - Zikredilmek

S u n u k - Arîza

ö
- Mükellef kılmak

Ödevlemek

Ö ğ r e n i m - Tahsil

Ö l ç ü m l e m e k - Takdir etmek
- Takdim etmek

Öncelemek

Öncelenerek

- Takdimen

- Takdimen

Ö n e l - Mühlet
Ö n e r g e - Takrir
Ö r n e k - Numune
Ö z e t - Hulâsa

- Hulâseten

Özetleyerek
Özlük

- Zatî

Özürsüz

- Mazeretsiz
R

R a p o r - Mazbata (Encümende)
Retlemek

- Reddetmek

S
Sataşılmak
Savcılık

- Tarruz vâki olmak

- Müddeiumumilik

S a v u n m a - Müdafaa
Savunmak

[*] - Müdafaa etmek

Savundurmak
Sayman

- Müdafaa ettirmek

- Muhasip, muhasebeci

Saymanlık

- Muhasebe

Seçim tutanağı

- İntihap mazbatası

S o n u ç l a m a k - İntaç etmek
Sosyal y a r d ı m

Sözcü

- Arapçanın bir müşareket
fiili olan müdafaa kelimesini biz bir
mutavaat mastar ismi gibi ve kendini koru
mak için defetmek, defı'lenmek mânasiyle, yani tedafu yerinde kullanırız. Netekim
bu kelimenin nispet sıfatını da müdafaavî
değil tedafuî şeklinde yaparız. Türkçede
defi kelimesi en doğru olarak savmak fiili
ile karşılanabilir. Bunun meçhul şekli olan
savulmak kelimesini biz hem meçhul, hem
de kendini savmak yerinde mutavaat
mânasiyle kullanmaktayız. Asıl mutavaat
şekli olan savunmak kullanılmıyor. Bunun
tedafu, dolayısiyle müdafaa karşılığı ve
kendini korumak için defetmek, savmak
mânasiyle alınması uygun görülmüştür.
Zaten savaşmak = mücadele etmek, savaş mücadele kelimelerimiz de aynı kökten
gelmektedir. Buna göre Savunma müdafaa (defanse), Millî savunma = Millî
müdafaa (defanse nationale) olacaktır.
Savunmak mastarı aslında lâzım bir fiil ol
makla beraber yerine göre müteaddi olup
mefulünbih sarih olan bazı mutavaat fiil
lerimiz gibi (kendini korunmak, gözünü
budaktan sakınmamak), müteaddi olarak
da (Asker vatanını savunur; Sanık kendini
savundu) kullanılabilecektir.
[*1 S a v u n m a k

Ö l ç ü m - Takdir

Öncelikle

S u n u ş - Mâruzât

- İçtimai muavenet

- Mazbata muharriri

- Mazbata muharriri (Rapporteur) karşılığı alınmıştır. Fransızcada da
rapporter yazmak değil, bildirmek
mânasmdadır. komisyon adına söz söy
leyen kimse mânasiyle Meclis terimi
olarak sözcü tercih edilmiştir.
[**] S ö z c ü
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T
T a m ü y e sayısı

ü

- Mürettep âza adedi

T a n ı k - Şahit

Üzerine

- Hakkında (Söz)

T a r ı m - Ziraat

V

- Tebriye etmek
T e m i z dille k o n u ş m a - Lisan nezaheti
T e k r a r l a y ı c ı - Mükerrir
T e r t i p l e m e k - Tertip etmek, tanzim etmek
Temize ç ı k a r m a k

T e z k e r e - Varaka
Tutanak
Tutanak
Tutanak

Verile e m r i

- İta emri

Veznecilik - Veznedarlık
Y

Yana - Lehte, lehine, lehinde
Yapı - Bina

[*] - Zabıt, mazbata, zabıt varakası
d e r g i s i - Zabıt ceridesi
özeti - Zabıt hulâsası

- Muavenet

Yardım

Y a r d ı m c ı - Muavin

- Medar olmak
- Memnu fiil

Yardımı olmak

T u t a r - Miktar (Baliğ)

Yasak eylem

- Zaptetmek (Zabıt hakkında)
T ü m - Heyeti umumiye (Heyeti mecmua)

Y a s a k l a n m a k - Menedilmek, memnuniyet

Tutmak

- Muhabere etmek
- Tercih etmek

Yazışmak
Yeğlemek

u
Ulaştırma

[**] - Münakalât (Muvasalât)

U y a r m a - İhtar
Uygulama

- Tatbikat

[*] T u t a n a k - Zabıt karşılığı olarak alın
mıştır. Halk dilinde hüccet mânasiyle rast
lanan bir kelimedir. (Bakınız: Tarama der
gisi). Bu itibarla yerine göre aynı kökten
gelen mazbata kelimesini de karşılıyacaktır. İntihap mazbatası = Seçim tutanağı
gibi. Tutanak fiili bugün kullanıldığı şekil
de bir sözü, bir görüşmeyi veya bir vakayı
zaptetmek mânalarına gelecek, zabıt tut
mak ise tutanak yazmak ve tutanak yap
mak gibi başka bir yardımcı fiille teşkil
edilebilecektir.

- Bakanlık adı için
münakalât karşılığı alınmıştır. Bu kelime
ilgili bakanlığın işlerini, yük, yolcu, haber
ulaştırmak (Communication) mânasiyle
daha toplu ifade etmektedir.
[**|

Ulaştırma

Yeğlik - Tercih, rüçhan

- Tercihan
Y e n i d e n k o y m a k - İhdas etmek
Y e n i d e n k u r m a k - İhdas etmek
Y e n i l e m e k - Tekrar etmek
Yeri o l m a m a k - Mahal olmamak
Yeterli - Kâfi
Yeğlikle

Yeterlik - Kifayet
Yetersayı
Yetinmek

- Nisap
- İktifa etmek

Y e t k i l e m e k - Mezun kılmak

- Mahrum kalmak, zayi etmek
- Harcırah

Yitirmek
Yolluk

Y o r u m - Tefsir
Y ö n e t m e l i k - Talimatname
Y ü r ü r l ü k t e - Mer'i

- İcra etmek
- İcra
- İcra

Yürütmek
Yürütme
Yürütüm

z
Zor kullanma

- Cebri muamele

>y
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Bingöl Milletvekili F e r i d u n Fikri D ü ş ü n s e l i n Dahilî N i z a m n a m e ' n i n
T ü r k ç e l e ş t i r i l m e s i n e D â i r T ü z ü k Teklifinin ve T e ş k i l â t ı E s â s i y e E n c ü m e n i
Mazbatasının Meclis'te Görüşülmesi

6 7

(<

BAŞKAN - Tasarının tamamı hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sesleri).
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul edilmiştir.
T. B. M. M.
İÇTÜZÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Meclisin Kuruluşu
Birinci madde - Dönemin ilk toplantısının birinci birleşiminin ilk oturumun
da, daimî Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı üye, geçici olarak, Kamutaya baş
kanlık eder, yahut Kamutay kendine bir geçici başkan seçer.
En genç dört üye geçici olarak kâtiplik ederler.
Milletvekillerinden hangisinin en yaşlı ve hangilerinin en genç olduklarını
önceden inceleyip bulmak işi, görevleri yeni Başkanlık Divanının seçimine kadar
devam eden eski idareci üyelerindir.
Dönem, yenilenme karan verilmezse, dört yıllık seçim süresidir.
Toplantı, her Kasım ayı başından gelecek Ekim ayı sonuna kadar süren Mec
lis yılıdır.
Birleşim, Kamutayın bir gün içindeki toplanmalarıdır.
Oturum, her birleşimin dinlenme ile aralanan kesimlerinden her biridir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci madde - Geçici başkanlık divanı kurulduktan sonra, milletvekilleri,
Anayasanın 16 nci maddesi gereğince ve seçim çevrelerinin alfabe sırası ile andiçerler.
Andiçme, Anayasa'daki and metnini kürsüden yüksek sesle okumaktır.
Meclise sonradan katılan milletvekilleri de, ilk bulundukları oturumda andiçerler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü madde - Andiçme töreni ardınca daimî başkanlık divanı seçilir.

67 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VII, Toplantı: 2, Cilt: 16, Kırk birinci birleşim,
37-63 ss.

I1.IV.1945,
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BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dördüncü madde - Başkanlık Divanının görevi bir toplantı içindir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Beşinci madde - Başkanlık Divanı:
I - Başkan;
II - Üç başkan vekili;
III - Enaz ikisi nöbetleşe Kamutayda bulunmak üzere altı kâtip;
IV - Üç idareci üyeden kurulur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Altıncı madde - Başkanlık Divanı gizli oy ve saltçoklukla seçilir. Saltçokluk
bulunmazsa, aynı usul ile, ikinci defa seçim yapılır.
Bunda da saltçokluk bulunmazsa, en fazla oy kazanmış olanlar arasından, is
tenilen sayının iki misli ayrılarak, bunlar için üçüncü defa oylama yapılır.
Bunda göreli çokluk yeter.
Oylarda eşitlik olursa, adçekme yapılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yedinci madde - Başkan, başkanvekilleri, kâtipler ve idareci üyeler için ay
rı ayrı oylama yapılır.
Oy pusulalarına başkan için bir, başkanvekilleri için üç, kâtipler için altı,
idareci üyeler için üç ad yazılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sekizinci madde - Başkanlık Divanının seçimi ardınca Cumhurbaşkanının
seçimine başlanır.
Cumhurbaşkanı gizli oy ve saltçoklukla seçilir.
Bu seçimde oyları ayrılamak için adçekme ile dokuz milletvekili ayrılır. Bun
lar ayrılamayı Kamutay salonunda açık olarak yaparlar.
Meclis Başkanı seçim sonucunu Kamutaya bildirir ve Cumhurbaşkanı seçilen
kimseyi, orada ise başkanlık kürsüsüne çağrır.
Cumhurbaşkanı Başkanlık kürsüsüne çıkıp Anayasa'nın 38 inci maddesi
gereğince ve yüksek sesle andiçer.
Ondan sonra kürsüyü Meclis Başkanına bırakır.
O da hemen birleşime son verir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dokuzuncu madde - Cumhurbaşkanı, seçimi sırasında hazır değilse, Meclis
Başkanı seçim sonucunu Kamutay'a ve seçilen kimseye bildirir.
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Cumhurbaşkanı geldikte yukarıda gösterildiği üzere andiçer.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Onuncu madde - Her toplantı başında başkan seçilinceye kadar, önceki top
lantıdaki eski başkanvekillerinden en yaşlısı geçici olarak Kamutay'a başkanlık
eder.
Eski kâtipler de geçici olarak, kâtiplik ederler. Geçici başkan, yoklama yapar.
Yetersayı varsa ve Cumhurbaşkanı o gün söylevini verecekse, kürsüye çıkar
ve oturumu açarak yılbaşı söylevini verir.
Ondan sonra başkanlık kürsüsünü geçici başkana bırakır.
Bunun ardınca Başkanlık Divanının seçilmesine başlanır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
On birinci madde - Cumhurbaşkanının söylevini, Anayasa'nın 36 nci mad
desine göre Başbakan okuyacaksa, söz kürsüsünden okur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
On ikinci madde - Törenli oturum, her toplantının başında ve Anayasa'nın
25 inci maddesi gereğince seçim yenilenmesi üzerine, Kasım ayının birinci
gününden önceki olağanüstü toplantının başında yapılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Seçim Tutanakları
On üçüncü madde - Başkanlık Divanı (ve gerekiyorsa Cumhurbaşkanı)
seçildikten sonra, Başkan, seçimleri şikâyet ve itiraza uğramıyanların bu Tüzüğe
ekli örneğine uygun seçim tutanaklarını Kamutayın onamasına sunar. Onama, ad
ları birer birer okunarak gösterme oyu ile yapılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
On dördüncü madde - Meclis Başkanı, seçimleri şikâyet ve itiraza uğrayan
ların tutanaklarını ve örneğine uygun olmayan tutanakları, Kamutayın adçekme
ile ayıracağı 30 kişilik (tutanakları inceleme komisyonu)na havale eder.
Bu komisyon o dönem içinde bu türlü işler çıkınca, onlar da bakar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
On beşinci madde - Komisyon adçekme ile beşer kişilik hazırlama komis
yonlarına ayrılır.
Her hazırlama komisyonu gizli oyla bir başkan ve Sözcülük de yapacak bir
kâtip seçer.
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İnceleme komisyonu başkanı, her hazırlama komisyonunun inceliyeceği
kadar seçim tutanaklarını adçekme ile ayırır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
On altıncı madde - Hazırlama komisyonu İnceleme komisyonu Başkanlığı
eliyle her türlü incelemelerde bulunmıya yetkilidir.
Komisyon bütün belgeleri ve haberleşmeleri inceliyebilir ve Hükümetin olan
ca gerçekleşme araçlarına başvurabilir.
İncelemelerden sonra, iş oya konur ve raporu hazırlanarak inceleme komis
yonuna verilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
On yedinci madde - İnceleme komisyonu kendiliğinden, yahut, hazırlama
komisyonlarının raporlarında gördüğü kusurlama sebeplerini inceleyerek tamüye
sayısının saltçokluğu ile bir karar verir ve raporunu Kamutay'a gönderir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
On sekizinci madde - Milletvekilliği kusurlanan kimsenin hazırlama ve in
celeme komisyonlarında ve Kamutayda kendini savunmak veya başka bir millet
vekiline savundurmak, hakkıdır.
Bu hak hiçbir türlü kayıtlanamaz.
Görüşmeden sonra Kamutay kararını verir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
On dokuzuncu madde - Seçim tutanakları incelenen milletvekilleri, kendi
haklarındaki oylamaya katılamazlar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yirminci madde - Seçimi incelenen milletvekili milletvekilliğinden çekilebilir.
Şukadar ki, bu çekilme, seçim tutanağının incelenmesine engel olmaz.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yirmi birinci madde - Seçim tutanağı Kamutayca retlenen milletvekilinin
yerine bir yenisinin seçilmesini, başkanlık yetkili makama yazar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonlar
Yirmi ikinci madde - Her toplantının başlangıcında görevleri ertesi toplan
tıya kadar sürmek ve üyeleri Kamutayca göreli çoklukla seçilmek üzere, on dokuz
komisyon kurulur.
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Meclis görevleri ile karşılıklı komisyonlar:
1. Anayasa Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
İçtüzük işleri bu komisyona havale olunur.
2. Dilekçe Komisyonu (25 üye, iki aylıklı kâtip);
3. Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu (10 üye, bir aylıklı kâtip);
4. Meclis Kitaplığı Komisyonu (5 üye, bunlardan birini Başkanlık divanı
idareci üyeler arasından ayırır. Bu komisyona Kitaplık Müdürü kâtiplik eder);
5. Sayıştay Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
Bütün Hükümet hizmetleri ile karşılıklı komisyon:
6. Bütçe Komisyonu (35 üye, bir kalem müdürü ile yardımcısı, bir Başkâtip,
yardımcısı ve bir memur) bu komisyon kendine bir de Başkan vekili seçer.
Genel bütçe raporunu yazmak ve savunmakla ödevli bir sözcüden başka bu
komisyon bir veya ayrı ayrı dairelerin bütçe raporlarını yazmak ve savunmakla
ödevli özel sözcüler de seçebilir.
Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlar (Alfabe sırasiyle);
7. Adalet Komisyonu (25 üye, bir aylıklı kâtip);
8. Bayındırlık Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
9. Dışişleri Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
10. Ekonomi Komisyonu (30 üye, bir aylıklı kâtip);
11. Gümrük ve Tekel Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
12. İçişleri Komisyonu (30 üye, bir aylıklı kâtip); bu komisyon gerektiğinde
bir başkan vekili de seçer;
13. Maliye Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
14. Millî Eğitim Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
15. Millî Savunma Komisyonu (25 üye, bir aylıklı kâtip);
16. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
17. Tarım Komisyonu (25 üye, bir aylıklı kâtip);
18. Ticaret Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);
19. Ulaştırma Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip).
Gerekli görülürse Komisyonların üyeleri Kamutay'ca daha çok veya daha az
olarak seçilir.
Yukarıdaki komisyonlarla karşılanmıyan dairelerle ilgili tasanlar ve teklifler,
akçalı işlerden iseler, Bütçe ve Maliye komisyonlarında, bundan başka bütün
tasarılar ve teklifler İçişleri komisyonunda görüşülür.
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BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yirmi üçüncü madde - Komisyon seçimlerine yardımı olmak üzere, Millet
vekillerinin, olumluk kâğıtlarından anlaşılan, uzmanlık ve mesleklerini gösterir
bir cetvel Başkanlıkça bastırılıp üyelere dağıtılır ve ilân tahtasına asılır.
Milletvekilleri komisyonlara adaylıklarını koyabilirler.
Adayları gösteren cetvel de Başkanlıkça bastırılıp üyelere dağıtılır ve ilân tah
tasına asılır.
Kamutay'da komisyon seçimleri bu cetvellerin dağıtılmasından ancak dört
gün sonra başlar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yirmi dördüncü madde - Bir komisyonda kapalı oturum yapılmasını ilgili
Bakan, yahut komisyon üyelerinin üçte biri isteyebilir.
Kapalı oturumda komisyon üyelerinden ve bakanlardan başkası bulunamaz.
Kapalı oturum yapılması, görüşmelerin sır olarak saklanmasına söz verilmek
demektir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yirmi beşinci madde - Kamutay gerekli görürse komisyon üyelerinin
sayısını geçici olarak artırabilir. Karma, yahut geçici komisyonlar da kurar.
Bu çeşit komisyonların görevi, kendilerine verilen işin sonuçlanmasına kadar sürer.
Karma komisyonlara, tüzükteki numara sırasına göre önde gelen komisyon
başkanı başkanlık ve sözcüsü de sözcülük eder.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yirmi altıncı madde - Her komisyon, kendine gizli oyla bir başkan, bir söz
cü, bir de kâtip seçer.
Bir komisyonda, belli bir iş için, gerekirse özel bir sözcü seçilir.
Aylıklı kâtipler, Meclis Başkanının karariyle, birden fazla komisyona, kâtip
lik edebilirler.
Komisyon reisi özürlü olur veya bulunmazsa, sözcü kendisine vekillik eder,
veya ayrıca bir başkan vekili seçilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yirmi yedinci madde - Bir komisyon, kendisine havale edilmiş tasarı veya
teklife bakmak başka bir komisyonun işi olduğu fikrinde bulunursa, gerekçelerini
bildirerek, tasarı veya teklifin o komisyona havale edilmesini istiyebilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Yirmi sekizinci madde - Bir komisyon kendisine havale edilmiş tasarı veya
teklif, yahut herhangi bir mesele için, raporu sonra yine kendisince yazılmak
üzere, daha önce bir başka komisyonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli görürse,
tasarı veya teklifin o komisyona havale edilmesini istiyebilir.
Bunun gibi, bir komisyon başka bir komisyona havale edilmiş bir tasarı veya
teklif, yahut herhangi bir mesele için düşüncesini bildirmek üzere, o tasarı veya
teklifin kendisine havale edilmesini isteyebilir.
Böyle hallerde ilgili her iki komisyon oydaş iseler, Meclis Başkanı gereğini
yerine getirerek, bunu ertesi oturumda Kamutaya bildirir.
İki komisyon arasında uyuşmazlık çıkarsa, başkanlıkça Kamutaya bil
dirilerek, mesele görüşme yolu ile çözülür.
Düşüncesi sorulan komisyonun raporu, ötekiler gibi basılır ve üyelere
dağıtılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yirmi dokuzuncu madde - Komisyonlar kendilerine havale edilmiş işleri
incelemekten başka bir işle uğraşamazlar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Otuzuncu madde - Komisyonlar Meclis yapılarında ve kendilerine ayrılan
odalarda toplanırlar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Otuz birinci madde - Komisyon gündemleri komisyonlarca hazırlanır ve bir
gün önce bütün Bakanlara ve milletvekillerine ilân olunur.
Bununla beraber ivedi bir iş çıkarsa, Meclis Başkam veya komisyon başkanı
özel yollarla da komisyonu toplıyabilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Otuz ikinci madde - Üyelerin en az üçte biri hazır bulunmadıkça, komisyon
lar toplanamaz ve oylama yapamaz.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Otuz üçüncü madde - İvediliği Kamutayda kararlaştırılmış olanlardan baş
ka işlerin görüşülmesine, ancak kırk sekiz saat sonra başlanır.
Kamutayda görüşülen bir kanunun komisyona geri verilmiş bir yahut daha
çok maddesinin görüşülmesi bu hükmün dışındadır.
Verilen kâğıtlar, komisyon üyelerinden beşi isterse, yahut başkan uygun
bulursa, komisyonca bastırılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
544
TBMM KUTUPHANESI

Otuz dördüncü madde - Her komisyonun görüşmeleri özetlenerek tutulur.
Şu kadar ki komisyon karar verirse, harfi harfine tutanak da yapılır.
Üyelerin adları tutanak dergisine konur. Bu tutanağı üyeler imzalarlar.
Komisyon raporlarını, başkan, sözcü ve kâtiple görüşmede hazır bulunan
üyeler de imzalar.
Komisyonlar raporlarını Meclis Başkanlığına verirler.
Başkanlık bu raporları hemen bastırıp üyelere dağıttırır.
Böylece basılıp dağıtılmıyan raporlar Kamutayda görüşülemez.
Kamutay, raporların Resmî Gazete ile yayılmasına da karar verebilir.
Komisyon raporları Başkanlığa verildikçe, doğrudan doğruya tutanak der
gisine ve gündeme geçer ve ilân tahtasına asılır.
Bu iş için üyeler itirazda bulunursa, bunun görüşülecek başka maddelere yeğ
lenerek Kamutay tarafından çözülmesi gerektir.
Kendisinin ayrışık kaldığı raporda yazılmış olmadıkça, imzalamış olduğu bir
rapora karşı komisyon üyelerinden biri söz söyliyemez ve sözcüden bir şey soramaz.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Otuz beşinci madde - Bir tasarı veya teklifi, Kamutayda başlıca ilgili komis
yon savunur.
Başka veya birden fazla komisyonda aynı tasarı veya teklif görüşülmüş,
raporu da yazılmış ise, o komisyonlar yalnız kendileri ile ilişikli madde veya
kısımları savunurlar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Otuz altıncı madde - Komisyonlara havale olunan bir tasarı veya teklifin,
verildiği günden en geç bir buçuk ay içinde Kamutay'a gönderilmesi gerektir.
Komisyon bu süre içinde görüşmeyi sonuçlayamazsa, gerekçesini Kamutaya
bildirir.
Böyle yapılmazsa, tasarı veya teklifin doğrudan doğruya gündeme alınmasını
istemek, Hükümetin veya sahiplerinin hakkıdır.
Bir komisyon tarafından başka bir komisyona havale olunan mesele on gün
içinde başarılmalıdır. Buna imkân olmazsa, gerekçesi bildirilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Otuz yedinci madde - Komisyonlar kendilerine havale edilmiş tasarı veya
tekliflerin, ilk önce, Anayasa'nın metnine ve ruhuna aykırı olup olmadığını in
celemek ödevindedirler.
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Bir tasarı veya teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu görürlerse, gerekçesini
açıkça bildirerek maddelerinin görüşülmesine geçmeden onu reddederler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Otuz sekizinci madde - Komisyonlar bütün bakanlıklarla doğrudan doğruya
yazışabilirler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Otuz dokuzuncu madde - Bir milletvekili ikiden fazla daimî komisyona üye
olamaz.
Bütçe Komisyonu üyeleri bir başka komisyona seçilemezler.
Başkanlık Divanı üyeleri komisyonlara seçilemezler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kırkıncı madde - Komisyonlar, bakanları ve uzmanları çağırmıya yetkilidir
ler.
Çağrılan bakan bulunamıyacaksa, adına söz söyliyecek yüksek memurlardan
birini bulundurur.
Bir kanun teklifinde bulunanlar, tekliflerini inceliyecek komisyonda hazır
iseler ve fikirlerini bildirmek isterlerse, komisyon kendilerini dinlemek zorundadır.
Teklif sahibi yoksa, çağrılır.
Gelmezse, komisyon işi sonuçlayarak, bunu raporuna yazar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kırk birinci madde - Her milletvekili, üyesi olmadığı bir komisyonun bel
gelerini görüp okuyabilir ve oturum gizli değilse, görüşmelerine katılabilir.
Şu kadar ki, orada oy veremez.
Bir komisyon kendi üyesi olmıyan milletvekillerine düşüncelerini öğrenmek
için başvurabilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kırk ikinci madde - Bir dönem içinde, geçen bir komisyonun yazdığı
raporu, onu kabullenen yeni komisyon savunur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kırk üçüncü madde - Komisyonlar Meclisin araverme sırasında, Kamutay
kararı ile, belli işleri görüşmek üzere toplanabilirler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kırk dördüncü madde - Raporu görüşülen bir komisyonun üyeleri yahut
komisyon adına savunma ile yetkili sözcü veya bir üye Kamutay salonunda,
komisyonlara ayrılan masanın başında bulunurlar.
546
TBMM KUTUPHANESI

Yetersayı olmazsa, komisyon adına söz söyleyen kimse yalnız işin komisyona
geri verilmesini teklif edebilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kırk beşinci madde - Özürsüz veya habersiz birbiri ardınca dört birleşimde
hazır bulunmıyan üyeler, komisyonca çekilmiş sayılabilirler.
Bu halde yenileri seçilmek üzere mesele Meclis Başkanlığına bildirilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kırk altıncı madde - Bir komisyonda söz kesilir, kişi özlüğü ile uğraşılır ve
düzenliği bozacak hareketlerde bulunulursa, komisyon başkanı gerektiğinde otu
ruma ara verir ve meseleyi Meclis Başkanına bildirir.
Meclis Bakanı bu gibi düzenlik bozucu hareketlerinden dolayı şikâyet olunan
milletvekiline uyarma cezası verir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kırk yedinci madde - Komisyonların gördükleri işler hakkında yılda en az
iki defa Genel Kâtiplik tarafından bir rapor yazılıp Meclis Başkanlığına sunulur.
Başkanlıkça bu raporlar bastırılarak milletvekillerine dağıtılır ve Resmî
Gazete ile de yayılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kırk sekizinci madde - Komisyonların kâğıtları, belgeleri ve tutanakları,
bunlarla ilişikli tasarı ve teklifler üzerine Kamutayca karar verildikten sonra,
meclisin belge saklağına konur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kırk dokuzuncu madde - Sayıştay komisyonu, Kesinhesap Kanunu Tasarısı
ile, dairelerin harcamaları ve yüklenmeleri hakkında her üç ayda bir Sayıştay
tarafından verilecek raporları inceler.
Bu incelemelerin sonucunu gösteren rapor bastırılarak milletvekillerine dağıtılır.
Bu raporlar, Kamutayca görüşülüp karar bağlanır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ellinci madde - Anayasa'nın 82 nei maddesi gereğince gerek kendileri,
gerek kamu ile ilgili olarak, kanunlara ve tüzüklere aykırı gördükleri işlerle, bir
hakkın yerine getirilmemesinden, yahut savsanmasından şikâyette bulunan Türk
lerin dilekçelerini ve bu türlü telgrafları, Meclis Başkanı numaralatıp özel bir def
tere kayıtlattıktan sonra, geciktirmeksizin Dilekçe Komisyonuna havale eder.
Bununla beraber başka bir komisyonda incelenmekte bulunan bir teklif ile
ilişildi dilekçeler, Başkanlıkça, doğrudan doğruya o komisyona havale olunur.
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Dilekçe Komisyonu da böyle bir havalede bulunabilir. Dilekçiye bir alındı
verir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Elli birinci madde - Meclise verilecek dilekçeler, sahibi tarafından imzalan
mış olmak, adı sanı ve oturduğu yer gösterilmek ve bir kaç imzalı ise, en az
birinin oturduğu yer açıkça yazılmış olmak gerekir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Elli ikinci madde - Dilekçeler bir milletvekili eliyle de sunulabilir.
Bu halde o milletvekili kendi eliyle verildiğini yazarak dilekçenin altına im
zasını koyar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Elli üçüncü madde - Komisyon:
I - İlkin Hükümete, Danıştaya, mahkemelere ve Sayıştaya verilmesi gereken
dilekçeleri ilgili makama gönderir;
II - Gerek doğrudan doğruya yürütümün son kararına itiraz eden ve bundan
şikâyet eden kâğıtları, gerek ilgili makamlardan gelen cevapları gündemine alır;
III - Dilekçenin bir komisyona havale edilmesi gerekiyorsa, bunu yapar;
IV - Herhangi bir işlem yapmanın yeri olmayan dilekçeler hakkında bu yolda
karar verir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Elli dördüncü madde - Cezanın affedilmesi veya hafifletilmesi hakkındaki
dilekçeleri ya hüküm giymiş olanlar, yahut bunların hısımları ve dostları sunabilir.
Bunlann görüşülmesinde Adalet Bakanının veya göndereceği daire reislerin
den birinin bulunması şarttır.
Dilekçeler dikkate alınmak değerinde ise, bir teklif karan ile beraber, Adalet
Komisyonuna gönderilir.
Bu komisyon, gerekli görürse, bir kanun teklifi ile meseleyi Kamutaya sunar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Elli beşinci madde - Anayasa'nın 82 nci maddesinin son fıkrası gereğince
kişilerle ilgili işlerde, her dilekçenin sonucu sahibine yazılı olarak bildirilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Elli altıncı madde - Meclise sunulan dilekçeler hakkında her hafta komis
yonca, dilekçelerin numarası, sahip veya sahiplerinin adı sanı, oturduktan yer ve
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dilekçelerinin özetleri ile verilen kararları ve bunların gerekçelerini gösterir bir
cetvel yapılarak basılır ve bütün bakanlıklarla milletvekillerine dağıtılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Elli yedinci madde - Her milletvekili, cetvelin dağıtılması gününden baş
layarak bir ay içinde, Dilekçe Komisyonunun bu dilekçe hakkında verdiği karar
ne olursa olsun, bunun Kamutayca incelenmesini ve görüşülmesini istiyebilir.
Bu halde komisyon o dilekçe için rapor yazıp sunmak ödevindedir.
Bu süre geçtikten sonra komisyon kararları kesinlesin
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Elli sekizinci madde - Kamutayın görüşmesine sunulan dilekçeler hakkında,
gerekirse, ilgli bakan yahut yollayacağı memur dinlendikten soma, oya başvurulur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Elli dokuzuncu madde - Bakanlar kendilerine gönderilen dilekçelerle, bun
lar üzerine komisyonca verilen kararlar hakkında yaptıkları kovuşturmaları ve
kendi kararlarını en geç iki ayda komisyona bildirirler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Altmışıncı madde - Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu, Kamutayca
kabul olunan Meclis bütçesi ile buna bağlı bütçelerin uygulanmasını gözetir.
Komisyon incelemelerinin sonunu Kamutaya bildirir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Altmış birinci madde - Bütün verile emirlerini, komisyonca denetçi seçilen
bir üye, harcanmadan önce vize eder. Bu yapılmadıkça saymanlık hiçbir ödemede
bulunmaz.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Altmış ikinci madde - İdareci üyeler tarafından tutulan eşya ve elde defter
leri komisyona sunulur.
Komisyon, eldeki eşyayı kendi teftişliyerek ve defterleri inceliyerek raporunu
Kamutaya sunar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Altmış üçüncü madde - Komisyon, her yılın sonunda geçen yıl bütçesinin
kesin hesabını kamutaya sunar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Altmış dördüncü madde - Meclis toplantı halinde iken komisyon üyeleri
hep birlikte, değilken denetçi üye, gün ve saat bildirmeden saymanlığı ve vezneyi
teftişler.
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Teftişin sonucu hemen orada bir tutanağa geçirilir.
Bu teftişleme yılda altı defadan az olamaz.
Bu sırada bütün işler durdurulur.
Gerektiğinde teftiş sonucu Kamutaya haber verilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Altmış beşinci madde - Komisyonun denetçi üyesi araverme zamanlarında
Başkentte bulunur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kanun tasarıları ve teklifleri, gerekçe raporları
Altmış altıncı madde - Hükümetçe Meclise sunulan kanun tasarıları bütün
Bakanlarca imzalanmış olmak gerektir.
Her kanun tasarısı, kanunu yürütmekle görevli bakanlarca hazırlatılan bir veya
birkaç gerekçe raporu ile birlikte Meclis Başkanlığına gönderilir veya verilir.
Bu raporda, önce tasarının tümü, sonra maddeleri hakkında bilgiler verilir.
Gerekçe raporunda kaldırılması veya eklenmesi istenilen hükümlerin neler ol
duğu ve neden kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi gerekli görüldüğü
açıkça gösterilmek şarttır.
Raporlarda açık ve kanıtlı belgeler, gerektiğinde istatistik bilgileri bulun
malıdır. Böyle olmıyan raporlar, ilgili komisyonca gerekli görülürse, eksikleri
tamamlanmak için Başkanlık tarafından Hükümete geri verilir.
Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyonlara doğrudan doğruya havale eder ve
bunu tutanak dergisine ve ilân tahtasına yazdırır.
Bu havaleye bir milletvekili itiraz etmek isterse oturum başında söz alır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Altmış yedinci madde - Milletvekillerince verilen kanun tekliflerinde bir
veya daha çok imza bulunabilir.
Kanun teklifleri de, yukarıki maddede gösterildiği üzere yazılmış bir gerekçe
raporu ile birlikte Başkanlığa gönderilir veya verilir.
Şartlarına uymayan teklifleri, sahiplerine tamamlatmak, ilgili komisyonların
hakkıdır.
Kanun teklifleri de, kanun tasarıları gibi, Başkanlıkça komisyonlara doğrudan
doğruya havale edilir.
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Bu havalelere edilecek itirazlar için de yukarıki madde hükümlerine uyulmak
gerektir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Altmış sekizinci madde - Hükümet veya teklif sahibi, verilen kanun tasarı
veya tekliflerini, gündeme konmadan önce ve Kamutaya bildirilmek şartı ile, geri
alabilir.
Şukadar ki, bu tasarı veya kanun tekliflerini başka bir milletvekili veya ilgili
komisyon kabul edecek olursa, görüşme devam eder.
Bu tasarı veya teklifler gündeme konmuşlarsa, geri alınmaları Kamutayın
karar vermesine bağlıdır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Altmış dokuzuncu madde - Gerek seçim yenilenmesine karar verilmesi,
gerek dönemin sona ermesi dolayısiyle Meclis yenilendiğinde geçen Meclisçe
daha kabul edilmemiş, yahut yalnız birinci görüşmesi yapılmış bulunan, veya oy
lamada çokluk bulmadığı için haklarında ikinci defa oylama yapılmak gereken
bütün kanun tasarı ve teklifleri yeni Meclis için hükümsüzdür.
Bu gibi belgeler Hükümetin, yeni komisyonların veya on milletvekilinin is
temi üzerine Başkanlıkça komisyonlara verilir.
Komisyonlar bu belgeleri olduğu gibi veya değişiklik yaparak kabul edebilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İvedilikle ve öncelikle görüşme
Yetmişinci madde - Bir kanun tasarısı veya teklifi hakkında ya sunulurken,
yahut birinci görüşülmesinden önce Hükümet, teklif sahibi veya ilgili komisyon
ivedilik kararı isteyebilir.
Bir tasarı veya teklifin yalnız bir defa görüşülmesiyle yerinilmek için Mec
lisin kabul edeceği esaslı bir sebep olmadıkça, ivedilik kararı verilemez.
İvedilik kararını isteyenler, gerektiğinde bu kararın geri alınmasını da is
teyebilirler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ecilmiştir.
Yetmiş birinci madde - İvedilik kararı yazılı olarak istenmek ve bu istemin
içinde yukarıki maddede gösterilen şartlar bulunmak gerektir.
İvedilik teklifi başkanca oya konarak, görüşmesiz, gösterme oyu ile kabul
edilir veya reddedilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Yetmiş ikinci madde - İvediliğine karar verilen tasarı veya teklifler yalnız
bir defa görüşülür.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yetmiş üçüncü madde - İvedilik kararından sonra Hükümet veya komis
yonun yazılı istemi üzerine, Meclis o tasarı veya teklifin öteki işlere öncelenerek
görüşülmesine karar verebilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yetmiş dördüncü madde - Bir kanun tasarısı veya teklifinin gündemde
bulunan öteki maddelere öncelenerek görüşülmesi istendikte, bunun gerekçesi
bildirilmelidir.
Öncelikle görüşülmeyi, yalnız Hükümet veya bir komisyon isteyebilir.
Bu istem, yazılı olmak şarttır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yetmiş beşinci madde - Bir kanun tasarısının veya teklifinin sadece, hemen,
yahut öncelenerek görüşülmesi için verilen karar, ivedilik kararı sayılmaz. Bun
dan ötürü iki defa görüşülmesi gerektir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yetmiş altıncı madde - Bir kanun tasarısının veya teklifinin beş günden ön
ce ikinci defa görüşülmesini, ancak Hükümet veya ilgili komisyon, gerekçesini
bildirerek ve yazılı olarak isteyebilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yetmiş yedinci madde - Kamutayca retlenen tasarı veya teklifler aynı top
lantıda bir daha Meclise sunulamaz.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Gündem
Yetmiş sekizinci madde - Gündem şöyle tertiplenir :
I - Başkanlık Divanının Kamutaya sunuşları;
II - Sorular ve gensorular;
III - Yeğlikle görüşülmesine karar verilen işler;
IV - İvedilik kararı verilen işler;
V - İki defa görüşülecek işler;
3, 4 ve 5 inci fıkralardaki işler komisyonlardan başkanlığa gelme sırası ile
görüşülür.
Şu kadar ki, Meclis bu konuda ayrıca bir karar da verebilir.
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Gündem, bir gün önce Başbakanlığa ve bütün bakanlıklara bildirilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yetmiş dokuzuncu madde - İçlerinde kutlama, teşekkür, değerleme, dileme
gibi şeyler bulunan sunuklarla telgraflar ilan tahtasına asılır ve harfi harfine yahut
özetlenerek yahut sadece sözü edilerek tutanak dergisine geçer.
Başkanlık Divanı, uygun bulursa, bunları Meclis adına cevaplar.
Bu kâğıtlardan Meclise sunulmasını uygun bulduklarını, başkan, birleşimin
başında kâtiplerden birine okutur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Birleşimler
Sekseninci madde - Meclis, başka türlü karar vermedikçe yahut Başkanlık
tarafından doğrudan doğruya veya Hükümet tarafından yerine Başkanlık yoluyla
çağrılmadıkça ve araverme zamanına rastlamazsa Kamutay, pazartesi, çarşamba
ve cuma günleri birleşim yapar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Seksen birinci madde - Başkan, saatinde Kamutayı açar ve görüşmelerin
sonunda kapsar.
Tam üye sayısının yarısından bir fazlası hazır bulunmadıkça görüşmeye başlanamaz.
Yetersayı olup olmadığında Başkanlık Divanı duruksar veya üyelerden beşi
sözle veya yazılı olarak yetersayı olmadığını ileri sürerse, yoklama yapılır.
Yetersayı yoksa, Başkan görüşmeye başlanmayacağını bildirerek veya son
radan yetersayı bulunmak ihtimali varsa, birleşimi bir saat öteye bırakarak
Kamutayı kapar.
Kamutay o gün açılmazsa, ertesi birleşim için belli günde yine o gündemle
toplanır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Seksen ikinci madde - Yoklama, divan kâtiplerinden birinin ad defterini
yüksek sesle okuması ve üyelerin (burada) demeleri ile yapılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Seksen üçüncü madde - Bir milletvekilinin gündem dışında bir diyeceği
olursa, kendisine söz verilmesi başkanın ölçümüne bağlıdır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Seksen dördüncü madde - Hiçbir milletvekili adını yazdırmadan, yahut, bir
leşim sırasında Başkandan izin almadan söz söyleyemez.
Söz kürsüden söylenir ve Kamutaya eyitilir.
Bir milletvekilinin pek kısa bir diyeceği olursa, Başkan ona bulunduğu yer
den söz söylemek iznini verir.
Bu halde o milletvekili Başkana eyitir.
Gündemde olmayan işler için kâtipler söz istemi yazamazlar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Seksen beşinci madde - Söz, isteme ve yazılma sırasına göre verilir.
Kamutay isterse, görüşülen meseleler için yana veya karşı yahut üzerine,
nöbetleşe söz söylenilmek kararlasın
Başkan söz alanların adlarını sırasiyle Kamutaya bildirir.
Komisyon adına söz istediklerinde, başkan veya sözcüler sıraya bağlı değildir.
Son söz milletvekillerinindir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Seksen altıncı madde - Bir milletvekili söz sırasını bir başka aıkadaşına
bırakabilir.
Sözünü arkadaşına bırakan milletvekilinin onun nöbetinde söz söylemek hak
kıdır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Seksen yedinci madde - Hükümet adına düşüncesini bildirmek üzere Baş
bakan, yahut, onun yetkilediği bir bakan veya birinci sınıf daire reislerinden biri,
her görüşmenin başından sonuna kadar hazır bulunur.
Bundan başka bir bakanlıkla ilgili bir tasan veya teklif görüşüldüğü şuada, o
bakanm veya adına gelen birinci smıf daire reislerinden birinin hazır bulunması şarttır.
Bulunmazlarsa görüşme, bir defa için, gelecek birleşime bırakılır,.
Bakanlar yahut Hükümet adına gönderilen birinci sınıf daire reisleri, komis
yon başkan ve sözcülerinden önce ve sıraya bağlı olmaksızın söz isteyebilirler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Seksen sekizinci madde - Kürsüden yazılı söylev okunmak veya kâtibe
okutmak olur.
Fakat okuma süresi yirmi dakkayı geçemez.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Seksen dokuzuncu madde - Görüşmenin yeri olmadığı, gündeme yahut bu
tüzük hükümlerine uymaya çağrılma, öncelik ve geri bırakılma hakkındaki teklif
ler, asıl meselelerden önce gelir.
Böyle bir teklif olursa, ancak, yana ve karşı iki milletvekili, on beşer dakkayı
aşmamak üzere, söz söyleyebilirler.
Sonunda oylama yapılmak gerekirse, mesele gösterme oyu ile çözülür.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Doksanıncı madde - Başkan, meseleler görüşülür ve oya konurken, yana ve
karşı, fikrini asla açığa vuramaz.
Yalnız meseleler oya konuldukta, o da oy verir.
Bu görüşmeye katılmak isterse, yerini öteki başkanlardan birine bırakarak söz
kürsüsüne iner ve ancak görüşülen madde veya mesele oylandıktan sonra tekrar
yerine çıkar.
Fakat bu tüzüğün uygulanışı dolayısiyle söz söyliyecekse, yukarıdaki fıkra
hükümleri yürümez.
Söz isteyen kâtipler de bu usule uyarlar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Doksan birinci madde - Kamutayda söz kesmek, kişi özgürlüğü ile uğraş
mak ve düzenliği bozacak hareketlerde bulunmak kesin olarak yasaktır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Doksan ikinci madde - Söz söyleyen milletvekilinin sözü, ancak, kendini bu
tüzük hükümlerine uymaya ve konudan ayrılmamaya çağıran başkan tarafından
kesilebilir.
İki defa konuya dönmeğe çağrıldıktan sonra, yine konudışı söylemeğe devam
ederse, kendisinin o iş için aynı birleşimde söz söylemekten yasaklanmasını, baş
kan, Kamutaya teklif eder.
Kamutay, görüşmesiz ve gösterme oyu ile karar verir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Doksan üçüncü madde - Bir milletvekili Kamutayda kaba ve edebdışı söz
ler kullanırsa, başkan hemen o milletvekilini temiz dille konuşmaya çağırır.
Bir milletvekili, Başkanlık makamına, içinde bu gibi sözler bulunan bir öner
ge verirse, başkan onu düzeltilmek üzere sahibine gerir verir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Doksan dördüncü madde - Kamutayda görüşmelerden ötürü gürültü çıkıp
da başkan bunu yatıştıramazsa ayağa kalkar.
Eğer gürültü yine devam ederse, oturuma ara vereceğini söyler.
Düzenlik yine sağlanamazsa, görüşmeye bir saat için ara verir.
Bir saat geçince oturumu açar.
Fakat gürültü yeniden başlarsa oturuma son verip birleşimi başka güne
bırakır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Doksan beşinci madde - Kendine sataşılan, yahut, ileriye sürdüğü düşün
cenin tersine bir fikir isnatlanan milletvekilinin her zaman söz istemek hakkıdır.
Bu halde o milletvekili ne için söz söylemek zorunda kaldığını bildirir ve baş
kan meseleyi ölçümler.
Başkan buna yer olmadığını bildirip de milletvekili direnirse Kamutay, görüş
mesiz ve gösterme oyu ile mesele hakkında bir karar verir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Doksan altıncı madde - Önemli bir işten dolayı Anayasa'nın yirminci mad
desinin ikinci fıkrası gereğince, kapalı oturum yapılmasını bakanlar yahut on beş
milletvekili yazılı olarak teklif edebilirler.
Böyle bir teklif yapıldığında toplanma salonu dinleyicilerden ve gerektiğinde
memur ve hizmetlilerden boşaltılarak, kapalı oturum teklifinde bulunanların
gerekçeleri dinlendikten sonra, teklifin kabullenmesi veya retlenmesi için, görüş
mesiz gösterme oyuna başvurulur.
Kapalı görüşme yapılmasını isteyenlerin adları tutanak dergisine ve gerekirse
Resmî Gazeteye konur.
Görüşmenin kapalı yapılması gerekli görünen mesele çözüldükten sonra, açık
görüşmeye geçilmesi başkanca Kamutaya teklif olunarak karara bağlanır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Doksan yedinci madde - Kapalı oturumun tutanağını Divan kâtipleri tutarlar.
Ancak Meclis karar verirse aylıklı kâtipler de andiçirildikten sonra bu işi
görebilirler.
Bu tutanakları görmek üyelerin hakkıdır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Doksan sekizinci madde - Bu tutanakların birleştirilmesinden sonra kapalı
bir oturum yapılarak geçen tutanak özeti okunur. Tutanak özetinin okunması
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bitince bu özetle tutanak dergisi bir zarfa konarak Mecliste hazır bulunan Başkan
ve Divan kâtipleri tarafından hemen orada mumla mühürlenip Meclis belge saklağına verilir.
Gizli tutanaklar aradan enaz on yıl geçmedikçe veya Meclis kararı olmadıkça
yayılamaz.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kanunların görüşülmesi
Doksan dokuzuncu madde - Kanun tasarıları veya teklifleri ancak iki görüş
meden sonra kesin olarak kabul edilmiş olur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüzüncü madde - Gelir ve gider bütçesi ile Kesinhesap Kanunu ve içinde
ekleme ve olağanüstü ödenekler ve bütçe bölümlerinde aktarmalar istenen kanun
tasarıları iki defa görüşme hakkındaki şartlara bağlı değildir.
Bunlar için bir görüşme yeter.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz birinci madde - Kamutay başka türlü karar vermedikçe hiçbir kanun
tasarısı veya teklifi bastırılıp üyelere dağıtıldıktan enaz kırk sekiz saat geçmeden
görüşülemez.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz ikinci madde - Bir kanunun görüşülmesine başlanınca başkan gerekçe
raporları ile maddeler tümünün okunması gerekli olup olmadığını Kamutaydan
sorar.
Gerekli görüldükte bunlar ayniyle okunur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz üçüncü madde - Bir tasarı veya teklif görüşülmeye başlanınca, başkan,
tümü hakkında düşüncelerini bildirmek isteyenlere söz verir.
Görüşme konusunda yana, karşı ve üzerine söz istiyenlerden enaz ikişer mil
letvekili söz söylemeden görüşmenin yeterliği oya konamaz.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz dördüncü madde - Görüşmenin yeterliğine karşı söz isteyenler
bulunursa içlerinden yalnız birine izin verilir.
Ondan sonra gösterme oyuna başvurulur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Yüz beşinci madde - Tüm üzerine görüşme bittikten sonra maddelere geçil
mesi oya konur.
Maddelere geçilmesi oylanmazsa başkan tasarı veya teklifin retlenmiş ol
duğunu bildirir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz altıncı madde - İkinci görüşme birinci görüşmeden enaz beş gün geç
tikten soma gündeme alınır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yedinci madde - İkinci görüşülmede tasarı ve teklifin tümü hakkında
görüşme olmaz.
Burada ancak değişiklik teklifleri üzerinde görüşme olur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz sekizinci madde - Görüşülen bir madde birkaç mesele veya fıkradan
meydana gelmişse bunların bölünerek ayrı ayrı oya konmaları teklif olundukta
böyle yapılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz dokuzuncu madde - Kesin olarak kabulü oya konmadan önce bir tasarı
veya teklifte cümle, üslûp ve sıralanış bakımından eksiklik veya andırışma bulun
duğu üyeler yahut komisyon tarafından ileri, sürütürse metin ilgili komisyona
gönderilir.
Yapılan düzeltmelerin yeniden oylanması gerektir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz onuncu madde - Tasarı veya teklifin maddeleri üzerinde görüşme bit
tikten sonra tümü için, yana ve karşı söz söylemek istiyenlerden yalnız birer Mil
letvekiline izin verilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz on birinci madde - Bir kanun veya bütçenin görüşülmesi sırasında her
milletvekili Hükümete, yahut sözcüye dilediği sorularda bulunabilir.
Sorular, sözler bittikten sonra sıra ile olur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz on ikinci madde - Devletlerle yapılmış olup onanmaları Anayasa'nın
26 ncı maddesi gereğince Meclisin iznine bağlı bulunan andlaşma ve sözleş
melerin onanmasını isteyen kanun tasarıları Meclise sunuldukta o andlaşma vc
sözleşmenin içindeki maddeler oya konamaz ve metinleri üzerinde değişiklik tek
lif edilemez.
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Birinci görüşme sırasında maddeler hakkında yapılacak itiraz, tasarının
komisyona geri verilmesini istemekle olur.
Bu itiraz, görüşmeden sonra dikkate alınırsa, tasarı, komisyona verilir.
Komisyon incelenmek için kendisine verilen tekliflerin tümü hakkında bir
rapor yazar.
Bu rapor bastırılıp üyelere dağıtılır.
Komisyon, raporunda tasarının kabul edilmesine, geri bırakılmasına veya retlenmesine karar verir.
Geri bırakma kararında şu gerekçeler bulunur:
"Meclis andlaşma veya sözleşmenin şu ve bu maddeleri (geri bırakmayı
gerekli kılan maddeler tamamiyle yazılmalıdır) hakkında Hükümetin dikkatini
çekerek onanması için gerekli iznini geri bırakır."
Bu andlaşma veya sözleşmeler hakkında ivedilik kararı verilmişse, komisyon,
değişiklik teklifleri ile ilgili raporunu itiraza uğramayan maddelerin görüşülmesi
biter bitmez Kamutay'a sunar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz on üçüncü madde - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabulüne bağlı
olarak Hükümetçe yapılan sözleşmelerle bunların onanmasını isteyen kanun
tasarıları hakkında da geçen maddedeki usule uyulur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz on dördüncü madde - Anayasa'nın 35 nci maddesinin 2 nci fıkrası
gereğince Cumhurbaşkanının ilânını uygun görmeyip gerekçesi ile birlikte bir
daha görüşülmek üzere on gün içinde Meclise geri verdiği bir kanun, Kamutay'a
haber verildikten sonra, ilgili komisyona havale olunur.
Komisyon Cumhurbaşkanının geri verme gerekçesini de okuduktan sonra o
kanunun üzerinde yeniden görüşme açar ve sonunda raporunu Kamutay'a sunar.
Geri verilmiş bir kanun henüz oylanmamış herhangi bir kanun- tasarısı veya
teklifi gibi Kamutayda yeniden görüşülür ve sonuçlanır.
Hakkında vaktiyle ivedilik karan verilmiş olsun olmasın geri çevrilmiş bir
kanun yalnız bir defa görüşülür.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz on beşinci madde - Bir söylevin ilân tahtasına asılması ve ilân edilmesi
teklifi ancak onun tutanak dergisi ile yayılmasından ve söylevin ilgili olduğu iş
kabul edildikten sonra oya konabilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Değiştirmeler
Yüz on altıncı madde - Bir komisyona havale edilmiş kanun tasarısı veya
teklifi hakkında bir veya birkaç milletvekili değişiklik teklif etmek isterlerse, bir
değiştirge yazarak başkana sunarlar.
Değiştirgelerde bunların kanunun hangi maddesi, yahut bütçenin hangi
bölümü ile ilişkin oldukları açıkça gösterilmelidir.
Bu değiştirgeler komisyon raporuna ek olarak sahiplerinin gerekçeli anmalık
ları ile birlikte bastırılarak, haklarında komisyonca verilen kararın ne olduğu ve
sebepleri bildirilir.
Tasarı Kamutayda görüşülürken, sıra o değişiklik istenen madde veya fık
ralara geldikte, teklif sahibi gerekçesini etraflıca anlatır ve hazır üyelerden ken
disini destekliyen bulunursa iş görüşmeye konur; bulunmazsa görüşülmesinden
vazgeçilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz on yedinci madde - Kanun tasarısı veya teklifinin birinci görüşmesi bit
likten sonra sunulan yeni değiştirgeler o tasanyı inceleyen komisyona verilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz on sekizinci madde - Birinci ve ikinci görüşme yapıldığı sırada sunulan
değiştirgelerin ilgili komisyona havale edilmesini sözcüsü isterse, böyle yapılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz on dokuzuncu madde - Birinci ve ikinci görüşme yapıldığı sırada
sunulan değiştirgelerin komisyona havale edilmesi komisyon tarafından istenmemişse değişikliklerin gerekçeleri sahipleri tarafından kısaca anlatılır.
İkinci görüşme sırasında buna yalnız komisyon cevap verebilir.
Bunun üzerine değiştirgenin dikkate alınıp alınmamasına Kamutay karar
verir.
Dikkate alınırsa komisyona havale olunur. Komisyon isterse teklifi hemen
orada kabul eder.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yirminci madde - Değişiklik teklif edenler değiştirgelerinin havale
olunduğu komisyonda fikirlerini bildirmek dilerlerse komisyon bunları dinlemek
le ödevlidir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Yüz yirmi birinci madde - İkinci görüşmede komisyona geri verilen mad
deler hakkında, başka milletvekilleri komisyona değişiklik tekliflerinde
bulunabilirler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yirmi ikinci madde - Değiştirgeler asıl maddeden önce oya konur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yirmi üçüncü madde - Eklenmesi istenen maddeler için de değiştir
geler hakkındaki usule uyulur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ONUNCU BÖLÜM
Kanunların yorumlanması
Yüz yirmi dördüncü madde - Bir kanunun yorumlanması gerektikte, yorum
istemi ile bunun gerekçelerini gösteren tezkere yahut önerge, o kanunu ilk defa
görüşmüş olan komisyonlara havale olunur.
O kanunu özel bir komisyon incelemişse bakanlıklarla karşılıklı komisyonlar
dan üye alınarak on beş kişilik geçici bir komisyon kurulur.
Komisyon raporu Kamutay'a sunularak yorum fıkrası görüşülür.
Asıl kanunun kabulü için hangi usul ve çokluk yetersayısı gerekli ise yorum
fıkrası da aynı usul ve yetersayıya bağlıdır.
Yorum fıkraları yalnız bir defa oya konur.
BAŞKAN - Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yirmi beşinci madde — Yorum istemleri ve raporları komisyon ve
Kamutayca yeğlikle görüşülür.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Bütçe görüşmeleri
Yüz yirmi altıncı madde - Bütçe Komisyonunun inceliyeceği işler şunlardır:
I - Meclisin ve ona bağlı dairelerin bütçeleriyle ekleme ödenekleri hakkın
daki kanun tasarıları;
II - Bütçe Kanunu;
III - Ekleme ödenekler, olağanüstü ödenekler ve bütçe bölümleri arasında ak
tarmalar isteyen kanun tasarıları;
IV - Devlet gelirlerinin, yahut giderlerinin, arttırılmasını veya eksiltilmesini
gerektirecek her türlü kanun taşanları ve teklifleri;
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V - Bütçe kanunlariyle ve 4 ncü fıkradaki kanunlarla ilişkin bütün yorum is
temleri.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yirmi yedinci madde - Bütçe Kanunu ile ilişikli olup, giderin arttırıl
masını ve gelirin eksiltilmesini gerektiren değişiklikler veya ekleme maddeler,
ancak ilişikli bütçe raporu dağıtıldıktan sonraki yedi gün içinde teklif olunur.
Genel ve özlük aylıkların, ödeneklerin, gündeliklerin ve yollukların arttırıl
ması, yeniden memurluk kurulması veya bunların yürürlükteki kanunlarla çizil
miş sınırları dışında genişletilmesi için milletvekillerince, değişiklik veya bütçeye
ekleme madde teklif edilemez.
Dolaysız vergiler kanunlariyle ödenek verilmesini gerektiren kanunlar için de
yukarıdaki iki fıkra hükümlerine uyulur.
Hükümet veya Bütçe Komisyonunca kabul edilen, yahut elli imza taşıyan tek
lifler, bu maddedeki kayıtlamanın dışındadır.
Bu teklifler Bütçe komisyonuna havale olunur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yirmi sekizinci madde - Bütçe Kanunu ile dolaysız vergiler kanunlarına
ve ödenek verilmesini gerektiren kanunlara, gelir ve giderlerle ilişkin olmıyan
hükümler konamaz.
Bu kanunlann görüşülmesi sırasında yapılacak teklifler, ancak kanunda
bulunan maddelerle doğrudan doğruya ilişikli olmak şartiyle oya konulabilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yirmi dokuzuncu madde - Bütçe Kanununa bağlı cetveller, Maliye
Bakanı ile ilgili bakan veya göndereceği birinci sınıf daire reislerinden biri hazır
olduğu halde, bölüm bölüm görüşülür ve oylanır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz otuzuncu madde - Bütçe Kanununa yahut bağlantılarına, hükmü bir yılı
aşan maddeler konamaz.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ON İKİNCİ BÖLÜM
Oylama
Yüz otuz birinci madde - Görüşülen meseleler hakkında Mecliste üç türlü
oy verilir:
I - Gösterme oyu, (el kaldırmak veya ayağa kalkmaktır);
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II - Açık oy (üzerinde milletvekillerinin adları yazılı puslaların kutuya atıl
ması, yahut istendikte "kabul", "red" ve "çekinser" kelimelerinin söylenmesidir);
III - Gizli oy (belgisiz yuvarlakların kutuya atılmasıdır).
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz otuz ikinci madde - Görüşme sırasında bu tüzük hükümlerine uymak
çağrısını gerektiren meselelerle Milletvekillerinden birinin söz söylemekten
yasaklanması, kınanması, yahut geçici olarak Meclisten çıkarılması işlerinde gös
terme oyuna gidilir.
Bu tüzüğe göre açık yahut gizli oylama gerekmeyen bütün işlerde gösterme
oyuna başvurulur.
Gösterme oyu yapıldığı zaman önce yana, sonra karşı olanların oyları alınır,
ondan sonra, başkan sonucu Kamutay'a bildirir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz otuz üçüncü madde - Bakanlardan biri hakkında şikâyet veya Millet
vekillerinden biri hakkında sanıklama tekliflerinin kabul edilmesi hazır üyelerin
üçte iki çokluğuna bağlıdır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz otuz dördüncü madde - Gösterme oylarını başkan ve kâtipler birlikte
saymak ve oranlamakla ödevlidirler.
El kaldırma ile oylamanın sonucunda birleşemez, yahut çokluk bulunduğun
dan şüpheye düşerler, yahut üyelerden beşi ayağa kalkıp isterse ayağa kalkmak
usulüne başvurulur. Bunda da birleşemezler, yahut yine şüphede kalırlarsa açık
oya başvurulur.
Hiçbir Milletvekili oylama sırasında söz söyleyemez.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz otuz beşinci madde - Bütçe kanunu tasarısı, yeniden vergi koyma, bir
vergiyi kaldırma, yahut vergileri arttırma veya eksiltme, andlaşma ve sözleş
meleri onama ile ilişkin kanun tasarıları için doğrudan doğruya açık oya baş
vurulur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz otuz altıncı madde - Gösterme oyuna başvurmak gerekli olmıyan baş
ka işlerde açık oy verilmesi, isteme bağlıdır. Açık oy, bir meselenin ilk oya kon
masında on beş Milletvekili tarafından yazılı olarak istenebilir.
Mesele oya konurken başkan ve kâtipler şüphede kalırlarsa, yalnız beş millet
vekili sözle açık oy istiyebilir.
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Açık oy istiyenlerin adları Resmî Gazete ile ilân olunur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz otuz yedinci madde - Açık oylama şöyle yapılır:
İlkin Milletvekillerini çağırma zili üç dakka çalınır.
Her milletvekilinde, adı yazılı beyaz, kırmızı ve yeşil renkli oy puslaları
bulunur.
Beyaz pusla kabul, kırmızı ret, yeşili çekinseme demektir.
Oylamaya başlanmadan önce başkan oyların ne demek olacağını kısaca söy
leyebilir.
Oya baş vurulmadan önce milletvekilleri, pek kısaca, oylarının gerekçelerini
kürsüden söylemek isterlerse, başkan, yana ve karşı yalnız birer kişiye söz
verebilir.
Bundan sonra kâtiplerden biri milletvekillerinin seçim çevrelerine göre alfabe
sırasiyle adlarını okumaya başlar.
Hangi harften başlanacağı başkanın ad çekmesiyle belli olur.
Adı okunan milletvekili oy puslasını söz kürsüsü üzerine konmuş kutuya ken
di eliyle atar.
Bütün adların okunması bittikten sonra, oy vermemiş olanların adları bir daha
okunur.
Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa oy vermeğe çağrılırlar.
Yahut:
Adı okunan milletvekili ayağa kalkıp "Kabul", "Ret",
kelimelerinden birini söyleyerek oylarını bildirir.

"Çekimser"

Bu oylar kâtiplerce yazılır ve tutanağa geçer.
Oylar toplanınca başkan oylamanın bittiğini söyler. Bundan sonra oy verile
mez.
Oy kutularını kâtipler açıp her birinin içinde bulunan puslaları sayarlar.
Çekinser sayısının oy üzerine etkisi olmaz.
Karar yalnız yana ve karşı olanların sayısına göre belli olur.
Çekinserlerin puslaları sadece yeter sayı hesabına girer.
Kâtiplerin elde ettikleri sonucu her halde o oturumda etraflı olarak (Yani hazır
üyelerin sayısı, yeter sayı olup olmadığı, yana ve karşı olanlarla çekinserlerin
sayısı ve battal edilmiş puslalar varsa bunların sayısiyle battal edilmelerinin
sebebi gösterilerek) başkan tarafından.Kamutay'a bildirilir.
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Battal edilmiş puslalar çekinser oyu sayılarak ancak yeter sayı hesabına girer.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz otuz sekizinci madde - Açık oy uygulanabilecek işlerde, üyelerden on
beşi gizli oylama isterse, bunun yapılıp yapılmaması Kamutayca, görüşmesiz
olarak çoklukla kararlaştırılır.
Gizli oy istiyenlerin adları tutanak dergisi ve gerekli görülürse Resmî Gazete
ile ilân olunur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz otuz dokuzuncu madde - Gizli oylama, açık oylama gibi yapılır. Yal
nız bu halde milletvekilleri, başkanın solundaki kâtipten biri beyaz, öteki kırmızı
iki yuvarlak alırlar.
Bunlardan beyazı kabul, kırmızısı da ret demektir.
Millet Vekilleri, bunlardan birini isteklerine göre kürsü üzerindeki oy
kutusuna ötekini de denet kutusuna atarlar.
Her iki yuvarlak denet kutusuna atılmışsa, bu, çekinseme demek olur.
Kâtipler oy kutusunda bulunan yuvarlakları bir tepsiye döküp beyazlarla kır
mızıları ayırırlar ve açıkça sayarlar.
Denet kutusundaki yuvarlaklar da denetleme için sayılır.
Ondan sonra başkan oylama sonucunu Kamutaya bildirir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz kırkıncı madde - Bir kaç iş ve tasarı veya teklif hakkında bir kaç açık
oylama birden yapılırsa, bu, puslaların ayrı kutulara aynı zamanda atılmasiyle
olur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz kırk birinci madde - İtiraz olunmazsa kutuların odacılar tarafından
dolaştırılması ile de açık oylama yapılabilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz kırk ikinci madde - Bir işin açık oya konması oturum sonuna bırakılabilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz kırk üçüncü madde - Kamutayda ve Komisyonlarda seçimler şöyle
yapılır:
I - Kürsüye bir oy kutusu konur.
II - Her milletvekili alfabe sırasiyle adı okundukça kürsüye gelerek istediği
kimsenin veya kimselerin adları yazılı puslayı kutuya atar.
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Bu oy puslaları Başkanın adçekmesi ile belli olan üç milletvekili tarafından
ayrılanın
Ayrılayanların hazırlıyacakları etraflı (yani üyelerin sayısını, yeter sayı
bulunup bulunmadığını, oy puslalarının sayısını, çekinserleri, battal edilmiş pus
laları, niçin battal edildiklerini ve oy alan kimselerin adları ile aldıkları oyların
sayısını gösteren) rapor, Başkan tarafından okunarak seçimin sonucu kamutay'a
veya komisyona bildirilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz kırk dördüncü madde - Bütün görüşmeler, üçte iki çokluk şart ol
mayan işlerde, hazır üyelerin salt çokluğu ile karara bağlanır.
Oylarda eşitlik olursa Başkanınki iki sayılır.
Yetersayı bulunup bulunmadığını Başkan ve kâtipler gözle kestirirler.
Bir mesele oya konurken hazır üyelerin sayısını oranlamakta Başkan ve kâtip
ler birleşemezlerse yoklama yapılır.
Yetersayı olmadığı için oylama yapılmazsa görüşülen meselenin karara bağlan
ması ertesi oturuma bırakılarak ikinci defa oya başvurulacağı gündeme geçirilir.
İkinci defa oy verenlerin sayısı ne olursa olsun sonuç geçerlidir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz kırk beşinci madde - Kamutayda her madde kabul edildikte yahut red
dedildikte kararın sonucu Başkan tarafından yalnız "Kabul edildi" yahut "Red
dedildi" diye Kamutaya bildirilmek gerektir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz kırk altıncı madde - Anayasa'nın 102 nei maddesine göre Anayasa'da
değişiklik yapılması gerektikte teklifin Meclis tamüyesinin enaz üçte biri tarafın
dan imzalanması şarttır.
Değişiklikler tamüye sayısının üçte iki çokluğu ile kabul olunur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tutanaklar
Yüz kırk yedinci madde - Mecliste iki türlü tutanak vardır:
I. - Harfi harfine tutanak: bu tutanak, Tutanak Dergisi ile ve gerekli olursa
Resmî Gazete ile yayılır.
İtiraz olundukta bu tutanak, itirazcının ilk oturumda söz alması ile veya baş
kanlığa göndereceği bir tezkerenin gelecek tutanak dergisinin sonuna, olduğu gibi
konması ile düzeltilir.
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II. - Tutanak özeti - Bu özet, gelecek birleşim günü tutanak dergisine konur
ve ilân tahtasına asılır.
Bu tutanak özetine üyeler tarafından itiraz olunursa harfi harfine tutanağa
başvurularak düzeltilir ve öylece bir daha yayılır ve ilân tahtasına asılır.
Tutanak özetini başkan ve birleşimde bulunmuş olan iki kâtip imzalar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz kırk sekizinci madde - Bir toplantının son birleşiminin tutanak özeti
kâtipler tarafından hemen orada yazılarak o birleşimin sonunda okunur.
Bu halde düzeltmeler okunma sonunda yapılır.
Son birleşimin harfi harfine tutanağının düzeltilmesi Milletvekilleri tarafın
dan verilecek düzeltgenin ilk çıkacak Resmî Gazetede yapılması yolu ile yapılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Soru
Yüz kırk dokuzuncu madde - Her Milletvekili, Hükümet adına Başbakana,
yahut Bakanlara sözlü veya yazılı sorularda bulunabilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz ellinci madde - Soru, açıkça gösterilmiş işler hakkında bilgiler istemektir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz elli birinci madde - Cevabı gerek yazılı, gerek sözlü olarak istenen bir
soru her halde yazılı olarak verilmelidir.
Soru önergeleri başkanlığa sunulur.
Başkan bu önergeleri verilir verilmez Tutanak Dergisine geçirtir ve bir tez
kere ile ilgili bakana bildirir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz elli ikinci madde - Soruya yazılı cevap istenmişse gelecek cevap soru
ile birlikte olduğu gibi tutanak dergisinin sonuna konur.
Soruya sözlü cevap istenmişse, Başkanlık tezkeresini aldıktan engeç iki bir
leşim sonra bakan ona Meclis kürsüsünde cevap verir.
Cevaptan önce Başkan soruyu kâtiplerden birine okutur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz elli üçüncü madde - Bakan, bir soruya cevabını, kamu faydası düşün
cesiyle, yahut gerekli bilgilerin elde edilmesi için, belli bir zaman geciktirecekse
bunu -soru yazılı ise yazılı olarak, sözlü ise kürsüden - bildirir.
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Bakan, kamu faydası düşüncesi ile, soruya isterse, kapalı oturumda cevap
verebilir.
Bir soruya gününden önce cevap vermek de Bakanın hakkıdır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz elli dördüncü madde - Soru sahibi cevap gününde hazır bulunmazsa
mesele bir defalık olmak üzere gelecek birleşime bırakılır. Gene bulunmazsa soru
düşer.
Fakat sahibi isterse bir başka önerge ile yalnız bir defa daha aynı soruyu
yenileyebilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz elli beşinci madde - İlgili bakanın cevabından sonra düşüncesini bildir
mek yalnız soru sahibi milletvekilinin hakkıdır.
Ancak bu bildirme on beş dakkadan fazla süremez.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz elli altıncı madde - Bütçe tümünün görüşülmesi sırasında, yahut bir
bakanlığın bütçesi görüşülürken bir milletvekili sorular hakkındaki usule bağlı ol
maksızın bunlar üzerine bakanlardan istediği sorularda bulunabilir ve gerekli gör
düğü açıklamaları istiyebilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Gensoru
Yüz elli yedinci madde - Bir mesele hakkında Başbakana veya Bakanlara
gensoru açılmasını teklif eden bir milletvekili başkana gensoruyu gerektirecek işi
açıkça gösteren bir önerge verir.
Bu önerge Kamutayda okunduktan sonra kabul edilmesi yahut retlenmesi
görüşmesiz gösterme oyu ile kararlasın
Kendisine gensoru açılacak bakanın o gün Meclise gelmesi veya emri altın
daki yüksek memurlardan birini göndermesi için başkan tarafından, o bakana,
hakkında gensoru açılacak meseleyi açıkça gösteren bir çağrılık yazılır.
Yüz elli sekizinci madde - Önerge sahibi Kamutayca gensorunun günü bel
li edilinciye kadar önergesini geri alabilir.
Günü belli olmuşsa, bu önergenin geri alınması, Kamutayın görüşmesiz gös
terme oyu ile karar vermesine bağlıdır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Yüz elli dokuzuncu madde - Sahibi tarafından geri alınan bir gensoru öner
gesini başka bir milletvekili kabullenebilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz altmışıncı madde - Çağrılan bakan belli günde ya kendisi gelerek, yahut
emri altındaki daire reislerinden birini yollıyarak Kamutayda meseleyi açıklar.
Ondan soma teklifin sahibi, yahut birkaç kişi iseler önce ilk imzanın sahibi ve
onun ardınca ötekiler, yana ve karşı söz söyliyebilirler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz altmış birinci madde - Bakan tarafından yapılan açıklama ve millet
vekillerince karşılık olarak söylenen sözlerden sonra bir önerge verilmezse baş
kan gündeme geçer.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz altmış ikinci madde - Gensoru görüşmelerinin yeterliği ile gündeme
geçilmesi hakkındaki önergeler öncelikle oya konur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz altmış üçüncü madde - Sadece gündeme geçilmesi kabul olunmazsa
gerekçeli önergelere sıra gelir.
Bunların bir komisyona havale edilmeleri kararlaştırılmazsa önce Hükümetin
yeğlediği önerge açık oya konur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz altmış dördüncü madde - Gerekçeli bir önergeye bir fıkra eklenmesi
hakkında yapılacak teklifin her halde önergenin oya konmasından önce yazılması
ve Kamutaya sunulması gerektir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz altmış beşinci madde - Komisyona havale olunmuş önergeler hakkın
daki komisyon raporları ivedili işler usulüne uyularak görüşülür.
Komisyon raporu retlenirse gerekçeli önergeler başkanlığa sunulma sırasiyle
okunarak oylanır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz altmış altıncı madde - Bir gensoruya, görüşüleceği gün üzerinden üç
birleşim geçtikten, yahut görüşülmesine başlandıktan sonra başka bir gensoru
katılamaz.
Bütçe görüşmeleri arasına hiçbir gensoru sokulamaz.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Yüz altmış yedinci madde - Bir gensoruya başka gensorular katılırsa her
gensoru önergesinde ilk imzası olan, yahut o bulunmazsa, imza edenlerden bir
başkası dinlenmedikçe görüşmenin yeterliği istenemez.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz altmış sekizinci madde - Milletvekilleri gensorunun sonucu ile ilişkin
önergeler verebilirler.
Bu önergeler açık oya konur.
On beş milletvekili tarafından istenirse, gizli oya da başvurulur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ON ALTINCI BÖLÜM
Meclis soruşturması
Yüz altmış dokuzuncu madde - Hükümete açılan bir gensorunun, yahut
bütçenin görüşülmesi sırasında veya sonunda, yahut doğrudan doğruya
Anayasamın 46 ncı maddesinin 1 ve 2 nei fıkralarında gösterildiği üzere
Hükümetin genel siyasetinden ve bakanlıkların yerine getirmek ve yürütmekle
ödevli oldukları görevlerden dolayı, bakanlardan birinin veya bakanlar kurulunun
cezalı, yahut akçalı sorumu gerektiren eylemlerde bulunduklarından bahsedilerek
soruşturma yapılması istenirse, başkana bir önerge verilmek gerektir.
Bu önerge başkan tarafından Kamutaya sunulur. İlgili bakana, yahut bakan
lara da haber verilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yetmişinci madde - Adalet makamlarınca bir işin kovuşturulması
sırasında, bakanlardan birinin görevinden doğan bir işten dolayı görev bakımın
dan verilen bir kararla Meclise başvurulursa Kamutay bu işte Meclis soruşturması
gerekip gerekmediğini anlamak için önce beş kişilik bir komisyon kurar.
Kamutaya bu komisyonun raporu sunulur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yetmiş birinci madde - İlgili bakan ile önergeyi veren veya verenler,
yahut raporu yazan komisyon dinlendikten sonra önergenin, yahut raporun dikkate
alınması gerekip gerekmediğini Kamutay görüşüp gösterme oyu ile karar verir.
İlgili bakan o sırada milletvekili değilse Meclis bir önel gösterip onun yalnız
yazılı savunmasını almağa karar verir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yetmiş ikinci madde - Kamutay soruşturmaya girişilmesini ya Anayasa
komisyonu ile Adalet Komisyonundan kurulmuş Karma Komisyona, yahut beşten
on beşe kadar üyesi bulunabilecek özel bir Soruşturma Komisyonuna havale eder.
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BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yetmiş üçüncü madde - Somşturma ile ödevli komisyon, Hükümetin
bütün araçlarından faydalanabileceği gibi istediği kâğıtlara ve belgelere de elkoyar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yetmiş dördüncü madde - Kamutay kararında, soruşturma ile ödevli
komisyonun görevini ne kadar zamanda bitireceği, gerekirse başka yerlere de
gidip gitmiyeceği gösterilir.
Bu komisyon Bakanları sorgulayabileceği gibi dışarıdan da herkesi tanık,
yahut bilirkişi olarak dinlemeğe yetkilidir.
Çağrılan tanıklar gelmek zorundadırlar. Gelmezlerse haklarında ceza yar
gılama usulündeki hükümler uygulanır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yetmiş beşinci madde - Bir gensoru üzerine soruşturmaya girişilmişse
soruşturma ile ödevli komisyon bir sonuca varıncaya kadar o iş hakkında yeniden
bir gensoru önergesi verilemez.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yetmiş altıncı madde - Komisyonun son raporu cezalı ve akçalı sorumu
gerektiriyorsa soruşturma kâğıtları, Anayasanın 67 nci maddesi gereğince Meclis
karariyle kurulacak Yüce divana en çok on beş gün içinde verilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yetmiş yedinci madde - Meclis bir iş hakkında doğrudan doğruya bil
gilenmek isterse bir soruşturma komisyonu kurar, yahut Meclis komisyonlarından
birini bu işle ödevler.
Bu gibi soruşturmalara girişilmesini ya Milletvekilleri, yahut komisyon teklif
edebilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ON YEDİNCİ BÖLÜM
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması
Yüz yetmiş sekizinci madde - Bir Milletvekilinin dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki istemler, mahkemeden Adalet Bakanlığına bildirilir.
Adalet Bakanlığı, gerekçeli bir tezkere ile vc Başbakanlık yolu ile o istemi
Meclis Başkanlığına gönderir.
Başkan o istemi, Anayasa Komisyonu ile adalet Komisyonundan kurulmuş
Karma Komisyona havale eder.
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Komisyon başkanı, adçekme ile beş üyeli bir hazırlama komisyonu ayırır.
Bu hazırlama komisyonu kendine gizli oyla bir başkan, sözcülük edecek bir
de kâlip seçer.
Komisyon bütün kâğıtları inceleyip o milletvekilini dinler. Komisyon tanık
dinleyemez.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz yetmiş dokuzuncu madde - Hazırlama Komisyonu ile Karma Komis
yon, bir dokunulumazlığın kaldırılması için kendilerine havale olunan kâğıtları
ençok bir ayda sonuçlarlar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz sekseninci madde - Bir milletvekiline, Anayasanın on ikinci ve yirmi
yedinci maddelerinde söylenen yasak eylemlerden biri isnatlanır, Hazırlama komis
yonu da incelemeler sonunda buna kanarsa, milletvekilliği dokunulmazlığınımn
kaldırılması gereğine kanıtlı bir rapor hazırlayarak karma komisyonuna sunar.
O milletvekiline isnatlanan yasak eylem, birinci fıkrada yazılı maddelerdeki
çeşitlerden değilse hazırlama komisyonu, kavuşturma ile yargılamanın dönem
sonuna bırakılması hakkında bir rapor hazırlıyarak Karma komisyona sunar.
Karma komisyon bu iş üzerinde ikinci bir karar verir.
O milletvekili isterse hazırlama komisyonunda, Karma komisyonda ve
K a m u t a y ' d a kendini savunur, yahut bir arkadaşına savundurur.

Kamutay bu işte kararını verir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz seksen birinci madde - Dokunulmazlığın kaldırılması için bir millet
vekilinin kendi istemesi yetmez.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz seksen ikinci madde - Başka türlü bir karar olmadıkça, dokunulmaz
lığın kaldırılması hakkındaki görüşme açık olur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
Disiplin cezaları
Yüz seksen üçüncü madde - Bu tüzük gereklerinin korunması bakımından
milletvekillerinin uğrayacakları cezalar üç türlüdür:
I - Uyarma;
II - Kınama;
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III - Geçici olarak Kamutaydan çıkarma.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz seksen dördüncü madde - Uyarma cezasını gerektirecek hareketler
şunlardır:
I - Söz kesmek;
II - Düzeni bozmak;
III - Kişi özlüğü ile uğraşmak.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz seksen beşinci madde - Uyarma cezasını ölçümlemek ve yerine getir
mek Başkanlığın hakkıdır.
Uyarma cezasına uğrayan milletvekili bunu eslemekle beraber kendini temize
çıkarmak isterse, izin verilir.
İzin almaksızın söz söylediğinden dolayı uyarma cezasına uğrayan millet
vekili, birleşimin, yahut oturumun sonunda söz alabilir.
Bununla beraber Başkan o milletvekiline, birleşimin, yahut oturumun sonunu
beklemeden de söz verebilir.
Başkan, milletvekilinin açıklamalarını yeterli bulmazsa, uyarma cezasını geri
almaz.
Kâtipler bunu kaydederler.
Bir milletvekili bir birleşimde iki defa uyarma cezasına uğrarsa bu, tutanak
özetine geçirilir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz seksen altıncı madde - Bir birleşimde iki defa uyarma cezasına uğrayan
bir milletvekilinin birleşimin sonuna kadar söz söylemekten yasaklanmasını, baş
kanın teklifi üzerine Kamutay, görüşmesiz gösterme oyu ile kararlaştırabilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz seksen yedinci madde - Kınama cezasını gerektiren hareketler şunlardır:
I - Bir birleşimde iki defa uyarma cezasına uğramışken bunu gerektiren
hareketlerden vazgeçmemek;
II - Bir ay içinde üç defa uyarma cezasına uğramak;
III - Mecliste bir gürültüye sebep olmak, yahut Meclisin işlerine katılmaktan
kaçınmak için bağdaşmaya Kamutayda açıkça ve gürültü ile önayak olmak;
IV - Arkadaşlardan birine ve yahut birkaçına hakarette veya sözle tehditte
bulunmak.
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BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz seksen sekizinci madde - Meclisten geçici olarak çıkarma cezasını
gerektiren hareketler şunlardır:
I - Kınama cezasına uğradıktan sonra da gene o cezayı gerektirecek hareket
lerden vazgeçmemek;
II - Bir birleşimde üç defa kınama cezasına uğramak, Cumhurbaşkanına,
Meclis Başkanına, Meclise, Bakanlar Kuruluna tehditte veya hakarette bulunmak;
III - Kamutay görüşmelerinde halkı zor kullanmaya, başkaldırmaya, ayaklan
maya, yahut Anayasa hükümlerine karşı koymağa kışkırtmak;
IV - Meclis yapıları yahut bağlanıkları içinde yasak bir eylemde bulunmak.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz seksen dokuzuncu madde - Kınama ve geçici olarak Meclisten çıkar
ma cezaları başkanın teklifi üzerine Kamutayca görüşmesiz, gösterme oyu ile
kararlaştırılır.
Böyle bir cezaya uğratılması teklif edilen milletvekilinin açıklamalarda
bulunmak, yahut bunu bir arkadaşına yaptırmak hakkıdır.
Kınama ve geçici olarak Kamutaydan çıkarma cezalan, tutanak özetine geçirilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz doksanıncı madde - Geçici olarak Kamutaydan çıkarma cezasına uğ
rayan bir milletvekili izin alıp kürsüye çıkar, açıkça af dilerse gene Kamutaya gir
mek hakkını kazanır.
Tekrarlayıcılar, bu haklarını yitirirler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz doksan birinci made - Kamutaydan geçici olarak çıkarılma cezasına
uğrayan milletvekili, toplanma salonundan hemen çıkmakla ödevli, ondan sonra
da bir birleşimden üç birleşime kadar salona girmekten yasaklıdır.
Bu cezaya uğrayan milletvekili salondan çıkmak istemezse birleşime araverilir,
Başkan o milletvekilini salondan çıkartır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ON DOKUZUNCU BÖLÜM
İzinlilik
Yüz doksan ikinci madde - İsteği üzerine bir milletvekiline başkan, sekiz
günlük izin verebilir.
Daha uzun izinler Meclis kararına bağlıdır.
B A L K A N - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Yüz doksan üçüncü madde - Sekiz günden aşırı izin istemleri ilkin başkan
lık divanınca incelenir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz doksan dördüncü madde - Başkan, izin istemlerini Meclise sunarken
her biri için divanın düşüncesini de bildirir.
Meclis, görüşmesiz, gösterme oyu ile karar verir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz doksan beşinci madde - Birbiri ardınca üç birleşimde yapılan yok
lamalarda, yahut açık oylamada bir milletvekilinin Meclise devam etmediği an
laşılırsa o milletvekili izinsiz sayılır.
Milletvekilinin hazır bulunmamasını haklı gösterecek sebeplerin incelenme
ve ölçümlenmesi Başkanlık Divanının hakkıdır.
Hazır bulunmaması haklı bir özüre dayanmıyan milletvekilinin adı, Resmî
Gazeteye konup ilân edilir.
Bu yüzden yapılacak şikâyetler, Başkanlık Divanına sunulur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz doksan altıncı madde - İzinsiz veya iznini geçirmiş milletvekillerinin
geçirmiş oldukları günler için ödeneklerinden kesinti yapılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yüz doksan yedinci madde - Bir toplantı yılında iki aydan çok izin alana,
ödeneğinin verilebilmesi Kamutay kararına bağlıdır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
YİRMİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Divanının görevleri
Yüz doksan sekizinci madde - Başkanlık Divanının görevleri şunlardır:
I - İç hizmetlerin kuruluşu ve Meclis memur ve hizmetlileri hakkında
Memurlar Kanununun nasıl uygulanacağı ve o kanuna göre disiplin komisyonu
kurulması hakkında danışma yoluyla fikir vermek;
II - İzin işleri;
III - Milletvekillerinden adları Resmî Gazete ile izinsiz, yahut bulunmadı diye
ilân edilmiş olanların şikâyetlerini dinlemek ve çözmek;
IV - Meclis bütçesini hazırlamak;
V - Dairede değişiklik, onarma ve başka yapılar yapılmasına karar vermek.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Yüz doksan dokuzuncu madde - Başkanlık Divanı üyelerinden birinin,
yahut birkaçının ayrı ayrı üzerlerine aldıkları işlerden dolayı yapılacak itirazlar ve
şikâyetler üzerinde Divan, bütün üyelerinin bulunduğu bir toplantıda görüşür,
gereken tedbirleri kararlaştırır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüzüncü madde - Başkanlık Divanında oylarda eşitlik olursa, Başkanınki iki sayılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz birinci madde - Kamutayın oylamalarında oyları ayrılamak görevi
kâtiplerin olmakla beraber önemli bir yanlışlık olduğu birleşim veya oturumun
bitmesinden sonra anlaşılırsa, Başkan, Başkanlık Divanını toplanmağa çağırarak
tutulacak yolu kararlaştırır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz ikinci madde - Kamutayda yapılmış seçimlerden çıkan iç tüzük
meseleleri, Başkanlık Divanınca görüşülür.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz üçüncü madde - Başkanlığın görevleri şunlardır:
I - Dışarıda Meclisi temsil etmek;
II - Tüzük hükümlerini uygulamak;
III - Görüşmeleri idare etmek;
IV - Tutanak dergisi ile tutanak özetinin hazırlanmasını gözetmek;
V - Bütün Meclis memurlarını Başkanlık Divanına danıştıktan sonra tâyin et
mek, veya Memurlar Kanununa göre haklarında işlemde bulunmak ve idareci
üyelerin teklifi üzerine hizmetlileri işe almak veya işten çıkarmak;
VI - Başkanlık Divanına Reislik etmek;
VII - Başkanlık Divanı kararlarının tamamiyle yürütülmesini ve uygulan
masını denetlemek ve sağlamak;
VIII - Komisyonları ve kalemleri denetlemek.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz dördüncü madde - Başkan vekillerinin görevleri, başkan bulun
madığı veya özürlü olduğu zaman onun yerine geçip bütün haklarını vc yet
kilerini kullanmaktın
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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İki yüz beşinci madde - Kâtiplerin görevleri şunlardır:
I - Görüşmelerin tutulmasını gözetmek, tutanak özetini düzeltmek, tutanağı
da, özetini de imzalamak;
II - Kamutayda kâğıtları okumak;
III - Birleşimden önce söz istiyenleri yazmak;
IV - Yoklama yapmak;
V - Oyları saymak ve ayrılamak;
VI - Kapalı oturumlarda tutanak yazmak.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz altıncı madde - İdareci üyelerin görevleri şunlardır:
I - Meclis yapıları ile salonlarının, döşemeleri ile içindekilerin ve bütün eş
yanın korunmasına bakmak, bunların düzenlice defterlerini tutmak;
II - Özel törenleri tertiplemek ve idare etmek;
III - Kolluk işlerini;
IV - Hizmetlilerin işlerini;
V - Giderlerin ödenmesini,
gözetmek;
VI - Başkanlık Divanına danıştıktan sonra Meclis bütçesini hazırlayıp gene
Başkanlık Divanına vermek;
VII - Girimlikleri dağıtmak.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz yedinci madde - İdareci üyeler, Meclisin araverme zamanlarında
nöbetleşe Başkentte otururlar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz sekizinci madde - İdareci üyeler görev ve sorumlarda ortaktırlar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz dokuzuncu madde - Düzenliğin korunması, görüşmelerin açık ve
serbest olmasının sağlanması, gerekirse polis kuvvetiyle asker müfrezesinin kul
lanılması işlerinde idareci üyeler, Başkanın yürütme araçlarıdır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz onuncu madde - Milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve idare işleri
hakkında Başkana yazılı, yahut sözlü sorularda bulunabilirler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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İki yüz on birinci madde - İdareci üyeler her toplantı başında, ardalarına bir
yıl içinde yaptıklarının hesabını vermekle ödevlidirler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
Kolluk işleri
İki yüz on ikinci madde - Başkan, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
konağında oturur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz on üçüncü madde - Başkan, Meclisin iç ve dış güvenliği için gerek
li tedbirleri almakla ödevlidir.
Polis kuvvetiyle koruyucu asker müfrezesi ancak Başkanın komutası altın
dadır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz on dördüncü madde - Meclise silâhlı girmek yasaktır.
Giren her kim olursa olsun Başkanlıkça Meclis yapısından dışarı çıkartılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz on beşinci madde - Kamutay salonu ile Komisyon odalarına Millet
vekillerinden, Meclis memur ve hizmetlilerinden, Hükümetin iş için gönderdiği
memurlardan ve çağrılan uzmanlardan başka kimsenin girmesi yasaktır.
Girenler Başkan, yahut idareci üyeler tarafından dışarı çıkartılır.
Meclis yapılarını gezip görmek isteyenlere Başkan, ancak iş zamanından baş
ka bir saatte izin verebilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz on altıncı madde - Meclis birleşimlerinin süreğince, dinleyicilerin ken
dilerine ayrılmış yerlerde başlan açık oturmalan ve ses çıkarmamaları gereklidir.
Dinleyicilerden beğenmeyi yahut beğenmemeyi gösterecek bir söz söyliyen
veya harekette bulunan olursa, düzenliği koruma ödevinde olanlarca hemen dışarı
çıkarılır.
Kamutay görüşmelerini bozanlar, gerekirse hemen yetkili makama teslim
olunurlar.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz on yedinci madde - Meclis yapıları yahut bağlanıkları içinde, Mil
letvekili olmayan bir kimse suç işler ve o suç da savcılığın kendiliğinden kovuş
turma yapamıyacağı eylemlerden olursa Başkanlık, suçluyu dışarı çıkartır.
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Suç, savcılıkça kendiliğinden kovuşturma yapılacak eylemlerden ise Başkan
lık suçluyu adalet makamlarına teslim eder. Bu yerlerde bir Milletvekili cinayet
ten suçüstü yakalanırsa başkan, idareci üyeler eliyle, suçlunun Meclis yapısı
dışına çıkmasını önleyecek tedbirleri alır ve savcıyı çağırıp kovuşturmaya girişil
mesi gerektiğini bildirerek suçluyu ona verir.
İşlenilen suç, suçüstü cinayetten başka, fakat doğrudan doğruya savcılığın
kovuşturmasını gerektiren bir eylem ise, Başkanlık, idareci üyeler eliyle gereken
ilk soruşturmaları yaptırır, soruşturma kâğıtlarını Adalet makamlarına verir.
Adalet makamları o suçun Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını
gerektiren suçlardan olduğunu ölçümlersc Başbakanlık yolu ile göndereceği is
tem kâğıdı Kamutaya sunulur.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
Meclisin iç hizmetleri
İki yüz on sekizinci madde - Meclisin iç hizmetlerine:
I. - Genel kâtiplik;
II. - Genel kâtipliğe bağlı komisyon kâtiplerini de kapsayan kanunlar,
tutanak, kâğıt işleri, Basımevi Müdürlükleri;
III. - İdareci üyelere bağlı saymanlık ve daire müdürlükleri ile saymanlığa
bağlı Veznecilik;
IV - Komisyonlarına bağlı Bütçe Komisyonu kalem müdürü ile Kitaplık
müdürlüğü;
Taraflarından bakılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz on dokuzuncu madde - Meclisin tümü ile bulunmıyacağı törenlerde
Başkanlık Divanı Meclis adına hazır bulunur.
Meclis adına bir heyet gönderilecekse üyelerin sayısı Meclis tarafından karar
laştırılır ve bu üyeler adçekme ile ayrılır.
Bu heyette Başkanvekillerinden, kâtiplerden ve idareci üyelerden birer kişi
bulunmak şarttır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz yirminci madde - Kamutayda bakanlar adına söz söylemek için gön
derilecek birinci sınıf daire reisleri her iş, yahut bir iş için demeçte bulunmaya
bakanlarca izinli kılındıklarını gösteren, Başkanlığa yazılmış bir tezkere
getireceklerdir.
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Bu tezkere, görüşmeden önce Başkanlığa verilir.
Başkan, gelen kimsenin hangi bakanlık adına söz söyliyeceğini Kamutaya
bildirir.
Sayıştay Başkanı ile ikinci başkanları, gereğinde Mecliste açıklamalarda
bulunabilirler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz yirmi birinci madde - Türkiye Büyük Millet Meclisi iç idaresi
yönetmeliği Başkanlık Divanınca kaleme alınacak, tutanak dergilerinin hazırlan
ması, Meclisin iç idaresi, memur ve hizmetlerinin görevleri, işe alınışları, yüksel
meleri ve işten ayrılmaları hakkındaki usuller o yönetmelikle gösterilecektir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz yirmi ikinci madde - Yürütme işleri hakkında milletvekilleri
Kamutaya dilek önergesi veremezler.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kitaplık
İki yüz yirmi üçüncü madde - Kitaplık Komisyonu üyelerinden biri kitap
lığı gözetim altında bulundurur.
Bu gözetim sonucunu bildiren rapor her yıl basılarak üyelere dağıtılır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz yirmi dördüncü madde - Kitaplık Komisyonuna kâtiplik eden
Kitaplık Müdürünün komisyonda danışma oyu alınır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz yirmi beşinci madde - Kitap, gazete, dergi, harita ve bu çeşit şeyler
den hangilerinin satın alınacağını komisyon kararlaştırır.
Her milletvekili de satın alma hakkında teklifte bulunabilirse de bu teklifleri
dikkate alıp almamak komisyonun hakkıdır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz yirmi altıncı madde - Müdür, kitaplık eldesinin düzenlice defterini
tutmakla ödevlidir ve bundan sorumludur.
Kitaplığın açık olduğu saatlerde ya müdürün, yahut yardımcısının orada
bulunması şarttır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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İki yüz yirmi yedinci madde - Kitaplardan hangilerinin kitaplıktan
çıkarılamıyacağını ve hangilerinin milletvekillerine eğreti verilebileceğini komis
yon kararlaştırır.
Alındısı verilmeden hiçbir kitap kitaplıktan çıkarılamaz.
Komisyonlar diledikleri kitapları incelemek için alabilirlerse de komisyon
odalarından dışarıya çıkaramazlar.
Milletvekillerinin eğreti aldıkları kitapları en çok bir ayda geri vermeleri şarttır.
Bir ay içinde geri getirilmeyen kitapları müdür bir tezkere ile ister. İstendik
ten sonra bir hafta içinde geri verilmeyen kitaplar, alan milletvekillerine ödetilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Milletvekilliği belge ve belgileri
İki yüz yirmi sekizinci madde - Meclise katıldıkları gün yeni üyelere Genel
kâtiplikten bir olumluk kâğıdı örneği verilir.
Komisyon seçimlerine yardımı olacak cetvellerin hazırlanabilmesi için bu
kâğıt ertesi güne kadar doldurulup Genel Kâtipliğe geri verilir.
Bu kâğıtta şunlar bulunur:
I - Milletvekilinin adı ve soyadı;
II - Babası ile anasının adlan;
III - Doğduğu, oturduğu yer ve doğum tarihi;
IV - Öğrenimi, bildiği diller, varsa uzmanlığı, eserleri, ilim rütbeleri;
V - Mesleği ve işi gücü;
VI - Yolluklara esas olmak üzere evli olup olmadığı, varsa çocukları.
Tekrar seçilmiş milletvekilleri bu kâğıdı yeniden doldurmasalar da olur. An
cak geçen dönem içinde yeniden olanları eski kâğıda ek olarak yazmalıdırlar.
Bu kâğıtta, milletvekilinin durumunda olabilecek değişiklikleri göstermek
için bir bölme bulunacaktır.
Her değişiklikte milletvekili bunu olumluk kâğıdına hemen geçirtir ve dönem
sonunda kendisine bunun onanmış bir örneği verilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz yirmi dokuzuncu madde - Milletvekilliği kabul edilen kimsenin, as
lında iki eşyazı olarak yapılmış bulunan seçim tutanaklarından biri, kabul tarihi
de atılarak ve Meclisin büyük mühürü ile mühürlenerek kendisine verilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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İki yüz otuzuncu madde - Her milletvekiline dönem sonunda, milletvekil
liği ettiği süreyi ve bu süre içinde aldığı ödenekler ile verdiği vergileri ve emek
lilik kesenekleri tutarını gösterir bir tutanak verilir.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz otuz birinci madde - Her milletvekiline üzerinde fotoğrafı bulunan
ve seçim çevresi ile dönemi yazılı, Meclis Başkanı tarafından imzalanmış bir
kimlik cüzdanı verilir.
Milletvekilleri, şekli Başkanlık Divanınca kararlaştırılmış bir gülcük
taşıyabilirler.
Törenlerde kullanılacak milletvekilliği belgisi, kenarlarında birer ak çizgi
olan ve üzerinde "Türkiye Büyük Millet Meclisi" sözleri kazılmış madenden bir
plâk bulunan kırmızı bir kordelâ ucuna asılı mineli bir ay ile yıldızdır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
YİRMİ BEŞİNCİ BÖLÜM
Bu tüzüğün dayanakları
İki yüz otuz ikinci madde - Bu Tüzüğün değiştirilmesi, bir, yahut daha çok
maddesinin kaldırılması, bu Tüzüğe bir, yahut daha çok madde eklenmesi için
yapılacak teklifler önce Anayasa Komisyonunda incelenir, sonra kanun görüş
meleri usulüne uyularak mecliste görüşülüp sonuçlanır.
Bu işte yalnız bir görüşme yeter.
Bu tüzük ile bundan sonra yapılacak değişiklikleri Anayasa'nın 35 nci mad
desinde gösterilen şekilde ilâna bağlı değildir.
Bundan sonra yapılacak değişiklikler Meclisçe kabul edilir edilmez, yürür
lüğe girer.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz otuz dördüncü madde - 2 Mayıs 1927 tarihli Dahilî nizamname kal
dırılmıştır.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz otuz beşinci madde - Bu Tüzük kabulünden başlıyarak yürürlüğe
girer.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki yüz otuz altıncı madde - Bu Tüzük Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından yürütülür.
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İçtüzüğün tümünü oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
}>

582
TBMM KUTUPHANESI

İçtüzük'
«

BfctfNCÎ

BÖLÜM

Meclisin Kuruluşu
Birinci madde — Dönemin ilk toplantısının
birinci birleşiminin ilk oturumunda, daimî Baş
kan seçilinceye kadar, en yaşlı üye, geçici olarak,
Kamutaya başkanlık eder, yahut Kamutay ken
dine bir geçici başkan seçer.
En genç dört üye geçici olarak kâtiplik eder
ler.
Milletvekillerinden hangisinin en yaşlı ve
hangilerinin en genç olduklarını önceden incele
yip bulmak işi, görevleri yeni Başkanlık Divanı
nın seçimine kadar devam eden eski idareci üye
lerindir.
Donem, yenilenme kararı verilmezse, dört
yıllık seçim süresidir.
Toplantı, her Kasım ayı başından gelecek
Ekim ayı sonuna kadar süren Meclis yılıdır.
Birleşim, Kamutayın birgün içindeki toplan
malarıdır.
Oturum, her birleşimin dinlenme ile aralanan
kesimlerinden her birisidir.
İkinci madde — Geçici başkanlık divanı ku
rulduktan sonra, milletvekilleri, Anayasanın 16
ncı maddesi gereğince ve seçim çevrelerinin alfa
be sırası ile andiçerler.
Andiçme, Anayasadaki and metnini kürsü
den yüksek sesle okumaktır.
Meclise sonradan katılan milletvekilleri de,
ilk bulundukları oturumda andiçerler [1].
üçüncü madde — Andiçme töreni ardınca
daimi başkanlık divanı seçilir.
Dördüncü madde — Başkanlık Divanının
görevi bir toplantı içindir.
Beşinci madde — Başkanlık Divanı:
I - Başkan;
11 - Üç başkan vekili;
III - Enaz ikisi nöbetleşe Kamutayda bulun
malı üzere altı kâtip;
IV - Üç idareci üye;

den kurulur.

Altıncı madde — Başkanbk Divanı gizli oy
ve saltçoklukla seçüir. Saltçokluk bulunmazsa,
aynı usul ile, ikinci defa seçim yapılır.
Bunda da saltçokluk bulunmazsa, en fazla
oy kazanmış olanlar araamdan, istenilen sayı
nın iki misli ayrılarak, bunlar için üçüncü defa
oylama yapüır.
Bunda göreli çokluk yeter.
Oylarda eşitlik olursa, adçekme yapılır.
Yedinci madde — Başkan, başkanvekilleri,
kâtipler ve idareci üyeler için ayrr ayrı oylama
yapılır.
Oy puslalarma başkan için bir, başkanvekil
leri için üç, kâtipler için altı, idareci üyeler
için üç ad yazılır.
Sekizinci madde — Başkanlık Divanının se
çimi ardınca Cumhurbaşkanının seçimine baş
lanır.
Cumhurbaşkanı gizli oy ve saltçoklukla se
çilir.
Bu seçimde oylan aynlamak için adçekme ile
dokuz milletvekili ayrılır. Bunlar aynlamayı
Kamutay salonunda açık olarak yaparlar.
Meclis Başkam seçim sonucunu Kamutaya
bildirir ve Cumhurbaşkanı seçilen kimseyi, ora
da ise başkanlık kürsüsüne çağnr.
Cumhurbaşkanı Başkanlık kürsüsüne çıkıp
Anayasa'nın 38 net maddesi gereğince ve yüksek
sesle andiçer.
Ondan sonra kürsüyü Meclis Başkanına bı
rakır.
O da hemen birleşime son verir £2]
Dokuzuncu madde — Cumhurbaşkanı, seçi
mi sırasında hazır değilse, Meclis Başkanı se
çim sonucunu Kamutay'a ve seçilen kimseye bil
dirir.
Cumhurbaşkanı geldikte yukarıda gösterildi
ği üzere andiçer.
Onuncu madde — Her toplantı başında baş
kan seçilinceye kadar, önceki toplantıdaki es-

— Bazı maddelerde görülen rakamlara ilişkin notlar, 43 : 47 nei sayfalara numara sırasiyie
konmuştur.
68 TBMM Yıllık, Dönem: VII-Toplantı: 2 (1 Kasım 1944-31 Ekim 1945), 3. IV.1945, 21-47. ss.
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ki baskanvekillerinden ea yaşlısı geçici olarak
Kamutay'a başkanlık eder.
Eski kâtipler de geçici olarak, kâtiplik eder
ler. Geçici başkan, yoklama yapar.
Yetersayı varsa vc Cumhurbaşkanı o gün
söylevini verecekse, kürsüye çıkar ve oturumu
açarak yılbaşı söylevini verir,
Ondan sonra başkanlık kürsüsünü geçici'
başkaca bırakır.
Bunun ardınca Başkanlık Divanının seçil
mesine başlanır.
On birinci madde — Cumhurbaşkanının söy
levini, Anayasa'nın 36 nci maddesine göre Baş
bakan okuyacaksa, söz kürsüsünden okur.
On ikinci madde — Törenli oturum, her top
lantının başında ve Anayasa'nın 25 nci madde
si gereğince seçim yenilenmesi üzerine, Kasım
aynun birinci gününden önceki olağanüstü
toplantının başmda yapılır.
ÎKÎNCÎ BÖLÜM
Seçim tutanakları
On üçüncü madde — Başkanlık Divanı (ve
gerekiyorsa Cumhurbaşkanı) seçildikten sonra,
Başkan, seçimleri şikâyet ve itiraza uğramıyanIarın bu Tüzüğe ekli örneğine uygun seçim tu
tanaklarım Kamutayın onamasma sunar. Ona
ma, adlan birer birer okunarak gösterme oyu
ile yapılır.
On dördüncü madde — Meclis Başkam, se
çimleri şikâyet ve itiraza uğrayanların tuta
naklarım ve Örneğine uygun olmayan tutanak
ları, Kamntaym adçekme ile ayıracağı 30 kişi
lik (Tutanakları İnceleme Komisyonu) na havale
eder.
Bu komisyon o dönem içinde bu türlü iş
ler çıkınca, onlara da bakar.
On beşinci madde — Komisyon adçekme ile
beşer kişilik hazırlama komisyonlarına ayrılır.
Her hazırlama komisyonu gizli oyla bir
başkan ve sözcülük dc yapacak bir kâtip seçer.
inceleme komisyonu başkam, her hazırla
ma komisyonunun inceliyeceği kadar seçim tu
tanaklarını adçekme ile ayunr.
On altıncı madde — Hazırlama komisyonu,
inceleme komisyonu Başkanlığı eliyle her türlü

incelemelerde bulunmıya yetkilidir.
- Komisyon bütün belgeleri ve haberleşmeleri
inceleyebilir ve Hükümetin olanca gerçekleme
araçlarına başvurabilir.
İncelemelerden sonra, iş oya konur ve rapo
ru hazırlanarak inceleme komisyonuna verilir.
On yedinci madde — inceleme komisyonu
kendüiğinden, yahut hazırlama komisyonlarının
raporlarında gördüğü kusurlama sebeplerini
inceleyerek tamüye sayısın m saltçokluğu ile bir
karar verir ve raporunu Kamutay'a gönderir.
On sekizinci madde — Milletvekilliği knsurlanan kimsenin, hazırlama ve inceleme komis
yonlarında ve Kamutayda kendini savunmak
veya başka bir milletvekiline savundurmak, hak
kıdır.
Bu hak hiçbir türlü kayrtlanamaz.
Görüşmeden sonra Kamutay kararını verir.
On dokuzuncu madde — Seçim tutanaktan
incelenen milletvekilleri, kendi haklarındaki
oylamaya katılamazlar.
Yirminci madde — Seçimi incelenen millet
vekili milletvekiliğinden çekilebilir.
Şukadar ki, bu çekilme, seçim tutanağı
nın incelenmesine engel olmaz.
Yirmi birinci madde — Seçim tutanağı Ka
mutayca retlenen milletvekilinin yerine bir ye
nisinin seçilmesini, başkanlık, yetkili makama
yazar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonlar
Yirmi ikinci madde — Her toplantının
başlangıcında görevleri ertesi toplantıya kadar
sürmek ve üyeleri Kamutayca göreli çoklukla
seçilmek üzere, on dokuz komisyon kurulur.
Meclis görevleri ile karşılıklı komisyonlar:
1. Anayasa Komisyonu (20 üye, bir aylıklı
kâtip);
içtüzük işleri bu komisyona havale olunur.
2. Dilekçe komisyonu (25 üye, iki aylıklı
kâtip);
3. Meclis Hesaplarını inceleme komisyo
nu (10 üye, bir aylıklı kâtip);
4. Meclis Kitaplığı komisyonu (5 üye, bun-
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lardan. birini Başkanlık Divanı idareci üyeler
araamdan ayırır. Bu komisyona Kitaplık Müdürü
kâtiplik eder);
5. Sayıştay komisyonu (20 üye, bir aylıkb
kâtip);
Bütün Hükümet hizmetleri ile karşıhkh ko
misyon:
6\ Bütçe komisyonu (35 üye, bir kalem mü
dürü ile yardımcısı, bir başkâtip, yardımcısı ve
bir memur.)
Bu komisyon kendine bir de Başkanvekili seçer.
Genel bütçe raporunu yazmak ve savunmakla
ödevli bir sözcüden başka bu komisyon bir veya
ayrı ayrı dairelerin bütçe raporlarım yazmak
ve savunmakla, ödevli özel sözcüler de seçebilir.
Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlar (Alfabe
sır asiyle):
7. Adalet Komisyonu (25 üye, bir aylıklı
kâtip);
8. Bayındırlık Komisyonu (20 üye, bir ay
lıkb kâtip);
9. Dışişleri Komisyonu (20 üye, bir aylıklı
kâtip);
10. Ekonomi Komisyonu (30 üye, bir aylıklı
kâtip);
11. Gümrük ve Tekel Komisyonu (20 üye,
bir aylıklı kâtip);
12. içişleri komisyonu (30 üye, bir aylıklı
Kâtip); bu komisyon gerektiğinde bir başkanve
kili de seçer;
13. Maliye komisyonu (20 üye, bir aylıklı
kâtip);
14. Millî Eğitim Komisyonu (20 üye, bir
aylıklı kâtip);
15. Millî Savunma Komisyonu (25 üye, bir
aylıklı kâtip);
16. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu (20
üye, bir aylıklı kâtip);
17. Tarım Komisyonu (25 üye, bir aylıkb
kâtip);
18. Ticaret Komisyonu (20 üye, bir aylıklı
kâtip);
19. Ulaştırma Komisyonu (20 üye, bir ay
lıklı kâtip)
Gerekli görülürse Komisyonların üyeleri Kaıutay'ca daha çok veya daha az olarak seçilir.
Yukarıdaki komisyonlarla karşılanmryan dai
relerle ilgili tasanlar ve teklifler, akçalı işlerden
iseler, Bütçe ve Maliye Komisyonlannda, bun

dan başka bütün tasanlar ve teklifler içişleri
Komisyonunda görüşülür.
Yirmi, üçüncü madde — (Değişik - 15 Ağus
tos 1945) Dönemin ilk toplantısında komisyon
seçimlerine yardrmı olmak üzere, Milletvekilleri
nin, olumluk kâğıtlarından anlaşılan, uzmanlık
ve mesleklerini gösterir bir cetvvel başkanlıkça
bastırılıp üyelere dağıtdır ve ilân tahtasına
asıkr.
Milletvekilleri komisyonlara adaylıklarını
koyabilirler.
Adaylan gösteren cetvvel de başkanlıkça bastrnlıp üyelere dağıtdır ve ilân tahtasına asılır.
Kamutay'da komisyon seçimleri, bu cetvelle
rin dağıtılmasından ancak dört gün sonra başlar.
Dönemin diğer toplantılan başmda komis
yonlar, toplantıların birinci birleşiminden sonra
gelen ilk birleşimin yapıldığı gün seçilir.
Yirmi dördüncü madde — Bir komisyonda
kapalı oturum yapılmasını ilgili Bakan, yahut
komisyon üyelerinin üçte biri istiyebiür.
Kapalı oturumda komisyon üyelerinden ve
bakanlardan başkası bulunamaz.
Kapalı oturum yapılması, görüşmelerin sır
olarak saklanmasına söz verilmek demektir.
Yirmi besinci madde — Kamutay gerekli gö
rürse komisyon üyelerinin sayışım geçici olarak
artırabilir. Karma, yahut Geçici komisyonlar da
kurar [3],
Bu çeşit komisyonların görevi, kendilerine
verilen işin sonuçlanmasına kadar sürer.
Karma komisyonlara, Tüzükteki numara sıra
sına göre önde gelen komisyon başkanı başkan
lık, ve sözcüsü de sözcülük eder.
Yirmi altmcı madde — Her komisyon, ken
disine gizli oyla bir başkan, bir sözcü, bir de kâ
tip seçer.
Bir komisyonda, belli bir iş için, gerekirse
özel bir sözcü seçilir.
Aylıkb kâtipler, Meclis Başkanının karariyle, birden fazla komisyona kâtiplik edebilirler.
Komisyon başkam Özürlü olur Veya bulunmaz
sa, sözcü kendisine vekillik eder, veya ayrıca bir
başkan vekili seçUir.
Yirmi yedinci madde — Bir komisyon, ken
disine havale edilmiş tasan veya teklife bakmak
başka bir komisyonun işi olduğu fikrinde bulu-
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nursa, gerekçelerini bildirerek, tasan veya tek
lifin o komisyona havale edilmesini istiyebilir.
Yirmi sekizinci madde — Bir komisyon ken
disine havale edilmiş tasarı veya teklif, yahut her
hangi bir mesele için, raporu sonra yine ken
disince yazılmak üzere, daha önce bir başka ko
misyonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli görür
se, tasan veya teklifin o komisyona havale edil
mesini istiyebilir.
Bunun gibi, bir komisyon başka bir komisyo
na havale edilmiş bir tasan veya teklif, yahut
herhangi bir mesele için düşüncesini bildirmek
üzere, o tasarı veya teklifin kendisine havale edil
mesini istiyebilir.
Böyle hallerde ilgili her iki komisyon oydaş
iseler, Meclis Başkam gereğini yerine getirerek,
bunu ertesi oturumda Kamutaya bildirir.
İki komisyon arasmda uyuşmazlık çıkarsa,
başkanlıkça Kamutaya bildirilerek, mesele görüş
me yolu ile çözülür.
Düşüncesi sorulan komisyonun raporu, öte
kiler gibi basılır ve üyelere dağıtılır.
Yirmi dokuzuncu madde — Komisyonlar
kendilerine havale edilmiş işleri incelemekten
başka bir işle uğraşamazlar £4].
Otuzuncu madde — Komisyonlar Meclis ya
pılarında ve kendilerine aynlan odalarda topla
nırlar.
Otuz birinci madde — Komisyon gündemleri
komisyonlarca hazırlanır ve bir gün önce bütün
Bakanlara ve Milletvekillerine ilân olunur.
Bununla beraber ivedi bir iş çıkarsa, Meclis
Başkanı veya komisyon başkanı özel yollarla da
komisyonu toplıyabilir.
Otuz ikinci madde — Üyelerin enaz üçte biri
hazrr bulunmadıkça, komisyonlar toplanamaz ve
oylama yapamaz.
Otuz üçüncü madde — ivediliği Kamutayda
kararlaştm-ümış olanlardan başka işlerin görüşül
mesine, ancak kırk sekiz saat sonra başlanır.
Kamutayda görüşülen bir kanunun komisyo
na geri verilmiş bir yahut daha çok maddesinin
görüşülmesi bu hükmün dışındadır.
Verilen kâğıtlar, komisyon üyelerinden beşi
isterse, yahut başkan uygun bulursa, komisyonca
bastırılır.

Otuz dördüncü madde — Her komisyonun

görüşmeleri özetlenerek tutulur.
Şu kadar ki komisyon karar verirse, harfi
harfine tutanak da yapılır.
Üyelerin adlan tutanak dergisine konur. Bu
tutanağı üyeler imzalarlar.
Komisyon raporlarını, başkan, sözcü ve kâ

tiple görüşmede hazır bulunan üyeler de imzalar.
Komisyonlar raporlarını Meclis Başkanlığın*
verirler.

Başkanlık bu raporlan hemen bastmp üyele
re dağıttırır.
Böylece basılıp dağrtılmıyan raporlar Kamu
tay'da görüşülemez.
Kamutay, raporlara Resmî Gazete ile yayılmasma da karar verebilir.
Komisyon raporlan Başkanlığa verildikçe,
doğrudan doğruya tutanak dergisine ve gündeme
geçer ve ilân tahtasına asılır.
Bu iş için üyeler itirazda bulunursa, bunun
görüşülecek başka maddelere yeğlenerek Kamu
tay tarafından çözülmesi gerektir.
Kendisinin ayrışık kaldığı raporda yazılmış
olmadıkça, imzalamış olduğu bir rapora karşı
komisyon üyelerinden biri söz söyliyemez ve
sözcüden bir şey soramaz.
beşinci madde — Bir tasan veya tek
Kamutay'da, başlıca ilgili komisyon savunur.
Başka bir veya birden fazla komisyonda aynı
tasan veya teklif görüşülmüş, raporu da yazıl
mış ise, o komisyonlar yalnız kendileri ile ili
şikli madde veya kısımları savunurlar.
Otuz

lifi,

Otuz altıncı madde — Komisyonlara kaval»

olunan bir tasarı veya teklifin, verildiği gün
den en geç bir buçuk ay içinde Kamutay'a
gönderilmesi gerektir.
Komisyon bu süre içinde görüşmeyi sonuçlayamazsa, gerekçesini Kamutay'a bildirir.
Böyle yapılmazsa, tasan veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını istemek,
Hükümetin veya sahiplerinin hakkıdır.
Bir komisyon tarafından başka bir komis
yona havale olunan mesele oa gün içinde başa
rılmalıdır. Buna imkân olmazsa, gerekçesi
bildirilir [ § ] ,
Otuz yedinci madde — Komisyonlar kendi

lerine havale edilmiş tasarı veya tekliflerin, ilk
önce, Anayasa 'nm metnine ve ruhuna aykın
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olup olmadığını incelemek ödevindedirler.
Bir tasan veya teklifin Anayasa'ya aykın
olduğunu görürlerse, gerekçesini açıkça bildi
rerek maddelerinin görüşülmesine geçmeden
onu reddederler.
Otuz sekizinci madde — Komisyonlar bütün
bakanlrklarla doğrudan doğruya yazışabilirler.
Otuz dokuzuncu madde — Bir milletvekili
ikiden fazla daimî komisyona üye olamaz.
Bütçe Komisyonu üyeleri bir başka komis
yona seçilemezler.
Başkanlık Divanı üyeleri komisyonlara se
çilemezler.
Kırkıncı madde — Komisyonlar, Bakanları
ve uzmanları çağrrmıya yetkilidirler.
Çağrılan Bakan bulunamıyacaksa, adına söz

söyliyecek yüksek memurlardan birini bulun
durur.
Bir kanun teklifinde bulunanlar, teklifleri
ni inceliyecek komisyonda hazır iseler ve fi
kirlerini bildirmek isterlerse, komisyon kendi
lerini dinlemek zorundadır.
Teklif sahibi yoksa, çağrılır.
Gelmezse, komisyon işi sonuçlayarak, bunu
raponına yazar.

Krrk beşinci madde — özürsüz veya haber
siz birbiri ardınca dört birleşimde hazır bulunmıyan üyeler, komisyonca çekilmiş sayılabi
lirler.
Bu halde yenileri seçilmek üzere mesele
Meclis Başkanlığına bildirilir.
Kırk altıncı madde — Bir komisyonda söz
kesilir, kişi özlüğü ile uğraşılır ve düzenliği
bozacak hareketlerde bulunulursa, komisyon
başkanı gerektiğinde oturuma araverir ve me
seleyi Meclis Başkanına bildirir.
Meclis Başkanı bu gibi düzenlik bozucu ha
reketlerinden dolayı şikâyet olunan milletve
kiline uyarma cezası verir.
Krrk yedinci madde — Komisyonların gör
dükleri işler hakkında yılda enaz iki defa
Genel Kâtiplik tarafmdan bir rapor yazılıp
Meclis Başkanlığına sunulur.
Başkanlıkça bu raporlar baatmlarak milletve
killerine dağıtılır ve Resmî Gazete ile de yayılır.
Kırk sekizinci madde — Komisyonların kâ
ğıtları, belgeleri ve tutanakları, bunlarla İlişikli
tasan ve teklifler üzerine Kamutayca karar ve
rildikten sonra, Meclisin Belge Saklağma konur.

Kırk dokuzuncu madde — Sayıştay komis
Krrk birinci madde — Her milletvekili, üye
yonu,
Kesinhesap Kanunu tasarısı ile, dairelerin
si olmadığı bir komisyonun belgelerini görüp
harcamalan
ve yüklenmeleri hakkında her üç ay
okuyabilir ve oturum gizli değilse, görüşmele
da bir Sayıştay tarafmdan verilecek raporlan
rine katılabilir.
inceler £61.
Şu kadar ki, orada oy veremez.
Bu incelemelerin sonucunu gösteren rapor
Bir komisyon kendi üyesi olnuyan millet
vekillerine düşüncelerini öğrenmek için başvu bastırılarak milletvekillerine dağıtılır.
Bu raporlar, Kamutay'ca görüşülüp karara
rabilir,
bağlanır £71.
Krrk ikinci madde — Bir dönem içinde, ge
Ellinci madde — Anayasa *nm 82 nei madde
çen bir komisyonun yazdığı raporu, onu kabul
si gereğince, gerek kendileri, gerek kamu ile illenen yeni komisyon savunur
dükleri işlerle, bir hakkın yerme getirilmeme
Krrk üçüncü madde —• Komisyonlar Mecli sinden, yahut savsanmasından şikâyette bulunan
sin araverme sırasmda, Kamutay karan ile, Türklerin dilekçelerini ve bu türlü telgraflan,
belli işleri görüşmek üzere toplanabilirler.
Meclis Başkanı numaralatıp özel bir deftere ka
Krrk dördüncü madde — Raporu görüşü yıtlattıktan sonra, geciktirmeksizin Dilekçe Ko
len bir komisyonun üyeleri yahut komisyon misyonuna havale eder.
adına savunma ile yetkili 6Özcü veya bir üye
Bununla beraber başka bir komisyonda in
Kamutay salonunda, komisyonlara ayrılan ma celenmekte bulunan bir teklif ile ilişikli dilek
sanın başında bulunurlar.
çeler, başkanca, doğrudan doğruya o komisyo
Yetersayı olmazsa, komisyon adına söz söy na havale olunur.
leyen kimse yalnız işin komisyona geri veril
Dilekçe komisyonu da böyle bir havalede
mesini teklif edebilir.
bulunabilir. Dilekçiye bir alındı verilir [ 8 ] ,
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3EH birinsi madde — Meclise verilecek di
lekçeler, sahibi iarafindaa imzalanma olmak,
adı sanı ve oturduğu yer gösterilmek ve bir
kaç imzalı ise, enaz birinin oturduğu yer açıkça
yazılmış olmak gerektir.
Eli ikinci madde — Dilekçeler bir milletve
kili eliyle de sunulabilir.
Bu halde o milletvebli kendi eliyle verildi
ğini yazarak dilekçenin altına imzasını koyar.

lin dağıtıbnası gününden başlıyarak bir ay için
de, Dilekçe komisyonunun bu dikkçe hakkında
verdiği karar ne olursa olsun, bunun Kamutayaa
incelenmesini ve görüşülmesini istiyebiKr.
Bu halde komisyon o dilekçe için rapor yazıp
sunmak ödevindedir [11].
Bu süre geçtikten sonra komisyon kararlan
kesinleşir [12].

Elli sekizinci madde — Kamutayın görüşme
sine sunulan dilekçeler hakkında, gerekirse, il
Elli üçüncü madde — Komisyon:
gili Bakan yalı ut yollayacağı memur dinlendik
I - îlkin Hükümete, Danıştaya [9], mahkeme ten sonra, oya başvurulur.
lere vs Sayiftaya verilmesi gereken dilekçeleri
Elli dokuzuncu madde — Bakanlar kendile
ilgili makama gönderir;
rine
gönderilen dilekçelerle, bunlar üzerine ko
II - Gerek doğrudan doğruya yüriitümûn son
misyonca verilen kararlar hakkında yaptrklan
kararma itiraz eden ve bundan şikâyet eden kâ
kovüşturmalan ve kendi kararlarını en geç iki ay
ğıtları, gerek ilgili makamlardan gelen cevaplan
da komisyona bildirirler.
gündemine alır;
Altmışıncı madde — Meclis Hesaplarını in
TII - Dilekçenin bir komisyona havale edil
celeme Komisyonu, Kamutayca kabul olunan
mesi gerekiyorsa, bunu yapar;
IV - Herhangi bir işlem yapmanın yeri olma Meclis bütçesi ile buna bağlı bütçelerin uygu
lanmasını gözetir.
yan dilekçeler hakkında bu yolda karar verir.
Komisyon incelemelerinin sonunu Kamu
Elli dördüncü madde — Cezanın affedilmesi taya bildirir [ 1 3 ] .
veya hafifletilmesi hakkındaki dilekçeleri ya hü
Altmış birinci madde — Bütün verile emir
küm giymiş olanlar, yahut bunların hısımları ve
lerini, komisyonca Denetçi seçilen bir üye, har
dostları sunabilir.
canmadan önce vize eder. Bu yapılmadıkça say
Bunların görüşülmesinde Adalet Bakamnm
manlık hiç bir ödemede bulunmaz.
veya göndereceği daire reislerinden birinin bu
lunması şarttır.
Altmış ikinci madde — İdareci üyeler tara
Dilekçeler dikkate alınmak değerinde ise, bir fından tutulan eşya ve elde defterleri komisyona
teklif karan ile beraber, Adalet Komisyonuna sunulur.
Komisyon, eldeki eşyayı kendi teftişliyerek
gönderilir.
Bu komisyon, gerekli görürse, bir kanun tek ve defterleri inceliyerek raporunu Kamutaya
sunar [14].
lifi ile meseleyi Kamutaya sunar [10].
Elli beşinci madde — Anayasanın 82
maddesinin son fıkrası gereğince, kişilerle ilgili
işlerde, her dilekçenin sonucu sahibine yazılı ola
rak bildirilir.

Altmış üçüncü madde —• Komisyon, her yıbn
sonunda geçen yıl bütçesinin kesin hesabını Ka
mutaya sunar [15].

Altmış dördüncü madde — Meclis toplantı
halinde iken komisyon üyeleri hep birlikte, de
ğilken denetçi üye, gün ve saat bildirmeden say
manlığı ve vezneyi teftişler.
Teftişin sonucu hemen orada bir tutanağa
geçirilir.
Bu teftişleme yılda altı defadan az olamaz.
Bu sırada bütün işler durdumhır.
Gerektiğinde teftiş sonucu Kamutaya haber
Elli yedinci madde — Her mületveMü. cetve verilir.

Sili altıncı madde — Meclise sunukn dilek
çeler hakkında her hafta komisyonca, dilekçelerin
numarası, sahip veya sahiplerinin adı sam, oturduklan yer ve dilekçelerinin özetleri ile ve
rilen kararları ve bunların gerekçelerini gösterir
bir cetvel yapılarak basüır ve bütün bakanlarla
milletvekillerine dağıtıhr.
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Şukadar ki, bu tasan veya kanun tekliflerini
Altmış bestem madde — Komisyonun denetçi
üyesi araverme zamanlarında Başkentte bu başka bir MiUetvekiH veya ilgili komisyon kabul
lenecek olursa, görüşme devam öder.
lunur [16]
Bu tasan vaya teklifler gündeme konmuşlarsa, geri alınmaları Kamutayın karar vermesine
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
bağbdır.
Kanun tasardan ve teklifleri, gerekçe raporları
Altmış dokuzuncu madde — Gerek seçim ye
Altmış altmcı madde — Hükümetçe Meclise nilenmesine karar verilmesi, gerek dönemin sona
sunulan kanun tasardan bütün Bakanlarca im ermesi dolayısiyle Meclis yemlendiğinde geçen
Meclisçe daha kabul edilmemiş, yahut yalnız bi
zalanmış olmak gerektir.
Her kanun tasarrsı, kanunu yürütmekle gö rinci görüşmesi yapılmış bulunan, veya oylama
revli Bakanlarca hazırlatılan bir veya birkaç da çokluk bulmadığı için haklarında ikinci defa
gerekçe raporu ile birlikte Meclis Başkanlığına oylama yapılmak gereken bütün kamın tasan ve
teklifleri yeni Meclis için hükümsüzdür [17j.
gönderilir veya verilir.
Bu raporda, önce tasarının tümü, sonra mad
Bu gibi belgeler Hükümetin, yeni komisyondeleri hakkında bilgiler verilir.
larrn veya on Milletvekilinin istemi üzerine baş
Gerekçe raporunda, kaldınlnıası veya eklen kanlıkça komisyonlara verilir.
mesi istenilen hükümlerin neler olduğu ve neden
Komisyonlar bu belgeleri olduğu gibi veya
kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi gerekli değişiklik yaparak kabul edebilir,
görüldüğü açıkça gösterilmek şarttır.
gili olarak, kanunlara ve tüzüklere aykın görRaporlarda açık ve kanıtlı belgeler, gerektiğin
de istatistik bilgileri bulunmalıdır. BoyTe olmı
yan raporlar, ilgili komisyonca gerekli görülür
BEŞİNCİ b ö l ü m
se, eksikleri tamamlanmak için Başkanlık tara
İvedilikle ve öncelikle görüşme
fından Hükümete geri verilir.
Başkan, gelen tasanlan ilgili komisyonlara
Yetmişinci madde — Bir kanun tasarısı ve
doğrudan doğruya havale eder ve bunu tutanak ya teklifi haklan da ya sunulurken, yahut birinci
dergisine ve ilân tahtasına yazdırır.
görüşülmesinden önce Hükümet, teklif sahibi ve
Bu havaleye bir milletvekili itiraz etmek ya ilgili komisyon ivedilik karan isteyebilir.
isterse oturum başında söz alır.
Bir tasan veya teklifin yalnız bir defa görü
şülmesiyle
yetinilmek için, Meclisin kabul edece
Altmış yedinci madde — Milletvekillerince
verilen kanun tekliflerinde bir veya daha çok ği esaslı bir sebep olmadıkça, ivedüik karan
verilemez.
imza bulunabilir.
ivedilik kararını isteyenler, gerektiğinde bu
Kanun teklifleri de, yukanki maddede gös
terildiği üzere yazılmış bir gerekçe raporu ile kararın geri alınmasını da isteyebilirler.
birlikte başkanlığa gönderilir veya verilir.
Yetmiş birinci madde — ivedilik karan ya
Şartlanna uymayan teklifleri, sahiplerine ta zılı olarak istenmek ve bu istemin için
mamlatmak; ilgili komisyonların hakkıdır.
de yukariki maddede gösterilen şartlar bulun
Kanun teklifleri de, kamın tasarıları gibi, mak gerektir.
başkanlıkça komisyonlara doğrudan doğruya
İvedilik teklifi başkanca oya konarak, gö
havale edilir.
rüşmesiz, gösterme oyu ile kabul edilir veya
Bu havalelere edilecek itirazlar için de reddedilir.
yukanki madde hükümlerine uyulmak gerektir.
Yetmiş ikinci madde — İvediliğine karar
Altmış sekizinci madde — Hükümet veya verilen tasan veya teklifler yalnız bir defa gö
teklif sahibi, verilen kanun tasan veya teklifle rüşülür
rim, gündeme konmadan önce ve Kamutaya bilYetmiş üçüncü madde — İvedüik karamıdirilmek şartı ile, geri alabilir.
t
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dan sonra Hükümet veya komisyonun yazıl t
istemi üzerine, Meclis o tasan veya teklifin öte
ki işlere öncelenerek görüşülmesine karar vere
bilir.
Yetmiş dördüncü madde — Bir kanun tasa
rısı veya teklifinin gündemde bulunan öteki
maddelere öncelenerek görüşülmesi istendikte,
bunun gerekçesi bildirilmelidir.
öncelikle görüşülmeyi, yalnız Hükümet veya
bir komisyon isteyebilir.
Bu istem, yazılı olmak şarttır.
Yetmiş beşinci madde — Bir kanun tasarı
sının veya teklifinin sadece, hemen, yahut önce
lenerek görüşülmesi için verilen karar, ivedilik
karan sayılmaz. Bundan ötürü iki defa görüşül
mesi gerektir.
Yetmiş altmcı madde — Bir kanun tasarı
sının veya teklifinin beş günden önce ikinci de
fa görüşülmesini, ancak Hükümet veya ilgili ko
misyon, gerekçesini bildirerek ve yazılı olarak
istiyebilir.
Yetmiş yedinci madde — Kamutayca retlenen tasan veya teklifler aynı toplantıda bir da
ha Meclise sunulamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Gündem
Yetmiş sekizinci madde — Gündem şöyle
tertiplenir:
I - Başkanlık Divanının Kamutaya sunuşları;
II - Sorular ve gensorular;
III - Yeğlikle görüşülmesine karar verilen işler;
IV - ivedilik kararı verilen işler;
V - iki defa görüşülecek işler.
3, 4 ve 5 nci fıkralardaki işler komisyonlar
dan başkanlığa gelme sırası ile görüşülür.
Şukadar ki, Meclis bu konuda ayrıca bir
karar da verebilir.
Gündem, bir gün önce Başbakanlığa ve bütün
bakanlıklara bildirilir. Yetmişi dokuzuncu madde — İçlerinde kut
lama, teşekkür, değerleme, dileme gibi şeyler bu
lunan sunuklaria telgraflar ilân tahtasına asılır
ve harfi harfine yahut özetlenerek yahut sadece
sözü edilerek tutanak dergisine geçer.

Başkanlık Divanı, uygun bulursa, bunları
Meclis adına cevaplar.
Bu kâğıtlardan Meclise sunulmasını uygun
bulduklarım, Başkan, birleşimin başında kâtip
lerden birine okutur.

YEDÎNOI BÖLÜM
Birleşimler
Sekseninci madde — Meclis, başka türlü ka
rar vermedikçe yahut başkanlık tarafından doğ
rudan doğruya veya Hükümet tarafından yine
başkanlık yoluyla çağrılmadıkça ve araverme
zamanına raslamazsa Kamutay, pazartesi, çar
şamba v« cuma günleri birleşim yapar.
Seksen birinci madde — Başkan, saatinde
Kamutayı açar vc görüşmelerin sonunda ka
par [18J.
Tamüye sayısının yarısından bir fazlası ha
zır bulunmadıkça görüşmeye başlanamaz.
Yetersayı olup olmadığında Başkanlık Divanı
duruksar, veya üyelerden beşi sözle veya yazılı
olarak yetersayı olmadığını ileri sürerse, yoklama
yapılır.
Yetersayı yoksa, Başkan görüşmeye başlanma
yacağını bildirerek veya. sonradan yetersayı bulun
mak ihtimali varsa, birleşimi bir saat öteye bıra
karak Kamutayı kapar.
Kamutay ogün açılmazsa, ertesi birleşim için
belli günde yine o gündemle toplanır.
Seksen ikinci madde — Yoklama, divan kâ
tiplerinden birinin ad defterini yüksek sesle oku
ması ve üyelerin (burada) demeleri ile yapılır.
Seksen üçüncü madde — Bir Milletvekilinin
gündem dışında bir diyeceği olursa, kendisine
söz verilmesi başkanın ölçümüne bağlıdır.
Seksen dördüncü madde — Hiç bir Milletve
kili adını yazdırmadan, yahut, birleşim sırasında
Başkandan izin almadan söz söyleyemez.
Söz kürsüden söylenir ve Kamutaya eyitilir.
Bir milletvekilinin pektasabir diyeceği olur
sa, Başkan ona bulunduğu yerden söz söylemek
iznini verir.
Bu halde o milletvekili Başkana eyitir.
Gündemde olmayan işler için kâtipler sözistemi yazamazlar.
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Seksen beşinci madde — Söz, isteme ve yazıl
ma sırasına göre verilir.
Kamutay isterse, görüşülen meseleler için
yana veya karşı yahut üzerineı nöbetleşe söz söy
lenilmek kararlaşır.
Başkan söz alanların adlarını srrasiyle Ka
mutaya bildirir.
Komisyon adına söz istediklerinde, başkan
veya sözcüler sıraya bağlı değildir.
Son söz milletvekillerinindir.
Seksen altıncı madde — Bir milletvekili söz
sırasını bir başka arkadaşına bırakabilir.
Sözünü arkadaşına bırakan milletvekilinin,
onun nöbetinde söz söylemek hakkıdır.

Bu görüşmeye katılmak isterse, yerini öteki
başkanlardan birine bırakarak söz kürsününe
iner ve ancak görüşülen madde veya mesele oy
landıktan sonra tekrar yerine çıkar.
Fakat bu tüzüğün uygulanışı dolayısiyle süz
söyüyecekse, yukarıdaki fıkra hükümleri yürü
mez.
Söz isteyen kâtipler de bu usule uyarlar.
Doksan birinci madde — Kamutayda söz
kesmek, kişi özlüğü ile uğraşmak ve düzenliği
bozacak hareketlerde bulunmak kesin olarak
yasaktır.

Doksan ikinci madde — Söz söyleyen millet
vekilinin sözü, ancak, kendini bu tüzük hüküm
Seksen yedinci madde — Hükümet adına dü lerine uymaya ve konudan ayrılmamaya çağıran
şüncesini bildirmek üzere Başbakan, yahut, onun başkan tarafmdan kesilebilir.
yetkilediği bir Bakan veya birinci sınıf daire re
İki defa konuya dönmeğe çağrıldıktan sonra,
islerinden biri, her görüşmenin başından sonuna
yine konudışı söylemeğe devam ederse, kendisi
kadar hazır bulunur.
nin o iş için aynı birleşimde söz söylemekten
Bundan başka bir bakanlıkla ilgili bir tasarı
veya teklif görüşüldüğü sırada, o bakanın veya yasaklanmasını, başkan, Kamutaya teklif eder.
Kamutay, görüşmesiz ve gösterme oyu ile
adına gelen birinci smıf daire reislerinden biri
karar
verir.
nin hazır bulunması şarttır [19J.
Bulunmazlarsa görüşme, bir defa için, gele
Doksan üçüncü madde — Bir milletvekili
cek birleşime bırakılır.
Kaamutayda kaba ve edepdışı sözler kullanırsa,
Bakanlar yahut Hükümet adına gönderilen başkan hemen o milletvekilini temiz dille ko
birinci sınıf daire reisleri, komisyon başkan ve
sözcülerinden önce ve sıraya bağlı olmaksızın söz nuşmaya çağırır.
Bir milletvekili, başkanlık makamına, için
isteyebilirler.
de bu gibi sözler bulunan bir önerge verirse,
Seksen sekizinoi madde — Kürsüden, yazılı başkan onu düzeltilmek üzere sahibine geri verir.
söylev okunmak veya kâtibe okutmak olur.
Doksan dördüncü madde — Kamutayda gö
Fakat okuma süresi yirmi dakkayı geçe
rüşmelerden ötürü gürültü çrkıpda başkan bu
mez.
Seksen dokuzuncu madde - Görüşmenin nu yatıştıramazsa ayağa kalkar.
Eğer gürültü yine devam ederse, oturuma
yeri olmadığı, gündeme yahut bu tüzük hüküm
lerine uymaya çağrılma, öncelik vo geri bırakıl aravereceğini söyler.
Düzenlik yine sağlanamazsa, görüşmeye bir
ma hakkındaki teklifler, asıl meselelerden önce
saat
için ara verir.
gelir.
Bir saat geçince oturumu açar.
Böyle bir teklif olursa, ancak, yana ve karşı
Fakat gürültü yeniden başlarsa oturuma son
iki milletvekili, on beşer dakkayı aşmamak üze
verip birleşimi başka güae bırakır.
re, söz söyleyebilirler.
Sonunda oylama yapılmak gerekirse, nuüole
Doksan beşinci madde — Kendine sataşılan,
gösterme oyu ile çözülür.
yahut, ileriye sürdüğü düşüncenin tersine bir
Doksanıncı madde — Başkan, meseleler gö fikir isnatlanan milletvekilinin her zaman söz
rüşülür ve oya konurken, yana ve karşı, fikrini istemek hakkıdır.
asla açığa vuramaz.
Bu halde o milletvekili ne için söz söylemek
Yalnız meseleler oya konuldukta, o da oy zorunda kaldığını bildirir ve Başkan meseleyi
rerir.
ölçümler.

591

TBMM KUTUPHANESI

Başkan buna yer olmadığını bildirip de mil
letvekili direnirse. Kamutay, görüşmesiz ve gös
terme oyu ile mesele hakkında bir karar verir.
Doksan altıncı madde — önemli bir işten
dolayı Anayasa'nın yirminci maddesinin ikinci
fıkrası gereğince, kapah oturum yapılmasını
bakanlar yakut on beş milletvekili yazılı olarak
teklif edebilirler.
Böyle bir teklif yapıldığında toplanma sa
lonu dinleyicilerden ve gerektiğinde memur ve
hizmetlilerden boşaltılarak, kapalı oturum tekli
finde bulunanların gerekçeleri dinlendikten son
ra, teklifin kabullenmesi veya retlenmesi için,
görüşmesiz gösterme oyuna başvurulur.
Kapalı görüşme yapılmasını isteyenlerin ad
ları tutanak dergisine ve gerekirse Resmî Gaze
teye konur.
Görüşmesinin kapalı yapdması gerekli görü
nen mesele çözüldükten sonra, açık görüşmeye
geçilmesi başkanca Kamutaya teklif olunarak
karara bağlanır.
Doksan yedinci madde — Kapalı oturumun
tutanağını Divan Kâtipleri tutarlar.
Ancak Meclis karar verirse aybklı kâtipler de
andiçirildikten sonra bu işi görebüirler.
Bu tutanakları görmek üyelerin hakkıdır.
Doksan sekizinci madde — Bu tutanakların
birleştirilmesinden sonra kapalı bir oturum ya
pılarak geçen tutanak özeti okunur. Tutanak
özetinin okunması bitince bu özetle tutanak der
gisi bir zarfa konarak Mecliste hazır bulunan
Başkan ve Divan kâtipleri tarafından hemen ora
da mumla mühürlenip Meclis belge saklağına ve
rilir.
Gizli tutanaklar aradan enaz on yıl geçmedik
çe veya Meclis karan olmadıkça yayılamaz [20].
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kanunların görüşülmesi [21]
Doksan dokuzuncu madde — Kanun tasanlan veya teklifleri ancak iki görüşmeden sonra
kesin olarak kabul edilmiş olur [22].
Yüzüncü madde — Gelir ve gider bütçesi ile
Kesinhesap Kanunu ve içinde ekleme ve olağan
üstü ödenekler ve bütçe bölümlerinde aktarmalar
»tenen kanun tasanlar, iki defa görüşme hak

kındaki şartlara bağlı değildir.
Bunlar için bir görüşme yeter [23],
Yüz birinci madde — Kamutay başka türlü
karar vermedikçe hiçbir kanun taaansı veya tek
lifi bastınlıp üyelere dağıtıldıktan enaz kırk se
kiz saat geçmeden görüşülemez.
Yüz ikinci madde — Bir kanunun görüşül
mesine başlanınca Başkan gerekçe raporlan ile
maddeler tümünün okunması gerekli olup olma
dığını Kamutaydan sorar.
Gerekli görüldükte bunlar ayniyle okunur.
Yüz üçüncü madde — Bir tasan veya teklif
görüşülmeye haşlanınca, Başkan, tümü hakkm
da düşüncelerini bildirmek isteyenlere söz verir.
Görüşme konusunda yana, karşı ve üzerine
söz istiyenlcrden enaz İkişer milletvekili söz söy
lemeden görüşmenin yeterliği oya konamaz.
Yüz dördüncü madde —• Görüşmenin yeter
liğine karşı söz isteyenler bulunursa içlerinden
yalnız birine izin verilir.
Ondan sonra gösterme oyuna başvurulur.
Yüz beşinci madde — Tüm üzerine görüşme
bittikten sonra maddelere geçilmesi oya konur.
Maddelere geçilmesi oylanmazsa Başkan ta
san veya teklifin retlenmiş olduğunu bildirir.
Yüz altmcı madde — İkinci görüşme birin
ci görüşmeden enaz beş gün geçtikten sonra gün
deme alınır [24],
Yüz yedinci madde — ikinci görüşülmede
tasarı ve teklifin tümü hakkında görüşme olmaz.
Burada ancak değişiklik teklifleri üzerinde
görülme olur [25],
Yüz sekizinci madde — Görüşülen bir mad
de birkaç mesele veya fıkradan meydana gelmiş
se- bunların bölünerek ayn ayrı oya konmaları
teklif olundukta böyle yapılır.
Yüz dokuzuncu madde — Kesin olarak ka
bulü oya konmadan önce bir tasan veya teklifte
cümle, üslûp ve sıralanış bakımından eksiklik ve
ya andırışma bulunduğu üyeler yahut komisyon
tarafından ileri sürülürse metin îlgÜi komisyona
gönderilir.
Yapılan düzeltmelerin yeniden oylanması ge
rektir.
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ile birlikte bir daha görüşülmek üzere on gün
içinde Meclise geri verdiği bir kanun, Kamutay'a
haber verildikten sonra, ilgili komisyona havak
olunur.
Komisyon Cumhurbaşkanının geri verme
Yüz on birinci madde — Bir kanun veya gerekçesini de okuduktan sonra o kanunun üze
bütçenin görüşülmesi sırasında her milletvekili rinde yeniden görüşme açar ve sonunda raporu
Hükümete, yahut sözcüye dilediği sorularda bu nu Kamutay'a sunar.
lunabilir.
Geri verilmiş bir kanun, henüz oylanmamış
Sorular, sözler bittikten sonra sıra ile olur.
herhangi bir kanun tasarısı veya teklifi gibi, Ka
Yüz on ikinci madde — Devletlerle yapılmış mutayda yeniden görüşülür ve sonuçlanır.
Hakkmda vaktiyle ivedilik karan verilmiş
olup onamnalan Anayasa'mn 26 neı maddesi ge
reğince Meclisin iznine bağlı bulunan andlasma olsun olmasın geri çevrilmiş bir kanun yalnız
ve sözleşmelerin onanmasını isteyen kanun tasa bir defa görüşülür.
rdan Meclise sunuldukta o andlasma ve sözleş
Yüz on beşinci madde — Bir söylevin ilân
menin içindeki maddeler oya konamaz ve metin tahtasına asılması ve ilân edilmesi teklifi ancak
leri üzerinde değişiklik teklif edilemez.
onun tutanak dergisi ile yayılmasından ve söy
Birinci görüşme sırasında maddeler hakkında levin ilgili olduğu iş kabul edildikten sonra
yapılacak itiraz, tasarının komisyona geri veril oya konabilir [27].
mesini istemekle olur.
Bu itiraz, görüşmeden sonra dikkate almırsa»
tasan, komisyona verilir.
DOKUZUNCU" BÖLÜM
Komisyon incelenmek için kendisine verilen
Değiştirgeler
tekliflerin tümü hakkında bir rapor yazar.
Bu rapor bastırılıp üyelere dağıtılır.
Yüz on altıncı madde — Bir komisyona
Komisyon, raporunda, tasarının kabul edilme havale edilmiş kanun tasarısı veya teklifi hak
sine, geri bırakdmasma veya retlenmesine karar kında bir veya birkaç milletvekili değişiklik tek
verir.
lif etmek isterlerse, bir değiştirge yazarak baş
Geri bırakma kararında şu gerekçeler bulu kana sunarlar [28],
nur:
Değiştirgelerde bunların kanunun hangi
«Meclis andlasma veya sözleşmenin şu ve bu maddesi, yahut bütçenin hangi bölümü ile iliş
maddeleri (geri bırakmayı gerekli kılan madde kin olduklan açıkça gösterilmelidir.
ler tamamiyle yazılmalıdır} hakkmda Hüküme
Bu değiştirgeler komisyon raporuna ek
tin dikkatini çekerek onanması için gerekli iz olarak sahiplerinin gerekçeli anmalıkları ile
nini geri bırakır.»
birlikte bastırılarak, haklannda komisyonca ve
Bu andlasma veya sözleşmeler hakkında ive rilen kararın ne olduğu ve sebepleri bildirilir.
dilik karan verilmişse, komisyon, değişiklik tek
Tasan Kamutayda görüşülürken, sıra o de
lifleri ile ilgili raporunu, itiraza uğramayan ğişiklik istenen madde veya fıkralara çeldikte,
maddelerin görüşülmesi biter bitmez, Kamutay'a teklif sahibi gerekçesini etraflıca anlatır ve ha
sunar.
zır üyelerden kendisini destekliyen bulunursa
iş görüşmeye konur; bulunmazsa görüşülmesin
Yüz on üçüncü madde — Türkiye B ü y ü k
den vazgeçilir.
Millet Meclisinin kabulüne bağlı olarak Hükü
metçe yapılan sözleşmelerle bunların onanmasını
Yüz on yedinci madde — Kanun tasarısı ve
isteyen kanun tasanlan hakkında da geçen mad ya teklifinin birinci görüşmesi bittikten sonra
dedeki usule uyulur.
sunulan yeni değiştirgeler o tasarıyı inceleyen
komisyona verilir.

Yüz onuncu madde — Tasan veya teklifin
maddeleri üzerinde görüşme bittikten sonra tü
mü içi», yana ve karşı söz söylemek istiyenlerden yalnız birer Milletvekiline izin verilir [26].

Yüz on dördüncü madde — Anayasa'nın 35

nei maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Cumhur
başkanın m ilânını uygun görmeyip gerekçesi

Yüz on sekizinci madde —• Birinci ve ikinci
görüşme yapıldığı sırada sunulan değiştirgelerin
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ilgili komisyona havale edilmesini sözcüsü ister
se, böyle yapılır.
Yüz on dokuzuncu madde — Birinci ve ikin
ci görüşme yapddığı sırada sunulan değiştirgelerin komisyona havale edilmesi komisyon tara
fından istenmemişse değişikliklerin gerekçele
ri sahipleri tarafından kısaca anlatılır.
îkinci görüşme sırasında buna yalnız komis
yon cevap verebilir.
Bunun üzerine değiştirgenin dikkate alınıp
alınmamasına Kamutay karar verir.
Dikkate alınırsa komisyona havale olu
nur [29]. Komisyon isterse teklifi hemen orada
kabul eder.
Yüz yirminci madde — Değişiklik teklif
edenler değiştirgelerinin havale olunduğu ko
misyonda fikirlerini bildirmek dilerlerse komis
yon bunları dinlemekle ödevlidir.
Yüz yirmi birinci madde — îkinci görüşme
de komisyona geri verilen maddeler hakkında,
başka milletvekilleri komisyona değişiklik tek
liflerinde bulunabilirler.
Yüz yirmi ikinci madde — Değiştirgeler asıl
maddeden önce oya konur.
Yüz yirmi üçüncü madde — Eklenmesi iste
için de değiştirgeler hakkındaki
usule uyulur.
nen maddeler

ONUNCU BÖLÜM
Kanunların yorumlanması [30]
Yüz yirmi dördüncü madde — Bir kanunun
yorumlanması gerektikte, yorum istemi ile bu
nun gerekçelerini gösteren tezkere yahut öner
ge, o kanunu ilk defa görüşmüş olan komisyon
lara havale olunur.
O kanunu özel bir komisyon incelemişse ba
kanlıklarla karşılıklı komisyonlardan üye alınarak on beş kişilik geçici bir komisyon kuru
lur,
Komisyon raporu Kamutaya sunularak yo
rum fıkrası görüşülür.
Asıl kanunun kabulü için hangi usul ve çok
luk yetersayısı gerekli ise yorum fıkrası da ay.
nı usul ve yetersayıya bağlıdır [31].
Yorum fıkraları yalnız bir defa oya konur.

Yüz yirmi beşinci madde — Yorum istemleri
ve raporları komisyon ve Kamutayca yeğlikle
görüşülür.
ON BÎEÎNCİ BÖLÜM
Bütçe görüşmeleri
Yüz yirmi altmcı madde — Bütçe Komisyo
nunun inceliyeceği işler şunlardır :
I - Meclisin ve ona bağlı dairelerin bütçele
riyle ekleme ödenekleri hakkındaki kanun tasa
rdan;
Tl - Bütçe Kanunu;
III - Ekleme ödenekler, olağanüstü ödenekler
vo bütçe bölümleri arasında aktarmalar iste
yen kanun tasardan,
IV - Devlet gelirlerinin, yahut giderlerinin,
arttırılmasını veya eksiltilmesin! gerektirecek
her türlü kanun tasarılan ve teklifleri;
V - Bütçe kanunlariyle ve 4 ncü fıkradaki
kanunlarla ilişkin bütün yorum istemlen.
Yüz yirmi yedinci madde — Bütçe Kanunu
ile ilişikli olup, giderin arttmlmasmı ve geliri»
eksiltilmesini gerektiren değişiklikler veya ekle
me maddeler, ancak ilişikli bütçe raporu dağı
tıldıktan sonraki yedi gün içinde teklif olunur.
Genel ve özlük aylıkların, ödeneklerin, gün
deliklerin ve yolluklann arttmlması, yeniden
memurluk kurulması veya bunların yürürlükte
ki kanunlarla çizilmiş sınırlan dışında genişle
tilmesi için, milletvekillerince, değişiklik veya
bütçeye ekleme madde teklif edilemez.
Dolaysız vergiler kanunlariyle Ödenek vıril
meşini gerektiren kanunlar için de yukarıdaki
iki fıkra hükümlerine uyulur.
Hükümet veya Bütçe Komisyonunca kabul
edilen, yahut elli imza taşıyan teklifler, bu mad
dedeki kayıtlamanın dışındadır.
Bu teklifler Bütçe komisyonuna havale olu
nur.
Yüz yirmi sekizinci madde — Bütçe Kanunu
ile dolaysız vergiler kanunlarına ve ödenek ve
rilmesini gerektiren kanunlara, gelir ve gider
lerle ilişkin olmıyan hükümler konamaz.
Bu kanunların görüşülmeği sırasmda yapıla
cak teklifler, ancak kanunda bulunan aıadcbler-
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le doğrudan doğruya ilişikli olmak şartiyle oya
konulabilir.
Yüz yirmi dokuzuncu madde — Bütçe Kanu
nuna bağlı cetveller, Maliye Bakanı ile ilgili ba
kan veya göndereceği birinci sınıf daire reisle
rinden biri hazır olduğu halde, bölüm bölüm gö
rüşülür ve oylanır.
Yüz otuzuncu madde — Bütçe Kanununa
yahut bağlantılarına, hükmü bir yılı aşan mad
deler konamaz.
ON ÎKÜTCÎ BÖLÜM
Oylama
Yüz otuz birinci madde — Görüşülen m esc
İçler hakkında Mecliste üç türlü oy verilir:
I - Gösterme oyu, (el kaldırmak veya ayağa
kalkmaktır);
II - Açık oy (üzerinde Milletvekillerinin ad
ları yazılı puslaların kutuya atılması, yahut is
tendikte «kabul», «ret» ve «çekinser» kelimeleri
nin söylenmesidir);
III - Gizli oy (belgisiz yuvarlakların kutuya
atdmaffldır).
Yüz otuz ikinci madde — Görüşme sırasında
bu Tüzük hükümlerine uymak çağrısını gerekti
ren meselelerle Milletvekillerinden birinin söz
söylemekten yasaklanması, kınanması, yahut ge
çici olarak Meclisten çıkarılması işlerinde göster
me oyuna gidilir.
Bu Tüzüğe göre açık yahut gizli oylama gerek
meyen bütün işlerde gösterme oyuna başvurulur.
Gösterme oyu yapıldığı zaman önce yana,
sonra karşı olanların oyları .alınır, ondan sonra
Başkan sonucu Kamutay'a bildirir.
Yüz otuz üçüncü madde — Bakanlardan biri
hakkında şikâyet veya Milletvekillerinden biri
hakkında sanıklama tekliflerinin kabul edilme
si hazır üyelerin üçte iki çokluğuna bağlıdır.
Yüz otuz dördüncü madde — Gösterme oy
larını başkan ve kâtipler birlikte saymak ve oran
lamakla ödevlidirler.
El kaldırma ile oylamanın sonucunda birleşemez, yahut çokluk bulunduğundan şüpheye dü
şerler, yahut üyelerden beşi ayağa kalkıp is
terse [32] ayağa kalkmak usulüne başvurulur.

Bunda da birlenmezler, yahut yine şüphede kalır
larsa açık oya başvurulur.
Hiçbir Milletvekili oylama sırasında söz söy
leyemez.
Yüz otuz beşinci madde — Bütçe kanunu ta
sarısı, yeniden vergi koyma, bir vergiyi kaldır
ma, yahut vergileri arttırma veya eksiltme» andlaşma ve sözleşmeleri onama ile ilişkin kanun ta
sarıları için doğrudan doğruya açık oya başvu
rulur [33],
Yüz otuz altıncı madde — Gösterme oyuna
başvurmak gerekli olmryan başka işlerde açık oy
verilmesi, isteme bağlıdır. Açık oy, bir meselenin
ilk oya konmasında on beş Milletvekili tarafın
dan yazıh olarak istenebilir.
Mesele oya konurken başkan ve kâtipler şüp
hede kalırlarsa, yalnız beş milletvekili sözle açık
oy istiyebilir.
Açık oy İ8tiyenlerin adlan Besmî Gazete ile
ilân olunur.
Yüz otuz yedinci madde — Açrk oylama şöy
le yapılır :
tikin Milletvekillerini çağırma zili üç dakka
çalınır.
Her milletvekilinde, adı yazılı beyaz, kırmızı
ve yeşil renkli oy puslaları bulunur.
Beyaz pusla kabul, kırmızı ret, yeşili çekinseme demektir.
Oylamaya başlanmadan önce başkan oyların
ne demek olacağını kısaca söyleyebilir.
Oya baş vurulmadan önee milletvekilleri, pek
kısaca, oylarının gerekçelerini kürsüden söyle
mek isterlerse, başkan, yana ve karşı yalnız bi
rer kişiye söz verebilir.
Bundan sonra kâtiplerden biri milletvekil
lerinin seçim çevrelerine göre alfabe sırasiyle
adlannı okumaya başlar.
Hangi harften başlanacağı başkanın ad çek
mesiyle belli olur.
Adı okunan Milletvekili oy puslasını söz kür
süsü üzerine konmuş kutuya kendi eliyle atar.
Bütün adların okunması bittikten sonra, oy
vermemiş olanların adları bir daha okunur.
Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa oy
vermeğe çağrılırlar.
Yahut :
Adı okunan milletvekili ayağa kalkıp « Ka-
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Yüz kırkıncı madde — Bir kaç iş ve tasan
bul», «Ket», «Çekinser» kelimelerinden birini
veya teklif hakkında bir kaç açık oylama birden
söyleyerek oylarım bildirir,
P>u oylar kâtiplerce yazılır ve tutanağa geçer. yapılırsa, bu, puslaların ayn kutulara aynı za
Oylar toplanınca başkan oylamanın bittiğini manda atılmasiyle olur.
söyler. Bundan sonra oy verilemez .
Yüz kırk birinci madde — İtiraz olunmazsa
Oy kutularını kâtipler açıp her birinin için kutuların odacılar tarafından dolaştmlması ile
de bulunan puslaları sayarlar.
de açık oylama yapılabilir.
Çekinser sayışırım oy özerine etkisi olmaz.
Karar yalnız yana ve karşı olanların sayı
Yüz kırk ikinci madde — Bir işin açık oya
şma göre belli olur,
konması oturum sonuna bırakılabilir.
Çekmscrlerin pusluları sadece yetersayı he
Yüz kırk üçüncü madde — Kamutayda ve
sabına girer.
Kâtiplerin elde ettikleri sonucu her halde komisyonlarda seçimler şöyle yapılır :
I - Kürsüye bir oy kutusu konur.
o oturumda etraflı olarak (yani hazır üyelerin
II
- Her Milletvekili alfabe sırasiyle adı okun
sayısı, yetersayı olup olmadığı, yana ve karşı
olanlarla çekinserlerin sayısı ve battal edilmiş dukça kürsüye gelerek istediği, kimsenin veya
puslalar varsa bunlarm sayısiyle battal edilme kimselerin adlan yazılı pusîayı kutuya atar.
lerinin sebebi gösterilerek) Başkan tarafındanBu oy puslaları Başkanm adçekmesi ile belli
Kamutay'a bildirilir.
olan üç. Milletvekili tarafından ayrılanır.
Battal edilmiş puslalar çekinser oyu sayılarak
Aynlayanlarm hazırbyacaklan etraflı (yani
ancak yetersayı hesabına girer.
üyelerin sayısını, yetersayı bulunup bulunma
Yüz otuz sekizinci madde — Açık oy uygu dığını [34], oy puslalannın sayısını, çekinserlanabilecek işlerde, üyelerden on beşi gizli oy leri, battal edilmiş puslaları, niçin battal edil
lama isterse, bunun yaprbp yapılmaması Ka diklerini ve oy alan kimselerin adlan ile
mutayca, görüşmesiz olarak çoklukla kararlaştı aldıklan oyların sayısını gösteren) rapor, Baş
kan tarafından okunarak seçimin sonucu Kamu
rılır.
taya veya komisyona bildirilir pjöj.
Gizli oy istiyenlerin adlan tutanak dergisi
ve gerekli görülürse Resmî Gazete ile ilân olu
Yüz krrk dördüncü madde — Bütün görüş
nur.
meler, üçte iki yokluk şart olmayan işlerde, ha
zır üyelerin salt çokluğu ile karara bağlanır.
Yüz otuz dokuzuncu madde — Gizli oylama,
Oylarda eşitlik olursa Başkanınki iki sa
açık oylama gibi yapılır. Ynlıılz bu halde Millet yılır.
vekilleri, Balkanın solundaki kâtipten biri be
Yetersayı bulunup bulunmadığmı Başkan ve
yaz, Öteki kırmızı iki yuvarlak alırlar.
kâtipler gözle kestirirler.
Bunlardan beyazı kabul, kırmızısı da ret de
Bir mesele oya konurken hazır üyelerin sa
mektir.
yısını oranlamakta Başkan ve kâtipler birleşeMillet Vekilleri, bunlardan birini isteklerine mezlerse yoklama yapılır.
göre kürsü üzerindeki oy kutusuna, ötekini de
Yetersayı olmadığı için oylama yapılmazsa
denet kutusuna atarlar.
görüşülen meselenin karara bağlanması ertesi
Her iki yuvarlak denet kutusuna atılmışsa, oturuma bırakılarak ikinci defa oya başvurula
cağı gündeme geçirilir.
bu, çekinseme demek olur.
İkinci defa oy verenlerin sayısı ne olursa ol
Kâtipler oy kutusunda bulunan yuvarlakları
bir tepsiye döküp beyazlarla kırmızıları ayırırlar sun sonuç geçerlidir.
ve açıkça sayarlar.
Yüz krrk beşinci madde — Kamutayda her
Denet kutusundaki yuvarlaklar da denetleme madde kabul edildikte yahut reddedildikte kara
için sayılır.
lın sonucu Başkan tarafından yalnız «Kabul
Ondan sonra Başkan oy]ama sonucunun Ka edildi» yahut «Reddedildi» diye Kamutaya bildi •
mutaya bildirir.
rilmek gerektir.
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Yüz elli birinci madde — Cevabı gerek yazılı,
Yüz. kırk altıncı madde Anayasa "mn 102
nci maddesine göre Anayasa'da değişiklik yapıl gerek sözlü olarak istenen bir soru her halde ya
ması gerektikte teklifin Meclis tamüyesinin enaz zılı olarak verilmelidir.
Soru önergeleri başkanlığa sunulur.
üçte biri tarafından imzalanması şarttır.
Başkan bu önergeleri verilir verilmez Tuta
Değişikliklei' tamüye sayısraın üçte iki çoklu
nak Dergisine geçirtir ve bir tezkere ile ilgili ba
ğa ile kabul olunur.
kana bildirir.
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tutanaklar
Yüz krrk yedinci madde — Mecliste iki tür
lü tutanak vardır:
J. - Harfi harfine, tutanak bu tutanak, Tuta
nak Dergisi ile ve gerekli olursa Resmî Gazete ile
yayılır.
İtiraz olundukta bu tutanak» itirazcının ilk
oturumda söz alması ile veya başkanlığa gönde
receği bir tezkerenin gelecek tutanak dergisinin
souuna, olduğu gibi konması ile düzeltilir.
II. Tutanak özeti - Bu Özet, gelecek birleşim
günü tutanak dergisine konur ve ilân tahtasına
asılır.
Bu tutanak özetine üyeler tarafından itiraz
c-lunursa harfi harfine tutanağa başvurularak dü
zeltilir ve öylece bir daha yaydır ve ilân tahta
sına asılır.
Tutanak özetini başkan ve birleşimde bulun
muş olan iki kâtip imzalar.
Yüz krrk sekizinci madde — Bir toplantının
son birleşiminin tutanak özeti kâtipler t ar afni
dan hemen orada yazılarak o birleşimin sonunda
okunur.
Bu halde düzeltmeler okunma sonunda yapı
lır.
Son birleşimin harfi harfine tutanağının dü
zeltilmesi Milletvekilleri tarafından verilecek
düzeltgenin ilk çıkacak Resmî Gazetede yayıl
ması yolu ile yapdır.
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Soru
Yüz kırk dokuzuncu madde — Her Milletve
kili, Hükümet adına Başbakana, yahut Bakanla
ra sözlü veya yazdı sorularda bulunabilir.
Yüz ellinci madde — Soru, açıkça gösterilmiş
işler hakkında bilgiler istemektir.

Yüz elli ikinci madde — Soruya yazılı cevap
istenmişse gelecek cevap soru ile birlikte olduğu
gibi tutanak dergisinin sonuna konur.
Soruya sözlü cevap istenmişse, Başkanlık tez
keresini aldıktan engeç iki birleşim sonra Bakan
ona Meclis kürsüsünde cevap verir.
Cevaptan önce Başkan soruyu kâtiplerden bi
rine okutur.
Yüz elli üçüncü madde — Bakan, bir soruya
cevabını, kamu faydası düşüncesiyle, yahut ge
rekli bilgilerin elde edilmesi için, belli bir za
man geciktirecekse buuu - soru yazılı ise yazılı
olarak, sözlü ise kürsüden - bildirir.
Bakan, kamu faydası düşüncesi ile, soruya is
terse, kapalı oturumda cevap verebilir.
Bir soruya gününden önce cevap vermek de
Bakanın hakkıdır.
Yüz elli dördüncü madde — Soru sahibi ce
vap gününde hazır bulunmazsa mesele bir defalık
olmak üzere gelecek birleşime bırakılır. Gene bu
lunmazsa suru düşer.
Fakat sahibi isterse bir başka önerge ile yal
nız bir defa daha aynı soruyu yenileyebilir.
Yüz elli beşinci madde — ilgili bakanın ce
vabından sonra düşüncesini bildirmek yalnız
soru sahibi Milletvekilinin hakkıdır [36].
Ancak bu bildirme on beş dakkadan fazla
süremez.
Yüz elli altıncı madde — Bütçe tümünün gö
rüşülmesi sırasında, yahut bir bakanlığın büt
çesi görüşülürken bir milletvekili sorular hak
kındaki usule bağlı olmaksızın bunlar üzerine
Bakanlardan istediği sorularda bulunabilir ve
gerekli gördüğü açıklamaları istiyebilîr.

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Gensoru

Yüz elli yedinci madde — Bir mesele hakkın-
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da Başbakana veya Bakanlara gensoru açılma
sı m teklif eden bir Milletvekili Başkana genso
ruyu gerektirecek işi açrkça gösteren bir öner
ge verir.
Bu önerge Kamutayda okunduktan sonra ka
bul edilmesi yahut retleumesi görüşmesiz gös
terme oyu ile kararlaşır.
Kendisine gensoru açılacak bakanın o gün
Meclise gelmesi veya emri altındaki yüksek me
murlardan birini göndermesi için Başkan tara
fından, o bakana, hakkında gensoru açılacak me
seleyi açıkça gösteren bir çağrılık yazılır.
Yüz elli sekizinci madde — önerge sahibi
Kamutayca gensorunun günü belli edilinciye ka
dar önergesini geri alabilir.
Günü belli olmuşsa, bu önergenin geri alın
ması, Kamutayın görüşmesiz gösterme oyu ile
karar vermesine bağlıdır.

Yüz altmış beşinci madde — Komisyona ha
vale olunmuş önergeler hakkındaki komisyon ra
porları ivedili işler usulüne uyularak görüşü
lür.
Komisyon raporu retlenirse gerekçeli öner
geler baakanhğa sunulma sırasiyle okunarak
oylanır.
Yüz altmış altıncı madde — Bir gensoruya,
görüşüleceği gün üzerinden üç birleşim geçtikten,
yahut görüşülmesine başlandıktan sonra başka
bir gensoru katılamaz.
Bütçe görüşmeleri arasına hiçbir gensoru
sokulamaz.
Yüz altmış yedinci madde — Bir gensoruya
başka gensorular katılırsa her gensoru önerge
sinde ilk imzası olan, yahut o bulunmazsa, im
za edenlerden bir başkası dinlenmedikçe görüş
menin yeterliği istenemez.

Yüz elli dokuzuncu madde — Sahibi tara
fından geri alınan bir gensoru önergesini başka
bir Milletvekili kabullenebilir.

Yüz altmış sekizinci madde — Milletve
killeri gensorunun sonucu ile ilişkin önergeler
verebilirler.
Yüz altmışıncı madde — Çağrılan Bakan belli
Bu önergeler açık oya konur.
günde ya kendisi gelerek, yahut emri altındaki
On beş milletvekili tarafından istenirse, gizli
daire reislerinden birini yollıyarak Kamutayda oya da başvurulur.
meseleyi açıklar.
Ondan sonra teklifin sahibi, yahut birkaç
kişi iseler önce ilk imzanın sahibi ve onun ar
ON ALTINCI BÖLÜM
dınca ötekiler, yana ve karşı söz soyliyelidirler.
Yüz altmış birinci madde — Bakan tarafın
dan yapılan açıklama vc Milletvekillerince kar
şılık olarak söylenen sözlerden sonra bir önerge
verilmcz.se Başkan gündeme geçer.
Yüz altmış ikinci madde — Gensoru görüş
melerinin yeterliği ile gündeme geçilmesi hak
kındaki önergeler öncelikle oya konur.
Yüz altmış üçüncü madde — Sadece günde
me geçilmesi kabul olunmazsa gerekçeli önerge
lere sıra gelir.
Bunların bir komisyona havale edilmeleri kararlaşUnlmazsa önce Hükümetin yeğlediği öner
ge açık oya konur.
Yüz altmış dördüncü

madde — Gerekçeli

bir önergeye bir fıkra eklenmesi hakkında ya
pılacak teklifin her halde önergenin oya kon
masından önce yazılması ve Kamutaya sunul
ması gerektir.

Meclis soruşturması

Yüz altmış dokuzuncu madde — Hükümete
açılan bir gensorunun, yahut bütçenin görüşül
mesi sırasında veya sonunda, yahut doğrudan
doğruya Anayasa'nın 46 nci maddesinin 1 ve 2
nci fıkralarında gösterildiği üzere Hükümetin
genel siyasetinden ve bakanlıkların yerine ge
tirmek ve yürütmekle Ödevli olduklan görev
lerden dolayı. Bakanlardan birinin veya Bakan
lar Kurulunun - cezalı, yahut akçalı sorumu ge
rektiren eylemlerde bulunduklarından bahsedilerek soruşturma yapılması istenirse, Başkana
bir önerge verilmek gerektir [373Bu önerge Başkan tarafından Kamutaya sunu
lur, ilgili Bakana, yahut Bakanlara da haber
verilir.
Yüz yetmişinci madde — Adalet makamların
ca bir işin kovuşturulması sırasında, Bakanlar
dan birinin görevinden doğan bir işten dolayı
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görev bakımından verilen bir kararla Meclise komisyonlarında» birini bu işle ödevler.
Bu gibi soruşturmalara girişilmesini ya Mil
başvurulursa Kamutay bu işte Meclis soruştur
letvekilleri,
yahut komisyon teklif edebilir.
ması gerekip gerekmediğini anlamak için önce
beş kişilik bir komisyon kurar. Kamutaya bu ko
misyonun raporu sunulur.
ON YEDÎNCÎ BÖLÜM
Yüz yetmiş birinci madde — İlgili Bakan
jle önergeyi veren veya Yerenler, yahut raporu Miüeivekillîği dokunulmazlığının kaldırılması
yazan komisyon dinlendikten sonra önergenin,
Yüz yetmiş sekizinci madde — Bir Milletve
yahut raporun dikkate alınması gerekip gerek kilinin dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
mediğini Kamutay görüşüp gösterme oyu ile ki istemler, mahkemeden Adalet Bakanlığına bil
karar verir.
dirilir.
İlgili Bakan o sırada milletvekili değilse Mec
Adalet Bakanlığa, gerekçeli bir tezkere ile
lis bir önel gösterip onun yalnız yazılı savun ve Başbakanlık yolu ile o istemi Meclis Başkan
masını almağa karar verir.
lığına gönderir.
Yüz yetmiş ikinci madde — Kamutay soruş
turmaya girişümeaini ya Anayasa komisyonu ile
Adalet Komisyonundan kurulmuş Karma Komis
yona, yahut beşten on beşe kadar üyesi bulu
nabilecek özel bir Soruşturma Komisyonuna ha
vale eder.
Yiia yetmiş üçüncü madde — Soruşturma üc
ödevli komisyon, Hükümetin bütün araçlarından
faydalanabileceği gibi istediği kâğıtlara ve belge
lere de elkoyar £38].
Yüz yetmiş dördüncü madde — Kamutay
kararında, soruşturma ile ödevli komisyonun gö
revini ne kadar zamanda bitireceği, gerekirse
başka yerlere de gidip gitmiyeceği gösterilir.
Bu komisyon Bakanları sorgulanabileceği gibi
dışarıdan da herkesi tanık, yahut bilirkişi ola
rak dinlemeğe yetkilidir.
Çağrılan tanıklar gelmek zorundadnlar. gel
mezlerse haklarında ceza yargılama usulündeki
hükümler uygulanır.

Başkan o istemi, Anayasa Komisyonu ile Ada
let Komisyonundan kurulmuş Karına Komisyona
havale eder.
Komisyon başkanı, adçekme ile beş üyeli bir
hazırlama komisyonu ayırır,
Bu hazırlama komisyonu kendine gizli oyla
bir başkan, sözcülük edecek bir de kâtip seçer.
Komisyon bütün kâğıtları inceleyip o Millet
vekilini dinler, Komisyon tanık dinleyemez.
Yüz yetmiş dokuzuncu madde — Hazırlama
Komisyonu ile Karma Komisyon, bir dokunul
mazlığın kaldırılması için kendilerine havale olu
nan kâğıtları ençok bir ayda sonuçlarlar.

Yüz sekseninci madde — Bir Milletvekiline,
Anayasanın on ikinci ve yirmi yedinci maddele
rinde söylenen yasak eylemlerden biri isnatlanır,. Hazırlama komisyonu da incelemeler so
nunda b'ina kanarsa, milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması gereğine kanıtlı bir ra
por hazırlayarak karma komisyonuna sunar.
O Milletvekiline isnatlanan yasak eylem, bi
Yüz yetmiş beşinci madde — Bir gensoru üze
rine soruşturmaya girişihnişse soruşturma ile rinci fıkrada yazılı maddelerdeki çeşitlerden de
ödevli komisyon bir sonuca varıncaya kadar o iş ğilse hazırlama komisyonu, kovuşturma ile yar
hakkında yeniden bir gensoru önergesi verilemez. gılamanın dönem sonuna [39] bırakılması hak
kında bir rapor hazırbyarak Karma komisyona
Yüz yetmiş altmcı madde — Komisyonun sunar.
Karma komisyon bu iş üzerinde ikinci bir ka
son raporu cezab ve akçab sorumu gerekti ıiyorsa soruşturma kâğıtlarr, Anayasanın 67 nei mad rar verir.
desi gereğince Meclis karariyle kurulacak YüceO Milletvekili islerse hazırlama komisyonun
divana en çok on beş gün içinde verilir.
da, Karma kouüsyonda ve Kamutay'da kendini
Yüz yetmiş yedinci madde — Meclis bir iş savunur, yahut bir arkadaşına savundurur.
Kamutay bu işte kararını verir.
hakkında doğrudan doğruya bilgilenmek isterse
bir soruşturma komisyonu kurar, yahut Meclis
Yüz seksen birinci madde — Dokunulmazu-
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Kin knIdu*W içm bir Kfflîtfvdflmin kendi istemesi yetmez?.
Yüz seksen ikinci madde — Başka türlü bir
karar olmadıkça, dokunulmazlığın kaldırılması
hakkındaki sürüşme açık olur [40].
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
Disiplin cezalan
Yüz seksen üçüncü madde — Bu Tüzük ge
reklerinin korunması bakımından Milletvekil
lerinin uğrayacakları cezalar üç türlüdür:
1 - Uyarma;
II • Kınama;
III - Geçici olarak Kamutaydan çıkarma.
Yüz seksen dördüncü madde — Uyarma ce
zasını gerektirecek hareketler şunlardır:
I - Söz kesmek;
II - Düzeni bozmak;
III - KLşi özlüğü ile uğraşmak.
Yüz seksen beşinci madde — Uyarma cezasım ölçümlemek ve yerine getirmek Başkanlığın
hakkıdır.
Uyarma cezasına uğrayan Milletvekili bunu
eslemekle beraber kendini temize çıkarmak ister
se, izin verilir.
izi iı almaksızın söz söylediğinden dolayı
uyarma cezasına uğrayan Milletvekili, biıleşimin,
yahut oturumun sonunda söz alabilir.
Bununla beraber Başkan u Milletvekiline, bir
leşimin, yahut oturumun sonunu beklemeden de
söz verebilir.
Biişkan, Milletvekilinin açıklamalarını yeterli
bulmazsa, uyarma cezasını geri almaz.
Kâtipler bunu kaydederler.
Bir Milletvekili bir birleşimde iki defa uyar
ma cezasına uğrarsa bu, tutanak özetine geçirilir.
Yüz seksen altmcı madde — B'rr birleşimde
iki defa uyarma cezasına uğrayan bir Milletve
kilinin birleşimin sonuna kadar söz söylemekten
yasukktnnıasmı, Başkanın teklifi üzerine Kamu
tay, görüşmesiz gösterme oyu ile kararlaştırabilir.

geçmemek;

II • Bir ay içinde üç defa uyarma cezasına
uğramak;
III - Mecliste bir gürültüye sebep olmak, ya
hut Meclisin işlerine katılmaktan kaçınmak için
bağdaşmaya Kamutayda açıkça ve gürültü ile
Önayak olmak;
IV - Arkadaşlardan birine ve yahut birka
çına hakarette veya sözle tehditte bulunmak.
Yüz seksen selriamci madde — Meclisten ge
çici olarak çıkarma cezasını gerektiren hareket
ler şunlardır:
I - Kınama cezasına uğradıktan sonra da ge
ne o cezayı gerektirecek hareketlerden vazgeç
memek;
II - Bir birleşimde üç-defa kınama cezasma
uğramak, Cıımhurbaşkanına, Meclis Başkanına,
Meclise, Bakanlar Kuruluna tehditte veya haka
rette bulunmak;
III - Kamutay görüşmelerinde halkı zor kat
lanmaya, buşkaldırmaya, ayaklanmaya, yahut
Anayasa hükümlerine karşı koymağa kmkrrtraak;
IV - Meclis yapıları yahut bağlanıkîarı içinde
yasak bir eylemde bulunmak.
Yüz seksen dokuzuncu madde — Kınama ve
geçici olarak Meclisten çıkarma cezaları Başka
nın teklifi üzerine Kamutayca görüşmesiz, gös
terme oyu ile kararlaştınbr.
Böyle bir •cezaya uğratılması teklif edilen
Milletvekilinin açıklamalarda bulunmak, yahut
bunu bir arkadaşına yaptırmak hakkıdır.
Kmama ve geçici olarak Kamutaydan çıkar
ma cezalan, tutanak özetine geçirilir.
Yüz doksanıncı madde — Geçici olarak Ka
mutaydan çıkarma cezasına uğrayan bir Millet
vekili izin alıp kürsüye çıkar, açıkça af dilerse
gene Kamutaya girmek hakkmı kazanır.
Tekrarlayıcılar, bu haklannı yitirirler.

Yüz doksan birinci madde — Kamutaydan
geçici olarak çıkarılma cezasına uğrayan Millet
vekili, toplanma salonundan hemen çıkmakla
ödevli, ondan sonra da bir birleşimden üç bir
Yüz seksen yedinci madde — Kınama cezası leşime kadar salona girmekten yasakbdır.
nı gerektiren hareketler şunlardır:
Bu cezaya uğrayan Milletvekili salondan çık
I - Bir birleşimde iki defa uyarma cezasma mak istemezse birleşime araverilir, Başkan o
uğramışken bunu gerektiren hareketlerden vaz milletvekilini salondan çıkartır.
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ON DOKUZUNCU BÖLÜM
Yüz doksan ikinci madde — isteği üzerine
bir Milletvekiline Başkan, sekiz günlük izin ve
rebilir.
Daba uzun izinler Meclis kararma bağlıdır.
Yüz doksan üçüncü madde — Sekiz günden
aşırı izin istemleri ilkin Başkanlık Divanınca in
celenir.

III - Milletvekillerinden adlan Resmî Gazete
ila izinsiz, yahut bulunmadı diye Uân edilmiş
olanların şikâyetlerini dinlemek ve çözmek;
IV - Meclis bütçesini hazırlamak;
V - Dairede değişiklik, onarma ve başka ya
pılar yapılmasına karar vermek.
Yüz doksan dokuzuncu madde —- Başkanlık
Divanı üyelerinden birinin, yahut birkaçının ayn ayn üzerlerine aldıkları işlerden dolayı yapı
lacak itirazlar ve şikâyetler üzerinde Divan,
bütün üyelerinin bulunduğu bir toplantıda gö
rüşür, gereken tedbirleri kararlaştınr.

Yüz doksan dördüncü madde — Başkan, izin
istemlerini Meclise sunarken her biri için Diva
nın düşüncesini de bildirir.
îki yüzüncü madde — Başkanlık Divanında
Meclis, görüşmesiz, gösterme oyu ile karar oylarda eşitlik olarsa, Başkamnki iki sayılır.
verir.
Gri yüz birinci madde — Kamutayın oyla
Yüz doksan beşinci madde — Birbiri ardınca malarında oylan ayrılamak görevi Kâtiplerin
üç birleşimde yapılan yoklamalarda, yahut açık olmakla beraber önemli bir yanlışlık olduğu bir
oylamada bir Milletvekilinin Meclise devam et leşim veya oturumun bitmesinden sonra anlaşı
mediği anlaşılırsa o Milletvekili izinsiz sayılır.
lırsa, Başkan, Başkanlık Divanını toplanmağa
Milletvekilinin hazır bulunmamasını haklı gös çağırarak tutulacak yolu kararlaştınr.
terecek sebeplerin incelenme ve ölçümlenmesi
îki yüz ikinci madde — Kamutayda yapılmış
Başkanlık Divanının hakkıdır.
Hazır bulunmaması haklı bir özüre dayanmı- seçimlerden çıkan içtüzük meseleleri, Başkanlık
yan Milletvekilinin adı, Resmî Gazeteye konup Divanınca görüşülür.
ilân edilir.
îki yüz üçüncü madde — Başkanlığın görev
Bu yüzden yapılacak şikâyetler, Başkanîrit
leri
şunlardır:
Divanına sunulur.
I - Dışarıda Meclisi temsil etmek;
Yüz doksan altmcı madde — izinsiz veya
II - Tüzük hükümlerini uygulamak;
iznini geçirmiş Milletvekillerinin geçirmiş olduk
III - Görüşmeleri idare etmek;
ları günler için ödeneklerinden kesinti yapılır.
IV - Tutanak derpişi île tutanak özetinin
Yüz doksan yedinci madde — Bir toplantı hazırlanmasını gözetmek;
yılında iki aydan çok izin alana, ödeneğinin ve
V - Bütün Meclis memurlannı Başkanlık
rilebilmesi Kamutay kararma bağlıdır.
Divanına danıştıktan sonra tâyin etmek, veya
Memurlar Kanununa göre haklarmda işlemde
bulunmak ve idareci üyelerin teklifi üzerine hiz
YGLMTNCI BÖLÜM
metlileri işe almak veya işten çıkarmak [41] •
VI - Başkanlık Divanına reislik etmek;
Başkanlık Divanmm görevleri
VII - Başkanlık Divanı kararlarının tamaYüz doksan sekizinci madde — Başkanlık
miyle yürütülmesini ve uygulanmasını denetleDivanının görevleri şunlardır :
mek ve sağlamak;
I - Iç hizmetlerin kuruluşu ve Meclis memur
VIII - Komisyonları ve kalemleri denetlemek.
ve hizmetlileri hakkında Memurlar Kanununun
nasıl uygolanacağı ve o kanuna göre disiplin
îki yüz dördüncü madde — Başkan vekille
komisyonu kurulması hakkmda danışma yoluyla rinin görevleri, başkan bulunmudığı veya özürlü
fikir vermek;
olduğu zaman onun yerine geçip bütün hakları
II - izm işleri;
nı ve yetkilerim kullanmaktır.
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tiri yüz beşinci madde — Kâtiplerin görevleri
şunlardır:
T - Görüşmelerin tutulmasını gözetmek,
tutanak özetini düzeltmek, tutanağı da, özetini
de imzalamak;

II - Kamutayda kâğıtları okumak;
İÜ - Birleşimden Önce söz istiyenleri yaz
mak ;
IV - Yoklama yapmak;
V - Oylan saymak vc ayrılamak;
VI • Kapalı oturumlarda tutanak yazmak.

YÎRMİ BÎRÎNCÎ BÖLÜM
Kolluk işleri
tki yüz on ikinci madde — Başkan, Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı konağında oturur.
tki yüz on üçüncü madde — Başkan, Mecli
sin iç ve dış güvenliği için gerekir tedbirleri al
makla ödevlidir.
Polis kuvvetiyle koruyucu asker müfrezesi an
cak Başkanın komutası altındadır.

îki yüz on dördüncü madde — Mecrse silah
lı girmek yasaktır.
Giren her kim olursa olsun Başkanlıkça Mec
tki yüz altmcr madde — İdareci üyelerin gö
lis
yapısından
dışan çıkartılır.
revleri şunlardır:
îkj yüz on beşinci madde — Kamutay salo
T - Meclis yapıları ile salonlarının, döşemeleri
ile içindekilerin ve bütün eşyanın korunmasına nu ile komisyon odalarına Milletvekillerinden.
bakmak, bunların düzenlice defterlerini tutmak; Meclis memur ve hizmetlilerinden. Hükümetin iş
için gönderdiği memurlardan ve çağnlan uzman
Tl - özel törenleri tertiplemek ve idare et lardan başka kimsenin girmesi yasaktır.
mek ;
Girenler Başkan, yahut idareci üyeler tarafın
III - Kolluk işlerini;
dan dışan çıkartılır.
IV - Hizmetlilerin işlerini;
Meclis yapılarm! gezip görmek isteyenlere
V - Giderlerin ödenmesini gözetmek;
Başkan, ancak iş zamanından başka bir saatte
VT - Başkanlık Divanına danıştıktan sonra izin verebilir.
Meclis bütçesini hazırlayıp gene Başkanlık Di
îki yüz on altmcı madde — Meclis birleşim
vanına vermek;
lerinin süreğince, dinleyicilerin kendilerine ay
VII - Girimlikleri dağıtmak.
rılmış yerlerde başlan açık oturmaları ve ses çrkarmamalan gereklidir.
tki yüz yedinci ma^de — İdareci üyeler. Mec
Dinleyicilerden beğenmeyi yahut beğenmomeyi
lisin araverme zamanlarında nöbetleşe Başkentte eösterecek bir söz soyliyen veya harekette bulu
otururlar.
nan olursa, düzenliği koruma ödevinde ol ani arca
tki yüz sekizinci madde — idareci üyeler hemen dr san çıkarılır.
Kamutay görüşmelerini bozanlar, gerekirse
görev ve sonımlarda ortaktırlar.
h e m e n yetkili makama teslim olunurlar.
tki yüz dokuzuncu madde — Düzenliğin ko
îki yüz on yedinci madde — Meclis yapılan
runması, görüşmelerin açık ve serbest olmasmm
yahut
bağlanıldarı içinde, Milletvekili olmavnn
sağlanması, gerekirse polis kuvvetiyle asker
müfrezesinin kullanılması işlerinde idareci üye bir kimse suç işler ve o suç da savcılığın kendili
sinden kovuşturma yapamıyacağı eylemlerden
ler, Başkanrn yürütme araçlarıdır.
olursa Başkanlık, suçluyu dışarı çıkartır.
Sııc. savcılıkça kendiliğinden kovuşturma vaîki yüz onuncu madde — Milletvekilleri,
Başkanlık Divanı ve idare işleri hakkında Baş pılacak evlemlcrden iw Bafikanlrk suçluyu Ada
kana yazılı, yahut sözlü sorularda bulunabilir let makamlarına teslim eder. Bu yerlerde bit"
Milletvekili cinayetten suçüstü yakalanırsa Baş
ler.
kan idareci f.veler elivle suçlunun Meclis yapısı
iki yüz on birinci madde — idareci üyeler dışına çıkmasını önleyecek tedbirleri alır ve snvher toplantı başında, ardalarına bir yıl içinde ervı caerrrp kovuşturmaya girişilmesi gerektiği
yaptıklarının hesabını vermekle ödevlidirler.
ni bildirerek suçluyu ona verir.
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İşlenilen suç, suçüstü cinayetten başka, faKat doğrudan, doğruya savcılığın kovuşturmasını
gerektiren bir eylem ise, Başkanlık, idareci üyeler
eliyle gereken ilk soruşturmaları yaptrnr, soruş
turma kâğıtlarını Adalet makamlarına verir,
Adalet makamları o suçun Milletvekilliği dokunulmazlığmrn kaldırılmasını gerektiren suç
lardan olduğunu ölçümlerse Başbakanlık yolu
ile göndereceği istem kâğıdı Kamutaya sunulur.

yük Millet Meclisi iç idaresi yönetmeliği Başkan
lık Divanınca kaleme alınacak, tutanak dergileri
nin hazırlanması, Meclisin iç idaresi, memur ve
hizmetlilerinin görevleri, işe almışları, yükselme
leri ve işten ayrılmaları hakkındaki usuller o
yönetmelikle gösterilecektir [45].

YEtMt ÖÜNCÎ BÖLÜM

YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Meclisin iç hizmetleri

Kitaplık

îki yüz on sekizinci madde — Meclisin iç
hizmetlerine:
I. - Genel kâtiplik;
İT. - Genel kâtipliğe bağlı komisyon kâtiple
rini de kapsayan Kanunlar, Tutanak, Kâğıt işleri,
Basımevi Müdürlükleri;
III - İdareci üyelere bağlı Saymanlık ve Da
ire müdürlükleri ile saymanlığa bağlı Vezneci
lik [42];
IV - Komisyonlarına bağlr Bütçe Komisyonu
kalem müdürü [43] ile Kitaplık müdürlü
ğü [44];
Taraflarmdan bakılrr.

îki yüz virmi üçüncü madde — Kitaplık
Komisyonu üyelerinden biri kitaplığı gözetim
altında bulundurur.
Bu gözetim sonucunu bildiren rapor her yıl
basılarak üyelere dağıtılır.

Îki yüz on dokuzuncu madde — Meclisin tü
mü ile bulunmıyacağı törenlerde Başkanlık Di
vanı Meclis adına hazrr bulunur.
Meclis adma bir heyet gönderilecekse üyele
rin sayısı Meclis tarafmdan kararlaştırılır vc bu
üyeler adçekme ile ayrılır.
Bu heyette başkan vekillerinden, kâtiplerden
ve idareci üyelerden birer kişi bulunmak şarttır.

îki yüz yirmi ikinci madde — Yürütme iş
leri hakkmda milletvekilleri Kamutaya dilek
önergesi veremezler.

îki yüz yirmi dördüncü madde — Kitaplık
Komisyonuna kâtiplik eden Kitaplık Müdürünün
komisyonda danışma oyu almır.
îki yüz yirmi beşinci madde — Kitap, gazete,
dergi, harita ve bu çeşit şeylerden hangilerinin
satın almacağmı komisyon kararlaştırır.
Her Milletvekili de satın alma hakkında
teklifte bulunabilirse de bu teklifleri dikkate
alıp almamak komisyonun hakkıdır.
îki yüz yirmi altıncı madde — Müdür, Ki
taplık eldesinin düzenlice defterini tutmakla
ödevlidir vc bundan sorumludur.

Kitaplığın açık olduğu saatlerde ya müdürün,
yahut yardırneısmm orada bulunması şarttır.

îki yüz yirmi yedinci madde — Kitaplardan
hangilerinin kitaplıktan çıkanlamıyacağını ve
hangilerinin Milletvekillerine eğreti verilebilece
ğini komisyon kararlaştırır.
Alındısı verilmeden hiçbir kitap Kitaplıktan
çıkanlara az.
Komisyonlar diledikleri kitapları incelemek
için alabilirlerse de komisyon odalarından dışanya çıkaramazlar.
MiUetvekülerinin eğreti aldıktan kitaplan en
çok bir ayda geri vermeleri şarttır.
Bir ay içinde geri getirilmeyen kitaplan mü
dür bir tezkere ile ister, istendikten sonra bir
hafta içinde geri verilmeyen kitaplar, alan Mil
îki yüz yirmi birinci madde — Türkiye Bü letvekillerine ödetilir.

îki yüz yirminci madde — Kamutayda Ba
kanlar adına söz söylemek için gönderilecek bi
rinci smrf daire reisleri her iş, yahut bir iş için
demeçte bulunmaya bakanlarca izinli kılındıkla
rını gösteren, Başkanlığa yazılmış bir tezkere
getireceklerdir.
Bu tezkere, görüşmeden önce Başkanlığa
verilir.
Başkan, gelen kimsenin hangi bakanlık adma
söz söyliyeceğini Kamutaya bildirir.
Sayıştay Başkam ile ikinci başkanları, gere
ğinde Mecliste açıklamalarda bulunabilirler.
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kiline üzerinde foto«ralı bulunan ve seçim çev
resi ile donemi yazüı, Meclis Başkam tarafından
Milletvekilliği belge ve belgileri
imzalanmış bir kimlik cüzdanı verilir.
TKİ yüz yirmi sekizinci madde — Meclise ka
MiUetveküLeri, şekli Başkanlık Divanınca ka
tıldıkları gün yeni üyelere GeneL Kâtiplikten bir rarlaştırılmış bir gülcük taşıyabilirler.
olumluk kâğıdı örneği verilir.
Törenlerde kullanılacak Milletvekilliği belgi
Komisyon seçimlerine yardmu olacak cetvel si, kenarlannda birer ak çizgi olan ve üzerinde
lerin hazırlanabilmesi için bu kâğıt ertesi güne
< Türkiye Büyük Millet Meclisi » sözleri kazıl
kadar doldurulup Genel Kâtipliğe geri verilir. mış madenden bir plâk bulunan kırmızı bir kor
Bu kâğıtta şunlar bulunur :
delâ ucuna asılı mineli bir ay üe yıldızdır.
I - Milletvekilinin adı ve soyadı;
II - Babası ile anasının adlan;
YÎRMÎ BEŞİNCİ BÖLÜM
III - Doğduğu, oturduğu yer ve doğum tarihi;
IV - öğrenimi, bildiği diller, varsa uzmanlığı,
Bu tüzüğün dayanakları
eserleri, ilim rütbeleri;
İki yüz otuz ikinci madde — Bu Tüzüğün
V - Mesleği ve işigücü;
VI - Yolluklara esas olmak üzere evli olup değiştirilmesi, bir, yahut daha çok maddesinin
kaldırılması, bu Tüzüğe bir, yanut daha çok
olmadığı, varsa çocukları.
Tekrar seçilmiş Milletvekilleri bu kâğıdı yeni madde eklenmesi için yapılacak teklifler önce
den doldurmasalar da olur. Ancak geçen dönem Anayasa Komisyonunda incelenir, sonra kanun
içinde yeniden olanları eski kâğıda ek olarak yaz görüşmeleri usulüne uyularak Mecliste görüşü
lüp sonuçlanır,
malıdırlar.
Bu işte yalnız bir görüşme yeter.
Bu kâğıtta, Milletvekilinin durumunda olabiBu Tüzük ile bundan sonra yapılacak deği
leeek değişiklikleri göstermek için bir bölme bulu
şiklikleri Anayasa'nın 35 nci maddesinde göste
nacaktır.
Her değişiklikte Milletvekili bunu olumluk kâ rilen şekilde ilâna bağlı değildir.
ğıdına hemen geçirtir, ve dönem sonunda kendisi
Bundan sonra yapılacak değişiklikler Meclis
ne bunun onanmış bir örneği verilir.
çe kabul edilir edilmez, yürürlüğe girer.
YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eri yüz yirmi dokuzuncu madde — Milletve

killiği kabul edilen kimsenin, aslında iki eşyan
olarak yapılmış bulunan seçim t u t a n a k l a r ı n d a n
biri, kabul tarihi de atılarak ve Meclisin büyük
mühürü ile mühürlenerek kendisine verilir.
İki yüz otuzuncu madde — Her Milletvekili
ne dönem sonunda, Milletvekilliği ettiği süreyi
ve bu süre içinde aldığı ödenekler üe verdiği
vergileri ve emeklilik kesenekleri tutarım göste
rir bir tutanak verilir.

İki yüz otuz birinci madde — Her Milletve

Dahilî Nizamname görüşmelerini
ralart :
z.c.

D.

Cilt

ll

10

ll
II

20
30

İki yüz otuz üçüncü madde — Bu Tüzük
•maddelerinin yorumu, kanunların yorumlanma
sı usulünce olur.

İki yüz otuz dördüncü madde — 2 Mayıs
1927 tarihli Dahilî Nizamname kaldırılmıştır.
îki yüz otuz beşinci madde — Bu Tüzük ka
bulünden başlıyarak yürürlüğe girer.
İki yüz otuz altmcı

madde — Bu

Tüzük

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürü
tülür.

kapsayan Tutanak dergilerinin

dönem, cilt ve sayfa numa*

Sayfa
363 : 366 (Yeni bir Nizamname vücuda getirilmesi ismin Dahilî Nizamname Encü
menine tevdii)
96, 102, 176 : 202, 276 : 299 (Müzakeresi ikmal edilmeyen ilk şekü)
71 : 72, 89 : 91, 104 : 105 (Encümen tarafından geri alman ikinci müsvedde)
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D.

Cüt

II

31

III
IV
IV

3
8
9

iv

ıo

IV
V
VII
VII

14
1
3
4

Sayfa
64, 243 : 263, 268 : 298, 302 : 324, 331, 358 (Müzakere ve kabul edi>
len son şekil)
12, 110, 114 : 117 (22 nci madde)
100, 132, 148, 194 : 195 (6.8 nci madde)
108, 132,139 : 144 (169, 170, 171 nci maddeler)
8, 14, 15 : 17 (22 nci madde)
108, 110 : 111 (5 nci madde)
10, 38, 43 : 47 (7 ve 22 nci maddeler)
96
1
98 1 0 \ ^
*
dde)
9

n c

ma

İç Tüzük :
Vll

15
16
19

206
12, 21, 37 : 63
134, 146, 154 : 155 (23. madde)

Notlar
£1J . Andiçmek için, Miuetveknlerinin se
çim tutanağının onanmış olması gerekmez.
T. D. 25 . IX. 1930 - S. 9
6 . IX . 1943 - S. 3
2.X.1944 - S.
15 .IX . 1944 - S. 152
(Madde - 2)
[2] - Oturuma son verilmektedir.
(Madde - 8)
£3] - Geçici komisyon, her komisyondan üye
alınarak, karma komisyon, iki veya daha çok
komisyonun birleşmesiyle kurulur.
T. D. 23 . V . 1931 - S. 59
Bir komisyon kendisine havale edilmiş olan
bir işin geçici veya Karma bir komisyonda
incelenmesini isteyebilir,
T. D. 1 . IY . 1942 - S. 65
8 . VI. 1942 - S. 27:98
(Madde - 25)
[4] - Komisyonlar kanun teklif edemezler.
T. D. 9 . I . 1928 - S. 21
Fakat kendilerine verilen meselâ bir yorum
istemini kanun şekline sokabilirler.
T. D. 28.1.1928 - S. 118:131
Yine Komisyonlar, kendilerine havale edilen
işleri bir tasandan bir maddeyi ayırarak ona
yorum kıbğı verebilirler.
(Yorum - 244)
(Madde - 29)
[5J . Bir komisyon, kendisine havale edilen
bir işi kabul veya ret şeklinde kesin olarak sonuçlamak durumundadır.
T. D. 29 . I I . 1932 - S. 22:26
2. IV. 1932 -S. 3:6
(Madde * 36)

[6] - Bu komisyon başka tasanlar hakkında
da düşüncesini bildirmek için bu taşanların ken
disine verilmesini isteyebilir.
T. D. 1 . XII - 1937 - S. 15
(Madde - 49)
[7] - Bu raporların dağıtılmasından bir haf
ta sonra ve bir defa görüşülmesi âdettir. Fıkra
lar hakkında söz isteyen olmazsa tümü oya ko
nur.
T. D. 9 . IV . 1932 - S. 24
- 1206 numaralı karar :
Divanı Muhasebatın üç aylık raporlan üze
rine Meclisçe verilebilecek kararlar, muayyen
hâdiselerde mesuliyet tâyinine ve yolsuzlukların
izalesine mütedair olmaktan başka bir mahiyet
urzedemiyeceğinden, bu hâdiselere maksur kalmak
tabiidir. Şayet, Divanın teşrii murakabeyi te
min ve teshil vazifesi haricindeki hak ve salâhi
yetleri hududunu herhangi bir içtihatla aşarak
bu raporlarda diğer gûna maruzatı olmuş da
bunlar halikında Meclisçe kararlar ittihaz edilmiş
ise, bunların maslahat üzerine müttehaz olması
hasebile, şümulünün zatı meseleye münhasır kal
ması zaruri olduğuna karar verilmiştir.
3 Sonkânun 1941
(Madde - 49)
£8] - Doğrudan doğruya mahkeme ile ilgili
ve mahkemeden çıkacak hükme bağlı bir iş hak
kında Dilekçe Komisyonu karar veremez. (Ka
rar - 311)
- Millî Savaşa katılmayan memurlar hakkın
daki 854 numaralı kanunun ikinci maddesinde605
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ve Büyük Millet Meclisinin yirmi senelik teamülü
ile birleşen bir kaide oımasma göre bu nevi maz
bataların yeni Devre içinde müzakere edilmesi
îâzımgelir.
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci madde
sine göre vatandaşların gerek şahıslarına ve ge
rek âmmeye müteallik olan kavanin ve nizamata
muhalif gördükleri hususlarda Büyük Millet
Meclisine müracaat ve şikâyette bulunmaları
Türklerin amme hukukuna taallûk eden hakla
rından bulunmakla sırf şahsi hukuka müteallik
olarak tanzim kılınan bu mazbataları hükümden
[ 9 ] - 1011 numarab karar, bu noktayı des iskat etmiyen teamülün Teşkilâtı Esasiyenin ruh
teklemektedir.
ve prensipine de tamamiyle uygun olduğu mey
dandadır. Şu hale göre Arzuhal Encümeni ka
(Madde - 53)
[10] - Teklif Hükümetten gelirse, af, karar rarına mebuslar tarafından itiraz ancak mazba
tanın tanzimine saik olup bu mazbata tanzim
şeklinde çıkmaktadır.
olunduktan, sonra Heyeti Umumiyenin malı ola
- Adalet Komisyonu afft kabul etmezse işi cağı cihetle itiraz eden mebusun bu intihap Dev
bir -raporla Dilekçe Komisyonuna bildirir.
resinde mebus olup olmaması ve müzakerede ha
(3. II. 1932)
zır bulunup bulunmamasının mazbatanın Heyeti
(Madde - 5^
Umumiyede müzakeresine hiçbir suretle mâni
[11] - Komisyon kararının Kamutay'da görü teşkil etmiyeceğine karar verilmiştir.
şülmesini istemiş olan kişinin artık Milletvekili
8 Kânunusani 1940
olmaması, raporun Kamutay'da görüşülmesine
1186
numaralı
karar
:
engel olmaz. ( 8 . 1 . 1940 - An asaya Komisyo
Artvin hudut taburu dördüncü bölük komuta
nu raporu - 4/2)
nı iken 347 numaralı kanunun dördüncü mad
(Madde - 57)
desine tevfikan tekaüde sevttedilen Yüzbaşı Meh
[12] - 1132 numaralı karar :
met Kâmil Süsim hakkmda Arzuhal Encümeni
Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesinin son tarafından evvelce menfi karar verilmiş ve mu
fıkrası mucibince katileşen Arzuhal Encümeni maileyh bunun üzerine muhtelif mercilere müra
mukarreratmm infaz edilmemesi halinde mebus caat etmiş ise de bu mercilerden lehine bîr ka
ların nizamnamedeki usul yoluyla murakabe va rar istihsal edemediği ve Son Tetkik Mercii En
zifelerini yaparak kanun hükümlerinin tatbikim cümeninin aleyhinde verdiği karara itirazen tek
aramaları mümkün ve tabiî olmasına göre tered rar Meclisi Aliye müracaat eylediği ve bu isti
düde mahal bırakmıyacak bir vuzuhta olan Da dasının 3410 sayılı kanun mucibince Askerî Tem
hilî Nizamnamenin bu maddesi hükmünün tefsi yiz Mahkemesine devredildiği ve meseleyi bu
rine mahal görülmemiştir.
suretle ele alan Askerî Temyiz Mahkemesinden
lehinde bir karar sâdır olarak bu kararın kati1165 numaralı karar :
leşmiş olduğu anlaşılmıştır.
Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesinde «Her
Arzuhal Encümeni kararlarıma mahiyeti,
mebus cetvelin dağıtıldığı günden başlıyarak bir
ay içinde Arzuhal Encümeninin verdiği kararın bir ay zarfında Meclis âzası tarafından itiraz vuHeyeti Umumiyede tetkik ve müzakeresini istiye- kubulmayınca katiyet kesbederek Meclis karan
bilir. Bu halde encümen o arzuhal için mazbata halini alacağı Dahilî Nizamnamenin 57 nci mad
tanzim ve takdimine mecburdur » denilmekte ol desiyle tasrih ve tesbit edilmekle beraber kaza
masına göre her hangi bir husus hakkmda Arzu mercilerinden sâdır olan ilâmların tebdil ve tağ
hal Encümeninin bir mazbata tanzim eylemesi di yirine de imkân olmadığı Teşkilâtı Esasiye Ka
ğer Encümenlcrdeki usule tâbi olmayıp ancak nununun 54 ncü maddesi sarih hükmü iktizasın
cetvel halinde mebus ve vekillere dağıtılan ka dan bulunduğundan sırf bu hâdiseye has ve mün
rarlara bir mebus tarafından itiraz edilme hasır olmak üzere mahkeme hükmünün infazı
sine bağlı bir keyfiyettir. Binaenaleyh, ka lâzım ve zaruri bulunduğuna karar verilmiştir.
31 Mayıs 1940
nuni müddet zarfmda yapılan bu itiraza kargj
mazbata tanzimi lâzım ve zaruridir. Bir Devre
1187 numaralı karar :
nin hitamında veya intihabın tecdidi halinde sa
Askerî kâtiplikten mütekait İrfan Akyüz'ün
dece kanun teklif ve lâyihalarıma hükümsüz ka tekaüt maaşı hakkındaki talebinin reddini nalacağı hakkındaki Dahilî Nizamnamenin 69 ncu tık olan Divan Heyeti Umumiye karan, Birincimaddesinde şahsi hukuka dair sarahat bulunma kânun 1938 :_Subat 1939 aylarına ait rapor üze
ması bu maddenin mefhumu muhalifinden doğan rine Meclisi Âlice ittihaz buyurulan 1145 numaki Heyeti Mahsusaca verilen kararlar Dilekçe
Komisyonu tarafından incelenemez ve bozula
maz. (Karar - 352)
- Komisyon, yürürlükte olan hükümlerin de
ğiştirilmesi mahiyetinde kararlar veremez. (15
XII . 1932)
- Komisyon, Danıştay Dâvalar Dairesi karar
larını bozamaz. (Karar - 803)
- Askerler Meclise başvuramazl ar. (Kanun 3410)
(Madde - 50)
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rah kararm 3 ncü fıkrasiyle tasvip buyurulmuş
ise de bu karardan evvel mumaileyhin Divanı
Muhasebat karan aleyhine Askerî Temyiz Mah
kemesine dâva açtığı ve neticede mezkûr mah
kemeden iddiasının varit olduğuna dair karar is
tihsal eylediği anlaşılmıştır. Aynı mesele bak
landa daha evvel sâdır olan mahkeme ilâmının
tebdili ve tağyir ve tehir edilmiyeceği TeşkilâtıEsasiye Kanununun 54 ncü maddesinin sarahati
iktizasından olduğundan İrfan Akyüz hakkında
ki mahkeme karannrn infazı icabedeceğine karar
verilmiştir.
31 Mayıs 1940
(Madde - 57)

ların görüşülmesini geciktirir. (25 . 1 . 1929).
(Madde - 87)
[20] - Anayasanın 20 nei maddesinin son fık
rasına bakınız.
(Madde - 98)
[21] - 1367 numaralı karar:

Kanun başlıkiariyle fasıl unvanları ve haşi
yeler hakkında
(Ilesmi Gazete ile neşir ve ilânı : 4 . II . 1944 Sayı : 5621)
N. Poroy
D. VI - Cilt 15 - S. 107
[133 • Kamutay buna sadece bilgi edinir.
Umumî Heyette müzakere edilen kanun tek
(10. XI. 1932)
lif ve lâyihalarının başlıkiariyle fasıl unvanla(Madde - 60)
nnm ve madde kenarlarına not halinde konul
[14] - Kamutay buna sadece bilgi edinir. makta olan haşiyelerin bazan okunmakta ve bazan da okunmamakta olmasına mebni bu husu
(10. XI.1932)
sun katî ve esaslı bir şekle konulması intizam ve
(Madde - 62)
istikrar bakımından muvafık görülmüştür.
[15] - Bn kesin hesap cetvelleri, Muhasebei
Kanunların ruhu esasen maddelerde mündeUmumiye Kanununun 127 nei maddesinin son riç hüküm ve ifadelerle tâyin ve tavzih edilmek
fıkrası gereğince, Kamutayca bilgi edinildikten te ve tatbikat da o maddeler mazmununa göre
sonra doğrudan doğruya hesabı umumiye katıl yapılmakta olduğu cihetle kanunlann sırf ma
hiyetlerini gösterir surette yazdan başlıkları ve
mak üzere Hazineye gönderilir.
alâkadarlara kolaylık temini maksadiyle dercediT. D. 28 . IV . 1932 - S. 11
len fasıl unvanlarım ve maddelerin kısaca birer
13.1.1936 - S. 30
hulâsası şeklinde olarak kenarlarına konulan h a 
(Madde - 63)
şiye notlarını da kanun hükümlerini aynen ih
£161 - H69 numara ve 25 Haziran 1926 ta tiva ve ifade ediyor gibi telâkki etmek doğru
rihli uanunun birinci maddesi (Muaddel : 9 Ma olanuyacağındân ve bu şeklin kabulü halinde tat
bikatta birtakım karışıklıklar vukuu melhuz bu
yıs 1928):
lunduğundan bunların kanun metninden sayıl
Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesinin malarına mahal olmadığına;
altmış beşinci maddesi mucibince Meclis Hesapla
Şu kadar ki, bunların kanun hükümlerine in
rının Tetkiki Encümeni âzasından murakabe va
zifesini ifa edecek zata şehrî yüz elli lira ücreti tibak etmesindeki lüzum derkâr olduğu cihetle
bu hususta bir aykırılık vukua gelmemesini te
huzur verilir.
için kanunlann müzakeresi esnasında baş
Bu maddenin hükmü 1 Teşrinisani 1927 tari min
lıklar ve fasıl unvanları ile madde kenarların
hinden başlayan içtimaa da şâmildir.
daki haşiye notlarının dahi okunmasına;
(Madde - 65)
Ve haşiye notlannm Umumî Heyette okun
[17] - Anayasa Komisyonu rapora 8.1.1940 muş olacağına göre, Kesmî Gazetede aynen neş
4/2
redilmesinde bir mahzur değil, bilâkis alâkadar
- Madde - 57 altındaki 1165 numaralı karara lara teinin edeceği kolaylık bakımından faydalı
bakınız.
olacağı cihetle bu haşiyelerin de, kanun metnin
den addedilmemek üzere, kanunlarla birlikte neş
(Madde - 69)
rinde devam edilmesine;
[18] - Şapka Kanununun kabulünden beri
Karar verilmiştir. (Cilt: 4 - Sayfa : 114 ve
Başkan, kürsüde frakla oturur.
Cilt: 7 - Sayfa: 96, 141).
1. VI. 1945 de Başkanvekili Dr. M. Germen
26 Kânunusani 1944
reislikten çekildiğini söyliyerek kürsüyü boş bı
Bu
işle
ilgili
tartışmalar
:
rakınca, Başkan Eenda hemen yerine geçmiş ve
Dönem VI - Cilt 15 - Sayfa 107
günlük elbisesiyle başkanlık etmiştir.
Dönem VII - Cilt 4 - Sayfa 23 - Sütun 2
(Madde - 81)
ve Sayfa 29 - Sütun 1
[19] - Hükümet çekilmiş bulunursa, Kamu
(5 . VII . 1943)
tay, yeni Hükümetin kuraluşuna kadar kanun
(Madde - 99)
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669 numaralı karann 8 nci maddesi :
[22] - Tüm halinde kabul olunan kanunlar da
Tefsir kararlarının makabline şümulü tabiî
vardır.
İ3e de tefsirden evvelki usul ve ahkâma tevfikan
(Madde - 99)
icra ve ikmal ve alâkası katedilmiş ve emrivaki
[23] - Sayıştay raporlarının da bir defa gö halini almış olan mesaile de teşmili halinde tefsir
ile az çok münaseb^ttar kâffei muamelâtın yeni
rüşülmesi âdet olmuştur.
- 114 ncü maddenin son fıkrasiyle 232 nci den tetkik ve tadili icabedip buna ise mahal vc
maddenin ikinci fıkrasma bakmız.
imkân olmadığmdar 158 numaralı tefsir kararın
- Birinci görüşmede çıkarılması kabul edilen dan evvel tasfiyeye tâbi tutulmuş ve müddeti
bir maddenin tekrar görüşülmesi hakkmda, ikin hizmeti on beş seneden dun olmak dolayısiyle ik
ci görüşmede değiştirge verilebilir.
ramiyesi verilerek alâkası katedilmiş olan me
T. D. 26 . IV . 1940 - S. 157
murlara mezkûr tefsir kararma istinaden iadei
(Madde -100)
muhasebe suretiyle tekaüt maaşı tahsisi gayri
[24] - BİT tasarı, ikinci görüşme esnasında caizdir.
24 Kânunuevvel 1931
Kamutayca, ilişkin komisyona değil de, geçici bir
Bir Encümen, kendisine muhavvel bir tefsir
komisyona havale olunmuşsa, Kamutaya tekrar
geldiğinde o tasan yeni baştan iki görüşmeye talebi hakkında, kısmen, tefsire mahal olmadığı
bağlı tutulur.
yolunda bir mazbata tanzim edebilir ve kısmen
T. D. 30 . XII. 1940 - S. 210
de o tefsir talebini bir lâyiha mevzuu yapabilir.
(Madde -106)
1944 - Matbua 126
[25] - Birinci görüşme sırasında bir maddenin
(Madde - 124)
kanundan çıkarılması teklifi retlenmiş ve madde
[31] - Bir tasan, Komisyondan Kamutaya
kabul edilmiş iken ikinci görüşme sırasında o
maddenin çıkarılması yine teklif olunabilir, yorum şeklinde gönderilirse, yorum gibi, bir defa
.T. D. 19 ve 24 . i n . 1932 - S. 64 ve 72 görüşülür.
T. D. 27 . XI . 1933 - S. 55 . 59
(Madde - 107)
(Madde • 124)
[26] - Kendisine böyle br «İzin» verilen Mil
[32] - Be? Milletvekili hemen ayağa kalk
letvekili yeni bir teklif yapamaz. (24 . III. 1932
Sayfa 75), ancak görüşme konusunu hangi ge malıdırlar. Aradan zaman geçmemelidir.
rekçeye dayanarak kabul veya reddettiğini söyle
T. D. 9 . V . 1941 - S. 42
yebilir.
(Madde - 134)
T. D. 29 . V . 1944 - S. 418
[33] - U5 numaralı karara ve yerleşen âde
(Madde - U0)
te göre Aktarma ve Ekleme ödenek kanunlariyle
[27] - Ajans ile ilân dahi böyledir.
Kesin Hesap kanunlan da açık oylamaya konur.
(Madde - 135)
T. D. 12 . VII . 1940 - S. 63 : 64
(Madde - 115)
[34] - Oya katılan üyelerin saltçokluğu (Mad
[28] - Birinci görüşmede çıkanlmast kabul de - 143)
edilen bir maddenin tekrar görüşülmesi hakkın
[35] • Yetersayı yoksa seçim gelecek birle
da, ikinci görüşmede değiştirge verilebilir.
şime bırakılır.
T. D. 26 . VI . 1940 - S. 157 : 161
(23 ve 25 . XII. 1942)
(Madde - 116)
(Madde . 143)
[29] - Komisyon dikkate alınan değiştirmeye
[36] - Mardin Milletvekili İrfan Fert Aluymak zorunda değildir. (3101 numaralı kanun paya'nm, Cumhuriyet Gazetesinde çıkan bazı ya
25 .1.1937)
zılar hakkındaki sorusuna cevap veren Adalet
Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'tan sonra, bu ce
(Madde -119)
vabın konusu olan, Muğla Milletvekili Yunus Na[30] - 292 numaarlı karar :
di Abahoğlu'na söz verilmiştir.
Divanı Muhasebatın, lüzumunda bir kanunun
T. D. 5 . VI. 1930 - S. 5
tefsirini Meclis Riyasetinden talep etmek hakkı
izmir
Milletvekili Mahmut Esat Bozkurt'na malik olduğu, Heyeti Umumiyenin yirmi 'kin
un
Iş
Kanunu
hakkındaki sorusuna Ekonomi Ba
ci içtimamm birinci celsesinde takarrür etmiştir.
kanı Mustafa Şeref Özkan cevap verdikten sonra,
6 Kânunusani 1927
bu lâyihanın havale edilmiş bulunduğu Ekonomi
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Komisyonu sözcüsüne söz verilmiştir.
1.71.1932 - S. 2
(Madde -155)
£37] - Ticaret eski Bakanı Ali Cenani olayı.
Kamutaya, Sayıştay Komisyonunun bir raporiyle
yollanmıştır. (10. III. 1928)
(Madde - 169)
[33 J . Bahriye eski Bakanı İhsan'm, Yavu''.
ve Havuz olayında Soruşturma Komisyonu bazı
kişileri tutturmuştur. (Karma Komisyon tutana
ğı': 22 . 1 . 1928)
(Madde - 173
[39] - Anayasa Komisyonunun 11. IV. 1941
tarihinde kabul olunan bir raporundan :
Netice: Bu sebeplere binaen isnat olunan bir
suçtan dolayı istenen takibatın Devre sonuna btrakdoıasma Meelis Umumî Heyetince karar veril
miş olan bir mebusun yeni Devrede dahi mebus
seçilmiş olması halinde evvelce verilmiş olan talik
kararı hükmünün devamı icabedeceğine ve evvel
ki Devre esnasında verilmiş talik kararlarının
Devre sonunda ancak yeniden mebus seçilmiyenler hakkında kendiliğinden ortadan kalkarak, ta
kibatın başlaması lâzımgeldiğine ve şimdiye ka
dar bu yolda cereyan eden muamelenin değiştiril

mesine mahal bulunmadığına karar verildi.
(Madde - 180)
[40] - Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldı
rılan bir Milletvekilinin tutulması için Kamutay
da avrıca karar almak istemez. (Karar 1284)
(Madde - 182)
[41] - Büyük Millet Meclisi memurlarıma
teşkilâtı hakkındaki 3552 numaralı kanuna bakı
nız.
(Madde - 203)
[42] - 4448 numaralı kanuna göre : Mutemet
lik
(Madde - 218)
[43] • 4448 numaralı kanuna göre Kalem
Müdürlüğü
(Madde - 218^
[44] - 4448 numaralı kanuna bağlı cetvele
göre Mecliste bir de, Başkanlığa bağlı «Hususi
Kalem» vardır.
(Madde - 218)
[45] - Büyük Millet Meclisi memurlarının
teşkilâtı hakkındaki 3552 numaralı kanuna bakı
nız.
(Madde - 221).
,
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Milletvekillerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilikleri ile İlgili Kanunlar
(<
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Milletvekillerinin Ödenekleriyle İlgili Kanunlar

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkında kanun
(Resmî Gazete ü» nefir ve üânı: 21 . V . 1930 - Say*: 1499)

Kanun No. 1613
Birinci madde — Büyük Millet Meclisi aza
sının senelik tahsisatı (6 000) liradır. [1], Bu
tahsisat, her ay başında beşer yüz lira ola
rak verilir. İçtima senesi esnasında intihap edi
lenlerin tahsisatı Meclise iltihak ettikleri ay
dan itibaren ve mebusluktan ayrılanların muhassasatı ayrıldıkları ay nihayetine kadar he
sap edilir.
Vefat eden mebusların, kanuni mirasçılarına,
senelik tahsisata yansı tazminat olarak ve
rilir [2].
İkinci madde — 1452 numaralı kanunun üçüncü maddesinin aidat ve vergüere mütaallik
hükümleri bu tahsisat da şâmildir [3],
[1] Bu miktar 1757 ayılı kanunla -i 200 lira
ya indirümı§ ve 4602 sayılı kanunla tekrar 6 000
liraya çıkarümxstır
4805 sayılı kmun gereğince 125 lira aylıkla
rın tutarı 600 liraya çıkarılmış olduğundan bu
miktar 7 200 liraya yükselmiştir.
[2] 2507 sayılı kanuna bakınız.
[3] 1452 saydı kanun 3656 sayılı kanunun
25 nci maddesi ile kaldırılmıştır.

Üçüncü madde — İntihap dairelerine gidip
gelen Büyük Millet Meclisi azasına her içtima
senesi ve merkeze getirdikleri ailelerine de her
itıtıhap devresi için azimet ve avdet harcırahı
verilir. [1]. Harcırah ve, tekaüt hesaplarında
(125) lira esastır.
Dördüncü madde - Nisabı Müzakere Kanu
nun altıncı ve sekizinci maddelerini muaddil
23 şubat 1340 tarih ve 421 numaralı kanunla
buna müzeyyel 13 Nisan 1927 tarih ve 1006
numaralı kanun ve yedinci maddeyi muaddil 6
Teşrinievvel 1338 tarih ve 272 numaralı kanunlar
mülgadır.
Beşinci madde — Bu kanun 1 Haziran 1930
tarihinden muteberdir.
Altmcı madde — Bu kanunun hükümleri Bü
yük Millet Meclisi tarafmdan icra olunur.
19 Mayıs 1930

[1] 3135 ve 4440 sayılı kanunlara bakınız

68 a,g.e., 48-58. ss.
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Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki
1613 numaralı kanunun birinci maddesini muaddil kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 11. III. 1931 - Say* : 1745)

Kanun No. 1757
Birinci madde — Büyük Millet Meclisi aza ay nihayetine kadar hesap edilir.
sının tahsisat ve harcırahları hakkındaki 19 Ma
Vefat eden mebusların kanuni mirasçılarına
yıs 1930 tarih ve 1613 numaralı kanunun birinci senelik tahsisatın yarısı tazminat olarak verilir.
maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir:
İkinci madde — Bu kanun 1 Haziran 1931
Büyük Millet Meclisi azasının senelik tahsi
tarihinden muteberdir.
satı 1200 uradır, Bu tahsisat her ay başında 350
lira olarak tahakkuk ettirilip verilir [1], İçtima
Üçüncü, madde — Bu kanunun hükmü Büyük
senesi esnasında intihap edilenlerin tahsisatı Millet Meclisi tarafından icra olunur.
Meclise iltihak ettikleri aydan itibareu ve me
7 . Mart 1931
busluktan aynlanlarm muhassasatı ayrıldıkları

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki
1757 numaralı kanuna ek kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı ; 20 .VI . 1936 - Sayı ; 3335)

Kanun No, 3050
Birinci madde — Büyük Millet Meclisi aza
sının tahsisatını ihtiva eden çek ve tediye emir
lerine ait banka muameleleri 2999 numaralı ka
nunun 24 ncü maddesinde yazılı istisnai hüküm
lere tâbidir.
İkinci madde — 1757 numaralı kanundaki

Kabul tarihi
12 . VI. 1936
yıllık tahsisat için malî sene başında verilen çek
ve tediye emirleri, ölüm veya umumî intihabın
tecdidi halinde istirdat olunmaz. Ancak bunlar
haricindeki sebeplerden biriyle mebtıshıktan ay
nlanlarm vâdelerinden önce ödenmiş çek ve tedi
ye emirlerinin bedelleri Büyük Mület Meclisince,
bunları ödeyen bankalara tediye edilerek alâka
darlardan takip ve tahsil edilmek üzere Maliye
Vekâletine bildirilir.

[1] 4178 sayılı kanunla % 15 fevkalâde zam
Üçüncü madde — Bu kanun neşri tarihinden
verilmiştir.
muteberdir.
4602 sayılı kanunla tahsisat 6000 liraya çı
Dördüncü madde — Bu kanun hükümlerini
karılmıştır.
4599 sayılı kanunun birinci maddesi üe, Ayni icraya Büyük Millet Meclisi memurdur.
Yardım mületvekiüsrine de teşmü edilmiştir.
18 Haziran 1936
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Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki kanunun birinci
maddesini değiştiren 1757 sayılı kanuna bir fıkra eklenmesi hakkında kanun
(Resmi Gazete üe neşir ve üâıı : 30 . / / / . 19İ3 - Sayı: 5368)

Kabul tarihi
26 . HI . 1943

Kanun No. 4387
Birinci madde — 5 Mart 1931 tarih ve 1757
sayılı kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrası
sununa aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
Ancak Büyük Millet Meclisi intihabın yeni
lenmesine karar verdiği takdirde 1 Sonteşrinde
başlıyan içtima senesi yıllık tahsisatının kalan
kısmı o sene bütçesindeki faslına munzam tahsi-

sut kay d iyi e bir defada tediye olunur.
rjrinci madde — Bu kanun neşri tarihinden
nıer'idir.
Üçüncü madde — Bu kanun hükmü Büyük
Millet Meclisi tarafından icra olunur.
26 Mart 1943

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki
1613 sayılı kanunun birinci maddesini değiştiren 1757 sayılı kanuna ek kanun
(Resmi Gazete ile nesir ve ilâ u : M . VI . 1944 • Say%; 5739)

Kabul tarih.
Kanun No. 4602

21 . VI . 1944

Birinci madde — 5 Mart 1931 tarih ve 1757
sayılı kanunun birinci maddesi gereğince veri
len tahsisatın seneliği ve her ay tediye edilecek
miktarı, 1613 sayılı kanunun 3 ncü maddesiyle
tekaüt hesabında esas tutulan maaş derecesinin
aylık tutarına göre hesaplanır.

İkinci madde — Bu kanun 1 Haziran 1944
tarihinden mcr'idir.
Üçüncü madde — Bu kanunun hükümler;
Millet Meclisi tarafından icra olunur.

Büyük

22 Haziran 1944

Tazminata İlişkin Kanunlar
1757 numaralı kanunun birinci maddesinin tâdili hakkında kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 18. VI. 1934 - Sayı : 2730

Kanun No. 2507
Birinci madde — Büyük Millet Meclisi aza
sının tahsisat ve .harcırahları hakkındaki 1613
numaralı kanunun birinci maddesini tadil eden
1757 numaralı kanunun birinci maddesinin son

Kabul tarihi
11. VI. 1934
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
ölen mebusların 1683 sayılı kanun mucibin
ce dul ve yetim maaşına müstahak ailesi efradm» müsavaten taksim edilmek üzere bir sene
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lik tahsisatları tazminat olarak verilir.
25 yaşmı bitiren ve geçimi babası tarafm
dan temin edilen kızlar dahi bu tazminattan
müstahakkı maaş diğer evlâtlar gibi his
sedar olurlar. Müteveffanın müstahakkı maaş
kimsesi bulunmazsa bu tazminat kanuni miras
çılarına verilir.

Bu tazminat borç için haczedilemez.
îkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
Üçüncü madde — Bu kanunun hükmü Büyük
Millet Meclisi tarafından icra olunur.
13 Haziran 1934

2507 sayılı kanuna ek kanun
(Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 24 . VI . 19İ4 - Sayı : 5739)

Kabul tarihi
21 . VI , 1944
Kanun No. 4603
Birinci madde - 11 . V I . 1934 tarih ve 2507 meridir.
sayılı kanunun birinci maddesi hükmüne göre
Üçüncü madde — Bu kanun Büyük Millet
verilecek ölüm tazminatı bir gûna vergi ve resme
Meclisi
tarafmdan icra olunur.
tâbi tutulamaz.
îkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden
22 Haziran 1944

7 Mart 1927 tarih ve 1757 numaralı kanunun birinci maddesinin son fıkrası hakkında
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 12 , IV . 1932 - Sayı ; 2075)

Karar No. 696
Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve har
cırahlarına mütedair olan 7 Mart 1927 tarih ve
1757 numaralı kanunun birinci maddesinin son
fıkrasında (Vefat eden mebusların kanuni miras
çılarına senelik tahsisatın yansı [1]. Tahsisat ola-

[1] 2507 vc 4603 sayılı kanunlara hakiniz.

rak) verileceği musarrah ise de mezkûr kanunun
hüküm vc maksadına göre vefat eden mebuslann
kanuni mirasçılarına verilen tazminatın vâris
lere yapılan bir yardım mahiyetinde olup vefat
etmiş bulunan mebusun hakla taallûk etmemek
dolayısiyle terekesinden addedilmiyeceğine karar
verilmiştir.
9. Nisan 1932
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Yolluklara İlişkin K a n u n l a r

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki
1613 sayılı kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun
Kabul tarihi
15 . II . 1937

Kanun No. 3135
Birinci madde — Büyük Millet Meclisi aza
sına, devir ve aile harcırahı da dâhil olmak üze
re, gerek Alelade ve gerek Fevkalâde İçtimalar münasebetiyle gelme ve gitme harcırahı ola
rak her İçtima senesi için bir teşrinisanide maktuan ve bir gûna tevkifata tâbi olmamak şartiyle
biner lira verilir.

evrakı bu kanunun mer'iyeti tarihinde tahakkuk
ve tediye edilir. Ancak 1936 malî yıh bütçesin
den Alelade içtima için verilmiş olan gitme ve
gelme zâti harcırahlar bundan tenzil olunur.
Üçüncü madle — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
Dördüncü madde — Bu kanunun hükümleri
Büyük Millet Meclisi tarafmdan icra olunur.

îkinci madde — 1613 sayılı kanunun üçüncü
maddesinin birinci fıkrası mülgadır.
Muvakkat madde — 1936 içtima senesi har-

22 . II . 1937

Harcırah kararnamesi ve müzeyyelâtının tadili hakkındaki 1846 sayılı kanuna bağlı cetvel
ile 3135 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4440 sayılı kanunun ikinci maddesi
îkinci madde — 15 . II. 1937 tarih ve 3135
sayılı kanun mucibince verilecek harcırahlara

yüzde elli zam yapılmıştır,

Emekliliğe İlişkin O l a n l a r

Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclisleri âza lığında bulunan mütekaidin hakkında kanun
1

(Resmî Ceride ile nesir ve ilâ t : 30 Mart 1927 - Sayt : 580)

Kanun No-895
Birinci madde — Gerek birinci ve gerek ikin
ci Büyük Millet Meclisinde âza bulunan asker ve
sivil mütekaidin dahi Memurin Kanununun yet
miş üçüncü maddesi ahkâmından istifade ederler [İJ.
timci madde — Bu kanunun hükmü, Me-

murin Kanununun bilûmum malî mevaddı ahkâ
mının tatbiki tarihinden muteberdir [1].

[1] Mmurin Kanununun 73 ncü madesi 2911
soyut konunla kaldınîmytır.

[1] 1927 senesi Bütçe- Kanununun 8 ve 9 ncu
maddelerine balnntz.

Üçüncü madde — Bu kanunun hükmünü ic
raya Maliye Vekili memurdur.
21 Mart 1927
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995 numaralı kanuna müzeyyel kanun
(Resmî Gazete ih neşir re ilâm : 2 . VI . 1930 Say\ • 1509)

Kanun No. 1664
Birinci madde — 21 mart 1927 tarih ve 995 ran 1930 tarihinden muteberdir.
numaralı kanun, hükmü Büyük Millet Meclisinin
Üçüncü madde — Bu kanun hükmünü ieraya
üçüncü devresinde müntahap azadan asker ve
Maliye Vekili memurdur.
sivil mütekaitlere de şâmildir.
3 haziran 1930
İkinci madde — Bu kanunun hükmü 1 Hazi

1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun sekiz ve dokuzuncu maddeleri
Madde 8. — 18 Mart 1926 tarihli Memurin
kanunu ile 7 haziran 1926 tarihli ordu, bahriye
ve jandarma zâbitan ve memurini hakkındaki
kanunun malî mevaddı ahkâmı tedricen tatbik
ve her sene hangi maddeler ahkâmının tatbiluna
ibtidar edilebileceği Muvazenei Umumiye Kanunlariylc tâyin olunur.
Madde 9. — 18 Mart 1926 tarihli Memurin
kanununun 20, 21, 25, 69 ve 72 nci ve (D - H)
fıkraları müstesna olmak üzere 84 ve 88 nei

maddelerinden ve 7 Haziran 1926 tarihli Ordu,
Bahriye ve Jandarma zâbitan ve memurini hak
kındaki kanunun birinci maddesinin Memurin
Kanununun 88 nci maddesine matuf hükmiyle
2, 8 ve 9 ucu maddelerinen maada bilûmum ah
kâmı 1927 senei maliyesi Haziran ve yabuz Me
murin Kanununun 86 nci maddesi hükmünün
1927 senei maliyesi Teşrinievel iptiasmdan iti
baren başlanır. (Bu madde 1204 numaralı ka
nunun birinci ve 1452 numaralı kanunun on do
kuzuncu maddeleriyle kısmen tadil olunmuştur.

1204 numaralı 1927 senei maliyesi Muvazenei Umumiye Kanununun dokuzuncu maddesine
müzeyyel kanunun birinci ve ikinci maddeleri
Birinci madde — 1927 senesi Muvazenei
Umumiye Kanununun dokuzuncu maddesindeki
(D, H) fıkraları müstesna olmuk ü/.ere (S4) ibaresi tayyolunmuştur.

Brinci madde — Birinci maddenin hükmü
1927 senei maliyesi iptidasından itibaren tatbik
olunur,

1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 23 ve 25 nci maddesi
Yirmi üçüncü madde — Bilfiil yirmi beş se
ne hizmet eden mülkî memurlar tekaüt hakkına
malik olur. Mesleki memuriyet olup mebusluğa
intihap edilenler mebusluk müddeti fiilî hizmet
addolunur. Harp mevkiinde vazife ifa eyleyen
ve düşmana esir düşen ve ihtiyat zabiti olarak se

ferberliğe iştirak eden memurların harp, esaret
ve seferberliğe iştirak müddetleri iki kat sayıla
rak bir katı fiilî hizmete ve diğeri rekaüt. maaşlarrmn hesabında- hizmet müddetine zammolunnr.
788 numaralı Memurin Kanununun müzeyyel
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maddesiyle kabul edüen müddetlerde yukariki
fıkra hükmüne tâbidir.
Memurin Kanunu ve diğer kanunlarla muay
yen mıntaka zamları yirmi beş seneye dâlıil ol
mayıp ancak tekaüt maaşlarının hesabında hiz
met müddetine ilâve edilir.
Mazuliyet veya açık maaşı almak suretiyle ge
çirilen müddetin nısfı yalnız tekaüt maaşının he
sabında itibare alınıp diğer nısfı hesaba alınmaz.
Yirmi beşinci madde — Türkiye Büyük
Millet Meclisinin teessüsünden itibaren Büyük
Millet Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve icra
Vekilleri Heyetine dâhil olupta bilfiil vekillik
oimin olanlar [1], Tekaüt müddetini ikmal etme
miş olsalar hile kendilerine birinci derece üzerin
den tekaüt maaşı tahsis edilir.

Hizmeti yirmi beş seneden fazla olanlara ke
za birinci derece üzerinden altmcı madde hükmü
ne tevfikan tekaüt maaşı verilir. Bunlardan on
beşinci maddede yazılı zamlara istihkakı olanla
rın bu zamları mezkûr maddeye tevfikan ayrıca
hesap ve. ilâve edilir.
Yukarıda zikrolunan makamlarda bulunmuş
olan zevattan elyevm mütekait olanlar hakkında
da bu madde ahkâmı caridir, istiklâl harbi esna
sında orduya veya kolordudan büyük cepheye
fiilen kumanda etmiş olaulardan tekaüt olmuş
bulunanların almakta oldukan tekaüt tahsisat
larına ayda yüz elli lira zammolunur. Bunlar
dan vekillik yapmış olanlar iki cihetten tahsisat
almayıp yalnız fazla olan cihetin tahsisatını alır
lar.

Asken ve Mülki Tekaüt Kanununa ek kanun
No.
2941
Birinci madde — 1683 sayılı Askerî ve Mülki
Tekaüt Kanununun 23 ncü maddesine aşağıda
yazılı fıkralar eklenmiştir:
A) Mesleki memuriyet olup mebusluğa se
çilenlerden gerek mebus olmazdan evvel gerek
mebusluğu sırasında tekaüt müddetini doldu
ranlara tahsis olunacak tekaüt maaşının hesabın
da (125) lira aslî maaş esas tutulur. Bunlardan
mebus olmazdan evvel veya mebusluktan ayrıl
dıktan sonra bulundukları memuriyet dolayısiyle istihkak kesbettikleri tekaüt maaşı miktarı
bu haddi mütecaviz bulunanlara memuriyetleri
maaşı üzerinden tekaüt maaşı tahsis olunur.
B) Mesleki memuriyet olup tekaüt müd
detini doldurmadan mebusluktan ayrdanlar tek
rar memuriyete tâyin olundukları takdirde hak
larında 1683 sayılı kanunun 6 nci maddesi hük[1] Birinci Donem Milletvekillerinden Dr.
Fuat Umay (Bolu), Dilekçe Komisyonunun 8
III . 1931 tarih ve 217 numaralı ve Behçet (Çan
kırı) yine o Komisyonun 26 . III . 1933 tarih ve
549 numaralı kanun ile bu madde hükmünden

Kabul tarihi
13 . IV . 1936
mü tatbik olunur ve memuriyete tâyin olunmıyanların kendileri veya yetimleri haklarında
hizmet müddetlerine göre (125) lira aslî maaş
esas tutularak yine mezkûr kanunun hükümleri
dairesinde muamele yapılır.
ikinci madde — Mesleki memuriyet olup bi
rinci ve ikinci Büyük Millet Meclisi âzalıklarmda
bulunmuş olanlara - bilâhara memuriyet kabul
etmiş olsun olmasm - tahsis olunacak tekaüt maa
şının hesabında (125) lira esas tutulur. Ancak
bunların birinci maddenin (A) fıkrasının son
bendi mucibince müktesep haklan mahfuzdur.
Üçüncü madde — 788 sayılı Memurin Kanu
nunun 73 ncü maddesi kaldırılmıştır.
Dördüncü madde — Mesleki memuriyet olan
istifade etmişlerdir.
Bunlardan birincisi Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı ve ikincisi Adalet Bakanlığı vekillik
vekâletini yapmışlardı.
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mebuslara veya bunların yetimlerine bu kanunun neşrinden eevvel tahsis edilmiş olan tekaüt
ve yetim maaşlarının verilmesine devam olunur.
Besinci madde — Bu kanun neşri tarihinden

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve
4644 sayılı kanu
Yedinci madde — Umumi muvazeneye dahil
veya mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen
dairelerde aylık ücretli daimî vazifelerde, bu
kanunla kaldırılan kadrolarda, 1083 sayılı ka
nundan başka kanunlarla veya bu kanunla teka
ütlük hakkı tanınan vazifelerde bulunmuş olan
lardan mebusluğa seçilmiş ve seçilecekler hakk:nda aşağıdaki hükümler dairesinde tekaütlük
muameleleri tatbik olunur:
1. Bunların mebuslukta gecen müddetleri
tekaütlük hesabında fiili hizmet saydır.
2. Bunlardan tekaüt sandıklarına aidat ya
tırmış olanların yatırdıkları aidatla mensup ol
dukları daire ve kurumlarca yatırılan muadil
leri yüzde dört faizi ile birlikte sandıklarca

muteberdir.
Altıncı madde ~ Bu kanunun hükümlerini
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
14 Nisan 1936

ıdülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek
n 7 nci maddesi
toptan Hazineye verilir.
3. Bunların tekaütlük muameleleri 2941 sa
yılı kanım hükümleri dairesinde Maliye Vekâ
letince icra ulunur.
4. Tekaütlük müddetini doldurmadan meb
usluktan ayrılarak 1683 sayılı kanundan başka
kanunlarla veya bu kanımla tekaütlük hakkı
tanınan vazifelere tâyin olunanların tekaütlük
muameleleri, haklarında 4222 sayılı kanunun 18
nci maddesinin (A) fıkrası hükmü, mebusluğa
seçilmeden evvelki son ücretinin tekabül ettiği
derece maaşı esas tutularak tatbik olunmak
suretiyle mezkûr vazifeye mahsus tekaüt hüküm
leri dairesinde yapılır.

Memurin Kanununun 73 ncü madde si metnindeki "10 000 kuruş" kaydının,
11 Ağustos 1325 tarihli kanunun 13 ncü maddesindeki "Miktarı vasatii şehri"
kaydına muadi 1 olduğu hakkında
Karar No : 324
Memurin Kanununun 73 ncü maddesi metnin
deki «10 000 kuruş» kaydının, memurini mülki
yenin tekaüt maaşatma ait 11 Ağustos 1325 ta
rihli kanunun 13 ncü maddesindeki «Miktarı vasatii şehrî» kaydı muadili olup tekaüt maaşının,

10 000 kuruş miktar vasatii şehrî addedilerek
ona göre hesap ve tahsis edileceği, Heyeti Umunıiyenin 19 Nisan 1927 tarihinde münakit 57 nci
İçtimainin birinci celsesinde tekarrür etmiştir.

797 numaralı karar :

Millet Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve îcra
1683 sayılı Askeri ve Mülki Tekaüt Kanunu Vekilleri Heyetine dâhil olupta bilfiil vekillik
nun 25 nci maddesinin (Türkiye Büyük Mil etmiş olanlar tekaüt müddetini ikmal etmemiş
let Meclisinin teessüsünden itibaren Büyük olsalar bile kendilerine birinci derece üzerin-
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den tekaüt maaşı tahsis edilir) diye muharrer
olan ilk fıkrasındaki( Büyük Millet Meclisi Re
isliğinde bulunanlar) tâbirinin, sarahati karşı
sında ne ikinci reislerin, ne de reis vekillerinin
bu hükmün şümulü dahiline giremiyeceğine ka
rar verilmiştir.
817 numaralı kararın 3 ncü fıkrasından :

Mesleki memuriyet olan ve tekrar intihap
edilmiyen mebuslara verilecek olan açık maaş
ları ile kanun, bu zevatı evvelce mensup olduk
ları daireye mal ve vaziyeti sabıkalarına irca
etmiş denilebilip mebusluktan tekaüt olanlara
gelince; 1683 numaralı Tekaüt Kanununun 23
ncü maddesinin ikinci fıkrasında «Mesleki me
muriyet olup mebusluğa intihap edilenlerin
mebusluk müddeti fiilî hizmet addolunur» de
nilmesine göre bu müddetin fiili hizmet itibar
edilmesi ve tahsis olunacak tekaüt maaşına me
busluk tahsisat r nın esas ittihaz olunacağmın
saiifüzzikir Memurin • Kanununun 73 ncü mad
desinde tasrih kılınması bunların tekaüt maaş
larının umumi bütçeye, maletmiş olmasına de
lâlet eder.

923 numaralı karar :

Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 25 nci
maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğinde
bulunanlara bilfiil vekillik etmiş olanlara te
kaüt müddetini ikmal etmemiş olsalar bile bi
rinci derece üzerinden tekaüt maaşı tahsis olu
nacağı mutlak olarak zikredilmesiyle içtimai
mülâhazalara binaen vazu kanunca ismi geçen
zatlar hakkında meslekleri memuriyot olsun ol
masın maaş için b:rinci derecenin ve hizmet
noktasından da hizmet müddeti ne olursa olsun
enaz yirmi beş senelik bir kıdemin iltizam edil
diği anlaşılmakta olmakla beraber hukukan
mecburi sigorta mahiyetinde olan tekaüt ma
aşlarının Kanunu Medeni mucibince mirasçıla
ra intikali iktiza ederken vazıı kanun bunu
daha dar bir çerçeve dâhiline alarak 1683 nu
maralı kanunun 48 nci maddesinde sayılı mi
rasçılara hasretmiş bulunmasına göre bu kanu
nun 25 nci maddesinde bahsolunaiı makamlar
da bulunmuş olan zatların kendileri için ka
bul edilmiş olan hakkın 49 nen maddedeki esas
lar dairesinde bunların ailelerine de intikali
tabii olduğuna ve muhtacı tefsir bir nokta haluımıadığtna karar verilmiştir.

Açık Maaşına İlişkin Olanlar
788 sayılı Memurin Kanununun 85 nci maddesi
Seksen besinci madde — (Muaddel: 9 mart
1938 No. 3335) — Memuriyetinin ilgası do
layisiyle açıkta kalan memurların, ilganın vuku
bulduğu ay ile anı müteakip olan ay zarfında
maaşları tam olarak ve bu müddetin hitanımda
tekrar hizmete tâyin kılınmamış iseler yeni me
muriyete tâyinlerine kadar, fiilî hizmet müddeti

yedi seneye kadar olanlaı ı dötte biri on beş
seneye kadar olanlara üçte bir, on beş seneden
fazla olanlara yarım nisbetinde açık maaşı verilir.
Meslekî memuriyet olan mebuslar müddetleri
bittikten sonra tekrar intihap edilmezlerse me
busluktan evvelki memuriyetlerine nazaran hak
larında bu madde tatbik olunur.

Tefsir No. 148.
Memurin Kanununun tarihi neşriyle mezkûr
kanunun 85 ve 89 ncu maddelerinin mevkii
meriyete girdiği 1 Haziran 1927 tarihi arasında
ki müddet içinde infisal eden memurine mazu-

üyet kanunu ahkâmına tevfikan maaş tahsis
olunur.
Tefsir No. 201.
85 nci maddesinin son fıkrası hükmü. Büyük
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intihap edilmedikleri tarihten itibaren, şâmil
dir) denilmektedir.
Birinci tefsir mukayyet olarak memurların
açık maaş vaziyetlerini tâyin ettiği, ikinci tef
sir daha geniş mânasiyle mesleki memurluk
olup da mebus bulunanlardan tekrar intihap
Karar No. 947
Memurin Kanununun 85 nci maddesinin son edilmiyenlere ait ise de ikinci tefsire dayana
rak eski mazul memurların da böyle bir hak
fıkrasında şöyle yazılıdır:
talep etmeleri varit olacağı mülâhazasiyle tef
(Mesleki memuriyet olan mebuslar müddet
sir talep edildiği fakat henüz böyle bir talep
leri bittikten sonra tekrar intihap edilmezler ise
vâki olmadığı gibi Divanı Muhasebatça da bu
mebusluktan evvelki memuriyetlerine nazaran işe müteallik reddedilmiş bir muamele mevcut
haklarında bu madde tatbik olunur).
bulunmadığı anlaşılmıştır.
148 sayılı tefsir fıkrası şudur:
Keyfiyet tetkik olundukta:
(Memurin Kanununun tarihi neşriyle mezkûr
85 nci maddenin son fıkrası mebuslara mah
kanunun 85 ve 89 ncu maddelerinin mevkii sus bir fıkra olduğu metnin sarahati ve en
meriyete girdiği 1 Haziran 1927 tarihi arasında son tefsir olan 201 numaralı tefsir fıkrası da
ki müddet içinde infisal eden memurine mazu- yukarıki metne dayanarak Büyük Heyetçe kabul
liyet kanunu ahkâmına tevfikan maaş tahsis buyurulmuş olduğuna göre tefsirlerin birisi me
olunur).
muriyet ifade ettiği 201 numaralı ikinci tefsir
Bu tefsirden sonraki 201 sayılı tefsirde ise: de hususi hükmü taşıdığı için bu iki tefsir ara
(85 nci maddesinin son fıkrası hükmü, Bü sında bir mübayenet de görülmediğinden pek
yük Millet Meclisi birinci intihap devresinden açrk olan 201 numaralı tefsir fıkrasının tekrar
tekrar intihap edilmemiş olan mebuslara da, tefsirine lüzum görülmediğine karar verilmiştir.

Millet Meclisi Birinci İntihap Devresinden tek
rar intihap edilmemiş olan mebuslara da, inti
hap edilmedikleri tarihten itibaren, şâmildir.
18 Haziran 1934

Başkanlık Ödeneği
1339 senesi son dört aymdan itibaren Baş
kanlık ödeneği, Milletveklliği ödeneğinden başka
ayda üçer yüz lira üzerinden bütçeye konulur
du. 1927 de bu miktar «Meclis Riyaseti ire
Başvekâlet tahsisatları arasında tenazur temini
içim» 1 880 lirası Başkanlık Divanı üyesi tazmi
natı maddesinden eklenilerek 8 400 liraya çıka
rılmıştır.
28.X. 1942 tarih ve 4178 sayılı kanun ge
reğince yapılan % 15 fevkalâde zam ile bu öde
neğin yıllığı 9 272 liraya çıkarılmıştır.

mutlak olarak zikredilmesiyle içtimai mülâhaza
lara binaen vazıı kanunca ismi geçen zatler hak
kmda meslekleri memuriyet olsun olmasın maaş
için birinci derecenin ve hizmet noktasından da
hizmet müddeti ne olursa olsun en ziyade yirmi
beş senelik bir kıdemin iltizam edildiği anlaşıl
makta olmakla beraber hukukan mecburi sigorta
mahiyetinde olan tekaüt maaşlarının Kanunu
Medeni mucibince mirasçılara intikali iktiza
ederken vazır kanunun bunu daha dar bir çer
çeve dâhiline alarak 1683 numaralı kanunun
48 nci maddesinde sayılı mirasçılara hasretmiş
Başkanlık ödeneği ile ilişikli 923 numaralı ka
bulunmasına göre bu kanunun 25 nci madde
rar da aşağıya geçirilmiştir.
sinde bahsoîunan makamlarda bulunmuş olan
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 25 nci zatların kendileri için kabul edilmiş olan hakkın
maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğinde 49 ncu maddedeki esaslar dairesinde bunların
bulunanlarla bilfiil vekillik etmiş olanlara teka ailelerine de intikali tabii olduğuna ve muhta
üt müddetini ikmal etmemiş olsalar bile birinci cı tefsir bir nokta bulunmadığına karar veril
ierece üzerinden tekaüt maaşı tahsis olunacağı miştir.
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Başkanlık Dîvanı Ödeneğine İlişkin Kanunlar
Büyük Millet Meclisi Divanı Riyaseti azasına tazminat itasına dair kanun
Kanun No. 766
Birinci madde — Türkiye Büyük Millet
Meclisi Divanı Riyaseti âzasma her içtima senesi
için bin sekiz yüz lira tazminat ita olunur [1J.
ikinci madde — işbu kanun ikinci devrei
içtİmaiyenin üçüncü içtima senesinden itibaren

mer'idir.
Üçüncü madde — İşbu kanun Büyük Millet
Meclisi tarafından icra olunur.
27 Şubat 1936

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni âzasından murakıp olan zata ücreti huzur itasına
dair olan 1238 numaralı kanunun birinci maddesi
Birinci madde — 25 Haziran 1928 tarih ve
1169 numaralı kanunun birinci maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur:
Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin
altmış- beşinci maddesi mucibince Meclis Hesap

larının Tetkiki Encümeni âzasından Muraka
be vazifesini ifa edecek zata şehrî yüz elli lira
ücreti huzur verilir [1]
Bu maddenin hükmü 1 Teşrinisani 1927 ta
rihinden başlayan içtimaa da şâmildir.

2603 numaralı kanunun 5 nei maddesi
Beşinci madde — Büyük Millet Meclisi büt
çesinin birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinden
verilmekte olan tahsisatın 1934 malî yılı sonuna
kadar olan bakiyesi defaten verilir. Kezalik bu

bütçenin birinci faslının dördüncü maddesine
konulup toptan verilmiş olan tazminatın işbu
malî yıh sonuna kadar olan kısmı geri alınmaz.

2638 numaralı kanunun 2 nei maddesi
[11 Bu tazminat, 1931 bütçesine konulan ka
yıt dolay isiyle, ayda 150 şer lira üzerinden ödenir,
4178 saytlt kanun gereğince yapılan % 15 fev
kalâde zam İle bu tazminatın yıllığı 2001 lira ol
muştur.

[1] 28 . X . 1942 tarih vc 4178 saydı kanun
gereğince yapılan % 15 fevkalâde zam üe hu ücretin yıllığı 2 001 lira olmuştur. »
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1946 Erken Seçimi ve Seçim Sonuçları
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa birden çok partinin katıldığı genel
seçim 21 Temmuz 1946 tarihinde yapıldı. Tek partili rejim altında son genel
seçim 1943'te yapılmış ve normal şartlarda 1947'ye kadar görev yapacak olan
meclisin üyeleri belirlenmişti.
1945 yılı içinde ve 1946 yılının başında ülkede hızlı bir değişim yaşanmış ve
muhalefet partilerinin kurulmasına izin verilmişti. Hattâ CHP'den ayrılan bazı
milletvekillerinin DP'ye geçmesiyle birlikte muhalefet mecliste de temsil imkânı
bulmuştu.
Bu tablo içinde 26 Nisan'da toplanan CHP Meclis Grubu belediye seçimi ile
genel seçimin öne alınmasını kararlaştırdı. Bu kararın arkasındaki amaç, siyaset
bilimcilerin ortak kanaatine göre, DP'yi yeterince teşkilâtlanmadan hazırlıksız
yakalamak ve CHP iktidarını 4 yıl süreyle garantiye almaktı. Eylül ayından 26
Mayıs'a alman belediye seçimlerine DP katılmadı. Gerekçeleri, iktidarın seçim
de yanlı davranması ve seçim güvenliğinin olmamasıydı.
5 Haziran'da milletvekili seçim kanunu değiştirilerek tek dereceli seçim
esasına geçildi. Tek parti iktidarı boyunca bütün seçimlerin iki dereceli olarak
yapıldığı göz önünde bulundurulursa, bu çok önemli bir değişiklikti.
Seçim kanunuyla ilgili istekleri kabul edilmeyince, DP başlangıçta seçime
katılma konusunda kararsızlık gösterdi. Ancak 16 Haziran'da yapılan toplantı
sonucunda seçime katılma yönünde ilke kararı aldı.
TBMM, 21 Temmuz 1946'da erken seçim karan aldı. Seçim, adlî denetim
dışında, açık oy, gizli sayımla ve çoğunluk sistemi esasına göre bu tarihte yapıldı.
Sonuçta, 465 milletvekilliğinden 395'ini alan CHP büyük bir seçim zaferi kazandı.
DP meclise sadece 66 milletvekili sokabildi. Ayrıca 4 bağımsız aday da seçi
mi kazandı.
Seçim sonuçları ilân edildikten sonra, DP seçimde baskı, hile ve yolsuzluk
yapıldığını gündeme getirdi. Muhalefet partisine göre, seçim öncesinde, seçmen
lere DP'ye oy vermemeleri için baskı yapılmıştı. Muhalefet, ayrıca, oylar kul
lanıldıktan sonra, sayım işlemleri sırasında hile yapıldığını, muhalefet partisinin
aldığı oyların tutanaklara eksik geçirildiğini, buna karşılık iktidar partisinin oy
larının olduğundan yüksek gösterildiğini öne sürdü. Ancak bu itirazlar hiçbir işe
yaramadı ve böylece 1946 erken seçimi 'Türkiye'nin siyasî tarihindeki en şaibeli
seçim' olarak yer aldı.
1946 erken seçimleri öncesinde ve sonrasında yaşananlar için, Mahmut
Goloğlu'nun 'Demokrasiye Geçiş 1946 - 1950' adlı eserine bakılmalıdır.
69

69

Mahmut Goloğlu: Demokrasiye

Geçiş 1946 - 1950. İstanbul, 1982, 59 - 70. ss.
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Milletvekilleri Seçimi Kanunu
(Resmî

Gazete

ile ilânı

: 6 . VI.

70

1946)

«' N o .
4918

Kabul tarihi
5 . VI . 1946

Birinci madde - Türkiye Cumhuriyeti içinde milletvekili seçimi il itibariyle
yapılır. Her il bir seçim çevresidir.
İkinci madde - Türkiye Cumhuriyeti halkından her (40 000) vatandaş için bir
milletvekili seçilir. Bir seçim çevresinin nüfusu (40 000) den aşağı olsa dahi, bir
milletvekili seçmek hakkıdır. Nüfusu (40 000) den yukarı olan seçim çevreleri
için aşağıda gösterilen işlem yapılır :
(55 000) e kadar bir, (55 001) den (95 000) e kadar iki, (95 001) den (135 000) e
kadar üç, (135 001) den (175 000)e kadar dört milletvekili seçilir. Nüfus miktarı
yükseldikçe milletvekili sayısı bu yolda artırılır.
Seçimin

ilânı

Üçüncü madde - Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa ile belirtilen seçim
dönemini tamamlıyacağı hallerde o yılın Eylül ayının onunda veya aynı kanunun
yirmi beşinci maddesine göre seçimin yenilenmesine karar verilmiş bulunuyorsa
kararın verildiği tarihten başlıyarak bir hafta içinde keyfiyet İçişleri Bakanlığınca
ilân ve illere tebliğ olunur.
Dördüncü madde - Valiler seçime başlandığını, merkez ilçesi de dâhil ol
duğu halde her ilçede bulunan erkek ve kadın Türk nüfusunu havi birer esas def
terinin yapılmasını idareleri altındaki kaymakamlarla il merkezindeki belediye
başkanlığına ve il merkezine bağlı bucak ve köylere tebliğ ederler.
Kaymakamlar da ilin bu tebliğini ilçeleri içindeki belediye, bucak ve köylere
bildirirler.
Seçmen

defterlerinin

tanzimi

Beşinci madde - Bu tebliğleri alan belediye idareleriyle köylerin muhtar ve
ihtiyar Meclisleri üyeleri belde ve köylerinde yerleşmiş olan veya bu maksatla
oturmakta bulunan bütün Türk erkek ve kadın nüfusun defterlerini en çok on gün
içinde hazırlatmakla ödevlidirler. Defterlerin hazırlanması sırasında tedavi ve
yolculuk gibi sebeplerle geçici olarak başka yerde bulunanlar bulundukları yer
lerin değil, asıl ikametgâhının bulunduğu yerlerin esas defterlerine yazılırlar.
Bütün Devlet memur ve hizmetlileri, özel kurum memur ve hizmetlileri görevli
bulundukları yerin seçmen esas defterlerine yazılırlar.
— Bazı maddelerde görülen rakamlara ilişik notlar, 23 üncü sayfada numara sırasiyle
tur.

konulmuş-

70 TBMM Yıllık, Dönem: VIII- Toplantı: Olğ., Toplantı: l (5 Ağustos 1946 - 31 Ekim 1946 ve
1 Kasım 1946 - 31 Ekim 1947), I.XI. 1948, 16 - 23. ss.
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Bu defterlerde:
A) Adı,
B) Soyadı,
C) Baba adı,
D) Ana adı,
E) Doğum yeri,
F) Doğum tarihi,
G) İkametgâhının bulunduğu mahalle ve sokağının adı ile numarası,
H) Seçim hakkını haiz olup olmadığı,
İ) Sanat ve meşguliyet ve düşünceler,
Sütunları bulunur.
Altıncı madde - Şehir ve kasabalarda mahalle ve sokak itibariyle ve köyler
de köy itibariyle hazırlanacak olan bu defterler, biri yeni doğanlardan yirmi iki
yaşına kadar olanlar (yirmi iki yaşını henüz bitirmemiş olanlar dâhil) diğeri de
yirmi iki yaşını bitirmiş olanlardan başlıyarak daha yukarı yaşta bulunan nüfusu
göstermek üzere iki bölüm olarak hazırlanır.
Askerî garnizon ve müesseselerde bulunan muvazzaf subaylarla askeri yar
gıçlar, askerî memurlar ve askerî okul öğrencilerinin iller itibariyle miktarlarını
gösterir cetvel Millî Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına bildirilir.
İçişleri Bakanlığı bunları il merkezleri esas defterlerine eklenmek üzere
bulundukları illere bildirir.
Yedeksubaylarla eratın sayı itibariyle bir kalem halinde toplamı bunların sevk
olundukları askerlik şubelerinin başkanları tarafından bu şubelerin bulundukları
yerin en büyük idare üstüne bildirilir.
Vali ve kaymakamlar bu rakamlar toplamını, esas defterlere ilave edilmek
üzere il veya ilçe merkezindeki seçim kurulları başkanlarına verirler.
Seçmenlik şartları [İJ
Yedinci madde - Seçmen olabilmek için:
I) Türk olmak,
2) 22 yaşını bitirmiş olmak,
3) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
4) Kısıtlı olmamak,
5) Yabancı Devlet uyrukluğunu öne sürmemek,
6) Yabancı bir devletin resmî hizmetinde bulunmamak,
Şarttır.
[İJ Anayasanın

10 uncu maddesiyle

karşılaştırınız!

(Madde - 7)
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Sekizinci madde - Silâh altında bulunan erat, jandarmalar, subaylar, polisler,
askerî memurlar ve askerî yargıçlar ve askerî okul öğrencileri seçmen olamazlar.
Dokuzuncu madde - Bu kanunun 7 nei maddesine göre seçmenlik hakkını
haiz olmıyanlarla 8 inci maddede seçmen hakkı tanınmıyan polislerin bu durum
ları 5 inci maddede tâyin edilen seçmenler defterindeki isimlerinin hizalarına ve
(seçim hakkını haiz olup olmadığı) sütununa açık olarak ve sebebiyle birlikte
işaret edilir.
Milletvekilliğine

seçilemiyecek olanlar [2]

Onuncu madde - 1. Yabancı Devlet resmî hizmetinde bulunanlar;
2. Tertipli cezalardan veya hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye
kullanmak, dolanlı iflâs suçlarından biri ile hüküm giymiş olanlar;
3. Kısıtlılar;
4. Yabancı Devlet uyrukluğunu öne sürenler;
5. Kamu hizmetlerinden yasaklılar;
6. Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler;
7. Otuz yaşını bitirmemiş olanlar;
Milletvekilliğine seçilemezler. [3]
On birinci madde - Öğretmenler müstesna olmak üzere merkezden tâyin
olunan bütün memurlarla müftüler, yargıçlar, Cumhuriyet savcıları, belediye baş
kanları seçim başlamadan iki ay önce, seçimin yenilenmesi halinde yenilen
mesinin ilânından başlıyarak üç gün içinde çekilmiş olmadıkça memuriyet yer
lerinin içinde bulunduğu seçim çevrelerinden milletvekili seçilemezler. Bundan
başka; kara, deniz, hava, jandarma sınıflarına mensup subaylarla askerî memur ve
askerî yargıçlardan çekilme hakkını haiz olmıyanlarla bunlardan çekilme ve
emekli hakkı bulunanlardan genel seçimin ilânından başlıyarak nihayet on gün
içinde usulen çekilmeyi ve emekliliklerini istemiyenler de milletvekilliğine
seçilemezler. Aksi takdirde bu seçimler yapılmamış sayılır. [4]
On ikinci madde - Ara seçimlerinde çekilme veya emeklilik hakkını haiz
olan askerlerle 11 inci maddede gösterilen diğer görevlilerden ilân edilen seçim
[2] Anayasanın 11 ve 12 nei maddesiyle
karşılaştırınız!
(Madde - 10)
[3] Silâh altında bulunan erler, Milletvekili seçilebilirler. 9.IV.1943. Matbua - 9
(Madde - 10)
[4] Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu 'nun seçim tutanağı hakkında
(17.11.1947 tarihli Tutanak Dergisinin 190 : 196 ncı sayfalarına bakınız)
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gününden önce' çekilmiş veya emekliliğini istemiş olanlar milletvekilliğine
seçilebilirler.
Onüçüncü madde - Yedeksubayların, kısmi veya genel milletvekili seçimi
sıralarında gerek talim ve manevra için, gerekse harb sebebiyle silâh altına çağ
rılmış, orduda hizmet almış bulunmaları, milletvekili seçilmelerine engel olmaz.
Seçim

Kurulları

On dördüncü madde - Her ilin merkez ilçesinde ve o ile bağlı ilçe merkez
lerinde seçimi idare ve kontrol etmek üzere belediye başkanının başkanlığında
beş kişilik birer seçim kurulu teşkil olunur. Bu kurul üyeleri belediye meclisleri
tarafından ve kendi aralarından seçilir. Ancak fesih, iptal veya meclisi teşkil ede
cek miktarda üye ve yedek üye kalmamış olmak gibi suretlerle belediye mec
lisinin kurulması mümkün olmıyan yerlerde belediye başkan veya başkanvekili
veya ilçenin yeni kurulmuş olması sebebiyle belediye seçimi henüz sonuçlan
mamış olan yerlerde kaymakamlar tarafından belediye sınırı içindeki mahalleler
halkından ve belediye üyeliği şartlarını haiz, bulunanlardan ikişer kişi çağrılır.
Bunlar kendisinin başkanlığı altında belediye binasında toplanarak ya aralarından
veya belediye üyesi şartını haiz olmak üzere dışardan yukarıda gösterilen miktar
da seçim kurulu üyesi seçerler. Üyelerin üçü toplanmadıkça ve hazır bulunanların
oy çokluğu birleşmedikçe seçim kurulunun kararları muteber olmaz.
Belediye şubesi olan şehirlerde seçim komisyonlarına belediye şubeleri
müdürleri başkanlık eder.
Seçim kurullarında sayfaları numaralı ve idare kurulunca onamlı bir tutanak
defteri bulunur. İşlemler ve kararların tutanakları bu deftere yazılır ve başkan ile
üyeler tarafından imza olunur.
Seçim

Komisyonları

On beşinci madde - Her seçim kurulu; vali veya kaymakamın başkanlığı al
tında idare kurulu ile birlikte toplanarak bütün seçmenlerin oylarını bir gün için
de kullanabilmelerini sağlamak amacı ile mümkün olduğu kadar sayısı bin seç
meni geçmemek üzere seçim bürosu adı verilen seçim sahaları teşkiline karar
verirler. Bu kararlarda büroların nerelerde kurulduğu, merkezleri ve hangi köy,
mahalle ve sokakları kısmen veya tamamen içine aldıkları açıkça belirtilir ve
seçim gününden enaz on beş gün önce gazete çıkan yerlerde gazete ile, olmıyan
belde ve köylerde âdet olan vasıtalarla ilân olunur. Seçim bürolarında, başkan ve
üyeleri seçim kurullarınca seçilecek beş kişilik bir komisyon bulunur. Bu komis
yonlar belediyesi olan seçim sahalarında belediye başkalariyle belediye meclisi
üyeleri arasından, meclis üyeleri yetmiyen yerlerde belediyesi olmıyan seçim
sahalarında münasip kimselerden seçilir. Seçim komisyonları başkan ve üyelerin
den çekilen veya komisyona gelmiyen bulunursa yerlerine seçim kurullarınca
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diğerleri seçilir. Toplanma ve karar verme yeter sayısı ile kararların defterlere
yazılması ve imzalanması hakkında seçim kurullarına ait on dördüncü maddedeki
hükümler bu komisyonlar hakkında da uygulanır.
Seçim

gününün

yayımlanması

On altıncı madde - İl içindeki bütün seçim bürolarında seçmen defterlerinin
asıldığı valiliklerce İçişleri Bakanlığına bildirilir. Bakanlık bu kanundaki süreleri
gözönünde bulundurarak bu sürelerden sonra gelen ilk Pazar gününü seçim günü
olarak ilân ve illere tebliğ eder.
Seçim

Kurul

ve Komisyonlarının

görevleri

On yedinci madde - Bu kanunun 5 ve 6 nci maddeleri uyarınca köy ve
mahalle itibariyle hazırlanan defterler o köy veya mahallelerin bağlı bulundukları
ilçe veya il merkezlerindeki belediye başkanlarına gönderilir. Defterler geldikçe,
seçim kurullarına verilir. Bu kurullar defterlerin kanuna uygun olup olmadığını ve
içinde yanlış ve fesat bulunup bulunmadığım inceler ve bu defterler seçmenlerin
bağlı olduğu seçim büroları itibariyle ayrılır. Bu işlemler ve defterlerin seçmen
lere ait kısmının örneklerinin bürolar itibariyle hazırlanıp asılmak üzere ilgili
seçim bürolarına gönderilmesi ençok sekiz gün içinde bitirilir. Bu süre içinde
seçim kurulları her gün toplanır. Bu işlerin çabuk hazırlanması için seçim kurulu
ilçelerde kaymakamlardan, il merkezlerinde valilerden lüzumu kadar kâtip istiyebilirler. Vali ve kaymakamlar, yargıç ve yargıç sınıfından olanlarla subaylar
ve askerî memurlar dışında kalan bütün memur ve hizmetlileri bu işte çalış
tırabilirler. Bütün memurlar ve hizmetliler vali ve kaymakamların bu işe dair ver
dikleri ödevleri yapmaya mecburdurlar.
On sekizinci madde - On yedinci maddeye göre, seçim kurulunca incelenmiş
ve ayrılmış olan defterlerin birer örneği her seçim bürosu için kabul edilen mahal
lerdeki genel yerlere astırılır.
Bu defterlerin asıldığı, gazete bulunan yerlerde gazete ile, bulunmıyan yerler
de âdet olan vasıtalarla ilân olunur. Belediye, zabıta ve köy muhtar ve ihtiyar
meclislerince bu defterlerin bulundukları yerlerde tatil günleri hariç olmak üzere
altı gün asılı kalması sağlanır.
Defterler bu sürenin son günü akşamı saat on sekizde belediye olan yerlerde
bu idareler ve diğer seçim bürolarında muhtar ve ihtiyar meclisleri tarafından kal
dırılır.
On dokuzuncu madde - Defterlerin asılı kaldığı süre içinde seçmenlerin ad
ları, kimlikleri defterlere yanlış veya ikinci defa yazılmış veya hiç yazılmamış ve
yazılmamak lâzımgelirken yazılmış olduğuna dair yazı ile veya sözle ileri sürüle
cek itirazlar seçim kurullarınca dinlenip bir deftere kaydedildikten sonra karara
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bağlanarak lâzımgelen düzeltmeler yapılır. Defterlerin kaldırılmasından sonra iti
raz iddiası dinlenmez. Bu kurullarca itirazlar yerinde görülmediği takdirde ret
kararının sureti itiraz edene engeç defterlerin askıdan indiği günden başlıyarak iki
gün içinde usulen tebliğ olunur. Seçim kurullarının kararına razı olmıyanların
kararın tebliği tarihinden başlıyarak üç gün içinde o yerin asliye hukuk mah
kemesine, bulunmıyan yerlerde sulh hukuk yargıcına seçim kurulu kararı ile bir
likte başvurarak itiraz etmeğe haklan vardır.
Bu süre bittikten sonra itiraz hakkı kalmaz. Mahkeme itiraz iddialarını en çok
altı gün içinde kesin olarak karara bağlar. İtirazlar için mahkemelere vâki olacak
başvurmalar ve bu konuda verilecek kararlar hiçbir resim ve harca bağlı tutulmaz.
Milletvekili sayısının tesbiti ve seçimlerin ne yolda

yapılacağı

Yirminci madde - Seçim kurullarına verilen defterlerin incelenmesi tamam
olunca mevcut nüfusun miktarı tutanakla valiliğe bildirilir. Bütün kurulların
tutanakları geldikten sonra il merkezindeki seçim kurulu il idare kurulu üyeleriy
le birlikte valinin başkanlığı altında toplanarak ikinci maddede gösterilen suret ve
nispete göre kaç milletvekili seçileceğini tutanak ile tesbit ederek İçişleri Bakan
lığına bildirirler. Aynı zamanda keyfiyeti il içinde seçim komisyonlarına kay
makamlar vasıtasiyle tebliğ ve gazete olan yerlerde gazete ile, olmıyan yerlerde
de âdet olan vasıtalarla ilân edilir.
Yirmi birinci madde - Seçim komisyonları oyların verileceği günden enaz
bir gün önce seçim kurullarınca kendilerine seçmen sayısına göre kurul mühürü
ile mühürlenmiş olarak teslim edilen oy zarfları ve sandık ile birlikte büro mer
kezinde bulunurlar. Komisyonlar büro merkezinde sandığın konulacağı yeri ve
seçimin belirli günde bitmesi için gerekli tedbirleri alırlar ve yukarı maddedeki
usule göre yayımlarlar.
Yirmi ikinci madde - Seçim; her seçim bürosunda ayrı ayrı yapılır. Bir seçim
bürosu defterlerinde kayıtlı bulunan kimse diğer büroda oy veremez. Ancak
seçim komisyonu başkan ve üyeleri oylarını görevli bulundukları bürolarda seçim
defterlerinin sonuna adları yazılmak ve hizaları imzalanmak suretiyle kul
lanabilirler.
Seçim hakkı olanların adlarını gösteren defterler seçimin yapılacağı yerde
seçim günü ve seçim bitinceye kadar asılı bulundurulur.
Yirmi üçüncü madde - Sandığa oy pusulaları atılmazdan önce Seçim Komis
yonu Başkanı üyelere ve hazır bulunanlara sandığın boş olduğunu gösterir ve bu
hal bir tutanakla belirtilip komisyon üyeleri tarafından imza edilir. Sandığın baş
ka başka anahtarlarla açılır iki kilidi, üzerinde ince bir mektup sığacak kadar
aralığı bulunur. Sandık anahtarlarından birini başkan diğerini komisyon karariyle
komisyon üyelerinden biri saklar.
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Yirmi dördüncü madde - Sandık kilitlendikten sonra her gelen seçmenin
kimliği sorularak kendisine bir mühürlü zarf verilir. Oy pusulalarının behemehal
bu mühürlü zarflar içine konulup kapatıldıktan sonra sandığa atılması şarttır. Oy
pusulaları seçmenler tarafından tedarik edilebileceği gibi seçim yerinde önceden
hazırlanmış bulunan kâğıtlardan alınmak suretiyle kullanılması da caizdir.
Adayların adlarını gösteren ve önceden bastırılmış veya yazılmış oy pusu
laları da kullanılabilir.
Oy pusulalarına ne kadar milletvekili seçilecekse o kadar milletvekili adı
yazılabileceği, yazısı olmıyanların emniyet ettikleri kimselere de yazdırabilecekleri belirtilir. Pusulaları yazmak veya yazdırmak için seçim komisyonunca
münasip bir yerin önceden hazırlanmış bulunması lâzımdır.
Pusulalarda, belirtilen miktardan ziyade ad yazılır veya yazdırılırsa bu pusu
laların başından başlıyarak sırası ile yalnız seçilecek sayıdaki adlar kabul edilip
fazlası hükümsüz sayılır.
İstenilen sayıdan daha az ad yazılmış veya yazdırılmış ise yalnız yazılı adlar
kabul olunur. Pusulaya aynı ad birkaç kere yazılmış ise bu, bir oy sayılır. Oy
pusulalarına yazılan adlar okunamazsa hesaba katılmaz.
Oy pusulalarına ad ile birlikte soyadının yazılması mecburidir. Ancak adı
veya soyadı yazılan adayın kim olduğu anlaşılırsa oy ona aittir.
Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı ve bu pusulalarda aynı adlar aynı sıra
ile yazılı bulunduğu takdirde pusulalardan yalnız biri hesaba katılır ve eğer bu
pusulalarda başka başka adlar yazılmış veya aynı adlar değişik sıra ile yazılmış
ise hiçbiri sayılmaz.
İmza, mühür veya seçmenin kim olduğunu belirten herhangi bir işaret bulu
nan ve renkli olan oy pusulaları hesaba katılmaz. Mühürsüz zarf içinde atılan
pusulalar hükümsüz sayılır.
Kanunun bu şartları seçimden önce gazete ile, olmıyan belde ve köylerde âdet
olan vasıtalarla ilân edilir.
Yirmi beşinci madde - Seçim yerine gelen her seçmene köy ve mahallesi, ad
ve soyadı sorulur ve gerekirse kimlik cüzdanını göstermesi istenebilir. Bu suretle
kimliği belli olan seçmenin seçim defterindeki adı yanına imzası alınarak zarfı
sandığa atmasına izin verilir. İmza bilmiyorsa veya mühürü yoksa sol elinin baş
parmağı bastırılır ve bu parmağı olmıyanların hangi parmağı bastırıldığı yazı ile
açıklanır. Her seçmen kendi oyunu getirip sandığa atmakla ödevlidir. Hiçbir
sebep ve suretle başkasının namına oy pusulası sandığa atılamaz. Oyların sandığa
atılacağı süre saat sekizden on dokuza kadardır. Ancak sandık başında oyunu ver
memiş seçmenler varsa onlar da oylarını kullanmadan tasnife başlanamaz.
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Yirmi altıncı madde - Seçmenlerin seçim sandıkları başında lüzumsuz bekletilmemeleri için seçim komisyonu tarafından gerekli tedbirler alınır.
Yirmi yedinci madde - Oy verme bitince seçmen defterlerine konmuş olan
imza, mühür veya parmak işaretlerine göre oyların kullananların sayısı bir
tutanakla belirtilerek sandık seçim komisyonlarınca açılır.
Sandık içinden çıkan oy zarfları sayılarak oylarını kullananların sayısını belir
ten tutanakla karşılaştırılır. Fazla zarf çıktığı takdirde fazlası açılmadan yakılır ve
oy pusulaları 24 üncü maddedeki esaslar gözönünde bulundurulmak suretiyle tas
nif edilir.
Bu suretle oyların sayılması ve tasnifi bittikten sonra:
A) Seçim günü;
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzuru ile açıldığı;
C) Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve oylarını kullananların sayısını belirten
tutanakla karşılaştırma sonucu ve fazla çıkan zarfların yok edildiği;
D) Oy pusulalarından kaç tanesinin ne sebeple hesaba katılmadığı;
E) En ziyade oy alanlardan başlıyarak kimlerin kaçar oy aldığı;
F) Seçimin kanuna aykırı şekilde yapıldığı haber verildiği veya şikâyet edil
diği takdirde bunların nelerden ibaret olduğu;
Bir tutanakla belirtilir.
Seçim Komisyonlarınca tutulmuş olan tutanaklar ve seçim defterleri, hesaba
katılmıyan oy pusulaları ile birlikte bu komisyonlar tarafından mühürlenmiş bir
zarf içinde seçim bürosunun bağlı olduğu Seçim Kuruluna teslim edilir. Hesaba
katılan oy pusulaları Komisyon üyeleri ve orada hazır bulunanlar önünde yakılır
ve bu keyfiyet bir tutanakla belirtilir.
Yirmi sekizinci madde - Seçim Kurulu 27 nei maddede yazılı tutanakları
tamamen teslim aldıktan sonra aynı esaslar çevresinde ve bu tutanakları birleştir
mek suretiyle ayrı bir tutanakla kurulları bölgesi içinde kimlerin kaç oy aldıkları
belirtilir.
Yirmi dokuzuncu madde - İl merkezindeki Seçim Kurulu; İl Daimî

En

cümeni Üyelerinin katılması ile valinin başkanlığı altında toplanarak gerek ken
disinin 28 nei madde gereğince hazırladığı tutanak ve gerek diğer Seçim Kurul
larından gelen tutanakları birleştirmek suretiyle oy kazananların adları ve soyad
larını ve kazandıkları oyları bir tutanakla belli eder. Bunlardan en çok oy alanların
milletvekili seçildiklerini diğer bir tutanakla tesbit eder. Şayet bu seçimlerde enaz
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oy alanın aldığı oya eşit oy almış başka biri varsa kurul önünde aralarında adçek
me yapılır. Milletvekili seçilenlere kurul tarafından imzalı birer tutanak verilir.
Bunların ayrıca imzalı ikişer sureti valilikçe İçişleri Bakanlığına gönderilir.
Bakanlık illerden gelen tutanakların birer tanesini Meclisin açılışında Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına verilmek üzere Başbakanlığa gönderir. [5]
Otuzuncu madde - Bir kişi aynı zamanda muhtelif illerden milletvekili
seçilirse illerce 29 uncu maddeye göre hazırlanan tutanaklar ayni madde gereğin[5] Eskişehir Milletvekili Yavuz Abadan 'ın, seçim tutanağının reddine ve Kemal Zeytinoğlu
kında düzenlenecek tutanağın celbine dair.

hak

Karar sayısı: 1508
21 Temmuz 1946 tarihinde yapılan Milletvekili seçiminde, Eskişehir İlinde oy kazananların ad
ları ve kazandıkları oy miktarlarını gösteren ve 4918 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre
İl Seçim Kurulunca tanzim edilen tutanakta, Kemal Zeytinoğlu'nun
(45047) oy ve Yavuz
Abadan 'ın (33650) oy kazandıkları belli edilmiştir.
Bu tutanağa göre, en çok oy alanların sıralanmasında Kemal Zeytinoğlu sırada dördüncü ve
Yavuz Abadan yedinci iken Kemal Zeytinoğlu 'nun askerî görevde bulunduğuna dair vukubulan
itiraz üzerine II Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan soruya karşı Eskişehir'de Askerî
Mıntaka Komutanlığından gelen 24 Temmuz 1946 tarih ve 22450 sayılı yazıda, adı geçen Yük
sek 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 olduğu ve görevinden ayrılmaklığını
islediği
19. VI. 1946 tarihli dilekçesi örneğinin gönderildiği bildirilmesiyle Eskişehir İl Seçim Kurulu,
bu olay karşısında ve 4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 11 inci maddesi hükmüne
dayanarak Kemal Zeytinoğlu 'nun seçimini yapılmamış saymış ve Milletvekili seçecek olan Es
kişehir İlinde oy çokluğu sırasiyle 7 nci sırada oy kazanmış olan Yavuz Abadan 'ın Milletvekili
seçildiğine dair düzenlenen tutanak Meclise gönderilmiştir.
Vâki şikâyet ve itiraz üzerine iş
A) Milletvekilleri
yetkisinin:

incelendikte:

seçimi hakkındaki 4918 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, İl Seçim

I - İl Seçim Kurulları tutanaklarına
bir tutanakla belli etmek,

göre, seçimde oy alanların adları ile kazandıkları

II - Bunlardan en çok oy alanların Milletvekili seçildiklerini
Şeklinde

Kurulları
oyları

diğer bir tutanakla tesbit etmek,

gösterildiği;

B) Kanunun 11 inci maddesi sonunda (Aksi takdirde bu seçimler yapılmamış sayılır) fıkrasının,
hâdisenin tâbi olacağı hükmü beyan ve ifadeden ibaret olup, bu hükmün hâdiseye tatbiki
hususunda karar vermek yetkisini Seçim Kuruluna vermek gibi bir mahiyeti haiz olmadığı;
C) Milletvekilliğine
seçilenler hakkında, gerek seçimin kanun yolunda cereyanı,
seçilenin seçime ehliyeti üzerinde yapılacak itirazlar hakkında karar vermek yetkisinin
Millet Meclisine ait olduğu;
Sonucuna varılmış olmakla Yavuz Abadan 'ın seçim tutanağının reddine ve Kemal
hakkında düzenlenecek tutanağın celbine karar verilmiştir.
6. XII.

gerek
Büyük

Zeytinoğlu
1946
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ce Büyük Millet Meclisine sunulur. Büyük Millet Meclisi hangi seçim çevresini
tercih ettiğini başkanı vasıtasiyle bu kişiden sorar. Hangi seçim çevresini tercih
etmiş ise o ilden milletvekili çıkmış olur. Bu yüzden milletvekilleri sayısı eksilen
ilde boş yer için yeniden seçim yapılır. [6]
Otuz birinci madde - Seçim bittikten sonra seçim kurulları seçime ilişkin
kâğıtları gelecek genel seçime kadar saklamak üzere mühürlü bir sandık içinde
belediye dairesine teslim ederler.
Seçim defterleri ilgili il ve ilçe merkezi belediyelerince saklanır. Her yıl
yapılacak yoklamalar üzerine bu defterlerde gereken düzeltmeler yapılır. Bu yok
lamaların yılın hangi ayında ve ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı Bakan
lar Kurulunca karara bağlanır. Bu defterler genel Meclis ve belediye seçimlerin
de de esas tutulur.
Otuz ikinci madde - Anayasa hükümlerine göre milletvekilliği sıfatı kalkan
veyahut düşen milletvekilleri ile ölen milletvekillerinin yerlerine diğerlerinin
seçilmesi için keyfiyet İçişleri Bakanlığınca bunların seçildikleri illere tebliğ
olunur ve son milletvekili seçimi için hazırlanmış olan defterler esas tutularak
seçim yapılır. [7]
Adaylık

ilânı

Otuz üçüncü madde - Seçilme yeterliği olan vatandaşın milletvekili aday
lığının seçim yerindeki levhalara geçmesi için il seçim kurulu başkanlığına:
Adaylığını istiyen vatandaşın dilekçe ile veya o seçim çevresi seçmenlerinden
üç yüz kişinin yazılı bir belge ile başvurmaları veya vatandaşın siyasi bir parti
tarafından adının bildirilmesi lâzımdır.
İl Seçim Kurulu Başkanı başvuranların adlarını levhalara geçirilmek üzere il
içindeki bütün seçim komisyonlarına yazı ile ve hemen bildirir.
Otuz dördüncü madde - Seçime katılan siyasi partilerin temsilcileri, oyların
sandığa atılması ve açılıp tasnif edilmesi sırasında seçim kurulu ve Komisyon
larında hazır bulunmaya yetkilidirler. Bu maksatla seçim kurulları başkanları,
mahallerinde teşkilâtı olan yerlerde bu partilerin birer temsilcisini seçimde hazır
bulunmak için yazı ile davet ederler.
Doğrudan doğruya adaylığını koyanlar isterlerse kendileri seçim kurul ve
komisyonlarında bulunabilecekleri gibi temsilcilerini de gönderebilirler.
[CJ Muhtelif seçim çevrelerinden seçilenlerin birden fazla seçim çevresinden oy vermemeleri
bu tercihin hemen yapdması lâzımdır. .
[7] Açılan Milletvekillikleri
hüküm yoktur.

için

yerine ne kadar zaman sonra seçim yapılacağı hakkında kanunda Lir
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Seçim

giderleri

[8]

Otuz beşinci madde - Seçim giderleri genel bütçeden ödenir. Bunun için
gereken ödenek İçişleri Bakanlığı bütçesindeki özel bölüme konur.
Seçim kurul ve komisyonları başkan ve üyeleriyle seçim işleri için bu kanun
gereğince çalıştırılacaklara verilecek ücretler ve yapılacak başka her çeşit gider
ler Bakanlar Kurulunca belirtilecek esas ve miktarlara göre ödenir. İçişleri Bakan
lığı bu madde hükümlerine uygun olarak harcanmak şartiyle seçim giderleri
ödeneğinden yeter miktarını belediyelere vermeye yetkilidir.
Ceza

hükümleri

[9]

Otuz altıncı madde - Oyların atıldığı gün seçimin düzenini her ne suretle
olursa olsun bozabilecek veya seçimin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir ede
bilecek mahiyette söz veya yazı ile propaganda yapanlar veya seçim komisyon
larının seçimin düzenine ve serbestliğine ilişkin emirlerine uymıyanlar zabıta
aracılığı ile menedilmekle beraber bu hareketler daha ağır bir cezayı gerektir
mediği takdirde 15 gün kadar hafif hapis veya 10 liradan 200 liraya kadar hafif
para cezasiyle cezalandırılırlar.
Otuz yedinci madde - Sahte ad ve soyadı ve sıfat takınarak veya kanunen
seçim hakkından mahrum olduğunu saklıyarak kendisini seçim defterine yaz
dıranlar veyahut adını, soyadını kasten mükerrer kayıt ettirenler bir aydan bir yıla
kadar hapis ve 10 liradan 50 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
Otuz sekizinci madde - 37 nci maddede gösterilen suretlerle kendisini seçim
defterine kaydettirmiş olduğu halde veya seçim defterine kayıtlı bulunan diğer bir
seçmenin adını soyadını ve sıfatını sahte olarak takınarak veya seçim hakkı ol
madığı halde yanlışlıkla adının deftere geçirilmiş bulunmasından kasıtla istifade
ederek oy verenler altı aydan iki yıla kadar hapis ve 10 liradan 100 liraya kadar
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
Otuz dokuzuncu madde - Seçmenlerin oylarını yazdırdığı kimseler oy pusu
lasına seçmenlerin söylediklerinden başka bir şahsın adını ve soyadını yazarlarsa
bir aydan altı aya kadar hapis ve 10 liradan 50 liraya kadar ağır para cezasiyle
cezalandırılırlar.
Kırkıncı madde - Milletvekili olmak yahut diğer bir kişiyi milletvekili seç
tirmek kastiyle seçmenleri her ne suretle olursa olsun korkutan veya seçmeye teş
vik için seçmenlere para, eşya veya sair menkul veya gayrimenkul mal verenler
veya herhangi bir suretle menfaat temin veya vadedenler ve bu maksatla verilen
malları veya vait veya temin olunan menfaatleri kabul edenler veya bir kimse
[8] 4937 sayılı Kanunla, Milletvekilleri
2 500 000 lira ödenek konmuştur.

seçimi her türlü giderleri için İçişleri Bakanlığı

Bütçesine

[9] Bu maddeler hükümleri, 4928 numaralı kanun gereğince, İl genel meclisleri seçimlerinde
uygulanır.

de
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hakkında oy vermek veya verdirmek veyahut vermekten imtina için Devlet, il,
belediye, köy veya bunların kurdukları her türlü daire ve müesseselerle sair kamu
müesseseleri memurluk veya hizmetliliği veya özel hizmet vait ve kabul edenler
iki aydan on sekiz aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para
cezasiyle cezalandırılırlar.
Bu suçlan işliyenler memur iseler müebbeden veya muvakkaten memuriyet
ten mahrumiyetlerine de hükmolunur.
Kırk birinci madde - Oy sandığını yetkisi olmadığı halde alan, açan seçim
işine ilişkin defter ve resmî kâğıtları seçim kurul ve komisyonlarınca usulüne
göre tayin olunan süre içinde açıkta duran ilânları ve seçim defterlerini ve oy zarf
ve pusulalarını alan, koparan, parçalıyan veya çalanlar bir yıldan üç yıla kadar
hapis ve 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
Kırk ikinci madde - Gerek zor kullanmak suretiyle, gerek memuriyetten mah
rum etmek veya şahsını veyahut ailesini veya servetini zarara uğratmak tehdidi ile
bir seçmeni oy vermekten vazgeçirenler veya oy vermeye icbar edenler üç aydan iki
yıla kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
Kırk üçüncü madde - Yalan haberler yayarak veya iftirada bulunarak, seçim
sandıklarına fazla zarf atarak veya başka dolan ve desiseler yaparak seçim işlerini
bozanlar veyahut bir veya daha fazla seçmeni oy kullanmaktan vazgeçirenler
yahut toplu ve korkutucu hareketlerle seçim kurul ve komisyonlarının işlerini ih
lâl ederek seçimin yapılmasına ve herhangi bir seçmenin serbest oy vermesine en
gel olanlar üç aydan iki yıla kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya kadar ağır para
cezasiyle cezalandırılırlar.
Kırk dördüncü madde - Seçim kurul ve komisyonlarına karşı seçim işlerine
mâni olmak için her ne suretle olursa olsun zor ve şiddet kullananlar veya buna
teşebbüs edenler üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılırlar.
Suç birden ziyade seçim kurulu veya komisyonlarına karşı işlenmek üzere ön
ceden tertibedilmiş ve ittifakla yapılmış bulunursa failleri hakkında beş yıldan on
beş yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur.
Kırk beşinci madde - 40, 42 ve 43 üncü maddelerde yazılı suçları işliyenler
seçimin idaresine memur olan seçim kurulları ile seçim komisyonlarında görev
almış olanlardan bir veya birkaçı veya hepsi ise bahsi geçen maddelerde yazılı
cezalar üçte birden yarısına kadar artırılarak hükmedilir.
Kırk altıncı madde - Seçim işinden doğan kamu hukuku dâvası seçimin bit
tiği tarihten başlıyarak altı ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz.
Kırk yedinci madde - 4320 sayılı Mebus Seçimi Kanunu kaldırılmıştır.
Kırk sekizinci madde - Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Kırk dokuzuncu madde - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür
5 . VI . 1946»
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Seçim Kararının Alınması, İçişleri Bakanı Hilmi Uran'ın
Valilere Gönderdiği Tamim ve Seçim Tarihinin İllere Tebliği

71

10.VI.1946 tarihindeki 61 inci Birleşimin birinci oturumunda, Kırklareli Mil
letvekili Nafi Atuf Kansu, Konya Milletvekili Saffet Ankan ve Kütahya Millet
vekili Recep Peker tarafından verilen ve "Yeni kanuna göre bir dereceli seçim
yapılmak üzere Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesini teklif ederiz."
mealinde bulunan bir önergenin Kamutayca kabulü suretiyle yeni seçim yapıl
masına karar verilmişti.
14.VI.1946 tarihindeki 65 inci Birleşiminde Büyük Meclis: "10.VI.1946
tarihli Birleşimde seçimin yenilenmesini kararlaştırmış olan Büyük Millet Mec
lisinin gündeminde görüşülecek önemli işler kalmamış olduğundan sekizinci
Dönemin 5 Ağustos 1946 Pazartesi günü yapılacak olan olağanüstü toplantısına
kadar çalışmaya ara verilmesi" kararını vermiştir.
İçişleri B a k a n ı H i l m i U r a n ' ı n G ö n d e r d i ğ i t a m i m

İçişleri Bakanı Hilmi Uran, 1.VII. 1946 tarihinde valilere aşağıdaki tamimi
telgrafla göndermiştir:
Yurdumuzda ilk defa tatbik edilmekte olan tek dereceli Milletvekili seçiminin
her tarafta kanun çerçevesi içinde tam bir intizamla cereyanı kadar vatandaşın oy
larını da tam bir serbesti ile istediğine verebilmesi ve buna da kimsenin engel ol
maması Hükümetçe ehemmiyetle iltizam edilen hususlardandır.
Bu itibarla küçük, büyük, her hangi bir memurun, memuriyet nüfuzunu kul
lanmak suretiyle şu veya bu parti lehine gayretkeşlikte bulunmasına ve vatandaş
ların oylarını istedikleri kimselere istedikleri gibi vermelerine mâni olmasına
mahal bırakılmamasını ve mütecasirleri hakkında da derhal kanuni muameleye
tevessül olunmasını bütün arkadaşlarımdan ehemmiyetle rica ederim.
Milletvekili seçiminin 21 Temmuz 1946 Pazar günü yapılacağına dair Hilmi
Uran 2.VII.1946 tarihinde aşağıdaki tebliği yayınlamıştır:
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 16 nci maddesi gereğince, 21 Temmuz
1946 Pazar günü seçim günü olarak tesbit ve illere tebliğ edilmiştir.
İlân olunur.
İçişleri Bakanı
Hilmi

Uran

71 a.g.e., 775. s.
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Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Milletvekili Seçimi
Münasebetiyle Türk Milletine Beyannamesi
72

^Kadın ve erkek vatandaşlarım:
Bir kaç güne kadar milletvekillerini seçmek, aziz vatanımızı idare edecekleri
tâyin etmek için kesin kararınızı vereceksiniz. Türlü tenkitlerin ortaya döküldüğü
bu zamanda, hoşa gitmiyecek olayların üstüne kendimi çıkararak, sevinç duygulariyle seçimi bekliyorum. Yeni seçimin, bütün vatandaşların iştirakiyle tek
dereceli olarak yapılması, milletimiz için büyük muvaffakiyettir. Bu merhale,
bizim aziz dileğimizdi. Bu, bizim, uzun senelerden beri sebat ile üzerinde
yürüdüğümüz bir programın neticesidir. 1938 sonbaharında Cumhurbaşkanı ol
dum. 1939 ilkbaharında, Çekoslovakya ve Arnavutluk işgale uğradı. Bu suretle
başlıyan ikinci cihan buhranı bitmeden, 1945 ilkbaharında silâhların bırakılmasiyle beraber, memlekette demokrasinin bütün icaplarının gerçekleştirileceğini
ilân ettik. Harp esnasında, gerek Parti konuşmalarında, gerek Meclis kürsüsünde
geniş tartışmalarla, memleketin, nazik zamanlarda bile açık konuşmaya dayan
masına çalıştık. Şimdi, 1946 da, tek dereceli seçim yapıyoruz ve parti tartışmaları
içinde, memleketin kaderini düşünerek, kendi sorumunu bilerek vatandaşın
kararını vermesini istiyoruz. Türk halk idaresinde bu yeni ve ileri merhalenin açıl
ması, hepimizi sevindirecek bir terakki sayılsa yeri vardır.
Vatandaşlar:
Şimdi, şahsıma ve Başkanı bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisine karşı olan
tenkitleri tahlil etmek isterim.
Görüyorum ki, bana karşı ileri sürülen başlıca kusur, Cumhurbaşkanı iken
Parti Başkanlığını muhafaza etmemdir. Ben, bu meseleyi, Parti Kurultayında
apaçık inceledim. Bu, bir Anayasa meselesidir. Bizim Anayasamız, Devlette
bütün kudretleri Büyük Mecliste toplamıştır. Devlet başı olan Cumhurbaşkanının,
memleket idaresinde yüksek menfaat ve muvazene icabettirdiği zaman, kul
lanabileceği hiç bir kudreti yoktur. Yalnız, Cumhurbaşkanı, tabiatiyle çokluk par
tisinin lideri olacağı tasavvur edildiği için, bu sıfatla manevi nüfuzu, muvazene
ve ahengi muhafaza edebileceği düşünülmüştür. Cumhurbaşkanının parti başkam
olmasına kanunca bir mâni yoktur. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu, onun Mec
lis çalışmalarında vazifesini yapması için kayıtsız olması demek değildir. Bir par
tinin memleket içinde sorumlu hareketleri olursa, kanun karşısında buna cevap
verecek adamlar da vardır. Nihayet, Cumhurbaşkanı, sorumsuz vaziyetini kötüye
kullanmak isterse, bunun hesabını soracak Meclis hazırdır. Hülâsa, bizim
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Anayasamıza göre, Devlet başının bir vazife ifa edebilmesi, onun Mecliste bir
çokluğa dayanmasına bağlıdır ve böyle olunca, partisiyle seçime gittiği vakit, onu
kazanmağa çalışması, her vatandaş gibi onun da tabii haklarındandır.
Bütün bu mülâhazalarla beraber, bir adamın, Cumhurbaşkanı olunca, siyasi
partilerle ilgisini kesmesi, müdafaa olunabilir bir tezdir. Bu tezi tutmak için, onun
icabı olan tedbirleri beraber düşünmek lâzımdır. Cumhurbaşkanı, milletvekil
lerinden ayrı ve başka bir seçimle gelmeli, hükümete ve Büyük Meclise karşı,
tâyin edilmiş bazı salahiyetleri olmalıdır. Benim, Parti Başkanı kalmamaklığımı
istiyenler, eğer böyle bir Anayasa dâvası ortaya atmış olsalar, hukukça anlaşılır
bir tez tutmuş olurlar. Bir partinin liderini değil, içinden birini veya bir partinin
yardımiyle seçilen müstakil şeklinde bir milletvekilini Cumhurbaşkanlığına getir
mek, Devlet başını, Büyük Meclis karşısında ettiği yeminden başka bir tesire bağ
lamak demektir. Türkiye'de, Devlet başını, kanuni veya manevi hiç bir nüfuzu ol
maksızın, bir siyasi partinin tesiri altında bulunduran tertip, çok mahzurlu neticeler
verir. Zaman bunu gösterecektir. Açık bir surette bellidir ki, dava, doğrudan doğ
ruya benim Devlet başında kalıp kalmamaklığım meselesidir. Böyle bir meseleyi,
seçim zamanında vatandaşlarımın apaçık konuşmaları, tabii haklarıdır. Her seçim
devrinde, vatandaşlar oylarını verirken, Cumhurbaşkanlığına kimi getireceklerini
de düşünmeğe mecburdurlar. Onun için, seçimde benim şahsım üzerindeki konuş
malardan, kırılmak veya örselenmek hiç hatırıma gelmiyor. Karşımda bulunan
lara yakıştıramadığım, hem beni ister görünmek, hem Başkanı olduğum Partinin
kazanmamasını istemektir. Partim seçimi kaybettiği vakit, veyahut Partim çok
luğu kazanıp da ben milletvekili seçilmediğim zaman, Cumhurbaşkanlığından
çekilmemin tabii birşey olduğunu bütün vatandaşlarımın bilmesi lâzımdır. Bu
sözlerimle, benden kurtulmak istiyen vatandaşlarıma, açık yolu göstermiş oluyo
rum. Bir çok yerlerde yapılan propagandalar gibi "İnönü başımızda kalacak ve
Halk Partisi çekilecek!" telkinlerinin aldatıcı şekli meydandadır.
Cumhuriyet Halk Partisine karşı yapılan tenkitler, onun hükümetlerinin prog
ramlarına ve başarılarına karşı yönelmektedir. Köylerde yapılan ilkokulların,
vatandaşlara verdiği zahmet ve yükler, seçim propagandasının bir konusu ol
duğunu işitiyorum. Biz, bu mesele ile yirmi seneden beri uğraşıyoruz ve şimdi
üzerinde yürüdüğümüz usul, üçüncü teşebbüste bulduğumuz yoldur. Büyük mil
let kütlesini, kadın ve erkek, hiç olmazsa ilköğretime kavuşturmadan, köylünün
kalkınmasını ve memleketin ilerlemesini temin edemiyeceğimize inanıyoruz. On
sene içinde köylerde ilköğretim dâvasını halletmek imkân yoluna girmiştir. Bu
yolda yürürken, köylümüzün karşılıyamıyacağı zorluklarda ona yardım etmek,
onun yükünü hafifletip kolaylaştırmak vazifemizdir. Herhalde, zorluk çekilen
yerlerde köylü vatandaşlarımın okul yapılarını temin edecek çareleri, yerine ve
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güçlüğünün cinsine göre, devamlı olarak göz önünde bulunduracağız. Köy okulu
meselesinin, vatandaşlarda, çaresiz bir ıstırap konusu olmasına ihtimal yoktur.
Eğer biz, millet davalarında doğru ve ciddi olmayı ihmal etmek istidadında olsay
dık, bu meselenin seçimde bize karşı bir propaganda konusu olmasına meydan
vermemeyi bilirdik. Senede 120 milyon lira tutan toprak mahsulleri vergisini büs
bütün kaldıracak yerde, 40 milyonunu alıkoyarak, köy okullarına karşılık
tutabilirdik. Bunu yapmadık. Bu usul, aşarın daha az nispette de olsa devam et
mesi demekti. Asırlar süren aşar veya mahsul vergisi, köylünün ekonomik ve sos
yal hayatının gelişmesine esaslı olarak mâni olmuştur; ve bugün 30 milyon
değerinde tahmin olunan senelik okul yapılarını, köylü yardımı usulü olmaksızın
50 milyon liraya bile çıkaramayız. Yahut, senede iki bin okul yapmağa çalışacak
yerde, iki yüz okul yaparak, on senede bitireceğimiz işi yüz sene sürüklemeliyiz.
Hulâsa, bulunan usulün ihtiyacımıza uygun olduğunu sanıyoruz. Yer yer güçlük
ler için, köylümüze, cinsine göre yardımları, devamlı olarak takibedeceğiz. Bu
suretle müspet neticeyi elde edeceğimize inanıyoruz. Köylerde ilköğretim
davasından vazgeçemeyiz. Bu davayı geciktirip sürüklendiremeyiz. Köylünün
meslek bilgisinde, sanat hayatında ve ordu hizmetinde veriminin hiç olmazsa iki
misli artması, ilköğretime bağlıdır.
Toprak Kanunu, bugün, bize karşı olan muhalefetin başlıca sebeplerindendir.
Esasen gerek geniş, gerek dar topraklı bölgelerde arazi kamulaştırılırken, sahibine
yeter miktarda arazi bırakılacağı gibi, mahalli imkân ve şartlara göre gerekli tesis
leri ve donatımı bulunan arazi de kanunca gözönünde tutulmuştur. Bununla
beraber, vatandaşları, çiftliklerinde ortakçı ve yarıcı olarak çalıştıragelen bazı
politikacılarımız, çiftliklerinin ortakçı ve yarıcılara dağıtılması ihtimalini, bize affetmemişlerdir. Memleketin büyük davasını düşünmeyip te, yalnız iktidar mev
kiinde kalmayı emel edinseydik, büyük toprak sahibi, Mecliste ve memlekette,
her yerde nüfuzlu vatandaşları, bize karşı ayaklandırmazdık. Biz, davanın, mil
letimiz için selâmet çaresi olduğunu biliyoruz ve büyük arazi sahibi bir çok vatan
daşlarımızın sağduyusuna ve milletseverliğine güveniyoruz.
Eskişehir'de bir yerli köy bilirim ki, ne vakit kurulduğunu köy içinde bilen
yoktur ve bütün köy bir çiftlik sahibinin mülküdür. Yine Eskişehir'de bir muhacir
köyü bilirim ki, kurulalı yetmiş sene olmuştur ve bugüne kadar bir dönüm toprak
ları yoktur. Bu misalleri, bir çok illerimizde sayabilirim. Hem memlekette esaslı
ıslahat davacısı olmak, hem de Türk vatandaşlarının köle hayatı sürmelerine göz
yummak, Partimiz için imkânı olmıyan şeylerdir. Türk köylüsünü serf halinden
kurtaracağız. Bu, bizim ana davamızdır. Bu uğurda uğrayacağımız tarizlere şeref
le göğüs gereceğiz.
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Orman davası da seçim esnasında bize karşı kullanılmaktadır. Bu memleket
gittikçe ağaçsız kalmanın tehlikelerini doksan seneden beri görmüştür; günlük
siyaset propagandacılarının tesirinden ürkerek, doksan seneden beri çaresine el
sürememiş ve uğradığı zararlar her tasavvuru aşmıştır. Yalnız Cumhuriyet devrin
de, Partimizdir ki, orman meselesini her medeni memlekette olan usul ile hallet
meyi gözüne alabilmiştir. Memleket, yarım asır içinde kamilen çıplak ve iskân
olunmaz bir hale gelmek tehlikesi karşısındadır. Biz, bu davayı ihmal edemezdik.
Onunla on senedir uğraşıyoruz. İlk senelerde, vatandaşlarımın çektikleri sıkıntı
pek büyüktü. Bütün memleketi kaplıyan yüz kadar işletme kurulduktan sonra,
şikâyetler çok azalmıştır. Bugünkü dertler, hem mahdut yerlerdedir, hem, az
zamanda, sıkıntı çeken vatandaşların geçimlerini temin etmek mümkündür. Tat
bikatın, bu geçici sıkıntıları hallolununca, vatandaşlar, elde edilen neticelerden
memnun olacaklardır.
Okul, toprak, orman işleri, bizlere hususi hiç bir menfaat vermeyen, aksine,
bize karşı siyasi propaganda için zengin ve verimli olan o konulardır ki, Partimiz
bunları program olarak yalnız Türk milletinin büyük menfaatleri ve sağlam gele
ceği için göze almaktadır. Vatandaşlarım, bu işlerin esasındaki ehemmiyeti ve iyi
niyeti düşünürlerse, her biri uzun senelerin emeği olan davaları yarıda bırakmak
vebalini üzerlerine almazlar.
Hayat pahalılığı da, Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerine karşı başlıca
tarizlerdendir. İçinde bulunduğumuz ekonomik durumun temel sebebi İkinci
Cihan Harbi ve daimî seferberliktir. Teferruata ait tartışmalar ne kadar dallandırılsa, Harbin başlıca tesiri gözden düşürülemez. Herkes, aldığı malın fiyat yüksek
liğinden ve sattığı malın fiyat düşüklüğünden şikâyetçidir. Bu hal, dünyada bir
barış kurulup, malların fiyatı kararlı oluncaya kadar devam edecektir. Hayat
pahalılığı cemiyetlerin daimî derdidir. 1936 ve 1937'deki hayat pahalılığı dere
cesini bugün bir düşünsek, ona, erişilmez bir cennet hayali gibi hasret çekeriz.
Halbuki, ben 1937'de Hükümetten çekildiğim vakit, başlıca kusur olarak, hayat
pahalılığı ile tenkit edilmiştim. Bu mülâhazalarla beraber, hayat pahalılığından,
maaşlı ve dar gelirli olan vatandaşların geçim seviyelerinin düştüğü acı bir
hakikattir. Harp seneleri esnasında, bu vatandaşlar, en büyük fedakârlığı yapmış
lardır. Cemiyetimiz, önümüzdeki senelerde ilk vazifesi, bu vatandaşların sıkın
tılarını azaltmak olacaktır.
Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerinin bir dikkatlerini de, isnaf ile göz
önüne almak icabeder. O da, milletin büyük kütlesini teşkil eden çiftçi vatandaş
ları korumasıdır. Memleketin her tarafındaki görüşlerimizi bir araya getirerek
diyebiliriz ki, köylerimiz, bugün, 1939 durumundan daha düşkün seviyede değil
dirler. Zaten, türlü ihtimaller ve vazifeler karşısında, memleketin kuvvetli,
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dayanıklı bir halde bulunabilmesi, köylü vatandaşlarımızın, maaşlı vatandaş
larımız kadar ıstırap içine düşmemiş olmalarıdır. Bu neticeyi memleket ölçüsün
de göz önüne alınca, Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerinin köylü vatandaşları
ne kadar korumuş olduğu anlaşılır. Zaten köylümüzün kalkınması, yükselmesi ve
geçiminin artması, benim siyasi hayatımın başlıca bir davasıdır. İlköğretim, top
rak sahibi yapmak ve köylü mahsulünü değerlendirmek ilk tedbirlerimizdir. Or
man ve keçi yüzünden geçim sıkıntılarının yerine yeni çareler bulunması acele
işimiz; köy gruplarının da şehirler gibi daimî doktorları olması, teknik öğretimin
ve atelyelerin köy gruplarına yanaştırılması, yakın işlerimiz olacaktır.
Vatandaşlarım bilmelidirler ki, bu memleket, Cihan Harbinden evvel büt
çesinin yüzde kırkını ve Cihan Harbi esnasında bazan yüzde altmışını aşan bir
miktarını ordusuna veriyordu. Dünyanın siyasi vaziyetine ve vatanın emniyetine
bağlı olan bu durum içinde, memleketin selâmete ermiş ve bir çok imar işleri
yapabilmiş olması, Cumhuriyet hükümetleri için, anılmaya değer bir hizmet
sayılmalıdır.
Vatandaşlarıma bir nokta daha söyliyeceğim. Ekonomik hayatımızın umumi
gidişinde, memleketin millî gelirinin artmış olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi
programlarının doğruluğuna bir işarettir. Hattâ, bugünkü millî gelirimizin bile,
1939'a göre artmış olduğunu söyliyebiliriz. Bize karşı ileri sürülen tenkitlerin ana
hatlarını söylemiş oluyorum. Teferruat sayılabilecek ve hiçbir zaman tam cevabı
bulunamıyacak propaganda konularına girmekte fayda görmüyorum. Bir çok
suiistimallerden bahsolunması, bu aradadır. Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet
hükümetleri, her çeşit suiistimali titizlikle takibetmişlerdir. Cumhuriyet Halk Par
tisi hükümetleri, kendi içinde meydana çıkan şüpheli bir işi hiç bir zaman yarıda
bırakmamış, hepsini milletin gözü önünde adalete teslim etmiştir. İlerde de, Par
timizin hareket yolu bu olacaktır. Cesaretle söyliyebilirim ki, İkinci Cihan Har
binde Türk idaresi büyük bir temizlik imtihanı vermiştir. Milyarlar sarfettiği or
dusu içinden, göze görünür bir zengin yetişmedi. Geçimleri çok düşmüş olan
valilerimizden, çiftlik sahipleri türemedi. Eğer idare temiz olmasaydı, harp yıl
larında Devlet fabrikaları elinde bulunanların ve her nevi ticareti kontrol eden
lerin çok şeyler yapabilmeleri icabederdi. Bize karşı her şeyin söylendiği zaman
larda, alını açık ve temiz olarak millet karşısında bulunuyoruz. Memlekette ih
tikâr, vurgunculuk, karaborsacılık olmuştur ve hükümetler bunlarla canla başla
uğraşmışlardır. Soyulan vatandaşlar şikâyetçidir. Takibettiğimiz vurguncular,
daha çok şikâyetçidirler. Bunlar, harp buhranının tabii hastalıkları ve siyasi
muhaliflerimizin zengin propaganda konularıdır. Hakikat şudur ki, vazifeler,
namuslu bir vatandaş duygusu ile, ciddi olarak takibedilmiştir.
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Aziz Vatandaşlarım!
Memleketin kaderi sizin elinizdedir. Her meseleyi olduğu gibi bilmenizi is
terim. Şimdi, size, günlük seçim konuları üstündeki büyük politika meselelerini
anlatacağım. Cumhurbaşkanı olduğundan beri bir dış politika takibediyoruz. Bu
politikanın Cihan Harbi esnasındaki yürüyüşünü tekrar hikâye etmiyeceğim. Bu
devrin muhakemesini tarihe bırakıyorum. Fakat, harp sonrasındaki durumun,
bütün dünya için ve hususiyle vatanımız için ehemmiyetli ve nazik olduğu nok
tası üzerinde duracağım. Bugün, memleketimiz, 1918'de olduğu kadar ehem
miyet kesbetmesi ihtimali olan meseleler karşısındadır. Boğazların ve dolayısiyle
İstanbul ve etrafının emniyeti meselesinin masa üstüne getirilmesi ihtimali vardır.
Şark vilâyetlerimiz için dünyanın dört köşesindeki komitalar harekettedirler. Bu
meseleler, bütün milletçe varlığımız ve bağımsızlığımızla ilgilidir. Bugün, harp
zamanında olduğu kadar, silâh altında asker tutuyoruz. Memlekete mal olduğu
bütün sıkıntılara rağmen, askerlerimizi henüz azaltamıyoruz. Dünyada çabuk ve
esaslı olarak her millet için barış kurulması, yürekten dileğimizdir. Bu, kurulacak
mı, kurulmıyacak mı? Bunu kestiremiyoruz. Barış kurulursa veya kurulamazsa,
biz, ne ihtimaller ve ne fedakârlıklar göğüslemeğe mecbur olacağımızı da, henüz
ufukta açık olarak göremiyoruz. Barışsever, hiç kimsenin malında gözü olmayan,
kendi haklarından ve toprağından hiç bir fedakârlık yapmamak kararında bulunan
Türk milletinin davasını selâmete götürmek ödevindeyiz. Bu ödevin şerefli heye
canı bütün varlığımıza hâkimdir. Bugünkü dış politikamızın ana hatlarının, bizi
selâmete götüreceğine inanıyoruz. Milletimizin, bizi, takibettiğimiz dış
politikamızda desteklemeğe devam edeceğinden eminiz.
Memleketin dışarıya karşı emniyet politikasını, seçim propagandası için temel
tutmıyacağım. Milletin büyük haklan ve aziz toprakları ve canından kıymetli olan
istiklâl davası, benim gibi, her vatandaşım için, en başta düşünülecek bir değerde
olduğunu bilirim. Vatandaşlanm, sorumlarını bilerek ve üzerlerine aldıkları vebali
tartarak kararlarını vereceklerdir. Bu sözlerimi, vatandaşlarım, meselelerin ehem
miyetini belirtmek için söylenmiş telâkki etsinler; bana veya Cumhuriyet Halk Par
tisine oy vermeleri için bir baskı tesiri aradığıma hükmetmesinler. Memleketin dış
politikasında selâmetli yolun, ancak bizim hamiyet ve maharetimizle bulunabile
ceği iddiasında asla değilim. Yalnız, bizi beğenmemekte mübalâğaya düşülerek ve
memleketimiz için açık sözlü bir politika yerine, herkesin yüzüne gülen bir politika
güdülmesinden sakınınm. Bilirim ki, eski Şarkta pek revaçta olan "idarei maslahat"
yolu, Garpta hiç bir devleti, hususiyle büyük devletlerden hiç birini oyalayıp al
datamaz. Davalarımızı açık bilmek, cesaretle görüp söylemek, tek selâmet yoludur.
Şimdi, iç politikaya geçiyorum. Uzun emeklerle vardığımız bugünkü iç poli
tika hayatımızı, ayaklanmalara ve sarsıntılara mahal vermeden yerleştirmek
hedefimizdir. Seçim devrinin, şahsımıza ve Partimize karşı reva görülen taşkın640
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hklarından ve tertiplerinden hiçbir kırgınlık duymıyacağım. Seçim bittikten son
ra sinirlerin yatışacağına, fırtınalı suların durularak, halk idaresinin verimli çalış
masına büyük bir hız geleceğine kuvvetli ümidim vardır. Yeni hayatımızda
hükümetin ilk ele alacağı ve mütemadiyen uğraşacağı işlerden biri, umumiyetle,
memurların geçim seviyelerini düzeltmeğe çalışmak olacaktır. Bu, tabii hazinenin
ve memleketin gücüne bağlı ve devamlı bir iştir. Ancak, adalet mekanizmasının
ehemmiyeti, yeni siyasi hayatımızda en öne çıkmış olduğunu görüyorum. Hür
riyet ve demokrasi hayatında vatandaş şerefinin masun kalması ve Devlet kanun
larının şaşmadan ve aksamadan işlemesi, yargıçlarımızın dirayet ve adaletine kal
mıştır. Bundan dolayı, adalet mekanizmasının kolay işler bir hale gelmesi için alı
nacak tedbirler en önde gelecektir. Yargıtayı hesapsız teferruattan kurtaracak is
tinaf mahkemelerinin hemen kurulması, yargıçlarımızın daha esaslı bir surette
yetiştirilmeleri ve onların geçimlerinde ve emekli haklarında hususi hükümler
düşünülmesi, yerinde olacaktır. Vatandaşlar arasında türlü siyasi kanaatlerin, düş
manlıklara ve karışıklıklara mahal vermiyecek salim bir yolda yürüyebilmesi,
tekrar ederim ki, yargıçlara ve iyi kanunlara bağlıdır. Seçimin sinirli devrinden
geçip, huzura vc feyizli çalışmaya kavuşmamız, millî iradenin tecellisiyle temin
olunacaktır. Bu iradenin hakiki ve temiz bir surette meydana çıkması, hepimizin
müşterek muvaffakiyetimiz, kanuni vazifemiz ve şahsi şerefimiz olacaktır.
Seçimi idare edecek memurlarımız, kanunların hükümlerini her vatandaş ve her
parti hakkında, gözlerini kırpmadan tatbik için, cesur ve kendilerine güvenir
olacaklardır. Hür vatandaşların serbest oylarının meydana çıkması, kanuni ve vic
dani borcumuzdur. Milletin rızasiyle tayin olunmayan iktidar mevkiinin hiç bir
kıymeti ve hiç bir meşru tarafı yoktur. Bunun gibi, milletin rızası meydana çıktık
tan sonra, bunu kıymetten düşürmek için yapılacak propagandanın ve gös
terilecek maddi veya manevi mukavemetin de hiç bir ehemmiyeti olmıyacaktır.
Göstermeğe çalışıyorum ve yorulmadan tekrar ediyorum ki, davanın esası seçim
de milletin serbest iradesinin meydana çıktığına milletin kendisinin inanmasıdır.
Kadın ve erkek aziz vatandaşlarım!
Bana ve Başkanlık ettiğim şerefli Partiye oy vermenizi istemek için kendim
de cesaret buluyorum. Bize oy verirseniz, memleketin iç ve dış politikasında doğ
ru yollan bulabileceğimize ve memleketin ilerlemesinde ve yükselmesinde sizi
memnun edecek başarılar elde edeceğimize güveniyoruz. Karar sizindir.

>y
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CHP Genel Başkanlık Divanınca Tesbit Edilen
CHP Milletvekilleri Adayları
73

«18.VII.1946 tarihinde C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü, 465 kişiden
mürekkep olan C.H.P. Milletvekili adaylarını kapsıyan aşağıdaki listeyi ilân
buyurmuşlardır.
Parti Tüzüğünün hükümlerine göre Genel Başkanlık Divanınca tesbit edilen
C.H.P. Milletvekilleri adaylarını ilân ediyorum.
C.H.P. Genel Başkanı
İsmet

Ali Çetinkaya
Dr. Ahmet Hamit Selgil
Ali Taşkapılı
Kemal Aşkar
İsmail Devletkuşu
Mahir Erkmen
Necip Etemoğlu
Fahrettin Kiper

İnönü

AFYON KARAHİSAR
Afyon Eski Milletvekili
Afyon Eski Milletvekili
Afyon Eski Milletvekili
C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı
İstanbul Bayındırlık Müdürü
C.H.P. İl İdare Kurulu Eski Başkanı
Avukat
Vakıflar Genel Müdürü
AĞRI

Halid Bayrak
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
Ahmet Eymir
İsmet İnönü
Mebrure Aksoley
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Muammer Eriş
Mümtaz Ökmen

Ağrı Eski Milletvekili
Ağrı C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı
Çiftçi
AMASYA
Amasya Eski Milletvekili
Amasya Eski Milletvekili
Amasya Eski Milletvekili
Samsun Belediye Başkanı
ANKARA
Cumhurbaşkanı
Ankara Eski Milletvekili
Ankara Eski Milletvekili
Ankara Eski Milletvekili
Ankara Eski Milletvekili
Ankara Eski Milletvekili
Ankara Eski Milletvekili
Ankara Eski Milletvekili
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Naki Cevat Akkerman

Eski Veteriner Genel Müdürü

Hilmi Atlıoğlu

Ankara Esnaf Odası Genel Kâtibi

İbrahim Rauf Ayaşlı

Ankara C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı

Profesör Avni Refik Bekman

Ankara Fen Fakültesi Dekanı

Emin Halim Ergun

Ankara Barosu Başkanı

İhsan Ezğü

Emekli Yargıtay Başkanı

Cevdet Gölet

Ziraat Bankası Genel Müdürü

Fakihe Öymen

Türk Maarif Cemiyeti Başkanı

Gl. Naci Tınaz

Eski Millî Savunma Bakanı
ANTALYA

Numan Aksoy

Antalya Eski Milletvekili

Dr. Galip Kahraman

Antalya Eski Milletvekili

Tayfur Sökmen

Antalya Eski Milletvekili

Nurullah Sümer

Antalya Eski Milletvekili

Rasih Kaplan

Maraş Eski Milletvekili

Niyazi Aksu

İstanbul Üniversitesi Tedris İşleri Müdürü

Mustafa Korkut

Korkuteli'de çiftçi
AYDIN

Gl. Refet Alpman
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
Mitat Aydın
Neşet Akkor
Emin Arkayın
Emin Bilgen

Aydın Eski Milletvekili
Aydın Eski Milletvekili
Aydın Eski Milletvekili
Trabzon Eski Milletvekili
Aydın C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı
Türk Hava Kurumu Başkanı
Nazilli'de Çiftçi
BALIKESİR

Muzaffer Akpınar

Balıkesir Eski Milletvekili

Osman Niyazi Burcu

Balıkesir Eski Milletvekili

Hacim Çarıklı

Balıkesir Eski Milletvekili

Pertev Etçioğlu

Balıkesir Eski Milletvekili

Süreyya Örgeevren

Balıkesir Eski Milletvekili

Gl. Kâzım Özalp

Balıkesir Eski Milletvekili

Fahrettin Tiritoğlu

Balıkesir Eski Milletvekili

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Balıkesir Eski Milletvekili

Hilmi Şeremetli

Eski Milletvekillerinden

Abdi Ağabeyoğlu

Eski Halkevi Başkanı
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Eminittin Çeliköz

Balıkesir Lisesi Türkçe Öğretmeni

Fuat Bilal

Balıkesir C.H.P. Başkanı

Esat Altan

Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürü
BİLECİK

Memduh Şevket Esendal

Bilecik Eski Milletvekili

Dr. Muhlis Suner

Bilecik Eski Milletvekili

Reşit Bozüyük

Bozüyük C.H.P. İlçe Başkanı
BİNGÖL

Tahsin Banguoğlu

Bingöl Eski Milletvekili

Feridun Fikri Düşünsel

Bingöl Eski Milletvekili
BİTLİS

Muhtar Ertan

Bitlis Eski Milletvekili

Arif Özdemir

Bitlis C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı
BOLU

Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Cemil Özçağlar
Celâl Sait Siren
Dr. Zihni Ülgen
İhsan Yalçın
Lûtfı Gören

Bolu Eski Milletvekili
Bolu Eski Milletvekili
Bolu Eski Milletvekili
Bolu Eski Milletvekili
Bolu Eski Milletvekili
Elâzığ Eski Milletvekili
Eski Milletvekillerinden
BURDUR

Mehmet Sanlı
Gl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut

Burdur Eski Milletvekili
Emekli Orgeneral
Operatör
BURSA

Atıf Akgüç

Bursa Eski Milletvekili

Refet Camtez

Bursa Eski Milletvekili

Aziz Duru

Bursa Eski Milletvekili

Ahmet Münir Erhan

Bursa Eski Milletvekili

Mustafa Fehmi Gerçeker

Bursa Eski Milletvekili

Muhittin Baha Pars

Bursa Eski Milletvekili

Dr. M. Talât Simer

Bursa Eski Milletvekili

Sadık Tahsin Arsal

Çanakkale Eski Milletvekili

Zehra Budunç

C.H.P. İl İdare Kurulu Üyesi

Fahri Bük

Tarım Bakanlığı Müsteşarı
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Abdürrahman Konuk

And Gazetesi Sahibi

Cemil Öz

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı
ÇANAKKALE

Salâhattin Batu

Çanakkale Eski Milletvekili

Reşat Nuri Güntekin

Çanakkale Eski Milletvekili

Atıf Kamçıl

Çanakkale Eski Milletvekili

Tevfik Bıyıklıoğlu

Emekli Büyük elçi

Halil Dilmaç

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı

Raşit Usumi

Biga'da Çiftçi
ÇANKIRI

Dr. Akif Arkan

Çankırı Eski Milletvekili

Mustafa Abdülhalik Renda

Çankırı Eski Milletvekili

Rifat Dolunay

Niğde Eski Milletvekili

Gl. Zeki Soydemir

Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı

Ahmet İhsan Zeyneloğlu

Çerkeş C.H.P. İlçe Başkanı
ÇORUH

Ali Rıza Erem

Çoruh Eski Milletvekili

Atıf Tüzün

Çoruh Eski Milletvekili

Asım Us

Çoruh Eski Milletvekili

Ali Çoruh

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı, Çiftçi

Dr. Cemal Kazancıoğlu

Çorum Eski Milletvekili
ÇORUM

Edip Alpsar
Naim Atalay
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl
İsmet Eker
Hasene İlgaz
Süheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer

Çorum Eski Milletvekili
Çorum Eski Milletvekili
Çorum Eski Milletvekili
Çorum Eski Milletvekili
Çorum Eski Milletvekili
Çocuk Esirgeme Kurumu Merkez Kurul Üyesi
Edirne Valisi
Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Müşaviri
DENİZLİ

Dr. Hamdi Berkman

Denizli Eski Milletvekili

Cemil Çalgüner

Denizli Eski Milletvekili

Abidin Ege

Denizli Eski Milletvekili

Naili Küçüka

Denizli Eski Milletvekili

Dr. Behçet Uz

Denizli Eski Milletvekili
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Fahri Akçakocaakça

Eski Milletvekillerinden

Hulusi Oral

Avukat, C.H.R Başkanı

Kemal Cemal Öncel

Yüksek Ziraat Mühendisi
DİYARBAKIR

Osman Ocak

Diyarbakır Eski Milletvekili

Şeref Uluğ

Diyarbakır Eski Milletvekili

Fazıl Ahmet Aykaç

Diyarbakır Eski Milletvekili

Feyzi Kalfagil

Erzincan Eski Milletvekili

Vedat Dicleli

Ankara Hukuk Fakültesi Genel Ekonomi Doçenti

Cavit Ekin

Başbakanlık Genel Murakabe Kurulu Başkanı

İhsan Hâmid Tigrel

Eski Belediye Başkanı
EDİRNE

Mehmet Edip Ağaoğulları

Edirne Eski Milletvekili

Mahmut Nedim Gündüzalp

Edirne Eski Milletvekili

Dr. Fatma Memik

Edirne Eski Milletvekili

Mazhar Müfit Kansu

Çoruh Eski Milletvekili

Salim Özdemir Günday

Trabzon Valisi
ELÂZIĞ

Hasan Kişioğlu

Elâzığ Eski Milletvekili

Fuad Ağralı
Fahri Karakaya
Dr. İbrahim Tâli Öngören
Mustafa Arpacı

Elâzığ Eski Milletvekili
C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı
Diyarbakır Eski Milletvekili
C.H.P. İl İdare Kurulu Eski Başkanı
ERZİNCAN

Behçet Kemal Çağlar

Erzincan Eski Milletvekili

Abdülhak Fırat

Erzincan Eski Milletvekili

Saffet Ankan

Konya Eski Milletvekili

Sabit Sağıroğlu

Elâzığ Eski Milletvekili

Ziya Ağca

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı
ERZURUM

Salim Altuğ

Erzurum Eski Milletvekili

Raif Dinç

Erzurum Eski Milletvekili

Nafiz Dumlu

Erzurum Eski Milletvekili

Münir Flüsrev Göle

Erzurum Eski Milletvekili

Şükrü Koçak

Erzurum Eski Milletvekili

Eyüp Sabri Akgöl

Çorum Eski Milletvekili
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Mesut Çankaya

Antalya Eski Milletvekili

Cevat Dursunoğlu

Kars Eski Milletvekili

Kemalettin Kamu

Rize Eski Milletvekili

Gl. Vehbi Kocagüney

Emekli General
ESKİŞEHİR

Yavuz Abadan

Eskişehir Eski Milletvekili

İzzet Arakan

Eskişehir Eski Milletvekili

Mustafa İsmet Çamoğlu

Sivrihisar'da Çiftçi

Pertev Duru

Tekel Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanı

Mustafa Karamusal

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı

Numan Kıraç

Tarım Teknik Müdürü
GAZİANTEB

Ömer Asım Aksoy

Gazianteb Eski Milletvekili

Cemil Said Barlas

Gazianteb Eski Milletvekili

Dr. Muzaffer Canbolat

Gazianteb Eski Milletvekili

Bekir Kaleli

Gazianteb Eski Milletvekili

Dr. Abdurrahman Melek

Gazianteb Eski Milletvekili

Gl. Aşir Atlı

Bursa Eski Milletvekili

Cemil Alevli

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı
GİRESUN

Münir Akkaya

Giresun Eski Milletvekili

İsmail Sabuncu

Giresun Eski Milletvekili

Ahmed Ulus

Giresun Eski Milletvekili

Fikret Yüzatlı

Giresun Eski Milletvekili

Eşref Dizdar

Sivas Eski Milletvekili

Kâzım Okay

Konya Eski Milletvekili

Celâl Esad Arseven

Güzel Sanatlar Akademisi Profesörlerinden

Dr. Galip Kenan Zaimoğlu

Operatör
GÜMÜŞANE

Hasan Fehmi Ataç

Gümüşane Eski Milletvekili

Şevket Erdoğan

Gümüşane Eski Milletvekili

Edip Tör

Gümüşane Eski Milletvekili

Tahsin Tüzün

Eti Bank Teftiş Heyeti Müdürü

Ahmet Kemal Varınca

İçişleri Bakanlığı Köycülük Müdürü

Şükrü Sökmensüer

Erzincan Eski Milletvekili
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HAKKÂRİ
Selim Seven

Hakkâri C.H.P. İl İdare Kurulu Üyesi
HATAY

Gl. Eyüp Durukan

Hatay Eski Milletvekili

Abdülgani Türkmen

Hatay Eski Milletvekili

Abdullah Çilli

Süveydiye Eski Belediye Başkanı

Hasan Mursaloğlu

Reyhanlı C.H.P. İlçe Başkanı

Suphi Bedir Uluç

İl Daimi Encümen Üyesi

Rasim Yurdman

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı
İÇEL

Turhan Cemal Beriker

İçel Eski Milletvekili

Ferit Celâl Güven

İçel Eski Milletvekili

Süreyya Anamur

Trabzon Eski Milletvekili

Şükrü Berhan

İstanbul Emniyet Müdür Muavini

Dr. Mahmut Develi

C.H.P. Merkez İlçe Başkanı

Mitat Toroğlu

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı

Muvaffak Uygur

Tarsus Eski Belediye Başkanı
İSPARTA

Kâzım Aydar
Kemal Turan
Rifat Güllü
Sait Koksal
Şevki Yalvaç

İsparta Eski Milletvekili
İsparta Eski Milletvekili
Adalet Bakanlığı Müfettişlerinden
Sürmene Kaymakamı
Kastamonu Vali Muavini
İSTANBUL

Gl. Kâzım Karabekir

İstanbul Eski Milletvekili

Gl. Refet Bele

İstanbul Eski Milletvekili

Yahya Kemal Beyatlı

İstanbul Eski Milletvekili

Ahmet Şükrü Esmer

İstanbul Eski Milletvekili

Mekki Hikmet Gelenbeğ

İstanbul Eski Milletvekili

Ferit Hamal

İstanbul Eski Milletvekili,

Ziya Karamursal

İstanbul Eski Milletvekili

Ali Rana Tarhan

İstanbul Eski Milletvekili

Muhittin Üstündağ

İstanbul Eski Milletvekili

Hüseyin Cahit Yalçın

İstanbul Eski Milletvekili

Recep Peker

Eski İçişleri Bakanı

Avram Galanti Bodrumlu

Niğde Eski Milletvekili
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Nakiye Elgün
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Berç Türker
Bican Bağcıoğlu
Süreyya Birol
Safiye Hüseyin Elbi
Kalodi Laskari
Dr. Kukulis
Orgl. Cemil Cahit Toy demir
Halil Hilmi Uyguner
Şevket Adalan
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Rahmi Köken
Ekrem Oran
Dr. Kâmran Örs
Şükrü Saraçoğlu
Hasan Âli Yücel
Atıf İnan
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Sami Gülcüoğlu
Sait Odyak
Haydar Rüştü Öktem
Şerafettin Karacan
Dr. Esat Oktay
Zihni Orhon
Aziz Samih İlter
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Abdurrahman Sürmen

Erzurum Eski Milletvekili
İçel Eski Milletvekili
Afyon Eski Milletvekili
Tüccar, Ticaret Odası İdare Meclisi Üyesi
İşçi
Kızılay Demeği İdare Kurulu Üyesi
Avukat
Şehir Meclisi Üyesi
Emekli Orgeneral
Avukat, Eski Baro Başkanı
İZMİR
İzmir Eski Milletvekili
İzmir Eski Milletvekili
İzmir Eski Milletvekili
İzmir Eski Milletvekili
İzmir Eski Milletvekili
İzmir Eski Milletvekili
İzmir Eski Milletvekili
İzmir Eski Milletvekili
İzmir Eski Milletvekili
İzmir Eski Milletvekili
İzmir Eski Milletvekili
Çankırı Eski Milletvekili
İzmir Yardımsevenler Derneği Başkanı
Tire C.H.P. İlçe Başkanı
İzmir Halkevi Başkanı
Anadolu Gazetesi Sahibi
KARS
Kars Eski Milletvekili
Kars Eski Milletvekili
Kars Eski Milletvekili
Erzincan Eski Milletvekili
Kastamonu Eski Milletvekili
Ağrı Eski Milletvekili
Kars Eski Belediye Başkanı
Seyhan Valisi
C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı
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KASTAMONU
Tahsin Coşkan

Kastamonu Eski Milletvekili

Hamdi Çelen

Kastamonu Eski Milletvekili

Hilmi Çoruk

Kastamonu Eski Milletvekili

Dr. Fahri Ecevit

Kastamonu Eski Milletvekili

Ziya Orbay

Kastamonu Eski Milletvekili

Gl. Abdullah Alptoğan

Bolu Eski Milletvekili

Muzaffer Akalın

İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü

Hacer Dicle

Toprak Mahsulleri Ofisinde Raportör

Fethi Mağara

İnebolu'da Avukat
KAYSERİ

Reşid Özsoy

Kayseri Eski Milletvekili

Ömer Taşçıoğlu

Kayseri Eski Milletvekili

Nazmi Toker

Kayseri Eski Milletvekili

Cafer Tüzel

Kayseri Eski Milletvekili

Faik Seler

Kırşehir Eski Milletvekili

Gl. Salih Avgın

C.H.R İl İdare Kurulu Başkanı, Emekli General

Sait Azmi Feyzioğlu

Avukat

Feyzullah Karakimseli

Eski Halkevi Başkanı

Hayrullah Ürkün

C.H.P. İl İdare Kurulu Üyesi
KIRKLARELİ

Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kansu
Şevket Ödül
Dr. Fuad Umay

Kırklareli Eski Milletvekili
Kırklareli Eski Milletvekili
Kırklareli Eski Milletvekili
Kırklareli Eski Milletvekili
Kırklareli Eski Milletvekili
KIRŞEHİR

Şevket Torgut

Kırşehir Eski Milletvekili

İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Afyon Eski Milletvekili

Nihat Erdem

Ankara Bira Fabrikası Müdürü

Sahir Kurutluoğlu

Yargıtay Başsavcı Yardımcısı
KOCAELİ

Ahmet Faik Abasıyanık

Kocaeli Eski Milletvekili

Dr. Fazıl Şerafettin Bürge

Kocaeli Eski Milletvekili

Ali Dikmen

Kocaeli Eski Milletvekili

Nihat Erim

Kocaeli Eski Milletvekili
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Sedad Pek

Kocaeli Eski Milletvekili

Amiral Şükür Okan

Kocaeli Eski Milletvekili

İbrahim Süreyya Yiğit

Kocaeli Eski Milletvekili

Fuad Balkan

Edime Eski Milletvekili

İsmail Rüştü Aksal

Ticaret Başkanlığı Teftiş Heyeti Başkanı

Cenap Aksu

Rize Valisi
KONYA

Muhsin Adil Binal

Konya Eski Milletvekili

Gl. Ali Fuad Cebesoy

Konya Eski Milletvekili

Sedad Çumralı

Konya Eski Milletvekili

Şevki Ergun

Konya Eski Milletvekili

Fatin Gökmen

Konya Eski Milletvekili

Dr. Sadi Irmak

Konya Eski Milletvekili

Hulki Karagülle

Konya Eski Milletvekili

Naim Hazim Onat

Konya Eski Milletvekili

Tevfik Fikret Sılay

Konya Eski Milletvekili

Ali Rıza Türel

Konya Eski Milletvekili

Dr. Hulusi Alataş

Aydın Eski Milletvekili, Eski Sağlık Bakanı

Mitat Şakir Altan

Konya Halkevi Başkanı

Rasim Erel

Ereğli Eski Belediye Başkanı

Muhsin Faik Dündar

Konya Eski Belediye Başkanı

Dr. Aziz Perkün

Akşehir'de Serbest Doktor

Halis Ulusan

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı
KÜTAHYA

Besim Atalay

Kütahya Eski Milletvekili

Halil Benli

Kütahya Eski Milletvekili

Dr. Ali Süha Delilbaşı

Kütahya Eski Milletvekili

Muhlis Erkmen

Kütahya Eski Milletvekili

Alâettin Tiritoğlu

Kütahya Eski Milletvekili

Emin Toktar

Kütahya Eski Milletvekili

Vedit Uzgören

Kütahya Eski Milletvekili

Ahmet Bozbay

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı

Orgl. Asım Gündüz

Emekli Orgeneral

Arif Suner

Simav Eski Belediye Başkanı
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MALATYA
Dr. Cafer Özelçi

Malatya Eski Milletvekili

Osman Tamer

Malatya Eski Milletvekili

Tevfik Temelli

Malatya Eski Milletvekili

Mahmut Nedim Zabcı

Malatya Eski Milletvekili

Atıf Esenbel

Sivas Eski Milletvekili

Şefik Tugay

İçel Eski Milletvekili

Abdurrahim Ulvi Beydağı

Emekli Yargıtay Üyesi

Mehmet Sadık Eti

C.H.R Kemaliye İlçe Başkanı

Dr. Hikmet Fırat

Malatya Belediyesi Eski Başkanı

Mustafa Naim Karaköylü

Halkevi Başkanı

Abdülkadir Taşangil

C.H.R İl İdare Kurulu Başkanı
MANİSA

Gl. Ali Rıza Artunkal

Manisa Eski Milletvekili

Rıdvan Nafiz Edgüer

Manisa Eski Milletvekili

İsmail Ertem

Manisa Eski Milletvekili

Şevket Raşit Hatipoğlu

Manisa Eski Milletvekili

Faik Kurdoğlu

Manisa Eski Milletvekili

Yaşar Özey

Manisa Eski Milletvekili

Feyzullah Uslu
Yunus Muammer Alakant
Kâmil Coşkunoğlu
Dr. Memduh Necdet Otaman
Hilmi Öztarhan

Manisa Eski Milletvekili
Alaşehir'de Çiftçi
Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı
Moris Şinasi Hastanesi Başdoktoru
Tarım Bakanlığı Bağcılık Mütehassısı
MARAŞ

Dr. Kemali Bayizit

Maraş Eski Milletvekili

Hasan Reşit Tankut

Maraş Eski Milletvekili

Abdülkadir Aksüyek

Eski Milletvekillerinden

Rıza Çuhadar

Tüccar

Abdullah Yaycıoğlu

Maraş Eski Milletvekili

Dr. Kâmil İdil

Hıfzıssıhha Okulu Müdürü
MARDİN

İrfan Ferid Alpaya

Mardin Eski Milletvekili

Gl. Seyfı Düzgören

Mardin Eski Milletvekili

Rıza Erten

Mardin Eski Milletvekili

Dr.

Mardin Eski Milletvekili

Aziz

Uras
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Gl. Kazım Sevüktekin
Abdürrezak Satana
Abdülkadir Kalav

Diyarbakır Eski Milletvekili
Eski Milletvekillerinden
Mardin Eski Belediye Başkanı
MUĞLA

Abidin Çakır

Muğla Eski Milletvekili

Gl. İzzettin Çalışlar

Muğla Eski Milletvekili

Cemal Karamuğla

Muğla Eski Milletvekili

Hüsnü Kitapçı

Muğla Eski Milletvekili

Hilmi Döğerli

Fethiye C.H.R İlçe Başkanı
MUŞ

Halit Onaran

Eski İzmir Vali Muavini

Bâri Dedeoğlu

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı
NİĞDE

Rifat Gürsoy

Niğde Eski Milletvekili

Halit Mengi

Niğde Eski Milletvekili

Hüseyin Ulusoy

Niğde Eski Milletvekili

Vehbi Sandal

İstanbul Eski Milletvekili

Ferit Ecer

İl Encümeni Üyesi

İbrahim Refik Soyer

Bayındırlık Bakanlığı Teknik Müdürü

Şükrü Süer

Nevşehir Eski Belediye Başkanı
ORDU

Şevket Akyazı
Dr. Vehbi Demir
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
Mehmet Furtun
Amiral Hulusi Gökdalay
Yusuf Ziya Ortaç

Ordu Eski Milletvekili
Ordu Eski Milletvekili
Ordu Eski Milletvekili
Ordu Eski Milletvekili
Ordu Eski Milletvekili
Ordu Eski Milletvekili
Eski Deniz Müsteşarı
Akbaba Dergisi Sahibi
RİZE

Tahsin Bekir Balta

Rize Eski Milletvekili

Hasan Cavit Belûl

Rize Eski Milletvekili

Saim Ali Dilemre

Rize Eski Milletvekili

Fuad S irmen

Rize Eski Milletvekili

Ali Zırh

Rize Eski Milletvekili

Dr. Fahri Kurtuluş

Tarsus'da Serbest Doktor
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Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Mehmed Ali Yörüker
Dr. Sadi Konuk
Hüseyin Berk
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Muin Köprülü
Kemal Çelik
Cavit Oral
Dr. Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
Kasım Gülek
Dr. Makbule Dıblan
Kasım Ener

Ahmet Remzi Yüregir
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
Etem İzzet Benice
Sabri Çeliktuğ
Cevdet Kerim İncedayı
Lûtfi Aksoy
İbrahim Kemal Baybura
Şükrü Olgunsoy
Dr. Muhit Tümerkan
Mitat Şükrü Bleda
Gl. Fikri Erbuğ
Şemsettin Günaltay

SAMSUN
Samsun Eski Milletvekili
Samsun Eski Milletvekili
Samsun Eski Milletvekili
Samsun Eski Milletvekili
Bursa Eski Milletvekili
Terme C.H.R İlçe Başkanı
Başbakanlık Umumi Murakabe Kurulu Müte
hassıslarından
Yüksek Mühendis
C.H.R İl İdare Kurulu Üyesi
C.H.P. İl İdare Kurulu Üyesi
SEYHAN
Seyhan Eski Milletvekili
Seyhan Eski Milletvekili
Seyhan Eski Milletvekili
Seyhan Eski Milletvekili
Seyhan Eski Milletvekili
Seyhan Eski Milletvekili
Bilecik Eski Milletvekili
İç Hastalıkları Mütehassısı
Eski Belediye Başkanı

Yeni Adana Gazetesi Sahibi
SİİRD
Siird Eski Milletvekili
Siird Eski Milletvekili
Son Telgraf Gazetesi Başyazarı
Siird Eski Belediye Başkanı
SİNOB
Sinob Eski Milletvekili
İstanbul Belediye Başkan Muavini
Devlet Denizyolları Eski Genel Müdürü
Tüccar, İl Genel Meclisi Üyesi
Sağlık Bakanlığı Mütehassıslarından
SİVAS
Sivas Eski Milletvekili
Sivas Eski Milletvekili
Sivas Eski Milletvekili
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Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Necmeddin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
İsmail Mehmet Uğur
Abidin Yurdakul
Muttalip Öker
Nazif Ergin
Şakir Uma
Rahmi Apak
Emin Ataç
Faik Öztrak
Cemil Uybadın
Ziya Ersin Cezaroğlu
Halid Nazmi Keşmir
Cemal Kovalı
Galib Pekel
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
Feyzi Eken
Recai Güreli
Mustafa Lâtifoğlu
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
Daniş Eyüboğlu
Temel Göksel
Raif Karadeniz
Hasan Saka
Muammer Yarımbıyık
Ali Rıza Işıl
Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
Ali Sayın
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu

Sivas Eski Milletvekili
Sivas Eski Milletvekili
Sivas Eski Milletvekili
Sivas Eski Milletvekili
Sivas Eski Milletvekili
Sivas Eski Milletvekili
Malatya Eski Milletvekili
Üçüncü Genel Müfettiş
Çiftçi
TEKİRDAĞ
Tekirdağ Eski Milletvekili
Tekirdağ Eski Milletvekili
Tekirdağ Eski Milletvekili
Tekirdağ Eski Milletvekili
Çorlu'da Çiftçi
TOKAD
Tokad Eski Milletvekili
Tokad Eski Milletvekili
Tokad Eski Milletvekili
Tokad Eski Milletvekili
Tokad Eski Milletvekili
Zile C.H.P. İlçe Başkanı
Eski Tokad Valisi
C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı

TRABZON
Trabzon Eski Milletvekili
Trabzon Eski Milletvekili
Trabzon Eski Milletvekili
Trabzon Eski Milletvekili
Trabzon Eski Milletvekili
Trabzon Eski Milletvekili
Ordu Eski Milletvekili
C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı
Matematik Öğretmeni
Bergama Kaymakamı
Of Eski Belediye Başkanı
Emekli Maarif Müdürü

TBMM KUTUPHANESI

TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan

Tunceli Eski Milletvekili

Mahmut Tan

C.H.P. Kalan İlçe Başkanı
URFA

Razi Soyer

Urfa Eski Milletvekili

Suut Kemal Yetkin

Urfa Eski Milletvekili

Esat Tekeli

Urfa Eski Milletvekili

Osman Ağan

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı

Atalay Akan

Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirlerinden

Vasfı Gerger

Mülkiye Müfettişlerinden
VAN

İbrahim Arvas

Van Eski Milletvekili

Muzaffer Koçak

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı

Rüştü Oktar

Ankara Merkez Komutanı Emekli Albay
YOZGAD

Celâl Arat

Yozgad Eski Milletvekili

Ziya Arkant

Yozgad Eski Milletvekili

Sırrı İçöz

Yozgad Eski Milletvekili

Ahmet Sungur

Yozgad Eski Milletvekili

Dr. Kemal Cenap Berksoy

İstanbul Üniversitesi Profesörlerinden

Kâmil Erbek

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı

İhsan Nuri Olgun

Hakkâri Valisi
ZONGULDAK

Şinasi Devrin

Zonguldak Eski Milletvekili

Emin Erişirgil

Zonguldak Eski Milletvekili

Ahmet Gürel

Zonguldak Eski Milletvekili

Ali Rıza İncealemdaroğlu

Zonguldak Eski Milletvekili

İsmail Ergener

C.H.P. İl İdare Kurulu Başkanı

Sabri Koçak

Zonguldak'ta Başmadenci

Naim Kromer

Yüksek Maden Mühendisi

Orhan Seyfı Orhon

Muharrir

Nuri Tarhan

Devrek C.H.P. İlçe Başkanı »
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Seçime Katılan Demokrat Parti'nin Aday Listesi

74

^Seçime katılan Demokrat Partinin aday listesini ve seçim beyannamesini
elde etmek imkânı hâsıl olamadığından gazetelerden alınan adaylara ait adlar
aşağıda gösterilmiştir:
(Yeni Asır
Gazetesi)
(Vatan
Gazetesi)
Ali Rıza Kırsever
AYDIN
ADANA
Nurettin Ünen
Dr.
Ali
Vehbi
Ayaydın
(Cumhuriyet
Gazetesi)
Mustafa Akseli
Ahmet Bor
ÇANKIRI
Hamdi Keskin Batur
Dr. Recai Kavul
Kâzım Arar
Mahmut Canberk
Adnan
Menderes
Adil Camgöz
Vedat Güçlü
Dr.
Mükerrem
Sarol
Dr. Kenan Çığman
Şerafettin Kandemir
Eyüp Şahin
Mahmut Öğüt
Mehmet (Karaisalı Belediye
Cevat
Ülkü
Rüştü Sülün
Başkanı)
(Cumhuriyet

Mehmet Muhtar
Recai Tarımar
Kâmil Tekerek
Salih Zeki
(Tasvir

Gazetesi)

ANKARA
Samet Ağaoğlu
Aziz Avunduk
İbrahim Batmaz
Zühtü Velibeşe
Sait Başak
Muhlis Bayramoğlu
Fevzi Çakmak
Şevki Dağdelen
Ramiz Eren
Muhlis Ete
Fuad Köprülü
Emin Sazak
Fuad Seyhun
Sıtkı Tuğcu
Fehmi Yağcı
Muslafa Yalın
Hayri Yunt

Gazetesi)

BİLECİK
Fuad Çobanoğlu
Lütfü Kırıkkanad
Mustafa Tansun
(Vatan

Gazetesi)

BURSA
Mehmet Ali Aybar
Celâl Bayar
Nuri Doğrul
Arifi Durupınar
Şahin Gülbay
Tacettin Karacabey
Dr. Ziya Kaya
Hulusi Köymen
Mithat San
Emin Nihat Sözeri
Ali Ferruh Yücel
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
İhsan Karesioğlu

(Cumhuriyet

Gazetesi)

DENİZLİ
Ahmet Akdemir
Recep Aydınlı
Ali Cocanoğlu
Hüsnü Danişmen
Ziya Gökay
İsmail Hadimoğlu
Refet Kavaklıoğlu
Hüseyin Köseoğlu
(Cumhuriyet

Gazetesi)

ERZİNCAN
Hamdi Arpağ
Said Balioğlu
Ali Cennet
Nurettin Kızıltuğ
Turgut Nalıncıoğlu
(Cumhuriyet

Gazetesi)

ERZURUM
Hüseyin Avni Ulaş
Hasan Kenan Babür
Mareşal Fevzi Çakmak
Abdurrahman Erge
Nafiz Kotan

74 a.g.e., 793 - 795. ss.
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Şakir Pasinler

Fuad Hulusi Demirelli

Remzi Temelli

Bayan Nüzhet Gökdoğan

(Cumhuriyet

Gazetesi)

KOCAELİ

Rıza Topcuoğlu

Salih Keçeci

Safa Yalçuk

Kirkor Keşişyan

Salih Fikri Ataergin

Tahsin Yazıcı

Osman Nuri Koni

Niyazi Ataman

ESKİŞEHİR

Sadi Ataergin

Vasil Konos

Safa Baykun

İsmail Hakkı Çevik

Refik Koraltan

Ahmet Oğuz

Fevzi Çağdaş

Fuad Köprülü

Hasan Polatkan

Ahilya Moshos

Abidin Potuoğlu

Burhan Cahit Morkaya

Emin Sazak

Yusuf Salmona

Kemal Zeytinoğlu
(Demokrat

Hatay

Emin Emekli Albay
Hasan Erman (Müstakil)
Salih Kalemci (Müstakil)

Zeki Sporel
Gazetesi)

HATAY
Abdullah Fevzi Atahan
Ali Muhsin Bereketoğlu
Ömer Lûtfi Bereketoğlu

Yusuf Kemal Tengirşenk
Ahmet Kemal Silivrili

Gazetesi)

İZMİR

Mehmet Cerep
Refik Koraltan

Faik Muhittin Adam

Şemsettin Mursaloğlu

Celâl Bayar

İÇEL

Fevzi Çakmak (Müstakil)

Haydar Aslan

Muhittin Erener

Halil Atalay

Suphi Erkin

Saim Erğenekon

Sadık Giz

Salih İnankur

(Cumhuriyet

KONYA
Rağıp Atademir
Abdurrahman Avaroğlu
Zekeriya Balas
Enver Baykal
Sedad Dikmen
Ziyad Ebuzziya
Vedat Enver
Kadri Galip
Remzi İnan

Halûk Gökeren

Sami Kadri

Dr. Aziz Koksal

Hayri Gönen

Tarık Kotbek

Dr. Celâl Ramazanoğlu

Müştak Lütfü Gürsan

Ahmet Parlak

Dr. Mühendis Harun İlmen

Eyüp Sabri

Mustafa Kentli

Behçet Üçok

Refik Koraltan

(Tasvir

Gazetesi)

İSTANBUL
Salamon Adato
Adnan Adıvar (Müstakil)
Enis Akaygen
Cihat Baban (Müstakil)
Celâl Bayar
Abdurrahman Münib Berkan

Gazetesi)

Emin Agâh Ünven

Senihi Yürüten
(Yeniasır

Dr. Hasan Ömer Erim

Fuad Köprülü

KÜTAHYA

Bünyamin Naum

Hakkı Gedik

Çevriye İsmail Uyum

Dr. Ahmet İhsan Gürsoy

Ekrem H. Üstündağ

Memduh İspartalıgil

KAYSERİ

Adnan Menderes

Mareşal Fevzi Çakmak

Fikri Apaydın

Ömer Özdek

(Müstakil)

Kâmil Gündeş

İhsan Şerif Özgen

Faruk Nafiz Çamlıbel

Reşit Turgut

Ahmet Tahtakılıç
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(Yeniasır

Gazetesi)

MANİSA
Nihat Akpınar
Hikmet Bayur
Burhan Belge
Suudi Çerçioğlu
Bayan Muammer Göktürk
Veli Güney
Refik Şevket İnce
Fevzi Lütfı Karaosmanoğlu
Adnan Menderes

Fazıl Bodur

Dr. Cemal Topçu
Hüsnü Yaman
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri Özsan
Dr. Mithat Sakaroğlu
(Cumhuriyet

Fevzi Boztepe
Ziya Çürüksulu
Fazlı Ertekin
Ziya Hanhan
Vehap Süreyya
SİNOB

Gazetesi)

Suphi Batur

ORDU
Ali Kemal Altan
Rüştü Bengü

Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk

Milli Kalkınma Partisinin beyanname ve aday listesi elde

edilememiştir.

Milletvekili Sayısı Artan Seçim Çevreleri

75

<(

Geçen VII nci Döneme nazaran 12 seçim çevresinde Milletvekili sayısı birer
ve Ankara'da da 2 tane artmış ve 4 seçim çevresinde de Milletvekili sayısı birer
eksilmiştir.
Bunları gösteren cetvel aşağıya konulmuştur:
Milletvekili

sayısı

artan

Eski Yeni Fark
15
17
4
5
6
7
5
6
9
10
5
6
15
16

Seçim çevreleri
Ankara
Çoruh
Diyarbakır
Eskişehir
Erzurum
Gümüşane
İzmir

Milletvekili

sayısı

Seçim çevreleri
Bilecik
Gazianteb
Manisa
Tekirdağ

eksilen

seçim

çevreleri

Eski Yeni Fark
8
9
15 16
6
5
10
9
9 10
11 12

Seçim çevreleri
Kars
Konya
Maraş

Samsun
Seyhan
Trabzon

seçim

çevreleri

Eski Yeni Fark
4
3
1
8
7
1
12
11
1
6
5
1

Geçen Döneme nispetle 10 Milletvekili fazla çıkması gerekiyordu.

}>

75 a.g.e., 795-796. ss.
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Seçim Sonuçları

76

21 Temmuz 1946 sabahı başlıyan Milletvekili seçimi, yurdun her tarafında
akşama kadar bitmiş bulunuyordu.
İlân olunan adaylardan
AFYON KARAHİSAR (8)
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal Özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI (3)
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Halid Bayrak
AMASYA (4)
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA (17)
Naki Cevat Akkerman
Mebrure Aksoley
Falih Rıfkı Atay
Hilmi Atlıoğlu
İbrahim Rauf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
İhsan Ezğü
Cevdet Gölet

Milletvekili seçilen 465 zatın adları aşağıdadır:
İsmet İnönü
Fahrettin Tiritoğlu
Mümtaz Ökmen
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK (3)
Fakihe Öymen
Reşit Bozüyük
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA (7)
Memduh Şevket Esendal
Numan Aksoy
Dr. Muhlis Suner
Niyazi Aksu
BİNGÖL (2)
Dr. Galip Kahraman
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
BİTLİS (2)
Tayfur Sökmen
Muhtar Ertan
Arif Özdemir
Nurullah Esat Sümer
AYDIN (7)
BOLU (7)
Hasan Şükrü Adal
Neşet Akkor
Hasan Cemil Çambel
Gl. Refet Alpman
Emin Arkaym
Lûtfi Gören
Cemil Özçağlar
Mitat Aydın
Emin Bilgen
Celâl Sait Siren
Dr. Zihni Ülgen
Dr. Mazhar Germen
İhsan Yalçın
Nuri Göktepe
BALIKESİR (13)
BURDUR (3)
Orgl. Fahrettin Altay
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Ahmet Ali Çınar
Esat Altan
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA (12)
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Atıf Akgüç
Sadık Tahsin Arsal
Hacim Çarıklı
Zehra Budunç
Eminittin Çeliköz
Fahri Bük
Pertev Etçioğlu
Süreyya Orgeevren
Aziz Duru
Ahmed Münir Eıhan
Gl. Kâzım Özalp
Mustafa Fehmi Gerçeker
Hilmi Şeremetli

76 a.g.e., 796-805. ss.
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Abdürrahman Konuk

Abidin Ege

Cemil Öz

Naili Küçüka

Muhittin Baha Pars

Hulusi Oral

Dr. M. Talât Simer

Kemal Cemal Öncel

Faik Yılmazipek

Dr. Behçet Uz

ÇANAKKALE (6)

DİYARBAKIR (7)

Hüseyin Bingül

Fazıl Ahmed Aykaç

Niyazi Çıtakoğlu

Vedat Dicleli

Behçet Gökçen

Cavit Ekin

İhsan Karasioğlu

Feyzi Kalfagil

Ali Rıza Kırsever

Osman Ocak

Nurettin Ünen

İhsan Hâmit Tiğrel

ÇANKIRI (5)

Şeref Uluğ
EDİRNE (5)

Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay

Mehmet Edip Ağaoğulları

Mustafa Abdülhalik Renda

Fethi Erimçağ

Gl. Zeki Soydemir

Mahmut Nedim Gündüzalp

Ahmet İhsan Zeyneloğlu

Dr. Bahattin Öğütmen

ÇORUH (5)

Mehmet Öktem
ELÂZIĞ (5)

Ali Çoruh
Ali Rıza Erem

Fuad Ağralı

Dr. Cemal Kazancıoğlu

Mustafa Arpacı

Atıf Tüzün

Fahri Karakaya

Asım Us

Hasan Kişioğlu

ÇORUM ( 8 )

Dr. İbrahim Tali Öngören
ERZİNCAN (5)

Edip Alpsar
Naim Atalay

Ziya Ağca

Dr. Mustafa Cantekin

Saffet Arıkan

Münir Çağıl

Behçet Kemal Çağlar

İsmet Eker

Abdülhak Fırat

Hasene İlgaz

Sabit Sağıroğlu
ERZURUM (10)

Süheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ (8)
Reşad Aydınlı

Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Mesut Çankaya

Dr. Hamdi Berkman

Raif Dinç

Cemil Çalgüner

Nafiz

Dumlu

Cevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
Kemalettin Kamu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR (6)
Yavuz Abadan
İsmail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
GAZİANTEB (7)
Ömer Asını Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdürrahman Melek
GİRESUN ( 8 )
Münir Akkaya
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
Kâzım Okay
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip Kenan Zaimoğlu
GÜMÜŞANE (6)
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Edip Tör
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ (1)
Selim Seven
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Ahmet Kemal Silivrili

Mareşal Fevzi Çakmak

Abdullah Çilli

Zeki Rıza Sporel

Hamdi Çelen

Gl. Eyüp Durukan

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Hilmi Çoruk

Hasan Mursaloğlu

Yusuf Kemal Tengirşenk

Dr. Fahri Ecevit

Abdülgani Türkmen

Orgl. Cemil Cahit Toydemir

Fethi Mağara

Suphi Bedir Uluç

Hüseyin Cahit Yalçın

Ziya Orbay

Rasim Yurdman

Senihi Yürüten

HATAY (6)

İÇEL (7)

İZMİR (16)

KAYSERİ (9)
Fikri Apaydın
Gl. Salih Aygın

Haydar Aslan

Şevket Adalan

Halil Atalay

Benal Nevzat Anman

Sait Azmi Feyzioğlu

Saim Ergenekon

Münir Birsel

Kâmil Gündeş

Salih İninkur

Dr. Hüseyin Hulki Cura

Reşid Özsoy

Refik Koraltan

Lâtife Bekir Çeyrekbaşı

Faik Seler

Dr. Aziz Koksal

Esat Çınar

Ömer Taşçıoğlu

Dr. Celâl Ramazanoğlu

Sedat Dikmen

Reşit Turgut

Sami Gülcüoğlu

Hayrullah Ürkün

İSPARTA (5)

KIRKLARELİ (5)

Kâzım Aydar

Atıf İnan

Rifat Güllü

Rahmi Köken

Zühtü Akın

Sait Koksal

Sait Odyak

Korgl. Kemal Doğan

Kemal Turan

Ekrem Oran

Nafi Atuf Kansu

Şevki Yalvaç

Haydar Rüştü Öktem

Şevket Ödül

Dr. Kâmran Örs

Dr. Fuad Umay

İSTANBUL (23)
Salamon Adato

Şükrü Saraçoğlu

Dr. Adnan Adıvar

Hasan Ali Yücel

Enis Akaygen

KARS (9)

KIRŞEHİR (4)
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Nihat Erdem

Cihad Baban

Mehmet Bahadır

Sahir Kurutluoğlu

Celâl Bayar

Akif Eyidoğan

Şevket Torgut

Abdurrahman Münip Berkan

Aziz Samih İlter

Mareşal Fevzi Çakmak

Şerafettin Karacan

Ahmet Faik Abasıyanık

Faruk Nafiz Çamlıbel

Dr. Esad Oktay

İsmail Rüştü Aksal

Fuad Hulusi Demirelli

Zihni Orhon

Cenap Aksu

Gl. Kâzım Karabekir

Abdurrahman Sünnen

Fuad Balkan

Dr. Vasil Konos

Tezer Taşkıran

Dr. Fazıl Şerefettin Bürge

Refik Koraltan

Hüsamettin Tugaç

Ali Dikmen

Osman Nuri Koni

KASTAMONU (9)

KOCAELİ (10)

Nihat Erim

Fuad Köprülü

Muzaffer Akalın

Amiral Şükür Okan

Burhan Cahit Morkaya

Gl. Abdullah Alptoğan

Sedad Pek

Recep Peker

Tahsin Coşkan

İbrahim Süreyya Yiğit
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KONYA (16)
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin Faik Dündar
Şevki Ergun
Rasim Erel
Fatin Gökmen
Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA (10)
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Hakkı Gedik
Orgl. Asım Gündüz
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
Memduh İspartalıgil
Adnan Menderes
Ömer Özdek
İhsan Şerif Özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA (11)
Abdurrahim Ulvi Beydağı
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Dr. Cafer Özelçi
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Tevfik Temelli

Şefik Tugay
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA (11)
Yunus Muammer Alakant
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
Rıdvan Nafiz Edgüer
İsmail Ertem
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh Necdet Otaman
Yaşar Özey
Hilmi Öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ (6)
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil İdil
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN (7)
İrfan Ferid Alpaya
Gl. Seyfı Düzgören
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Gl. Kiazım Sevüktekin
Abdürrezak Satana
Dr. Aziz Uras
MUĞLA (5)
Abidin Çakır
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri Özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ (2)
Bâri Dedeoğlu
Halid Onaran

NİĞDE (7)
Ferit Ecer
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU (8)
Şevket Akyazı
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral Hulusi Gökdalay
Yusuf Ziya Ortaç
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE (6)
Tahsin Bekin Balta
Hasan Cavid Belûl
Dr. Saim Ali Dilemre
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad S irmen
Ali Zırh
SAMSUN (10)
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN (10)
Kemal Çelik
Dr. Makbule Dıblan
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Kasım Ener

Şakir Uma

Kasım Gülek

Abidin Yurdakul

Cavid Oral
Dr. Kemal Satır

TEKİRDAĞ (5)
Rahmi Apak

Sinan Tekelioğlu

Emin Ataç

Hilmi Uran

Ziya Ersin Cezaroğlu

Ali Münif Yegena

Fayık Öztrak

Ahmet Remzi Yüregir

Cemil Uybadın

SİİRD (4)

TOKAD ( 8 )

TUNCELİ (2)
Necmeddin Sahir Sılan
Mahmut Tan
URFA (6)
Osman Ağan
Atalay Akan
Vasfı Gerger
Razi Soyar
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin

Etem İzzet Benice

Feyzi Eken

Sabri Çeliktuğ

Recai Güreli

İbrahim Arvas

Ali Rıza Esen

Halid Nazmi Keşmir

Muzaffer Koçak

Lûtfi Yavuz

Cemal Kovalı

Rüştü Oktar

SİNOB (5)

Mustafa Lâtifoğlu

VAN (3)

YOZGAD (7)

Lûtfi Aksoy

Galib Pekel

Celâl Arat

Suphi Batur

Nazım Poroy

Ziya Arkant

Cevdet Kerim İncedayı

Refik Ahmet Sevengil

Dr. Kemal Cenap Berksoy

Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk
SİVAS (12)

TRABZON (12)
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day

Kâmil Erbek
Sırrı İçöz
İhsan Olgun
Ahmet Sungur

Mitat Şükrü Bleda

Daniş Eyiboğlu

Gl. Fikri Erbuğ

Temel Göksel

Nazif Ergin

Ali Rıza Işıl

Şemsettin Günaltay

Raif Karadeniz

Emin Erişirgil

Hikmet Işık

Zekiye Molaoğlu

Ahmet Gürel

Kâmil Kitapçı

Hamdi Orhon

Ali Rıza İncealemdaroğlu

Muttalip Öker

ZONGULDAK (9)
Şinasi Devrin
İsmail Ergener

Hasan Saka

Sabri Koçer

Necmettin Sadak

Ali Sarıalioğlu

Naim Kromer

Reşat Şemsettin Sirer

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu

Orhan Seyfı Orhon

İsmail Mehmet Uğur

Muammer Yarımbıyık

Nuri Tarhan

y>
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Millî Şef İnönü'nün Seçim Sonrasında 24 Temmuz 1946
Tarihindeki Açıklaması
<{

77

Vatandaşlarım,

Yeni seçim sona ermiştir. Türk Milleti kadın ve erkek seçmenlerin büyük nis
pette iştiraki ile Milletvekillerini seçmiştir. Yeni büyük Millet Meclisinin muh
telif Partililerden ve bağımsızlardan kurulmuş olması, vatanımız için büyük
muvaffakiyettir. Milletimizi yürekten tebrik ederim. Şimdi Türkiye'nin millî
hayatında yeni bir devre giriyoruz. Herşeyden evvel seçim zamanının sinirli söz
lerini karşılıklı bağışlayarak ve unutarak vatanda huzur, çalışma devrinin açıl
ması ilk vazifedir. Büyük Meclisteki çalışmalarda ise karşılıklı saygı içinde
olarak fikir ayrılıklarını vatan için yapıcı bir şekilde ayarlamak, gelecek va
zifemiz olacaktır. İktidar ve karşı partilerinin Büyük Mecliste, Belediyelerde ve
Basın âleminde bir arada verimli olarak çalışabilmelerinin milletçe imtihanını
vereceğiz. Bu imtihanın muvaffakiyetle verilmesi, bugünkü ve gelecek nesiller
için çok feyizli olacaktır. Vatandaşlarımın arasında dostluğun bozulmaması için
bütün dikkatimizi kullanacağız. Yeni Büyük Millet Meclisinin aziz memleket ve
Milletimize kıymetli hizmetler başarmasını dilerim.
ismet

inönü

vv

Seçilen Milletvekillerinin Siyasî Partilere Göre Dağılımı

78

« Seçilen 465 Milletvekilinden 396'sı C.H.P. ve 59'u D.P. ve 7'si de bağım
sız olup,
3 zat da ayrı seçim çevrelerinden ikişer defa seçilmişlerdir.
C.H.P. Milletvekilleri (396)
AĞRI (3)

ANKARA (17)

Arif Çubukçu

Müştak Aktan

Naki Cevat Akkerman

Emin Halim Ergun

Ahmet Alpaslan

Mebrure Aksoley

Muammer Eriş

Halid Bayrak

Falih Rıfkı Atay

İhsan Ezğü

Hilmi Atlıoğlu

Cevdet Gölet

Ahmet Eymir

İbrahim Rauf Ayaşlı

İsmet İnönü

Zeki Tarhan

Hıfzı Oğuz Bekata

Mümtaz Ökmen

Esad Uras

Avni Refik Bekman

Fakihe Öymen

Ali Kemal Yiğitoğlu

Raşit Börekçi

Gl. Naci Tınaz

AMASYA (4)

77 a.g.e., 800. s.; Ayın Tarihi, No.: 150 -152, Mayıs 1946, 16 -17. ss.
78 a.g.e., 801-805. ss.
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ANTALYA (7)

BİTLİS (2)

ÇORUM (8)

Numan Aksoy

Muhtar Ertan

Edip Alpsar

Niyazi Aksu

Arif Özdemir

Naim Atalay

Dr. Galip Kahraman

BOLU (7)

Dr. Mustafa Cantekin

Rasih Kaplan

Hasan Şükrü Adal

Münir Çağıl

Mustafa Korkut

Hasan Cemil Çambel

İsmet Eker

Lûtfi Gören

Hasene İlgaz

Cemil Özçağlar

Süheyp Karafakıoğlu

Celâl Sait Siren

Necdet Yücer

Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN (7)
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Emin Arkayın
Mitat Aydın
Emin Bilgen

Dr. Zihni Ülgen
İhsan Yalçın
BURDUR (2)

Abidin Ege

Dr. M. Şerif Korkut

Naili Küçüka

BURSA (12)
Atıf Akgüç

Nuri Göktepe

Sadık Tahsin Arsal
Zehra Budunç

Abdi Ağabeyoğlu

Fahri Bük

Muzaffer Akpınar

Aziz Duru

Esat A İtan

Ahmed Münir Erhan

Fuat Bilâl

Mustafa Fehmi Gerçeker

Osman Niyazi Burcu

Abdurrahman Konuk

Hacim Çarıklı

Cemil Öz

Eminittin Çeliköz

Muhittin Baha Pars

Pertev Etçioğlu
Süreyya Orgeevren
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK (3)
Reşit Bozüyük

Dr. M. Talât Simer
Faik Yılmazipek
ÇANKIRI (5)
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay

Hulusi Oral
Kemal Cemal Öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR (7)
Fazıl Ahmed Aykaç
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
İhsan Hâmit Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE (2)
Mehmet Edip Ağaoğulları
Mahmut Nedim Gündüzalp
ELÂZIĞ (5)

Mustafa Abdülhalik Renda

Fuad Ağrah

Gl. Zeki Soydemir

Mustafa Arpacı

Ahmet İhsan Zeyneloğlu

Hasan Kişioğlu

ÇORUH (5)

Memduh Şevket Esendal

Ali Çoruh

Dr. Muhlis Suner

Ali Rıza Erem

BİNGÖL (2)

Cemil Çalgüner

Orgl. Fahrettin Altay

Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR (13)

DENİZLİ (7)
Dr. Hamdi Berkman

Fahri Karaya
Dr. İbrahim Tâli Öngören
ERZİNCAN (5)

Dr. Cemal Kazancıoğlu

Ziya Ağca

Tahsin Banguoğlu

Atıf Tüzün

Saffet Arıkan

Feridun Fikri Düşünsel

Asım Us

Behçet Kemal Çağlar
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Abdülhak Fırat
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM (10)

HAKKÂRİ (1)
Selim Seven
HATAY (6)

KARS (9)
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan

Eyüp Sabri Akgöl

Abdullah Çilli

Aziz Samih İller

Salim Altuğ

Gl. Eyüp Durukan

Şerafettin Karacan

Mesut Çankaya

Hasan Mursaloğlu

Dr. Esad Oktay

Raif Dinç

Abdülgani Türkmen

Zihne Orhon

Nafiz Dumlu

Suphi Bedir Uluç

Abdunahman Sünnen

Cevat Dursunoğlu

Rasim Yurdman

Tezer Taşkıran

Münir Hüsrev Göle

İSPARTA (5)

Kemalettin Kamu

Kâzım Aydar

Gl. Vehbi Kocagüney

Rifat Güllü

Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR (1)
Yavuz Abadan
GAZİANTEB (7)
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Badas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN (8)
Münir Akkaya
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
Kâzım Okay
İsmail Sabuncu

Sait Koksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL (5)
Gl. Kâzım Karabekir
Recep Peker
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Orgl. Cemil Cahit Toy demir
Hüseyin Cahit Yalçın
İZMİR (16)
Şevket Adalan
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çinar

Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU (9)
Muzaffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğan
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Hilmi Çoruk
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Ziya Orbay
KAYSERİ (6)
Gl. Salih Avgın
Sait Azmi Feyzioğlu
Reşid Özsoy
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ (5)
Zühtü Akın

Ahmed Ulus

Sedat Dikmen

Fikret Yüzatlı

Sami Gülcüoğlu

Korgl. Kemal Doğan

Dr. Galip Kenan Zaimoğ!

Atıf İnan

Nafı Atuf Kansu

Rahmi Köken

Şevket Ödül

Hasan Fehmi Ataç

Sait Odyak

Dr. Fuad Umay

Şevket Erdoğan

Ekrem Oran

Şükrü Sökmensüer

Haydar Rüştü Öktem

İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Edip Tör

Dr. Kâmran Örs

Nihat Erdem

Tahsin Tüzün

Şükrü Saraçoğlu

Sahir Kurutluoğlu

Ahmet Kemal Varınca

Hasan Âli Yücel

Şevket Torkut

GÜMÜŞANE (6)

KIRŞEHİR (4)
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KOCAELİ (10)

Dr. Cafer Özelçi

NİĞDE (7)

Ahmet Faik Abasıyanık

Osman Taner

Ferit Ecer

İsmail Rüştü Aksal

Abdülkadir Taşangil

Rifat Gürsoy

Cenap Aksu

Tevfik Temelli

Halid Mengi

Fuad Balkan

Şefik Tugay

Vehbi Sandal

Dr. Fazil Şerefettin Bürge

Mahmud Nedim Zabcı

İbrahim Refik Soyer

Ali Dikmen

MANİSA (11)

Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy

Nihat Erim

Yunus Muammer Alakant

Amiral Şükür Okan

Korgl. Ali Rıza Artunkal

Sedad Pek

Kâmil Coşkunoğlu

Şevket Akyazı

Rıdvan Nafiz Edgüer

Dr. Vehbi Demir

İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA (16)
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin Faik Dündar
Şevki Ergun
Rasim Erel
Fatin Gökmen
Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle

İsmail Ertem
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh Necdet Otaman
Yaşar Özey
Hilmi Öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ (5)
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil İdil

Naim Hazim Onat

Hasan Reşid Tankut

Dr. Aziz Perkün

Abdullah Yaycıoğlu

Tevfik Fikret Sılay

MARDİN (7)

ORDU (8)

Mehmet Furtun
Amiral Hulusi Gökdalay
Yusuf Ziya Ortaç
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE (6)
Tahsin Bekir Balta
Hasan Cavid Belûl
Dr. Saim Ali Dilemre
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad S irmen
Ali Zırh
SAMSUN (10)
Hüseyin Berk

Ali Rıza Türel

İrfan Ferid Alpaya

Halis Ulusan

Gl. Seyfı Düzgören

Hüsnü Çakır

Rıza Erten

Naşit Fırat

Halil Benli

Abdülkadir Kalav

Rıza Isıtan

Ahmet Bozbay

Gl. Kiazım Sevüktekin

Yakup Kalgay

Orgl. Asım Gündüz

Abdürrezak Satana

Ömer Karataş

Dr. Aziz Uras

Dr. Sadi Konuk

KÜTAHYA (3)

MALATYA (11)
Abdurrahim Ulvi Beydağı
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti

MUĞLA (1)
Abidin Çakır
MUŞ (2)

Cemil Bilsel

Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN (10)

Dr. Hikmet Fırat

Bâri Dedeoğlu

Kemal Çelik

Mustafa Naim Karaköylü

Halid Onaran

Dr. Makbule Dıblan
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Kasım Ener

TEKİRDAĞ (5)

URFA (6)

Rahmi Apak

Osman Ağan

Cavid Oral

Emin Ataç

Atalay Akan

Dr. Kemal Satır

Ziya Ersin Cezaroğlu

Vasfı Gerger

Fayık Öztrak

Razi Soyer

Cemil Uybadın

Esat Tekeli

Kasım Gülek

Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
Ahmet Remzi Yüreğir
SİİRD (4)

TOKAD (8)

Suut Kemal Yetkin

Feyzi Eken
Recai Güreli
Halid Nazmi Keşmir

VAN (3)
İbrahim Arvas
Muzaffer Koçak

Etem İzzet Benice

Cemal Kovalı

Sabri Çeliktuğ

Mustafa Lâtifoğlu

Ali Rıza Esen

Galib Pekel

Lütfı Yavuz

Nazım Poroy

Celâl Arat

Refik Ahmet Sevengil

Ziya Arkant

SİNOB (2)
Lütfı Aksoy
Cevdet Kerim İncedayı
SİVAS (12)
Mitat Şükrü Bleda
Gl. Fikri Erbuğ
Nazif Ergin
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı

TRABZON (12)
Faik Ahmed Barutçu

Rüştü Oktar
YOZGAD (7)

Dr. Kemal Cenap Berksoy
Kâmil Erbek

Sırrı Day

Sırrı İçöz

Daniş Eyiboğlu

İhsan Olgun

Temel Göksel

Ahmet Sungur

Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
Hasan Saka

ZONGULDAK (9)
Şinasi Devrin
İsmail Ergener
Emin Erişirgil

Muttalip Öker

Ali Sarıalioğlu

Ahmet Gürel

Necmettin Sadak

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu

Ali Rıza İncealemdaroğlu

Reşat Şemsettin S irer

Muammer Yarımbıyık

İsmail Mehmed Uğur

TUNCELİ (2)

Sabri Koçer
Naim Kromer

Şakir Uma

Necmeddin Sahir Sılan

Orhan Seyfı Orhon

Abidin Yurdakul

Mahmut Tan

Nuri Tarhan

AFYON KARAHİSAR (8)

Dr. Cemal Tunca

Ali Rıza Kırsever

Gl. Sadık Aldoğan

Ahmed Veziroğlu

Nurettin Ünen

D.P. Milletvekilleri (59)

Mehmet Aşkar

ÇANAKKALE (6)

EDİRNE (3)

Hâzim Bozca

Hüseyin Bingül

Fethi Erimçağ

Hasan Dinçer

Niyazi Çıtakoğlu

Dr. Bahattin Öğütmen

Şahin Lâçin

Behçet Gökçen

Mehmet Öktem

Cemal Özçoban

İhsan Karasioğlu
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ESKİŞEHİR (5)

Celâl Bayar

KÜTAHYA (7)

İsmail Hakkı Çevik

Abdurrahman Münip Berkan

Ahmet Tahtakılıç

Ahmet Oğuz

Faruk Nafiz Çamlıbel

Hakkı Gedik

Hasan Polatkan

Fuad Hulusi Demirelli

Dr. Ahmet İhsan Gürsoy

Abidin Potuoğlu

Dr. Vasil Konos

Memduh İspartalıgil

Emin Sazak

Refik Koraltan

Adnan Menderes

Osman Nuri Koni

Ömer Özdek

Fuad Köprülü

İhsan Şerif Özgen

İÇEL (7)
Haydar Aslan
Halil Atalay

Burhan Cahit Morkaya

Saim Ergenekon

Ahmet Kemal Silivrili

Necati Erdem

Salih İnankur

Zeki Riza Sporel

Asım Gürsu

Refik Koraltan

Yusuf Kemal Tengirşenk

Nuri Özsan

Dr. Aziz Koksal

Senihi Yürüten

Dr. Mitat Sakaroğlu

Dr. Celâl Ramazanoğlu

KAYSERİ (3)

MUĞLA (4)

SİNOB (3)

Fikri Apaydın

Suphi Batur

Salamon Adato

Kâmil Gündeş

Enver Kök

Enis Akaygen

Reşit Turgut

Yusuf Kemal Tengirşenk

İSTANBUL (15)

Bağımsız Milletvekilleri (7)
BURDUR (1)
Ahmet Ali Çınar
DENİZLİ (1)
Reşad Aydınlı

İSTANBUL (3)
Dr. Adnan Adıvar
Cihad Baban
Mareşal Fevzi Çakmak

KASTAMONU (1)
Mareşal Fevzi Çakmak
MARAŞ (1)
Emin Soysal

VIII. Dönemde Eski Seçim Çevrelerinden Seçilenler

w
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VII nei D ö n e m d e Milletvekili olanlardan VIII inci D ö n e m d e yine eski
seçim çevrelerinden seçilenler (218)
AĞRI
Halid Bayrak

Raşit Börekçi

AYDIN

Arif Çubukçu

Gl. Refet Aipman

Muammer Eriş

Dr. Mazhar Germen

Zeki Tarhan

İsmet İnönü

Nuri Göktepe

Esad Uras

Mümtaz Ökmen

AMASYA

Ali Kemal Yiğitoğlu

ANTALYA

BALIKESİR
Muzaffer Akpınar

Numan Aksoy

Osman Niyazi Burcu

Mebrure Aksoley

Dr. Galip Kahraman

Hacim Çarıklı

Falih Rıfkı Atay

Tayfur Sökmen

Pertev Etçioğlu

Hıfzı Oğuz Bekata

Nurullah Esat Sümer

Süreyya Örgeevren

ANKARA

79 a.g.e., 805-808. ss.
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Gl. Kâzım Özalp

DENİZLİ

GÜMÜŞANE

Fahrettin Tiritoğlu

Dr. Hamdi Berkman

Hasan Fehmi Ataç

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Cemil Çalgüner

Şevket Erdoğan

Abidin Ege

Edip Tör

BİLECİK
Memduh Şevket Esendal

Naili Küçüka

Dr. Muhlis Suner

Dr. Behçet Uz

BİNGÖL

DİYARBAKIR

Tahsin Banguoğlu

Osman Ocak

Feridun Fikri Düşünsel

Şeref Uluğ

BİTLİS
Muhtar Ertap
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Cemil Özçağlar
Celâl Sait Siren
Dr. Zihni Ülgen
BURSA
Atıf Akgüç
Aziz Duru
Ahmet Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Simer
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Mustafa Abdülhalik Renda
ÇORUH

EDİRNE

İÇEL
Refik Koraltan
İSPARTA
Kâzım Aydar

Mahmut Nedim Gündüzalp

Kemal Turan

ELÂZIĞ

İSTANBUL

Fuad Ağralı

Kâzım Karabekir

Hasan Kişioğlu

Hüseyin Cahit Yalçın

ERZİNCAN
Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Salim Altuğ
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Yavuz Abadan
Emin Sazak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Said Barlas

Atıf Tüzün

Dr. Muzaffer Canbolat

Asım Us

Bekir Kaleli

Edip Alpsar

Abdülgani Türkmen

Mehmet Edip Ağaoğulları

Ali Rıza Erem

ÇORUM

HATAY
Gl. Eyüp Durukan

Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN

İZMİR
Şevket Adalan
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Esat Çınar
Sedat Dikmen
R.ahmi Köken
Ekrem Oran
Dr. Kâmran Örs
Şükrü Saraçoğlu
Hasan Âli Yücel
KARS
Şerafettin Karacan
Dr. Esat Oktay
Zihni Orhon
KASTAMONU
Tahsin Coşkun

Naim Atalay

Münir Akkaya

Hamdi Çelen

Dr. Mustafa Cantekin

İsmail Sabuncu

Hilmi Çoruk

Münir Çağıl

Ahmed Ulus

Dr. Fahri Ecevit

İsmet Eker

Fikret Yüzatlı

Ziya Orbay
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MANİSA

KAYSERİ

SEYHAN

Reşid Özsoy

Korgl. Ali Rıza Artunkal

Kemal Çelik

Ömer Taşçıoğlu

Rıdvan Nafiz Edgüer

Cavid Oral

İsmail Ertem

Dr. Kemal Satır

Şevket Raşit Hatipoğlu

Sinan Tekelioğlu

Faik Kurdoğlu

Hilmi Uran

Yaşar Özey

Ali Münif Yegena

KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Naif Atuf Kansu
Şevket Ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
Şevket Torgut

Feyzullah Uslu
MARAŞ

SİİRD
Ali Rıza Esen

Dr. Kemali Bayizit
Hasan Reşid Tankut

SİNOB
Cevdet Kerim İncedayı

Abdullah Yaycıoğlu

KOCAELİ

MARDİN

SİVAS
Mitat Şükrü Bleda

Ahmet Faik Abasıyanık

İrfan Ferid Alpaya

Gl. Fikri Erbuğ-Tirkeş

Dr. Fazıl Şerefettin Bürge

Gl. Seyfı Düzgören

Şemsettin Günaltay

Ali Dikmen

Rıza Erten

Hikmet Işık

Nihat Erim

Dr. Aziz Uras

Kâmil Kitapçı

Amiral Şükür Okan
Sedad Pek

MUĞLA
Abidin Çakır
NİĞDE

İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA

Rifat Gürsoy

Muhsin Adil Binal

Halit Mengi

Gl. Ali Fuad Cebesoy

Hüseyin Ulusoy
ORDU

Sadad Çumralı
Şevki Ergun
Fatin Gökmen
Dr. Sadi Irman
Hulki Karagülle

Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Halil Benli
MALATYA
Dr. Cafer Özelçi

Reşat Şemsettin Sirer
İsmail Mehmed Uğu
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Rahimi Apak
Emin Ataç

Şevket Akyazı

Faik Öztrak

Dr. Vehbi Demir

Cemil Uybadın
TOKAD

Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan

Halid Nezmi Keşmir

Hamdi Yalman

Cemal Kovalı

Naim Hazim Onat
Tevfik Fikret Sılay

Necmettin Sadak

RİZE

Galib Pekel

Tahsin Bekir Balta

Nazım Poroy

Hasan Cavit Belûl

Refik Ahmet Sevengil

Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Ali Zırh

TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day

SAMSUN

Danış Eyiboğlu

Osman Taner

Cemil Bilsel

Temel Göksel

Tevfik Temelli

Naşit Fırat

Raif Karadeniz

Mahmud Nedim Zabcı

Mehmed Ali Yürüker

Hasan Saka
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VAN

TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan

İbrahim Arvas
YOZGAD

URFA

Ahmet Sungur
ZONGULDAK
Şinasi Devrin
Emin Erişirgil

Razi Soyer

Celâl Arat

Esat Tekeli

Ziya Arkant

Ahmet Gürel

Sırrı İçöz

Ali Rıza İncealemdaroğlu »

Suut Kemal Yetkin

VIII. Dönemde Yeniden Seçilmekle Beraber Seçim Çevreleri Değişenler

80
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VII nci Dönemde Milletvekili iken VIII inci Dönemde yine seçilmekle
beraber Seçim çevreleri değişenler (53).
Adı
Dr. Cemal Tunca
İhsan Ezgü
Fakihe Öymen
Gl. Naci Tınaz
Rasih Kaplan
Mitat Aydın
İhsan Yalçın
Sadık Tahsin Arsal
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir
Dr. Gemal Kazancıoğlu
Hasene İlgaz
Fazıl Ahmed Aykaç
Feyzi Kalfağil
Dr. İbrahim Tali Öngören
Saffet Ar ikan
Sabit Sağıroğlu
Eyüp Sabri Akgöl
Mesut Çankaya
Cevat Dursunoğlu
Kemalettin Kamu
Gl. Aşir Atlı
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
Kâzım Okay
Şükrü Sökmensüer
Celâl Bayar

Yeni seçim
çevresi
Afyon K.
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Aydm
Bolu
Bursa
Çankırı
Çankırı
Çoruh
Çorum
Diyarbakır
Diyarbakır
Elâzığ
Erzincan
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Gazianteb
Giresun
Giresun
Giresun
Gümüşane
İstanbul

Eski seçim
çevresi
Antalya
Samsun
İstanbul
Bursa
Maraş
Trabzon
Elâzığ
Çanakkale
Niğde
Erzurum
Çorum
Hatay
Elâzığ

Erzincan
Diyarbakır
Konya
Elâzığ
Çorum
Antalya
Kars
Rize
Bursa
İstanbul
Sivas
Konya
Erzincan
İzmir

80 a*g.e., 808-809. ss.
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Adı
Fuad Köprülü
Recep Peker
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Atıf İnan
Aziz Samih İlter
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
Gl. Abdullah Alptoğan
Faik Seler
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Fuad Balkan
Dr. Hulusi Alataş
Adnan Menderes
Atıf Esenbel
Şefik Tugay
Gl. Kiazım Sevüktekin
Halid Onaran
Vehbi Sandal
Amiral Hulusi Gökdalay
Dr. Sadi Konuk
Kasım Güler
Lûtfi Yavuz
Muttalip Öker
Recai Güreli
Muamer Yarımbıyık
Dr. Kemal Cenap Berksoy

Yeni seçim
çevresi
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
Kars
Kars
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Malatya
Mardin
Muş
Niğde
Ordu
Samsun
Seyhan
Siird
Sivas
Tokad
Trabzon
Yozgad

Eski seçim
çevresi
Kars
Kütahya
İçel
Çankırı
Erzincan
Kastamonu
Ağrı
Bolu
Kırşehir
Afyon K.
Edirne
Aydın
Aydın
Sivas
İçel
Diyarbakır
İzmir
İstanbul
Sivas
Bursa
Bilecik
Trabzon
Malatya
Gümüşane
Ordu
İstanbul
}>

Muhtelif Dönemlerde ve Osmanlı Meclisi'nde Milletvekilliği
(Mebusluk) Yapanlar *'
1

(<

Aşağıdaki 16 zat ise Sekizinci Dönemde Milletvekili seçilmiş olmakla beraber

önce muhtelif dönemlerde veya Osmanlı Meclisinde Milletvekilliği etmişlerdir.
Aydın
Balıkesir
Bitlis
Bolu
Burdur
Diyarbakır
Diyarbakır
İçel

Neşet Akkor
Hilmi Şeremetli
Arif Özdemir
Lûtfi Gören
Orgl. Fahrettin Altay
Cavit Ekin
İhsan Hâmit Tigrel
Haydar Aslan

1
VI
I
VI
I
II
II
I

Çorum
Balıkesir
Bitlis
Bolu
Mersin, II İzmir
Diyarbekir
Diyarbekir
İçel

81 a.g.e., 809-810. ss.
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İstanbul

Dr. Adnan Adıvar

İstanbul

Mareşal Fevzi Çakmak

İstanbul
İzmir
Kayseri
Mardin
Siird
Sinob

Hulusi Demirelli
Haydar Rüştü Öktem
Sait Azmi Feyzioğlu
Abdürrezak Satana
Etem İzzet Benice
Yusuf Kemal Tengirşenk

I, II
I
III
II, V
IV
II, V
VI
I

İstanbul (Osmanlı M. M.
4 İstanbul)
Kozan, II İstanbul
(Os. M. M. I Trablus Şam
Antalya
Denizli, VI Tunceli
Kayseri
Mardin
Kars
Kastamonu, II - VI Sinob
(Os. M. M. I ve IV
Kastamonu)
>}

VIII. Dönemde İlk Defa Seçilenler

82

^Aşağıdaki 175 zat ise VIII inci Dönemde ilk defa olarak Milletvekili
seçilmişlerdir:
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal Özçoban
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Ahmet Eymir
ANKARA
Naki Cevat Akkerman
Hilmi Atlıoğlu
İbrahim Rauf Ayaşlı
Avni Refik Bekman
Emin Halim Ergun
Cevdet Gölet
ANTALYA
Niyazi Aksu
Mustafa Korkut
AYDIN
Emin Arkayın
Emin Bilgen
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Esat Altan

Fuad Bilâl
Emininin Çeliköz
BİLECİK
Reşit Bozüyük
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Zehra Budunç
Fakri Bük
Abdurrahman Konuk
Cemil Öz
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingöl
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
İhsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
ÇORUM
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer

DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Hulusi Oral
Kemal Cemal Öncel
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin Öğütmen
Mehmet Öktem
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
ERZİNCAN
Ziya Ağca
ERZURUM
Gl. Vehbi Kocagüney
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
GAZİANTEB
Cemil Alevli
GİRESUN
Dr. Galip Kenan Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca

82 a.g.e., 810-812. ss.
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HAKKÂRİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
İÇEL
Halil Atalay
Saim Ergenekon
Salih İnankur
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Salamon Adato
Enis Akaygen
Cihad Baban
Abdurrahman Münip Berkan
Faruk Nafiz Çamlıbel
Dr. Vasil Konos
Osman Nuri Koni
Burhan Cahit Morkaya
Ahmet Kemal Silivrili
Zeki Rıza Sporel
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
Senihi Yürüten
İZMİR
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Sami Gülcüoğlu
Sait Odyak
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Abdurrahman Sürmen
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Fethi Mağara
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Gl. Salih Avgın
Kâmil Gündeş

Reşit Turgut
Hayrullah Ürkün
KIRŞEHİR
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
İsmail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
KONYA
Mitat Şakir Altan
Dr. Muhsin Faik Dündar
Rasim Erel
Dr. Aziz Perkün
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Hakkı Gedik
Orgl. Asım Gündüz
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
Memduh İspartalıgil
Ömer Özdek
İhsan Şerif Özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Abdurrahim Ulvi Beydağı
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Abdülkadir Taşangil
MANİSA
Yunus Muammer Alakant
Kâmil Coşkunoğlu
Dr. Memduh Necdet Otaman
Hilmi Öztarhan
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil İdil
Emin Soysal
MARDİN
Abdülkadir Kalav
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri Özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu

MUŞ
Bari Dedeoğlu
NİĞDE
Ferit Ecer
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
ORDU
Mehmet Furtun
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Dr. Fahri Kurtuluş
SAMSUN
Hüseyin Berk
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Muin Köprülü
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Kasım Ener
Ahmet Remzi Yüregir
SİİRD
Sabri Çeliktuğ
SİNOP
Lûtfi Aksoy
Supbi Batur
Enver Kök
SİVAS
Nazif Ergin
Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Ziya Ersin Cezaroğlu
TOKAD
Feyzi Eken
Mustafa Lâtifoğlu
TRABZON
Ali Rıza Işıl
Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
Ali Sarialioğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
TUNCELİ
Mahmut Tan
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URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Vasfı Gerker
VAN
Muzaffer Koçak

Rüştü Oktar
YOZGAT
Kâmil Erbek
İhsan Olgun
ZONGULDAK
İsmail Ergener

Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfı Orhon
Nuri Tarhan

y>

1946 Erken Seçiminde Aday Gösterilmeyenler
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Diğer taraftan VII nci Dönem Milletvekillerinden 145 zat bu son seçimde
C.H.R tarafından aday gösterilmemişlerdir:
AFYON KARAHİSAR (3)
Haydar Çerçel
Mebrure Gönenç
Suad Yurtkoru
AĞRI (1)
Rıfkı Refik Pasin
AMASYA (1)
Nafiz Aktın
ANKARA (7)
Gl. Nihat Anılmış
Belkis Baykan
Arif Baytın
Fevzi Daldal
Mihal Kayaoğlu
Halil Naci Mıhcıoğlu
Ziya Yürük
ANTALYA (1)
Hikmet Turhan Dağlıoğlu
AYDIN (2)
Agâh Sırrı Levent
Dr. Rıza Levent
BALIKESİR (5)
Mehmed Demir
Hayrettin Karan
Hulusi Küçükler
Hikmet Onat
Yahya Sezai Uzay
BİLECİK (1)
Kemal Sun
BİTLİS (1)
Bülend Osma

BOLU (1)
Hıfzırrahman Raşit Öymen
BURDUR (2)
Sekip Engineri
Dr. Ahmet Yeşilyurt
BURSA (2)
Dr. Refik Güran
Fatin Güvendiren
ÇANAKKALE (2)
Rusuhi Bolayırlı
Hilmi Ergeneli
ÇANKIRI (2)
Behiç Erkin
Talat Onay
ÇORUM (1)
Hasan Akdoğan
DENİZLİ (3)
Faik Asal
Haydar Günver
Emin Aslan Tokat
DİYARBAKIR (2)
Rüştü Bekit
Kamal Şedele
EDİRNE (1)
Ekrem Demiray
ERZURUM (2)
Aziz Akyürek
Gl. Pertev Demirhan
ESKİŞEHİR (2)
İzzet Ulvi Aykurt
îstamat Özdamar

GAZİANTEB (3)
Dr. Mehmet Ali Ağakay
Şefik Özdemir
Mehmet Şahin
GİRESUN (4)
İhsan Gürak
Necmi Osten
Ayet Sayar
Gl. İhsan Sökmen
GÜMÜŞANE (1)
Cabir Selek
HAKKÂRİ (1)
Ali Reşat Göksidan
HATAY (3)
Ali Şelhun Devrim
Bekir Sıtkı Kunt
Hamdi Selçuk
İÇEL (2)
Dr. Muhtar Berker
Gl. Şefik Tursan
İSPARTA (3)
Mûkerrem Karaağaç
Hüsnü Özdamar
Cemil Tüzemen
İSTANBUL (8)
Dr. Galip Ataç
Atıf Bayındır
Salâh Cimcoz
Ahmet Hamdi Denizmen
Dr. Hayrullah Diker
İbrahim Alâattin Gövsa
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SİİRD (3)

Dr. Gl. Niyazi İsmet Gözcü

Mehmet Şevket Özpazarbaşı

İsmail Hakkı Ülkümen

Mihri Pektaş

Emin Kılıcoğlu

Halet Sağıroğlu

Saffet Tuncay

Kemal Evliyaoğlu

Behçet Turkay

İZMİR (3)
Sadettin Epikmen
Halil Menteşe

MANİSA (4)

SİNOB (4)

Osman Ercin

Cemil Atay

Dr. Sâada Emin Kâatçılar

Dr. Bahaddin Kökdemir

Eşref Demirel

Kâni Karaosman

Hulusi Oruçoğlu

Gl. Hasan Durudoğan

Haldun Sarhan

İsmail Habib Sevük

Şehime Yunus
KARS (3)

Esad Özoğuz
KASTAMONU (3)
Abidin Binkaya

MARAŞ (1)
Ahmet Hamdi Tanpınar
MARDİN (3)

TEKİRDAĞ (2)
Ekrem Pekel
Nazmi Trak
TOKAD (3)

Rıza Saltuğ

Edib Ergin

Nuri Tamaç

Hasan Menemencioğlu

Sabri Çelikkol

Lûtfi Ülkümen

Muammer Develi

KAYSERİ (5)
Faik Baysal
Ahmet Hilmi Kalaç
Mustafa Kemal Şatır

MUĞLA (1)
Feridun Osman Menteşeoğlu
MUŞ (2)

Muhittin Taner

Hakkı Kılıcoğlu

Suad Hayri Ürgüblü

Kâmil Kotan

KIRŞEHİR (1)
İbrahim Turan
KOCAELİ (3)
Suphi Artel

NİĞDE (2)
Dr. Rasim Ferit Talay
Hazım Tepeyran
ORDU (2)

Refik Fenmen

İsmail Çamaş

İbrahim Tolon

Selim Sırrı Tarcan

KONYA (3)

SAMSUN (4)

Resai Erişken
TRABZON (2)
Salise Abanazoğlu
Halil Nihad Boztepe
TUNCELİ (1)
Hasan Üçöz
URFA (3)
Kâzım Berker
Hüseyin Sami Coşar
Ahmet Kutsi Tecer
VAN (2)
Nihat Berker

Vehbi Bilgin

Zühtü Durukan

Ahmet Hamdi Dikmen

Amiral Fahri Engin

Dr. Osman Şevki Uludağ

Sabiha Erbay

Mahmut Allıoğlu

Nail Öztuzcıı

Yusuf Duygu Karslıoğlu

KÜTAHYA (2)
Salâhattin Kutman
Hâmid Pekcan
MALATYA (6)
Emrullah Barkan
Nasuhi Baydar

SEYHAN (3)
Damar Arıkoğlu

Münip Boya
YOZGAD (3)

Salim Korkmaz
ZONGULDAK (4)

Gl. Naci Eldeniz

Dr. Rebii Barkın

Şemsa İşcen

Yusuf Ziya Özençi
Şeref Tansan
Rifat Vardar»
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Aday Gösterildiği Halde Seçilemeyenler

84

(<

Aşağıdaki 68 zat ise C.H.P. tarafından Milletvekilliğine aday gösterilmiş
olmakla beraber seçimde kazanamamışlardır.
AFYON KARAHİSAR (8)
Kemal Askor
(Yeni
Ali Çetinkaya
İsmail Devletkuşu
(Yeni
Mahir Erkmen
(Yeni
Necip Etemoğlu
(Yeni
Fahrettin Kiper
(Yeni
Dr. Ahmet Selgil
Ali Taşkapılı
BURDUR (1)
Mehmet Sanlı
ÇANAKKALE (6)
Sabahattin Batu
Tevfık Bıyıklıoğlu
(Yeni
Halil Dilmaç
(Yeni
Reşat Nuri Güntekin
Atıf Kamçıl
Raşit Usumi
(Yeni
DENİZLİ (1)
Fahri Akçakoca
(Yeni
EDİRNE (3)
Salim Gündüz
Mazhar Müfıd Kansu
Fatma Memik
ESKİŞEHİR (5)
İzzet Arukan
Mustafa İsmet Çamoğlu
(Yeni
Pertev Duru
(Yeni
Mustafa Karamursal
(Yeni
Numan Kuaç
(Yeni
İÇEL (7)
M. Süreyla Anamur
Turhan Cemal Beriker
Şükrü Berkan
(Yeni
Mahmut Develi
(Yeni
Ferid Celâl Güven
Mitat Toroğlu
(Yeni
Muvaffak Ungur
(Yeni
İSTANBUL (18)
Bican Bağcıoğlu
(Yeni
Gl. Refet Bele

aday)
aday)
aday)
aday)
aday)

aday)
aday)

aday)
aday)

aday)
aday)
aday)
aday)

aday)
aday)
aday)
aday)
aday)

Süreyya Biral
Yahya Kemal Beyatlı
Avram Galanti Bodrumlu
Safiye Hüseyin Elbu
Nakiye Elgün
Ahmed Şükrü Esmer
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Ferit Hamal
Lâsko Kalodis
Ziya Karamursal
Kukulis
Şükrü Âli Öğel
Ali Rana Tarhan
Berç Türker
Muhittin Üstündağ
Hilmi Uyguner
KASTAMONU (1)
Hacer Dicle
KAYSERİ (3)
Nazmi Toker
Cafer Tüzel
Feyzullah Karakimseli
KÜTAHYA (7)
Besim Atalay
Dr. Ali Süha Delilbaş
Muhlis Erkmen
Alâettin Tiritoğlu
Arif Saner
Emin Toktar
Vedit Uzgören
MARAŞ (1)
Abdülkadir Aksüyek
MUĞLA (4)
Orgeneral İzzettin Çalışlar
Cemal Karamuğla
Hüsnü Kitapçı
Hilmi Develi
SİNOB (3)
İbrahim Kemal Baybura
Şükrü Olgunsoy
Muhit Tümerkan

(Yeni aday)

(Yeni aday)

(Yeni aday)
(Yeni aday)

(Yeni aday)
(Yeni aday)

(Yeni aday)

(Yeni aday)

(Yeni aday)

(Yeni aday)
(Yeni aday)
(Yeni aday)
(Yeni aday) »
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Milletvekillerinin Soy adların a Göre Tasnifi
A (71)
Abadan
Abasıyanık
Adal
Adalan
Adato
Adıvar
Ağabeyoğlu
Ağan
Ağaoğullan
Ağca
Ağralı
Akalın
Akan
Akaygen
Akgöl
Akgüç
Akın
Akkaya
Akkerman
Akkor
Akpınar
Aksal
Aksoley
Aksoy
Aksoy
Aksoy
Aksu
Aksu
Aktan
Akyazı
Alakant
Alataş
Aldoğan
Alevli

(Yavuz)
(Ahmet Faik)
(Hasan Şükrü)
(Şevket)
(Salamon)
(Dr. Adnan)
(Abdi)
(Osman)
(Mehmet Edip)
(Ziya)
(Fuad)
(Muzaffer)
(Atalay)
(Enis)
(Eyüp Sabri)
(Atıf)
(Zühtü)
(Münir)
(Naki Cevad)
(Neşet)
(Muzaffer)
(İsmail Rüştü)
(Mebrure)
(Numan)
(Ömer Asım)
(Lûtfi)
(Niyazi)
(Cenap)
(Müştak)
(Şevket)
(Yunus Muammer)
(Dr. Hulusi)
(Gl. Sadık)
(Cemil)

Alpaslan

(Ahmet)

Eskişehir
Kocaeli
Bolu
İzmir
İstanbul
İstanbul
Balıkesir
Urfa
Edirne
Erzincan
Elâzığ
Kastamonu
Urfa
İstanbul
Erzurum
Bursa
Kırklareli
Giresun
Ankara
Aydın
Balıkesir
Kocaeli
Ankara
Antalya
Gazianteb
Sinob
Antalya
Kocaeli
Ağrı
Ordu
Manisa
Konya
Afyon Karahiser
Gazianteb
Ağrı

Alpaya

(İrfan Ferid)

Mardin

Not.: Mareşal Fevzi Çakmak İstanbul ve Kastamonu, Refik Koraltan İçel ve İstanbul ve Yusuf
Kemal Tengirşenk İstanbul ve Sinob Milletvekillerine seçildiklerinden, Milletvekilleri
Seçim
Kanunu gereğince, Mareşal Fevzi Çakmak İstanbul'u, Refik Koraltan İçel'i ve Yusuf Kemal
Tengirşenk Sinob seçim çevrelerini tercih eylediklerinden 2 İstanbul ve 1 Kastamonu Milletvekilliği
açık olduğundan bu ve bunu kovalıyan cetvellerde 462 'şer ad vardır.
86 a.g.e., 821-831. ss.
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AIpman
Alpsar
Alptoğan
Altan
Altan
Altay
Altuğ
Apak [*]
Apaydın
Arat
Arıkan
Anman
Arkan
Arkant
Arkayın
Arpacı
Arsal
Arseven
Artunkal
Arvas
Arslan
Aşkar
Ataç
Ataç
Atalay
Atalay
Atay
Atlı
Atlıoğlu
Avgın
Ayaşlı
Aydar
Aydm
Aydınlı
Aykaç

Aydın
Çorum
Kastamonu
Balıkesir
Konya
Burdur
Erzurum
Tekirdağ
Kayseri
Yozgad
Erzincan
İzmir
Çankırı
Yozgad
Aydın
Elâzığ
Bursa
Giresun
Manisa
Van
İçel
Afyon Karahisar
Gümüşane
Tekirdağ
Çorum
İçel
Ankara
Gazianteb
Ankara
Kayseri
Ankara
İsparta
Aydın
Denizli
Diyarbakır

(Gl. Refet)
(Edip)
(Gl. Abdullah)
(Esat)
(Mitat Şakir)
(Orgl. Fahrettin)
(Salim)
(Rahmi)
(Fikri)
(Celâl)
(Saffet)
(Benal Nevzat)
(Dr. Akif)
(Ziya)
(Emin)
(Mustafa)
(Sadık Tahsin)
(Celâl Esad)
(Korgl. Ali Rıza)
(İbrahim)
(Haydar)
(Mehmet)
(Hasan Fehmi)
(Emin)
(Naim)
(Halil)
(Faik Rıfkı)
(Gl. Aşir)
(Hilmi)
(Gl. Salih)
(İbrahim Rauf)
(Kâzım)
(Mitat)
(Reşad)
(Fazıl Ahmed)

B(37)
Baban
Bahadır
Balkan
Balta
Baltaeıoğlu

İstanbul
Kars
Kocaeli
Rize
Kırşehir

(Cihad)
(Mehmet)
(Fuad)
(Tahsin Bekir)
(İsmail Hakkı)

[*] Çekildiği, Kamutayın 4.IX.1946 tarihli 10 uncu Birleşiminde okundu.
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Banguoğlu
Barlas
Barutçu
Batur
Bayar
Bayizit
Bayrak
Bekata
Bekman
Belûl
Benice
Benli
Berk
B erkan
Berkman
Berksoy
Beydağı
Bilâl
Bilgen
Binal
Bingül
Birsel
Bilsel
Bleda
Bozbay
Bozca
Bozüyük
Börekçi
Budunç
Burcu
Bük
Bürge

(Tahsin)
(Cemil Said)
(Faik Ahmed)
(Suphi)
(Celâl)
(Dr. Kemali)
(Halid)
(Hıfzı Oğuz)
(Avni Refik)
(Hasan Cavid)
(Etem İzzet)
(Halil)
(Hüseyin)
(Abdurrahman M.)
(Dr. Hamdi)
(Dr. Kemal Cenap)
(Abdurrahim Ulvi)
(Fuat)
(Emin)
(Muhsin Adil)
(Hüseyin)
(Münir)
(Cemil)
(Mitat Şükrü)
(Ahmet)
(Hazim)
(Reşit)
(Raşit)
(Zehra)
(Osman Niyazi)
(Fahri)
(Dr. Fazıl Şerefetin)

Bingöl
Gazianteb
Trabzon
Sinob
İstanbul
Maraş
Ağrı
Ankara
Ankara
Rize
Siird
Kütahya
Samsun
İstanbul
Denizli
Yozgad
Malatya
Balıkesir
Aydın
Konya
Çanakkale
İzmir
Samsun
Sivas
Kütahya
Afyon Karahisar
Bilecik
Ankara
Bursa
Balıkesir
Bursa
Kocaeli

C(8)
Canbolat
Cantekin
Cebesoy
Cezaroğlu
Çilli
Coşkan
Coşkunoğlu
Cura

(Dr. Muzaffer)
(Dr. Mustafa)
(Gl. Ali Fuad)
(Ziya Ersin)
(Abdullah)
(Tahsin)
(Kâmil)
(Dr. Hüseyin Hulki)

Gazianteb
Çorum
Konya
Tekirdağ
Hatay
Kastamonu

Manisa
İzmir
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Ç(24)
Çağıl
Çağlar
Çakır
Çakır
Çakmak
Çalgüner
Çambel
Çamlıbel
Çankaya
Çarıklı
Çelen
Çelik
Çeliköz
Çeliktuğ
Çevik
Çeyrekbaşı
Çınar
Çınar
Çitakoğlu
Çoruh
Çoruk
Çubukçu
Çuhadar
Çumralı

(Münir)
(Behçet Kemal)
(Abidin)
(Hüsnü)
(Mareşal Fevzi)
(Cemil)
(Hasan Cemil)
(Faruk Nafiz)
(Mesut)
(Hacim)
(Hamdi)
(Kemal)
(Eminittin)
(Sabri)
(İsmail Hakkı)
(Lâtife Bekir)
(Ahmet Ali)
(Esat)
(Niyazi)
(Ali)
(Hilmi)
(Arif)
(Rıza)
(Sedad)

Çorum
Erzincan
Muğla
Samsun
İstanbul
Denizli
Bolu
İstanbul
Erzurum
Balıkesir
Kastamonu
Seyhan
Balıkesir
Siird
Eskişehir
İzmir
Burdur
İzmir
Çanakkale
Çoruh
Kastamonu
Ankara
Maraş
Konya

D (22)
Day
Dedeoğlu
Demir
Demirelli
Devrin
Dıblan
Dicleli
Dikmen
Dikmen
Dilemre
Dinç
Dinçer
Dizdar
Doğan
Dolunay
Dumlu
Dursunoğlu

(Sırrı)
(Bari)
(Dr. Vehbi)
(Fuad Hulusi)
(Şinasi)
(Dr. Makbule)
(Vedat)
(Sedat)
(Ali)
(Dr. Saim Ali)
(Raif)
(Hasan)
(Eşref)
(Korgl. Kemal)
(Rifat)
(Nafiz)
(Cevat)

Trabzon
Muş
Ordu
İstanbul
Zonguldak
Seyhan
Diyarbakır
İzmir
Kocaeli
Rize
Erzurum
Afyon Karahisar
Giresun
Kırklareli
Çankırı
Erzurum
Erzurum
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Duru
Durukan
Dündar
Düşünsel
Düzgören

(Aziz)
(Gl. Eyüp)
(Dr. Muhsin Faik)
(Feridun Fikri)
(Gl. Seyfı)

Bursa
Hatay
Konya
Bingöl
Mardin

E (36)
Ecer
Ecevit
Edgüer
Ege
Eken
Eker
Ekin
Ener
Erbek
Erdem
Erdem
Erdoğan
Erel
Erem
Ergenekon
Ergener
Ergin
Ergun
Ergun
Erhan
Erim
Erimçağ
Eriş
Erişirgil
Ertan
Ertem
Erten
Esen
Esenbel
Esendal
Etçioğlu [*]
Eti
Eyiboğlu
Eyidoğan
[*]

(Ferit)
(Dr. Fahri)
(Ridvan Nafiz)
(Abidin)
(Feyzi)
(İsmet)
(Cavit)
(Kasım)
(Kâmil)
(Nihat)
(Necati)
(Şevket)
(Rasim)
(Ali Rıza)

(Saim)
(İsmail)
(Nafiz)
(Emin Halim)
(Şevki)
(Ahmed Münir)
(Nihat)
(Fethi)
(Muammer)
(Emin)
(Muhtar)
(İsmail)
(Rıza)
(Ali Rıza)
(Atıf)
(Memduh Şevket)
(Pertev)
(Mehmet Sadık)
(Daniş)
(Akif)

Niğde
Kastamonu
Manisa
Denizli
Tokad
Çorum
Diyarbakır
Seyhan
Yozgad
Kırşehir
Muğla
Gümüşane
Konya
Çoruh
İçel
Zonguldak
Sivas
Ankara
Konya
Bursa
Kocaeli
Edirne
Ankara
Zonguldak
Bitlis
Manisa
Mardin

Siird
Malatya
Bilecik
Balıkesir
Malatya
Trabzon
Kars

Vefatı Kamutay'ın 20.IX. 1946 tarihli 18 inci Birleşimde okundu.
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Eymir
Ezğü

(Ahmet)
(İhsan)

Fırat
Fırat
Fırat
Feyzioğlu
Furtun

(Abdülhak)
(Dr. Hikmet)
(Naşit)
(Sait Azmi)
(Mehmet)

Amasya
Ankara

F(5)
Erzincan
Malatya
Samsun
Kayseri
Ordu

G(24)
Gedik
Gerçeker
Gerger
Germen
Gökçen
Gökdaiay
Gökmen
Göksel
Göktepe
Göle
Gölet
Gören
Gülcüoğlu
Gülek
Güllü
Günaltay
Gündeş
Gündüz
Gündüzalp
Gürel
Güreli
Gür s oy
Gürsoy
Gürsu

(Hakkı)
(Mustafa Fehmi)
(Vasfı)
(Dr. Mazhar)
(Behçet)
(Amiral Hulusi)
(Fatin)
(Temel)
(Nuri)
(Münir Hüsrev)
(Cevdet)
(Lûtfi)
(Sami)
(Kasım)
(Rifat)
(Şemsettin)
(Kâmil)
(Orgl. Asım)
(Mahmut Nedim)
(Ahmet)
(Recai)
(Dr. Ahmet İhsan)
(Rifat)
(Asım)

Kütahya
Bursa
Urfa
Aydın
Çanakkale
Ordu
Konya
Trabzon
Aydm
Erzurum
Ankara
Bolu
İzmir
Seyhan
İsparta
Sivas
Kayseri
Kütahya
Edirne
Zonguldak
Tokad
Kütahya
Niğde
Muğla

H(l)
Hatiboğlu

(Şevket Raşit)

Manisa

1(5)
İlgaz
Irmak
Işık
Işıl
Isıtan

(Hasene)
(Dr. Sadi)
(Hikmet)
(Ali Rıza)
(Rıza)

Çorum
Konya
Sivas
Trabzon
Samsun
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İ (9)
İçöz
İdil
İlter
İnan
İnankur
İncealemdaroğlu
İncedayı
İnönü
İspartalıgil

Yozgad
Maraş
Kars
İzmir
İçel
Zonguldak
Sinob
Ankara
Kütahya

(Sırrı)
(Dr. Kâmil)
(Aziz Samih)
(Atıf)
(Salih)
(Ali Rıza)
(Cevdet Kerim)
(İsmet)
(Memduh)

K(45)
Kahraman
Kalav
Kaleli
Kalfagil
Kalgay
Kamu
Kansu
Kaplan
Karabekir
Karacan
Karadeniz
Karafakıoğlu
Karagülle
Karakaya
Karaköylü
Karasioğlu
Karataş
Kazancıoğlu
Keşmir
Kırsever
Kişioğlu
Kitapçı
Kocagüney
Koçak
Koçak
Koçer
Konoz [*]
Konuk
Konuk
Koraltan
Korkut
[*] Çekildiği, Kamutay'ın

Antalya
Mardin
Gazianteb
Diyarbakır
Samsun
Erzurum
Kırklareli
Antalya
İstanbul
Kars
Trabzon
Çorum
Konya
Elâzığ)
Malatya
Çanakkale
Samsun
Çoruh
Tokad
Çanakkale
Elâzığ
Sivas
Erzurum
Erzurum
Van
Zonguldak
İstanbul
Bursa
Samsun
İçel
Antalya

(Dr. Galip)
(Abdülkadir)
(Bekir)
(Feyzi)
(Yakup)
(Kemalettin)
(Nafı Atuf)
(Rasih)
(Gl. Kâzım)
(Şerafettin)
(Raif)
(Suheyp)
(Hulki)
(Fahri)
(Mustafa Naim)
(İhsan)
(Ömer)
(Dr. Cemal)
(Halid Nazmi)
(Ali Rıza)
(Hasan)
(Kâmil)
(Gl. Vehbi)
(Şükrü)
(Muzaffer)
(Sabri)
(Vasil)
(Abdürrahman)
(Dr. Sadi)
(Refik)
(Mustafa)
14.8.1946 tarihli 3 üncü Birleşiminde

okundu.
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Korkut
Kovalı
Kök
Köken

Koksal
Koksal
Koni
Köprülü
Köprülü
Kromer
Kurdoğlu
Kurtuluş
Kurutluoğlu
Küçükağa

(Dr. M. Şerif)
(Cemal)
(Enver)
(Rahmi)
(Dr. Aziz)
(Sait)
(Osman Nuri)
(Fuad)
(Muin)
(Naim)
(Faik)
(Dr. Fahri)
(Sahir)
(Naili)

Burdur
Tokad
Sinob
İzmir
İçel

İsparta
İstanbul
İstanbul
Samsun
Zonguldak
Manisa
Rize
Kırşehir
Denizli

L(2)
Lâçin
Lâtifoğlu

(Şahin)
(Mustafa)

Afyon Karahisar
Tokad

M (7)
Mağara
Melek
Menderes
Mengi
Molaoğlu
Morkaya
Mursaloğlu

(Fethi)
(Dr. Abdurrahman)
(Adnan)
(Halid)
(Zekiye)
(Burhan Cahit)
(Hasan)

Kastamonu
Gazianteb
Kütahya
Niğde
Trabzon
İstanbul
Hatay

O (19)
Ocak
Odyak
Oğuz
Okan
Okay
Oktar
Oktay
Olgun
Onaran
Onat
Oral
Oral
Oran
Orbay
Orhon

(Osman)
(Sait)
(Ahmet)
(Amiral Şükür)
(Kâzım)
(Rüştü)
(Dr. Esad)
(İhsan)
(Halid)
(Naim Hazim)
(Hulusi)
(Cavid)
(Ekrem)
(Ziya)
(Zihni)

Diyarbakır
İzmir
Eskişehir
Kocaeli
Giresun
Van
Kars
Yozgad
Muş
Konya
Denizli
Seyhan
İzmir
Kastamonu
Kars
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Orhon
Orhon
Ortaç
Otaman

(Hamdi)
(Orhan Seyfı)
(Yusuf Ziya)
(Dr. Memduh Necdet)

Trabzon
Zonguldak
Ordu
Manisa

0(24)
Ödül
Öğütmen
Öker
Ökmen
Öktem
Öktem
Öncel
Öngören
Örgeevren
Örs
Öymen
Öz
Özalp
Özçağlar
Özçoban
Özdek
Özdemir
Özelçi
Özey
Özgen
Özsan
Özsoy
Öztarhan
Öztrak

(Şevket)
(Dr. Bahattin)
(Muttalip)
(Mümtaz)
(Mehmet)
(Haydar Rüştü)
(Kemal Cemal)
(Dr. İbrahim Tali)
(Süreyya)
(Dr. Kâmran)
(Fakihe)
(Cemil)
(Gl. Kâzım)
(Cemil)
(Kemal)
(Ömer)
(Arif)
(Dr. Cafer)
(Yaşar)
(İhsan Şerif)
(Nuri)
(Reşid)
(Hilmi)
(Fayık)

Kırklareli
Edirne
Sivas
Ankara
Edirne
İzmir
Denizli
Elâzığ
Balıkesir
İzmir
Ankara
Bursa
Balıkesir
Bolu
Afyon Karahisar
Kütahya
Bitlis
Malatya
Manisa
Kütahya
Muğla
Kayseri
Manisa
Tekirdağ

P(8)
Pars
Pek
Pekel
Peker
Perkün
Polatkan
Poroy
Potuoğlu

(Muhittin Baha)
(Sedad)
(Galib)
(Recep)
(Dr. Aziz)
(Hasan)
(Nazım)
(Abidin)

Bursa
Kocaeli
Tokad
İstanbul
Konya
Eskişehir
Tokad
Eskişehir

R(2)
Ramazanoğlu
Renda

(Dr. Celâl)
(Mustafa Abdülhalik)

İçel
Çankırı
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S (34)
Sabuncu
Sadak
Sağıroğlu
Saka
Sakaroğlu
Saraçoğlu
Sandal
Satır
Sarıalioğlu
Sazak
Seler
Seven
Sevengil
Sevüktekin
Sezer
Sılan
Sılay
Silivrili
Simer
Siren
S irer
Sirmen
Soydemir
Soyer
Soyer
Soysal
Sökmen
Sökmensüer
Sporel
Sümer
Suner
Sungur
Süer
Sürmen

(İsmail)
(Necmettin)
(Sabit)
(Hasan)
(Dr. Mitat)
(Şükrü)
(Vehbi)
(Dr. Kemal)
(Ali)
(Emin)
(Faik)
(Selim)
(Refik Ahmet)
(Gl. Kiazım)
(Dr. Zeki Mesut)
(Tevfik Fikret)
(Necmeddin Sahir)
(Ahmet Kemal)
(Dr. M. Talât)
(Celâl Sait)
(Reşat Şemsettin)
(Fuad)
(Gl. Zeki)
(İbrahim Refik)
(Razi)
(Emin)
(Tayfur)

Giresun
Sivas
Erzincan
Trabzon
Muğla
İzmir
Niğde
Seyhan
Trabzon
Eskişehir
Kayseri
Hakkâri
Tokad
Mardin
Ordu
Konya
Tunceli
İstanbul
Bursa
Bolu
Sivas
Rize
Çankırı
Niğde
Urfa
Maraş
Antalya

(Şükrü)

Gümüşane

(Zeki Rıza)
(Nurullah Esat)
(Dr. Muhlis)
(Ahmet)
(Şükrü)
(Abdurrahman)

İstanbul
Antalya
Bilecik
Yozgad
Niğde
Kars

Ş(3)
Şarlan
Satana
Şeremetli

(Hamdi)
(Abdürrezzak)
(Hilmi)

Ordu
Mardin
Balıkesir

T (31)
Tahtakılıç
Tan

(Ahmet)
(Mahmut)

Kütahya
Tunceli
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Taner
Tankut
Tanrı över
Tarakçıoğlu
Tarhan
Tarhan
Taşangil
Taşçıoğlu
Taşkıran
Tekeli
Tekelioğlu
Temelli
Tengirşenk
Tınaz
Tigrel
Tiritoğlu
Tirkeş
Torgut
Toydemir
Tör
Tugaç
Tugay
Tunca
Turan
Turgut
Türel
Türkmen
Tüzün
Tüzün

(Osman)
(Hasan Reşit)
(Hamdullah Suphi)
(Mustafa Reşid)
(Zeki)
(Nuri)
(Abdülkadir)
(Ömer)
(Tezer)
(Esat)
(Sinan)
(Tevfık)
(Yusuf Kemal)
(Gl. Naci)
(İhsan Hâmid)
(Fahrettin)
(Gl. Fikri)
(Şevket)
(Orgl. Cemil Cahit)
(Edip)
(Hüsamettin)
(Şefik)
(Dr. Cemal)
(Kemal)
(Reşid)
(Ali Rıza)
(Abdülgani)
(Atıf)
(Tahsin)

Malatya
Maraş
İstanbul
Trabzon
Amasya
Zonguldak
Malatya
Kayseri
Kars
Urfa
Seyhan
Malatya
Sinob
Ankara
Diyarbakır
Balıkesir
Sivas
Kırşehir
İstanbul
Gümüşane
Kars
Malatya
Afyon Karahisar
İsparta
Kayseri
Konya
Hatay
Çoruh
Gümüşane

U(16)
Uğur
Uluç
Uluğ
Ulus
Ulusan
Ulusoy
Uma
Umay
Uran
Uras
Uras
Us
Uslu

(İsmail Mehmed)
(Suphi Bedir)
(Şeref)
(Ahmed)
(Halis)
(Hüseyin)
(Şakir)
(Dr. Fuad)
(Hilmi)
(Esad)
(Dr. Aziz)
(Asım)
(Feyzullah)

Sivas
Hatay
Diyarbakır
Giresun
Konya
Niğde
Sivas
Kırklareli
Seyhan
Amasya
Mardin
Çoruh
Manisa
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Uybadın
Uz
Uzunçarşılı

(Cemil)
(Dr. Behçet)
(İsmail Hakkı)

Tekirdağ
Denizli
Balıkesir

Ü(3)
Ülgen

(Dr. Zihni)

Bolu

Ünen

(Nurettin)

Çanakkale

Ürkün

(Hayrullah)

Kayseri

V(2)
Varınca
Veziroğlu

(Ahmet Kemal)
(Ahmed)

Gümüşane
Afyon Karahisar

Y(20)
Yalçın
Yalçın
Yalman
Yalvaç
Yarımbıyık

(İhsan)
(Hüseyin Cahit)
(Hamdi)
(Şevki)
(Muammer)

Yavuz
Yaycıoğlu
Yegena
Yetkin
Yılmazipek

(Lûtfi)
(Abdullah)
(Ali Münif)
(Suut Kemal)
(Faik)
(İbrahim Süreyya)
(Ali Kemal)
(Mehmet Ali)
(Abidin)
(Rasim)
(Hasan Âli)
(Necdet)
(Ahmet Remzi)
(Senihi)
(Fikret)

Yiğit
Yiğitoğlu
Yörüker
Yurdakul
Yurdman
Yücel
Yücer
Yüreğir
Yürüten
Yüzatlı

Bolu
İstanbul
Ordu
İsparta
Trabzon
Siird
Maraş
Seyhan
Urfa
Bursa
Kocaeli
Amasya
Samsun
Sivas
Hatay
İzmir
Çorum
Seyhan
İstanbul
Giresun

Z(4)
Zabcı
Zaimoğlu
Zeyneloğlu
Zırh

(Mahmut Nedim)
(Dr. Galip Kenan)
(Ahmet İhsan)
(Ali)

Malatya
Giresun
Çankırı
Rize
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Milletvekillerinin Doğum Tarihlerine Göre Tasnifi
1869 Doğumlular

Mustafa Fehmi Gerçeker

Bursa

Münir Akkaya

Çorum
Erzurum

Ankara
Balıkesir
Elâzığ

Erzurum
Giresun

Aydın
Çorum
İstanbul

Ankara
Bolu
Elâzığ
Gümüşane
Kayseri
Kırklareli

İstanbul
Kocaeli

(4)

İstanbul
Yozgad

(6)

Kars
Mardin
Sivas

(7)

Aydın
Hasan Cavid Belûl
Çorum
Yusuf Kemal Tengirşenk
Kastamonu Abidin Yurdakul
Konya
1879 Doğumlular

İbrahim Rauf Ayaşlı
Hasan Cemil Çambel
Fuad Ağralı
Hasan Fehmi Ataç
Gl. Salih Avgın
Korgl. Kemal Doğan

(5)

Aziz Samih İlter
Gl. Kiazım Sevüktekin
Kâmil Kitapçı

1878 Doğumlular

Emin Arkayın
Dr. Mustafa Cantekin
Gl. Abdullah Alptoğan
Fatin Gökmen

Seyhan
Sivas

Mareşal Fevzi Çakmak
Dr. Kemal Cenap Berksoy

7 5 7 7 Doğumlular

Gl. Refet Alpman
İsmet Eker
Fuad Hulusi Demirelli

(4)

Hüseyin Cahit Yalçın
Ali Dikmen

1876 Doğumlular

Eyüp Sabri Akgöl
Celâl Esad Arseven

(1)

Ali Müfit Yegena
Mitat Şükrü Bleda

1875 Doğumlular

İhsan Ezgü
Osman Niyazi Burcu
Dr. İbrahim Tali Öngören

Kayseri

Giresun
1874 Doğumlular

Münir Çağıl
Raif Dinç

(2)

Faik Seler

1871 Doğumlular

1

Rize
Sinob
Sivas

(11)

Abdurrahim Ulvi Beydağı
Abdürrezak Satana
Hamdi Yalman
Cemil Bilsel
Sırrı İçöz

Malatya
Mardin
Ordu
Samsun
Yozgad

87 a.g.e., 832-841. ss.
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1880 Doğumlular

Orgl. Fahrettin Altay
Ahmed Münir Erhan
Ali Rıza Kırsever
Hasan Kişioğlu
Nafiz Dumlu
Edip Tör
Vasil Konos
Ziya Orbay

Burdur
Bursa
Çanakkale
Elâzığ
Erzurum
Gümüşane
İstanbul
Kastamonu

1881 Doğumlular

Hacim Çarıklı
Mustafa Abdülhalik Renda
Sabit Sağıroğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Gl. Aşir Atlı

Balıkesir
Çankırı
Erzincan
Erzurum
Gazianteb

Amasya
Ankara
Balıkesir
Edirne
Erzincan
Konya
Konya
Samsun

Cevdet Gölet
Rasih Kaplan
Memduh Şevket Esendal
Gl. Zeki Soydemir
Naili Küçüka
Ziya Ağca
Şevket Erdoğan

Ankara
Antalya
Bilecik
Çankırı
Denizli
Erzincan
Gümüşane

(15)

Eskişehir
Hatay
Hatay
İstanbul
İstanbul
Sivas
Tekirdağ

(14)

Orgl. Cemil Cahit Toydemir
Zihni Orhon
Fethi Mağara
Mahmud Nedim Zabcı
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Amiral Hulusi Gökdalay
Gl. Fikri Erbuğ (Tirkeş)

1884 Doğumlular

İsmet İnönü
Ankara
Ali Rıza Erem
Çoruh
Asım Us
Çoruh
Fazıl Ahmed Aykaç
Diyarbakır
Celâl Bayar
İstanbul
Abdurrahman Münip Berkan İstanbul
Osman Nuri Koni
İstanbul

İstanbul
İzmir
Muş
Urfa

Emin Sazak
Gl. Eyüp Durukan
Abdülgani Türkmen
Dr. Adnan Adıvar
Gl. Kâzım Karabekir
Şemsettin Günaltay
Fayık Öztrak

1883 Doğumlular

Kocaeli
Kocaeli
Kütahya
Mardin
Rize
Siird
Tekirdağ

(9)

Enis Akaygen
Rahmi Köken
Halid Onaran
Razi Soyer

1882 Doğumlular

Esad Uras
Gl. Naci Tınaz
Gl. Kâzım Özalp
Dr. Bahattin Öğütmen
Abdülhak Fırat
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Hulusi Alataş
Ömer Karataş

(15)

İbrahim Süreyya Yiğit
Amiral Şükür Okan
Orgl. Asım Gündüz
Gl. Seyfı Düzgören
Dr. Saim Ali Dilemre
Ali Rıza Esen
Cemil Uybadın

İstanbul
Kars
Kastamonu
Malatya
Manisa
Ordu
Sivas

(14)

Reşid Özsoy
İrfan Ferid Alpaya
Halid Mengi
Hilmi Uran
Recai Güreli
Nazım Poroy
İbrahim Arvas

Kayseri
Mardin
Niğde
Seyhan
Tokad
Tokad
Van
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1885 Doğumlular

Dr. Cemal Tunca
Arif Özdemir
Muhittin Baha Pars
Atıf Tüzün
Şükrü Koçak
Haydar Aslan
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Şevket Ödül

Afyon K.
Bitlis
Bursa
Çoruh
Erzurum
İçel
İstanbul
Kırklareli

Dr. Fuad Umay
Atıf Esenbel
Necati Erdem
Asım Gürsü
Şevket Akyazı
Dr. Vehbi Demir
Hasan Saka
Celâl Arat

1886 Doğumlular

İsmail Hakkı Baltaeıoğlu
Vehbi Sandal

Kırşehir
Niğde

Aydın
Bilecik
Çorum
Erzurum
Gümüşane
İzmir
Kars
Kayseri

Afyon K.
Ağn
Balıkesir
Balıkesir
Bolu
Erzincan

Aydın
Aydın
Çankırı
Giresun
Gümüşane
Hatay
İçel
Kars

Sivas

(15)

Kocaeli
Konya
Mardin
Samsun
Tekirdağ
Van
Zonguldak

(11)

Kâzım Aydar
Recep Peker
Hilmi Çoruk
Halis Ulusan
Ali Zırh

1889 Doğumlular

Neşet Akkor
Nuri Göktepe
Dr. Akif Arkan
Eşref Dizdar
Tahsin Tüzün
Rasim Yurdman
Refik Koraltan
Hüsamettin Tugaç

(S)

Fuad Balkan
Dr. Muhsin Faik Dündar
Rıza Erten
Yakup Kalgay
Rahmi Apak
Rüştü Oktar
Nuri Tarhan

1888 Doğumlular

Gl. Sadık Aldoğan
Ahmet Alpaslan
Süreyya Orgeevren
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Lûtfi Gören
Saffet Ankan

Kırklareli
Malatya
Muğla
Muğla
Ordu
Ordu
Trabzon
Yozgad

Şakir Uma

1887 Doğumlular

Dr. Mazhar Germen
Dr. Muhlis Suner
Süheyp Karafakılıoğlu
Mesut Çankaya
Ahmet Kemal Varınca
Şükrü Saraçoğlu
Dr. Esad Oktay
Ömer Taşçıoğlu

(16)

İsparta
İstanbul
Kastamonu
Konya
Rize

(15)

Sait Azmi Feyzioğlu
Dr. Fazıl Şerefettin Bürge
Şevki Ergun
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Yaşar Özey
Sırrı Day

Kayseri
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Manisa
Trabzon
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1890 Doğumlular

Numan Aksoy
İhsan Hâmit Tiğrel
Münir Hüsrev Göle
İsmail Hakkı Çevik
Abidin Potuoğlu
Fuad Köprülü
Ekrem Oran
Haydar Rüştü Öktem

Aydın
Bursa
Edime
Giresun
Gümüşane
Kars

Ağrı
Ağrı
Ankara
Ankara
Antalya
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Bingöl
Bolu
Bursa
Çanakkale
Denizli
Diyarbakır
Diyarbakır
Edirne

Ankara
Antalya
Antalya
Balıkesir
Balıkesir
Denizli

Manisa
Niğde
Trabzon
Trabzon
Van
Zonguldak

(32)

Cevat Dursunoğlu
Kâzım Okay
Selim Seven
Rifat Güllü
Burhan Cahit Morkaya
Ahmet Kemal Silivrili
Şerafettin Karacan
Hamdi Çelen
Ahmet Faik Abasıyanık
Faik Kurdoğlu
Hüsnü Çakır
Muin Köprülü
Ahmet Remzi Yüregir
Ziya Ersin Cezaroğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
İsmail Ergener

1893 Doğumlular

Falih Rıfkı Atay
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
Abidin Ege

(12)

Rıdvan Nafiz Edgüer
İbrahim Refik Soyer
Temel Köksel
Muammer Yarımbıyık
Muzaffer Koçak
Emin Erişirgil

1892 Doğumlular

Müştak Aktan
Halid Bayrak
Naki Cevad Akkerman
Avni Refik Bekman
Tayfur Sökmen
Muzaffer Akpınar
Eminittin Çeliköz
Pertev Etçioğlu
Feridun Fikri Düşünsel
Dr. Zihni Ülgen
Dr. M. Talât Simer
Hüseyin Bingöl
Dr. Hamdi Berkman
Cavit Ekin
Şeref Uluğ
Mahmut Nedim Gündüzalp

Kastamonu
Kırklareli
Konya
Manisa
Sivas
Tokad
Zonguldak

Tahsin Coşkan
Antalya
Diyarbakır Nafı Atuf Kansu
Tevfık Fikret Sılay
Erzurum
İsmail Ertem
Eskişehir
Necmettin Sadak
Eskişehir
Galib Pekel
İstanbul
Orhan Seyfı Orhon
İzmir
İzmir
1891 Doğumlular

Emin Bilgen
Cemil Öz
Mehmet Edip Ağaoğulları
İsmail Sabuncu
Şükrü Sökmensüer
Mehmet Bahadır

(15)

Erzurum
Giresun
Hakkâri
İsparta
İstanbul
İstanbul
Kars
Kastamonu
Kocaeli
Manisa
Samsun
Samsun
Seyhan
Tekirdağ
Trabzon
Zonguldak

(17)

Tevfık Temelli
Hasan Reşid Tankut
Hamdi Şarlan
Sinan Tekelioğlu
Nazif Ergin
Muttalip Öker

Malatya
Maraş
Ordu
Seyhan
Sivas
Sivas
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Dr. Behçet Uz
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Mustafa Naim Karaköylü

Denizli
İzmir
Malatya

1894 Doğumlular

Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Salamon Adato
Senihi Yürüten
Esat Çınar
Dr. Hikmet Fırat
Rifat Gürsoy
Mehmet Furtun
Yusuf Ziya Ortaç
Dr. Zeki Mesut Sezer

Amasya
Amasya
İstanbul
İstanbul
İzmir
Malatya
Niğde
Ordu
Ordu
Ordu

Ankara
Ankara
Aydın
Burdur
Bursa
Erzurum
İçel
İzmir

Bursa
Denizli
Gazianteb
Giresun
İçel
İsparta
Kastamonu

Bursa
İsparta
Samsun
Samsun
Sinob
Sinob
Trabzon
Yozgad
Yozgad

(15)

Akif Eyidoğan
Mehmet Sadık Eti
Dr. Memduh Necdet Otaman
Ferit Ecer
Naşit Fırat
İsmail Mehmed Uğur
Raif Karadeniz

1896 Doğumlular

Zehra Budunç
Hulusi Oral
Dr. Abdurrahman Melek
Fikret Yüzatlı
Dr. Celâl Ramazanoğlu
Kemal Turan
Dr. Fahri Ecevit

(19)

Faik Yılmazipek
Şevki Yalvaç
Dr. Sadi Konuk
Mehmed Ali Yörüker
Lûtfi Aksoy
Cevdet Kerim İncedayı
Faik Ahmed Barutçu
Ahmet Sungur
Kâmil Erbek

1895 Doğumlular

Hilmi Atlıoğlu
Mümtaz Ökmen
Mitat Aydın
Dr. M. Şerif Korkut
Aziz Duru
Salim Altuğ
Dr. Aziz Koksal
Atıf İnan

Trabzon
Zonguldak

Daniş Eyiboğlu
Ahmet Güreli

Kars
Malatya
Manisa
Niğde
Samsun
Sivas
Trabzon

(14)

Nihat Erdem
Hakkı Gedik
Dr. Cafer Özelçi
Osman Taner
Feyzi Eken
Necmeddin Sahir Sılan
Esat Tekeli

Kırşehir
Kütahya
Malatya
Malatya
Tokad
Tunceli
Urfa

-

1897 Doğumlular

Muammer Eriş
Esat Altan
Fahri Bük
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Necdet Yücer
Mehmet Öktem
Ahmed Ulus

Ankara
Balıkesir
Bursa
Çoruh
Çorum
Edirne
Giresun

(14)

Faruk Nafiz Çamlıbel
Münir Birsel
Hasan Ali Yücel
Sedad Pek
Halid Nezmi Keşmir
Ali Rıza Işıl
Ziya Arkant

İstanbul
İzmir
İzmir
Kocaeli
Tokad
Trabzon
Yozgad
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1898 Doğumlular

Zeki Rıza Sporel
Halil Benli
Ömer Özdek

İstanbul
Kütahya
Kütahya

Şevket Raşit Hatipoğlu
Hikmet Işık

1899 Doğumlular

Mustafa Korkut
Nurullah Esat Sümer
Cemil Özçağlar
İhsan Yalçın
Mustafa Arpacı
Ömer Asım Aksoy
Saim Ergenekon

Antalya
Antalya
Bolu
Bolu
Elâzığ
Gazianteb
İçel

Afyon K.
Ankara
Ankara
Bursa
Çanakkale
Gazianteb
Hatay
Kastamonu

Şahin Lâçin
Ahmed Veziroğlu
Ali Kemal Yiğitoğlu
Raşit Börekçi
Reşit Bozüyük
Osman Ocak
Kemalettin Kamu
Cemil Alevli
Halil Atalay

Afyon K.
Afyon K.
Amasya
Ankara
Bilecik
Diyarbakır
Erzurum
Gaziantep
İçel

Ankara
Balıkesir
Çorum
Çorum
Elâzığ
Giresun

(15)

Kayseri
Kayseri
Kırklareli
Konya
Maraş
Niğde
Seyhan

(17)

Şevket Adalan
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Mitat Şakir Altan
Ahmet Bozbay
Dr. Aziz Uras
Sabri Çeliktuğ
Ali Sarıalioğlu
Naim Kromer

1902 Doğumlular

Mebrure Aksoley
Abdi Ağabeyoğlu
Edip Alpsar
Hasene İlgaz
Fahri Karakaya
Dr. Galip Kenan Zaimoğlu

İzmir
Kırşehir
Konya
Konya
Kütahya
Rize

Reşit Turgut
Haynıllah Ürkün
Zühtü Akın
Dr. Aziz Perkün
Dr. Kâmil İdil
Şükrü Süer
Kasım Ener

1901 Doğumlular

Manisa
Sivas

(13)

Dr. Kâmran Örs
Şevket Torgut
Rasim Erel
Ali Riza Türel
Adnan Menderes
Fuad Sirmen

1900 Doğumlular

Mehmet Aşkar
Emin Halim Ergun
Fakihe Öymen
Atıf Akgüç
Behçet Gökçen
Bekir Kaleli
Suphi Bedir Uluç
Muzaffer Akalın

(5)

İzmir
İzmir
Konya
Kütahya
Mardin
Siird
Trabzon
Zonguldak

(12)

Sadık Tahsin Arsal
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
Memduh İspartalıgil
Abidin Çakır
Tahsin Bekir Balta
Emin Ataç

Bursa
Çankırı
Kütahya
Muğla
Rize
Tekirdağ
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1903 Doğumlular

Arif Çubukçu
Fuat Bilal
Hasan Mursaloğlu
Benal Nevzat Anman
Sait Odyak
Tezer Taşkıran
İhsan Şerif Özgen

Ankara
Balıkesir
Hatay
İzmir
İzmir
Kars
Kütahya

Abdülkadir Taşangil
Dr. Kemali Bayizit
Hüseyin Ulusoy
Etem İzzet Benice
Reşat Şemsettin S irer
Refik Ahmet Sevengil
Suut Kemal Yetkin

1904 Doğumlular

Tahsin Banguoğlu
Rifat Dolunay
Fethi Erimçağ
Salih İnankur
Scded Çumralı
Dr. Sadi Irmak

Bingöl
Çankırı
Edirne
İçel
Konya
Konya

Eskişehir
Gazianteb
İzmir
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa

Celâl Sait Siren
Nurettin Ünen
Naim Atalay
Kemal Cemal Öncel
Abdullah Çilli
Emin Soysal

Bolu
Çanakkale
Çorum
Denizli
Hatay
Maraş

Ali Çoruh
Cemil Çalgüner
Dr. Muzaffer Canbolat

Çoruh
Denizli
Gazianteb

Maraş
Muğla
Samsun
Seyhan
Sinob
Urfa
Zonguldak
Zonguldak

(11)

Bari Dedeoğlu
Kasım Gülek
Rıza Isıtan
Lûtfi Yavuz
Cemal Kovalı

1907 Doğumlular

Manisa
Seyhan
Sinob
Tokad
Urfa

(16)

Abdullah Yaycıoğlu
Nuri Özsan
Hüseyin Berk
Kemal Çelik
Enver Kök
Osman Ağan
Şinasi Devrin
Ali Rıza İncealemdaroğlu

1906 Doğumlular

Malatya
Maraş
Niğde
Siird
Sivas
Tokad
Urfa

(11)

Yunus Muammer Alakant
Cavid Oral
Suphi Batur
Mustafa Lâtifoğlu
Vasfı Gerger

1905 Doğumlular

Yavuz Abadan
Cemil Said Barlas
Sami Gülcüoğlu
Fikri Apaydın
Cenap Aksu
Muhsin Adil Binal
Şefik Tugay
Feyzullah Uslu

(14)

Muş
Seyhan
Samsun
Siird
Tokad

(6)

Sedat Dikmen
Abdurrahman Sürmen
Kâmil Coşkunoğlu

İzmir
Kars
Manisa

734

TBMM KUTUPHANESI

1908 Doğumlular

Kemal Özçoban
Hasan Şükrü Adal
Ahmet Ali Çınar

Afyon K.
Bolu
Burdur

Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Kemal Çağlar
Rıza Çuhadar

1909 Doğumlular

Ahmet Tahtakılıç
Hilmi Öztarhan

Kütahya
Manisa

Hıfzı Oğuz Bekata
Cihad Baban
İsmail Rüştü Aksal
Abdülkadir Kalav

Ankara
İstanbul
Kocaeli
Mardin

Kırşehir
Trabzon
Yozgad

(7)

Seyhan
Trabzon
Tunceli

(7)

Kocaeli
Muğla
Rize

Bitlis
Nihat Erim
Diyarbakır Dr. Mitat Sakaroğlu
Eskişehir
Dr. Fahri Kurtuluş
Kayseri
1913 Doğumlular

Hazim Bozca
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy

(7)

Dr. Kemal Satır
Zekiye Molaoğlu
Mahmut Tan

1912 Doğumlular

Muhtar Ertan
Vedat Dicleli
Ahmet Oğuz
Kâmil Gündeş

Zonguldak

Afyon K.
Sahir Kurutluoğlu
Denizli
Hamdi Orhon
Diyarbakır İhsan Olgun
İsparta
1911 Doğumlular

Afyon K.
Kütahya

(4)

(1)

İhsan Karasioğlu

Çanakkale
1915 Doğumlu

(1)

Eskişehir

Hasan Polatkan
1916 Doğumlu

Abdürrahman Konuk

Seyhan
Urfa

Dr. Makbule Dıblan
Atalay Akan

1914 Doğumlu

Çanakkale
Erzincan
Maraş

(3)

Sabri Koçer

1910 Doğumlular

Hasan Dinçer
Reşad Aydınlı
Feyzi Kalfagil
Sait Koksal

(6)

(1)

Bursa
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Milletvekillerinin Eğitim-Öğretim ve Meslek Durumlarına Göre Tasnifi
!

Adliye

Meslek

Okulu

(1)

Reşit Turgut

Kayseri
Darüşşafaka

(1)

Ali Dikmen

Kocaeli
Deniz Harb Okulu

Amiral Şükür Okan
Şevket Akyazı

Kocaeli
Ordu
Deniz

(3)

Amiral Hulusi Gökdalay

Ticaret Okulu

(1)

Etem İzzet Benice

Siird
Diş Tabibi

Zeki Tarhan
Fuat Bilal

Amasya
Balıkesir
Eczacı

Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar

Balıkesir
Balıkesir
Ecole libre des sciences

(4)

Behçet Gökçen
Saim Ergenekon

Çanakkale
İçel

(4)

Abdurrahman Sürmen
İhsan Şerif Özgen
Politique

Fazıl Ahmet Aykaç

et moral

Kars
Kütahya

(1)

Diyarbakır
Harb Akademisi

Gl. Sadık Aldoğan
İsmet İnönü
Gl. Naci Tınaz
Gl. Kâzım Özalp
Hasan Cemil Çambel
Orgl. Fahrettin Altay
Gl. Zeki Soydemir
Ali Rıza Erem
Saffet Arıkan
Şükrü Koçak

Ordu

Afyon K.
Ankara
Ankara
Balıkesir
Bolu
Burdur
Çankırı
Çoruh
Erzincan
Erzurum

(28)

Recep Peker
Aziz Samih İlter
Şerefettin Karacan
Hüsamettin Tugaç
Gl. Abdullah Alptoğan
Gl. Ali Fuat Cebesoy
Orgl. Asım Gündüz
Mahmud Nedim Zabcı
(Fransa'da haritacılık)
Korgl. Ali Rıza Artunkal

İstanbul
Kars
Kars
Kars
Kastamonu
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa

88 a.g.e., 841-849. ss.
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Gl. Aşir Atlı
Şükrü Sökmensüer (ve Huk.)
Edip Tör
Mareşal Fevzi Çakmak
Gl. Kâzım Karabekir

Gazianteb
Gümüşane
Gümüşane
İstanbul
İstanbul
Harbokulu

Halid Bayrak
Gl. Refet Alpman
Ziya Ağca
Abdülhak Fırat (ve Hukuk)
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Celâl Esad Arseven (Siyasal
Bilgiler ve Sanayii Nefise)
Fikret Yüzatlı
Şevket Erdoğan
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
Zihni Orhon

Ağrı
Aydın
Erzincan
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Giresun
Giresun
Gümüşane
İstanbul
Kars
Hukuk

Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Kemal Özçoban
Mebrure Aksoley
İbrahim Rauf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
Emin Halim Ergun
Mümtaz Ökmen
Numan Aksoy
Osman Niyazi Burcu
Süreyya Örgeevren
Feridun Fikri Düşünsel
(ve Paris Hukuku)
Muhtar Ertan
Atıf Akgüç (ve Roma Huk.)
Sadık Tahsin Arsal
Abdürrahman Konuk (ve
Paris Hukuku)
Cemil Öz

Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antakya
Balıkesir
Balıkesir
Bingöl
Bitlis
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa

Gl. Seyfı Düzgören
Cevdet Kerim İncedayı
Rahmi Apak
Cemil Uybadın

Mardin
Sinob
Tekirdağ
Tekirdağ

(27)

Mehmet Edip Ağaoğulları
Hasan Kişioğlu
Gl. Salih Avgın
Kor. Gl. Kemal Doğan
Fuad Balkan
Atıf Esenbel
İrfan Ferid Alpaya
Gl. Kiazım Sevüktekin
Naşit Fırat
Sinan Tekelioğlu
Glb. Fikri Erbuğ-Tirkeş
Recai Güreli
Rüştü Oktar
Celâl Arat

Edirne
Elâzığ
Kayseri
Kırklareli
Kocaeli
Malatya
Mardin
Mardin
Samsun
Seyhan
Sivas
Tokad
Van
Yozgad

(99)

Ömer Asım Aksoy
Cemil Said Barlas (ve
Heidelberg Hukuk Fakültesi)
Bekir Kaleli
Eşref Dizdar (Kısmen)
Haydar Aslan
Refik Koraltan
Rifat Güllü
Kemal Turan
Salamon Adato (ve Paris
Hukuku)
Enis Akaygen
Cihad Baban
Abdürrahman Munis Berkan
(ve Paris Hukuku)
Fuad Hulusi Demirelli
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Münir Birsel

Gazianteb
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
İçel
İçel
İsparta
İsparta
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
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Muhittin Baha Pars
Münir Çağıl
Reşad Aydınlı
(ve Gazi Terbiye Enstitüsü)
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Vedat Dicleli (ve Paris Huk.)
Feyzi Kalfagil
Mahmut Nedim Gündüzalp
Fahri Karakaya
Mesut Çankaya
Yavuz Abadan(ve
Heidelberg Hukuk Fak.)
İsmail Hakkı Çevik
Nihat Erim (ve Paris Hukuku)
Mitat Şakir Altan
Sedad Çumralı
Şevki Ergun
Hulki Karagülle
Tevfik Fikret Sılay
Ali Rıza Türel (ve Yüksek
P. T. T. Okulu)
Halis Ulusan
Adnan Menderes
Ahmet Tahtakılıç
Abdurrahim Ulvi Beydağı
Mehmet Sadık Eti
Şefik Tugay
Yunus Muammer Alakant
Kâmil Coşkunoğlu
Rıdvan Nafiz Edgüer
Feyzullah Uslu
Asım Gür su
Nuri Özsan
Rifat Gürsoy
Vehbi Sandal
Hamdi Şarlan
Tahsin Bekir Balta
(ve Berlin Hukuku)

Esat Çinar
Rahmi Köken
Sait Odyak
Ekrem Oran
Denizli
Haydar Rüştü Öktem
Denizli
Hamdi Çelen
Denizli
Diyarbakır Hilmi Çoruk
Diyarbakır Fikri Apaydın
Sait Azmi Feyzioğlu
Edirne
Kâmil Gündeş
Elâzığ
Reşid Özsoy (ve Y. Ticaret)
Erzurum
Sahir Kurutluoğlu
Cenap Aksu
Eskişehir
Sedad Pek
Eskişehir
Kocaeli
Fuad Sirmen (ve Roma
Konya
Hukuku)
Konya
Ali Zırh
Konya
Cemil Bilsel
Konya
Rıza Isıtan
Konya
Kemal Çelik
Kasım Gülek (Paris Siyasî
Konya
İlimler, Kenbriç, Kolombiya
Konya
ve Berlin'den)
Kütahya
Lûtfi Aksoy (Kısmen)
Kütahya
Suphi Batur
Malatya
Yusuf Kemal Tengirşenk
Malatya
(ve Paris'ten)
Malatya
Manisa
Nâzım Poroy (ve Paris
Manisa
Hukuku)
Manisa
Faik Ahmed Barutçu
Manisa
Raif Karadeniz
Necmedin Sahir Sılan
Muğla
Muğla
Atalay Akan (ve Toulouse)
Vasfı Gerger
Niğde
Şinasi Devrin (Paris Hukuk
Niğde
ve Siyasî İlimler Okulu)
Ordu
Orhan Seyfı Orhon
Rize
Bursa
Çorum

İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kırşehir
Kocaeli
Kocaeli

Rize
Rize
Samsun
Samsun
Seyhan

Seyhan
Sinob
Sinob
Sinob
Tokad
Trabzon
Trabzon
Tunceli
Urfa
Urfa
Zonguldak
Zonguldak

İdadi (23)

Şahin Lâçin (ve Bankacılık)
Ahmet Eymir

Afyon K.
Amasya

Lûtfi Yavuz
Siird
Mitat Şükrü Bleda (Cenevre Sivas
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Emin Bilgen
Pertev Etçioğlu
Halil Atalay
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fethi Mağara (ve Medrese)
Ömer Taşçıoğlu
Mustafa Naim Karaköylü
Abdülkadir Taşangil
Abdullah Yaycıoğlu
Şükrü Süer
Sabri Çeliktuğ

Aydın
Balıkesir
İçel
İstanbul
Kastamonu
Kayseri
Malatya
Malatya
Maraş
Niğde
Siird
İlkokul

Ahmet Alpaslan
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu

Fen Tatbikat Okulu)
Abidin Yurdakul
Feyzi Eken (Kısmen)
Mustafa Lâtifoğlu
Temel Göksel
Muammer Yarımbıyık
(Kısmen Hukuk)
Muzaffer Koçak
Kâmil Erbek
Sırrı İçöz (Siyasal Bilgiler
Okulundan ehliyetnameli)

Jandarma

Okulu

Kolej

Sivas
Tunceli
Zongulda

(1)

(1)

İzmir

Sedat Dikmen
Lise

Ağrı
Ankara
Balıkesir
Bolu
Bursa
Çanakkale
Çorum
Elâzığ
İstanbul
Medrese

Rasih Kaplan (Camiülezher)
Mustafa Fehmi Gerçeker
Emin Sazak (ve hususi)
Selim Seven (ve hususi)

Yozgad

Kayseri

Faik Seler

Müştak Aktan
Hilmi Atlıoğlu
Hilmi Şeremetli
İhsan Yalçın
Faik Yılmazipek
İhsan Karasioğlu
Edip Alpsar (Almanya'da
Stutgart Ticaret Akademisi)
Mustafa Arpacı
Hamdullah Suphi Tanrıöver

Trabzon
Van
Yozgad

(6)

İsmail Mehmed Uğur
Mahmut Tan
Sabri Koçer

Ağrı
Hatay
Hatay

Sivas
Sivas
Tokad
Tokad
Trabzon

Antalya
Bursa
Eskişehir
Hakkâri

(18)

Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Atıf İnan
Halil Benli
Memduh İspartalıgil
Ferit Ecer
Hikmet Işık (ve Öğret. 0.)
Kâmil Kitapçı
İbrahim Arvas
Ziya Arkant (Kısmen Hukuk)

İzmir
İzmir
Kütahya
Kütahya
Niğde
Sivas
Sivas
Van
Yozgad

(7)

Naim Hazim Onat
Ömer Özdek
Necati Erdem
(Medresetülkuzat)

Konya
Kütahya
Muğla
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Mühendis

Raşit Börekçi
Mitat Aydın
Ahmet Ali Çınar
Behçet Kemal Çağlar
(Maden Mühendis Okulu)
Kâzım Aydar

Ankara
Aydın
Burdur
Erzincan
İsparta
Nüvap

Okulu

(9)

Şevket Torgut (Almanya'da) Kırşehir
Yakup Kalgay (Hendesei
Mülkiye)
Samsun
Urfa
Razi Soyer
Naim Kromer (Maden
Mühendisi
Zonguldak
Okulu

(1)

Erzurum

Raif Dinç
Orta Okul

Ahmet Veziroğlu
Arif Çubukçu
Mustafa Korkut
Lûtfi Gören
Zehra Budunç
Rifat Dolunay
Ali Çoruh
Fethi Erimçağ
Mehmet Öktem
Abidin Potuoğlu
Ahmed Ulus
Abdülgani Türkmen
Rasim Yurdman (ve Özel
Hukuk)
Senihi Yürüten
Sami Gülcüoğlu
Mehmet Bahadır
Haynıllah Ürkün
Zühtü Akın

Afyon K.
Ankara
Antalya
Bolu
Bursa
Çankırı
Çoruh
Edirne
Edirne
Eskişehir
Giresun
Hatay
Hatay
İstanbul
İzmir
Kars
Kayseri
Kırklareli
Öğretmen

Niyazi Aksu (ve Almanya'da)
Hasene İlgaz
Osman Ocak (ve Darülfünun
dan ehliyetnameli).
Kemalettin Kamu (Paris
Ulûmu Siyasiye Okulu).
Salih İnankur
Emin Soysal (Gazi Terbiye
Enstitüsü)

(37)

Rasim Erel
Ahmet Bozbay
Osman Taner
Tevfik Temelli
İsmail Ertem (ve Özel)
Rıza Çuhadar (ve Özel)
Abdülkadir Kalav
Abidin Çakır
Halid Mengi
Mehmet Furtun
Hasan Cavid Belûl
Ömer Karataş
Şakir Uma
Ali Rıza Işıl
Ali Sarıalioğlu
Osman Ağan
İsmail Ergener
Ali Rıza İncealemderaoğlu
Nuri Tarhan
Okulu

Samsun
Sivas
Trabzon
Trabzon
Urfa
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak

(13)

Hüseyin Ulusoy
Hamdi Yalman
Ahmet Remzi Yüreğir
Diyarbakır Şemsettin Günaltay (ve
Lausan)
Erzurum
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
İçel
Emin Ataç
Ahmet Gürel
Maraş
Antalya
Çorum

Konya
Kütahya
Malatya
Malatya
Manisa
Maraş
Mardin
Muğla
Niğde
Ordu
Rize

Niğde
Ordu
Seyhan
Sivas
Trabzon
Tekirdağ
Zonguldak
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Özel

Tayfur Sökmen
Memdun Şevket Esendal
Hüseyin Bingöl
Ali Rıza Kırsever
Sabit Sağıroğlu
Hasan Fehmi Ataç
Suphi Bedir Uluç

Antalya
Bilecik
Çanakkale
Çanakkale
Erzincan
Gümüşane
Hatay
Rüştiye

Mehmet Aşkar
Emin Arkayın
Arif Özdemir
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
İsmet Eker (ve Medrese)

Afyon K.
Aydın
Bitlis
Çankırı
Çorum
Siyasal

Esad Uras
İhsan Ezgü
Cevdet Gölet
Neşet Akkor (ve Hukuk)
Hacim Çarıklı
Fahrettin Tiritoğlu
Hasan Şükrü Adal
Celâl Sait Siren
Ahmet Münir Erhan
Mustafa Abdülhalik Renda
Atıf Tüzün
Asım Us
Süheyp Karafakıoğlu
Cavit Ekin
İhsan Hâmit Tigrel
Şeref Uluğ
Fuad Ağralı
Münir Hüsrev Göle
Hasan Polatkan
Münir Akkaya
Kâzım Okay
Ahmet Kemal Varınca
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
Burhan Cahit Morkaya
Hüseyin Cahit Yalçın

(13)

Celâl Bayar
Şevket Ödül
Halid Onaran
Yusuf Ziya Ortaç
Refik Ahmet Sevengil
Daniş Eyiboğlu

(10)

İstanbul
Ahmet Kemal Silivrili
Abdürrezak Satana (ve Hu.) Mardin
Bari Dedeoğlu
Muş
Samsun
Hüseyin Berk
Samsun
Muin Köprülü

Bilgiler

Amasya
Ankara
Ankara
Aydın
Balıkesir
Balıkesir
Bolu
Bolu
Bursa
Çankırı
Çoruh
Çoruh
Çorum
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Elâzığ
Erzurum
Eskişehir
Giresun
Giresun
Gümüşane
İsparta
İsparta
İstanbul
İstanbul

İstanbul
Kırklareli
Muş
Ordu
Tokad
Trabzon

(52)

Şevket Adalan
Şükrü Saraçoğlu (ve Cenev.)
Akif Eyidoğan
Muzaffer Akalın
Ziya Orbay
Nafı Atuf Kansu
İsmail Rüştü Aksal
İbrahim Süreyya Yiğit
Faik Kurdoğlu (ve Brüksel)
Hasan Reşid Tankut
Mehmet Ali Yürüker
Hüsnü Çakır
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
Nazif Ergin
Muttalip Öker
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık Öztrak
Halid Nazmi Keşmir
Galib Pekel
Sırrı Day
Hamdi Orhon
Hasan Saka
Esat Tekeli
İhsan Olgun
Emin Erişirgil

İzmir
İzmir
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kırklareli
Kocaeli
Kocaeli
Manisa
Maraş
Samsun
Samsun
Seyhan
Seyhan
Sivas
Sivas
Tekirdağ
Tekirdağ
Tokad
Tokad
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Urfa
Yozgad
Zonguldak
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Tarım Okulu

Nuri Göktepe

(13)

Reşit Bozüyük

Aydın
Bilecik

Yaşar Özey (Halkalı)

Aziz Duru

Bursa

Hilmi Öztarhan (ve Fransa.) Manisa

Naim Atalay

Çorum

Rıza Erten (Tarım ve
Mardin

Fransa'da)

Abidin Ege (ve Almanya'da) Denizli
Denizli
Kemal Cemal Öncel

Manisa

Kasım Ener (Tarım Vürten.) Seyhan

Kastamonu Cavid Oral (ve Almanya'da

Tahsin Coşkan

ve Siyasî Bilgiler Okulu)

Şevket Raşit Hatiboğlu (Leip. Manisa

Seyhan

Tıp (46)

Dr. Cemal Tunca

Afyon K.

Dr. Esad Oktay (Moskova)

Kars

Dr. Galip Kahraman

Antalya

Dr. Fahri Ecevit

Kastamonu

Dr. Mazhar Germen

Aydın
Bilecik

Dr. Fuad Umay
Dr. Fazıl Şerefettin Bürge

Kırklareli

Dr. Muhlis Suner
Dr. Zihni Ülgen

Bolu

Dr. Hulusi Alataş

Konya

Dr. M. Şerif Korkut

Burdur

Dr. Muhsin Faik Dündar

Konya

Kocaeli

Dr. M. Talât Simer

Bursa

Dr. Aziz Perkün

Konya

Dr. Cemal Kazancıoğlu

Çoruh

Dr. Ahmet İhsan Gürsoy

Kütahya

Dr. Akif Arkan

Çankırı

Dr. Hikmet Fırat

Malatya

Dr. Mustafa Cantekin
Dr. Hamdi Berkman

Çorum
Denizli

Dr. Cafer Özelçi
Malatya
Dr. Memduh Necdet Otaman Manisa

Dr. Behçet Uz
Dr. Bahattin Öğütmen

Denizli

Dr. Kemali Bayizit

Maraş

Edime
Elâzığ

Dr. Kâmil İdil (ve Ameri.)

Maraş

Dr. İbrahim Tali Öngören
Dr. Muzaffer Canbolat

Gazianteb

Dr. Aziz Uras ve Avrupa'da
Elektroteknik)
Mardin

Dr. Abdürrahman Melek

Gazianteb

Dr. Mitat Sakaroğlu

Muğla

Dr. Vehbi Demir

Ordu

Dr. Galip Kenan Zaimoğlu
(ve Almanya'da)

Giresun

Dr. Zeki Mesut Sezer

Ordu

Dr. Aziz Koksal

İçel

Dr. Saim Ali Dilemre

Rize

Dr. Celâl Ramazanoğlu

İçel

Dr. Fahri Kurtuluş

Rize

Dr. Adnan Adıvar

İstanbul

Dr. Sadi Konuk

Samsun

Dr. Vasil Konos (Paris ve A.) İstanbul

Dr. Makbule Dıblan

Seyhan

Dr. Hüseyin Hulki Cura

İzmir

Dr. Kemal Satır

Seyhan

Dr. Kâmran Örs

İzmir

Dr. Kemal Cenap Berksoy

Yozgad

Topçu Mühendis

Gl. Eyüp Durukan

Okulu

(1)

Hatay
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Üniversite

Falih Rıfkı Atay (Edebiyat)
Avni Refik Bekman (Berlin
Felsefe Doktoru)
Muammer Eriş (Riyaziye)
Fakihe Öymen (Coğrafya)
Nurullah Esat Sümer (Berlin,
Frankfurt ve Hukuk)
Esat Altan
Eminittin Çeliköz (Felsefe)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
(Edebiyat)
Tahsin Banguoğlu
(Edebiyat ve Almanya'da)
Muhsin Adil Binal (Tabiiye
ve Fransa'da)
Fatin Gökmen
(Fen ve Medrese)
Dr. Sadi Irmak (Berlin)
İbrahim Refik Soyer
(Dil, Tarih ve Coğ.

Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Bingöl
Konya
Konya
Konya

(28)

Cemil Özçağlar (Fen Fak.) Bolu
Niyazi Çıtakoğlu (Viyana'da)Çanakkale
Nurettin Ünen (Dil Ta. Coğ.) Çanakkale
Necdet Yücer (Lâyipzig'de) Çorum
Cemil Çalgüner (Almanya.) Denizli
Cevat Dursunoğlu (Felsefe
Erzurum
Almanya'da)
Eskişehir
Ahmet Oğuz (Berlin)
Benal Nevzat Anman (Sor.) İzmir
Hasan Âli Yücel (Y. Öğ. 0.) İzmir
Tezer Taşkıran (Edebiyat)
Kars
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Kırşehir
(Tabiiye)
Sivas
Necmettin Sadak (Lion)
Reşta Şemsettin Sirer
Sivas
(Edebiyat
Trabzon
Zekiye Molaoğlu (Fen)
Suut Kemal Yetkin
Urfa
(Edebiyat Rennes)

Niğde
Veteriner

Naki Cevat Akkerman
Tahsin Tüzün
Zeki Rıza Sporel

Ankara
Gümüşane
İstanbul
Yüksek Orman

Ali Kemal Yiğitoğlu
(ve Dresden De)
Fahri Bük (ve Fransa'da)

Amasya
Bursa
Yüksek

Ahmet Faik Abasıyanık
Ali Rıza Esen

Okulu

Yüksek

Enver Kök
Ahmet Sungur

Sinob
Yozgad

(2)

Nihad Erdem (Makina İnşaat
Kırşehir
Ok. Almanya'da

Ticaret Okulu

Giresun
Kütahya

Kocaeli
Siird

(4)

Teknik ve Sanat Okulu

Cemil Alevli (Y. Dokuma Sa
nayii Almanya'da ve makine) Gazianteb

İsmail Sabuncu (ve Hukuk)
Hakkı Gedik (ve İsviçre)

(5)

(3)

Cemal Kovalı

Tokad
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Milletvekillerinin Bildikleri Yabancı Dillere Göre Tasnifi
Almanca
(<

(82)

Gl. Sadık Aldoğan
Ahmet Veziroğlu (Az)
Ali Kemal Yiğitoğlu
Mebrure Aksoley
Falih Rıfkı Atay
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu (Az)
Cevdet Gölet (Az)
İsmet İnönü
Niyazi Aksu
Tayfur Sökmen (Az)
Nurullah Esat Sümer
Gl. Refet Aipman
Hilmi Şeremetli (Az)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Tahsin Banguoğlu
Hasan Cemil Çambel
Orgl. Fahrettin Altay (Az)

Afyon K.
Afyon K.
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Antalya
Aydın
Balıkesir
Balıkesir
Bingöl
Bolu
Burdur

Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
Dr. Galip Kenan Zaimoğlu
Gl. Eyüp Durukan
Refik Koraltan (Az)
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar
Cihad Baban
Mareşal Fevzi Çakmak
Fuad Hulusi Demirelli
Gl. Kâzım Karabekir
Recep Peker
Atıf İnan
Aziz Samih İlter
Dr. Esad Oktay
Tezer Taşkıran (Az)
Hüsamettin Tugaç
Nihat Erdem
Şevket Torgut

Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Hatay
İçel
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
Kars
Kars
Kars
Kars
Kırşehir
Kırşehir

Dr. M. Şerif Korkut
Fahri Bük
Niyazi Çıtakoğlu
Dr. Akif Arkan (Az)
Gl. Zeki Soydemir
Ali Rıza Erem
Dr. Cemal Kazancıoğlu (Az)
Edip Alpsar
Necdet Yücer

Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çankırı
Çoruh
Çoruh
Çorum
Çorum

Ahmet Faik Abasıyanık
Dr. Fazıl Şerefettin Bürge
Amiral Şükür Okan
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Muhsin Faik Dündar
Dr. Sadi Irmak
Orgl. Asım Gündüz
Mehmet Sadık Eti
Mahmud Nedim Zabcı

Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Malatya
Malatya

Cemil Çalgüner

Denizli

Şevket Raşit Hatiboğlu

Manisa

Abidin Ege

Denizli

Yaşar Özey

Manisa

Kemal Cemal Öncel

Denizli

Hasan Reşit Tankut

Maraş

Saffet Ankan
Cevat Dursunoğlu

Erzincan
Erzurum

Gl. Kiazım Sevüktekin
Vehbi Sandal

Mardin
Niğde

Not: Bazı Milletvekilleri

89 cug.e., 850-856.

birkaç dil bilir olduklarından

toplam, Milletvekilleri

sayısını

tutmaz.

ss.
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Yavuz Abadan
Cemil Alevli
Cemil Said Barlas
Kasım Ener
Kasım Gülek
Cavid Oral
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin S irer

Eskişehir
Gazianteb
Gazianteb
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Sivas
Sivas
Arapça

Rasih Kaplan
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Mustafa Fehmi Gerçeker
Raif Dinç
Selim Seven
Abdullah Çilli
Aldülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
Enis Akaygen
Fuad Hulusi Demirelli
Fuad Köprülü
Orgl. Cemil Cahit Toydemir

Antalya
Balıkesir
Bursa
Erzurum
Hakkâri
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Bulgarca

Korgl. Ali Rıza Artunkal

Manisa
Ermenice

Esat Uras

Amasya
Farsça

Şevket Akyazı
Tahsin Bekir Balta
Dr. Saim Ali Dilemre
Rahmi Apak
Necmeddin Sahir Sılan

Ordu
Rize
Rize
Tekirdağ
Tunceli

Celâl Arat
Dr. Kemal Cenap Berksoy
Naim Kromer

Yozgad
Yozgad
Zonguldak

(26)

Faik Seler
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
Naim Hazım Onat
Ömer Özdek (Az)
Abdurrahim Ulvi Beydağı
Hasan Reşit Tangut
Abdürrezak Satana
Dr. Aziz Uras
Necati Erdem
Şemsettin Günaltay
İbrahim Arvas
Celâl Arat

Kayseri
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Malatya
Maraş
Mardin
Mardin
Muğla
Sivas
Van
Yozgad

(2)

Galip Pekel

Tokad

(2)

Abdurrahim Ulvi Beydağı

Malatya

(19)

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Balıkesir

Hüsamettin Tugaç

Kars

Memduh Şevket Esendal
Hasan Fehmi Gerçeker

Bilecik

Fatin Gökmen

Bursa

Hulki Karagülle (Az)

Konya
Konya

İsmet Eker

Çorum

Naim Hazım Onat

Konya

Sabit Sağıroğlu
Raif Dinç

Erzincan
Erzurum

Abdurrahim Ulvi Beydağı
Necati Erdem

Malatya
Muğla

Selim Seven

Hakkâri

Şemsettin Günaltay

Sivas
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Enis Akaygen

İstanbul

Kâmil Kitapçı

Sivas

Fuad Hulusi Demirelli
Fuad Köprülü

İstanbul
İstanbul

İbrahim Arvas

Van

Fransızca

(274)

Gl. Sadık Aldoğan

Afyon K.

Ahmet Münir Erhan

Bursa

Dr. Cemal Tunca
Zeki Tarhan

Afyon K.

Abdürrahman Konuk

Bursa

Amasya

Cemil Öz (Az)

Bursa

Esad Uras
Mebrure Aksoley (Az)

Amasya

Muhittin Baha Pars

Bursa

Ankara

Dr. M. Talât Simer

Bursa

Falih Rıfkı Atay

Ankara

İhsan Karasioğlu

Çanakkale

Avni Refik Bekman

Ankara

Çankırı

Raşit Börekçi

Ankara

Dr. Akif Arkan
Mustafa Abdülhalik Renda

Arif Çubukçu (Az)

Ankara

Gl. Zeki Soydemir

Çankırı

Muammer Eriş

Ankara

Ali Rıza Erem

Cevdet Gölet

Dr. Cemal Kazancıoğlu
Atıf Tüzün

Çoruh
Çoruh

İsmet İnönü

Ankara
Ankara

Fakihe Öymen

Ankara

Asım Us

Çoruh

Gl. Naci Tınaz
Niyazi Aksu (Az)

Ankara
Antalya

Dr. Galip Kahraman

Çankırı

Çoruh

Edip Alpsar

Çorum
Çorum

Antalya

Dr. Mustafa Cantekin
Hasene İlgaz (Az)

Nurullah Esat Sümer
Neşet Akkor

Antalya
Aydın

Necdet Yücer
Dr. Hamdi Berkman

Çorum
Denizli

Gl. Refet AIpman
Mitat Aydın
Dr. Mazhar Germen

Aydın
Aydın
Aydın

Abidin Ege
Hulusi Oral
Dr. Behçet Uz

Denizli

Abdi Ağabeyoğlu

Balıkesir

Fazıl Ahmet Ay kaç

Diyarbakır

Esat Altan

Balıkesir

Vedat Dicleli

Diyarbakır

Fuat Bilal (Az)

Balıkesir

Cavit Ekin

Diyarbakır

Hacim Çarıklı

Balıkesir

İhsan Hâmit Tiğrel

Diyarbakır

Çorum

Denizli
Denizli

Eminittin Çeliköz

Balıkesir

Şeref Uluğ

Diyarbakır

Gl. Kâzım Özalp

Balıkesir

Mahmut Nedim Gündüzalp

Edirne

Hilmi Şeremetli (Az)

Balıkesir

Dr. Bahattin Öğütmen

Edirne

Fahrettin Tiritoğlu

Balıkesir

Fuad Ağralı

Elâzığ

İsmail Hakkı Uzıınçarşılı

Balıkesir

Fahri Karakaya (Az)

Elâzığ

Memduh Şevket Esendal

Bilecik

Dr. İbrahim Tali Öngören

Elâzığ

Dr. Muhlis Suner

Bilecik

Saffet Arıkan

Erzincan

Tahsin Banguoğlu

Bingöl

Behçet Kemal Çağlar

Erzincan

Feridun Fikri Düşünsel

Bingöl

Eyüp Sabri Akgöl

Erzurum

746

TBMM KUTUPHANESI

Muhtar Ertan
Arif Özdemir (Az)

Bitlis

Salim Altuğ

Erzurum

Bitlis

Cevat Dursunoğlu

Erzurum

Hasan Şükrü Adal

Bolu

Münir Hüsrev Göle

Erzurum

Hasan Cemil Çambel

Bolu

Kemalettin Kamu

Erzurum

Cemil Özçağlar

Bolu

Şükrü Koçak

Erzurum

Celâl Sait Siren

Bolu

Yavuz Abadan

Eskişehir

Dr. Zihni Ülgen

Bolu

İsmail Hakkı Çevik

Eskişehir

Orgl. Fahrettin Altay (Az)

Burdur

Eskişehir

Ahmet Ali Çınar

Burdur

Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan

Dr. M. Şerif Korkut

Burdur

Ömer Asım Aksoy

Eskişehir

Atıf Akgüç

Bursa

Cemil Said Barlas

Gazianteb

Sadık Tahsin Arsal (Az)

Bursa

Dr. Muzaffer Canbolat

Gazianteb

Fahri Bük

Bursa

Bekir Kaleli

Gazianteb

Münir Akkaya

Giresun

Dr. Abdurrahman Melek

Gazianteb

Celâl Esad Arseven

Giresun

Tezer Taşkıran

Kars

Eşref Dizdar

Giresun

Hüsamettin Tugaç

Kars

Kâzım Okay

Giresun

Muzaffer Akalın

Kastamonu

Dr. Galip Kenan Zaimoğlu

Giresun

Gl. Abdullah Alptoğan

Kastamonu

Eskişehir

Şevket Erdoğan

Gümüşane

Tahsin Coşkan

Kastamonu

Şükrü Sökmensüer

Gümüşane

Dr. Fahri Ecevit

Kastamonu

Edip Tör

Gümüşane

Fikri Apaydın (Az)

Kayseri

Ahmet Kemal Varınca

Gümüşane

Gl. Salih Avgın

Kayseri

Gl. Eyüp Durukan

Hatay

Nafi Atuf Kansu

Kırklareli

Rasim Yurdman (Az)

Hatay

Dr. Fuad Umay

Kırklareli

Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal

İçel
İçel

İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Kırşehir
Kırşehir

Kâzım Aydar

İsparta
İsparta

Rifat Güllü (Az)
Kemal Turan
Salamon Adato

İsparta

Şevket Torgut
Ahmet Faik Abasıyanık

Kocaeli
Kocaeli

İsmail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Dr. Fazıl Şerafettin Bürge

Kocaeli

Dr. Adnan Adıvar

İstanbul
İstanbul

Ali Dikmen

Kocaeli
Kocaeli

Enis Akaygen

İstanbul

Nihat Erim

Kocaeli

Cihad Baban

İstanbul

Sedad Pek

Kocaeli

Celâl Bayar

İstanbul

İbrahim Süreyya Yiğit

Kocaeli

Dr. Hulusi Alataş

Konya

Mareşal Fevzi Çakmak

İstanbul

Muhsin Adil Binal

Konya

Faruk Nafiz Çamlıbel

İstanbul

Gl. Ali Fuad Cebesoy

Konya

Fuad Hulusi Demirelli

İstanbul

Sedad Çumralı

Konya

Gl. Kâzım Karabekir

İstanbul

Dr. Muhsin Faik Dündar

Konya

Abdurrahman Mi'mip Berkan İstanbul
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Fuad Köprülü
Burhan Cahit Morkaya
Recep Peker
Hamdullah Suphi Tanrıöver

İstanbul
İstanbul
İstanbul

Konya
Konya
Konya

Şevki Ergun
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
Dr. Aziz Perkün

Konya

Ali Rıza Türel
Hakkı Gedik

Konya
Kütahya

Orgl. Asım Gündüz
Memduh İspartalıgil (Az)

Kütahya
Kütahya

İzmir
İzmir

İhsan Şerif Özgen
Ahmet Tahtakılıç

Kütahya

Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çınar

İzmir
İzmir

Abdunahim Ulvi Beydağı

Malatya

Atıf Esenbel

Malatya

Sedat Dikmen

İzmir

Mehmet Sadık Eti

Malatya

Sami Gülcüoğlu
Sait Odyak
Ekrem Oran

İzmir
İzmir
İzmir

Dr. Hikmet Fırat
Dr. Cafer Özelçi
Şefik Tugay

Malatya
Malatya

Dr. Kâmran Örs
Şükrü Saraçoğlu

İzmir
İzmir

Mahmud Nedim Zabcı
Yunus Muammer Alakant

Hasan Âli Yücel
Akif Eyidoğan
Aziz Samih İlter

İzmir

Korgl. Ali Rıza Artunkal (O.)Manisa
Kâmil Coşkunoğlu
Manisa
Rıdvan Nafiz Edgüer
Manisa

İstanbul

Orgl. C. Cahit Toy demir (Az) İstanbul
İstanbul
Hüseyin Cahit Yalçın
İzmir
Şevket Adalan
İzmir
Benal Nevzat Anman
Münir Birsel
Dr. Hüseyin Hulki Cura

Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay (Az)
Hilmi Öztarhan
Feyzullah Uslu
Dr. Kemali Bayizit
Dr. Kâmil İdil
Hasan Reşid Tankut
İrfan Ferid Alpaya

Kars
Kars
Kars
Kars
Manisa
Manisa
Maraş

Kütahya

Malatya
Malatya
Manisa

Maraş
Maraş
Mardin

Şevket Raşit Hatiboğlu
Faik Kurdoğlu
Yaşar Özey
Nazif Ergin (Az)
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Muttalip Öker

Manisa
Manisa
Manisa
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas

Gl. Seyfı Düzgören

Mardin

Necmettin Sadak

Sivas

Rıza Erten

Mardin

Reşat Şemsettin S irer

Sivas

Gl. Kiazım Sevüktekin

Mardin

Abidin Yurdakul

Sivas

Dr. Aziz Uras

Mardin

Rahmi Apak

Dr. Mitat Sakaroğlu

Muğla

Emin Ataç (Az)

Tekirdağ
Tekirdağ

Halid Onaran

Muş

Vehbi Sandal

Niğde

İbrahim Refik Soyer
Dr. Vehbi Demir

Niğde

Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık Öztrak
Cemil Uybadın

Tekirdağ
Tekirdağ

Ordu

Recai Güreli

Tokad

Yusuf Ziya Ortaç

Ordu

Halid Nazmi Keşmir

Tokad

Dr. Zeki Mesut Sezer

Ordu

Mustafa Lâtifoğlu (Az)

Tokad

Tekirdağ
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Tahsin Bekir Balta
Dr. Saim Ali Dilemre
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Dr. Şadi Konuk
Mehmet Ali Yörüker
Kasım Gülek
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır (Az)
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
Etem İzzet Benice
Ali Rıza Esen
Lûtfı Aksoy
Suphi Batur
Cevdet Kerim İncedayı
Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk
Mitat Şükrü Bleda

Rize
Rize
Rize
Rize
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Siird
Siird
Sinob
Sinob
Sinob
Sinob
Sinob
Sivas
İngilizce

Esat Uras
Muammer Eriş
İsmet İnönü
İhsan Karasioğlu
Mustafa Abdülhalik Renda
Dr. Behçet Uz (Az)
Fazıl Ahmed Aykaç
Fahri Karakaya
Dr. İbrahim Tali Öngören
Behçet Kemal Çağlar
Ömer Asım Aksoy
Dr. G. Kenan Zaimoğlu (Az)
Gl. Eyüp Durukan
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar

Galib Pekel
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
Ali Rıza Işıl (Az)
Zekiye Molaoğlu
Hasan Saka
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık (Az)
Necmeddin Sahir Sılan
Atalay Akan
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
İbrahim Arvas
Rüştü Oktar
Celâl Arat
Dr. Kemal Cenap Berksoy
Sırrı İçöz (Az)
İhsan Olgun
Ahmet Sungur
Şinasi Devrin
Orhan Seyfı Orhon

Tokad
Tokad
Tokad
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Tunceli
Urfa
Urfa
Urfa
Urfa
Van
Van
Yozgad
Yozgad
Yozgad
Yozgad
Yozgad
Zonguldak
Zonguldak

(51)

Hatay
İstanbul

Nurullah Esat Sümer
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Cenap Aksu
Dr. Fazıl Şerefettin Bürge
Amiral Şükür Okan
Adnan Menderes
Yunus Muammer Alakant
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh Necdet Otaman
Dr. Kâmil İdil
Emin Soysal
Şevket Akyazı
Tahsin Bekir Balta (Az)

Antalya
Bolu
Bolu
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kütahya
Manisa
Manisa
Manisa
Maraş
Maraş
Ordu
Rize

İstanbul

Dr. Fahri Kurtuluş (Az)

Rize

Amasya
Ankara
Ankara
Çanakkale
Çankırı
Denizli
Denizli
Elâzığ
Elâzığ
Erzincan
Gazianteb
Giresun
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Enis Akaygen
Mareşal Fevzi Çakmak
Fuad Hulusi Demirelli
hüseyin Cahit Yalçın
Münir Birsel (Az)
Sedat Dikmen
Sait Odyak
Tezer Taşkıran
İsmail Hakkı Baltaeıoğlu
Şevket Torgut
İsmail Rüştü Aksal

İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
İzmir
Kars
Kırşehir
Kırşehir
Kocaeli

Samsun
Rıza Isıtan
Seyhan
Makbule Dıblan
Seyhan
Kasım Gülek
Seyhan
Ali Münif Yegena
Yusuf Kemal Tengirşenk (A.) Sinob
Tekirdağ
Rahmi Apak
Tokad
Halid Nazmi Keşmir
Trabzon
Zekiye Molaoğlu
Zonguldak
Şinasi Devrin
Zonguldak
Naim Kromer

İtalyanca (7)
Atıf Akgüç
Aziz Duru
Hüseyin Cahit Yalçın
Tahsin Bekir Balta

Bursa
Bursa
İstanbul
Rize

Fuad Sirmen
Mitat Şükrü Bleda
Celâl Arat

Rize
Sivas
Yozgad

Kürtçe (2)
Ahmet Alpaslan

Ağrı

Abdürrezak Satana

Mardin

Latince (2)
Dr. Esad Oktay

Kars

Tahsin Bekir Balta

Rize

Rumca (10)
Ali Rıza Kırsever
Münir Akkaya
Benal Nevzat Anman
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Atıf Esenbel

Çanakkale
Giresun
İzmir
İzmir
Malatya

Mustafa Abdülhalik Renda
Hilmi Uran
Enver Kök
Recai Güreli
Sun Day

Çankırı
Seyhan
Sinob
Tokad
Trabzon

Rusça (W
Memduh Şevket Esendal
Salim Altuğ (Az)
Şükrü Koçak
Gl. Eyüp Durukan
Gl. Kâzım Karabekir
Aziz Samih İl ter

Bilecik
Erzurum
Erzurum
Hatay
İstanbul
Kars

Dr. Esad Oktay
Şevket Torgut
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Gl. Seyfı Düzgören (Az)
Rahmi Apak

Kars
Kırşehir
Manisa
Mardin
Tekirdağ
>

>
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Milletvekillerinin Uzmanlıklarına Göre Tasnifi
Adalet

Kazım Bozca
Hasan Dinçer
Kemal Özçoban
Müştak Aktan
Mebrure Aksoley
İbrahim Rauf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
Emin Halim Ergun
İhsan Ezgü
Mümtaz Ökmen
Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Neşet Akkor
Osman Niyazi Burcu
Süreyya Örgeevren
Feridun Fikri Düşünsel
Muhtar Ertan
Atıf Akgüç
Sadık Tahsin Arsal
Abdurrahman Konuk
Cemil Öz
Muhittin Baha Pars
Ali Rıza Kırseven
Münir Çağıl
Reşat Aydınlı
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Feyzi Kalfagil
Fethi Erimçağ
Fahri Karakaya
Mesut Çankaya
Rauf Dinç
Yavuz Abadan
İsmail Hakkı Çevik
Ömer Asım Aksoy
Cemil Said Barlas
Bekir Kaleli
Haydar Aslan
Refik Koraltan
Rifat Güllü

ve Hukuk

(91)

Afyon Karahisar
Afyon Karahisar
Afyon Karahisar
Ağrı (Dava vekili)
Ankara
Ankara
Ankara (ve Ekonomi ve Basın)
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya (ve İçtimaiyat)
Aydın (ve İdare)
Balıkesir
Balıkesir
Bingöl
Bitlis
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa (ve Edebiyat)
Çanakkale
Çorum
Denizli (ve Millî Eğitim)
Denizli
Denizli
Diyarbakır (ve Çiftçilik)
Edirne
Elâzığ
Erzurum
Erzurum
Eskişehir (ve Ekonomi)
Eskişehir
Gazianteb (ve Edebiyat, Dil ve Millî Eğitim)
Gazianteb (ve Ekonomi)
Gazianteb (ve Askerlik ve Ekonomi)
İçel
İçel (ve İdare)
İsparta

90 a.g.e„ 856-868. ss.
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Kemal Turan
Salamon Adato
Cihad Baban
Abdurrahman M ün ip Berkan
Fuad Hulusi Demirelli
Osman Nuri Koni
Münir Birsel
Ekrem Oran
Şükrü Saraçoğlu
Fethi Mağara
Fikri Apaydın
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşid Özsoy
Reşit Turgut
Şevket Ödül
Sahir Kurutluoğlu
Nihat Erim
Sedad Pek
Mithat Şakir Altan
Sedad Çumralı
Şevki Ergun
Hulki Karagülle
Tevfık Fikret Sılay
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
Adnan Menderes
Ömer Özdek
Abdürrahim Ulvi Beydağı
Şefik Tugay
Yunus Muammer Alakant
Kâmil Coşkunoğlu
Feyzullah Uslu
Necati Erdem
Asım Gürsu
Mehmet Nuri Özsan
Vehbi Sandal
Hamdi Şarlan
Tahsin Bekir Balta
Fuad Sirmen
Ali Zırh
Cemil Bilsel
Rıza Isıtan
Kemal Çelik
Nazım Poroy

İsparta (Basım ve Ticaret)
İstanbul
İstanbul (ve Basın)
İstanbul (Medeni Hukuk)
İstanbul (Medeni ve Ticaret Hukuku)
İstanbul
İzmir
İzmir
İzmir (ve Ekonomi)
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kırklareli (ve Çiftçi)
Kırşehir
Kocaeli (Devletler hukuku)
Kocaeli
Konya (ve Millî Eğitim)
Konya
Konya (ve İdare)
Konya
Konya
Konya
Konya (ve Tanm ve Ticaret)
Kütahya (ve Çiftçi)
Kütahya (Dâvavekili)
Malatya (ve Dil)
Malatya
Manisa (ve Ekonomi)
Manisa
Manisa
Muğla
Muğla
Muğla
Niğde (ve Ekonomi)
Ordu
Rize (ve Ekonomi ve Siyasî İlimler)
Rize
Rize (ve Ticaret)
Samsun (Devletler Hukuku)
Samsun (ve Ekonomi)
Seyhan
Tokad
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Faik Ahmet Barutçu
Raif Karadeniz
Necmeddin Sahir Sılan
Atalay Akan
Kâmil Erbek
Şinasi Devrin

Trabzon
Trabzon
Tunceli (ve İdare ve Basın)
Urfa
Yozgad
Zonguldak (ve Diplomasi)
Askerlik

Gl. Sadık Aldoğan
Halid Bayrak
İsmet İnönü
Gl. Naci Tınaz
Gl. Refet Alpman
Gl. Kâzım Özalp
Hasan Cemil Çambel
Orgl. Fahrettin Altay
Gl. Zeki Soydemir
Ali Rıza Erem
Mehmet Edip Ağaoğulları
Hasan Kişioğlu
Ziya Ağca
Saffet Arıkan
Abdülhak Fırat
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
Gl. Aşir Atlı
Fikret Yüzatlı
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Edip Tör
Gl. Eyüp Durukan
Mareşal Fevzi Çakmak
Gl. Kâzım Karabekir
Recep Peker
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
Aziz Samik İlter
Şerafettin Karacan
Zihni Orhon
Hüsamettin Tuğaç
Gl. Abdullah Alptoğan
Gl. Salih Avgın
Faik Seler

(56)

Afyon Karahisar
Ağrı
Ankara
Ankara (ve İdare)
Aydın (ve İdare)
Balıkesir
Bolu (ve Basın ve Tarih)
Burdur
Çankırı
Çoruh (ve Şimendifer)
Edirne (ve Çiftçilik ve Ticaret)
Erzincan (ve Ticaret ve Tarım)
Erzincan
Erzincan (ve Diplomasi)
Erzincan (ve Hukuk)
Erzurum
Erzurum
Erzurum (ve Çiftçi)
Erzurum
Erzurum (ve Havacılık)
Gazianteb
Giresun (ve Çiftçi)
Gümüşane (ve İdare)
Gümüşane (ve İdare ve Ekonomi)
Gümüşane
Hatay (ve Harb Sanayii)
İstanbul
İstanbul (ve Millî Eğitim ve İçtimaiyat)
İstanbul (ve İdare)
İstanbul
Kars (ve Şimendifer)
Kars (ve İdare)
Kars
Kars (ve İdare)
Kastamonu (ve İdare)
Kayseri
Kayseri (ve Jandarma)
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Korgl. Kemal Doğan
Fuad Balkan
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Orgl. Asım Gündüz
Atıf Esenbel
Mahmud Nedim Zabcı
Korgl. Ali Rıza Artunkal
İrfan Ferid Alpaya
Gl. Seyfı Düzgören
Gl. Kiazım Sevüktekin
Naşit Fırat
Sinan Tekelioğlu
Cevdet Kerim İncedayı
Gl. Fikri Erbuğ - Tirkeş
Rahmi Apak
Cemil Uybadın
Recai Güreli
Rüştü Oktar
Celâl Arat

Kırklareli
Kocaeli (ve Spor)
Konya (ve Diplomasi)
Kütahya
Malatya (ve Zootekni)
Malatya (ve Harita ve Kadastro)
Manisa
Mardin (ve Hukuk)
Mardin (ve Gümrük işleri)
Mardin
Samsun (ve Çiftçi)
Seyhan (ve Hukuk İdare ve Jandarma)
Sinob
Sivas
Tekirdağ
Tekirdağ (ve İdare)
Tokat (ve İdare)
Van
Yozgad (ve Diplomasi)
Bankacılık

Şahin Lâçin
Muammer Eriş
Cevdet Gölet
Nurullah Esat Sümer
Ahmet Münir Erhan
Edip Alpsar
İhsan Hâmit Tigrel
Hasan Polatkan
Celâl Bayar
Sedat Dikmen
Atıf İnan

Afyon Karahisar
Ankara
Ankara
Antalya (ve Ekonomi)
Bursa
Çorum (ve Tarım)
Diyarbakır
Eskişehir (ve Maliye)
İstanbul (ve Ekonomi)
İzmir
İzmir
Belediyecilik

İhsan Yalçın
Rifat Dolunay
Şeref Uluğ
Eşref Dizdar
Abdullah Çilli
Mehmet Bahadır
Abdülkadir Kalav
Halit Mengi
Şükrü Süer
Lûtfi Yavuz

(11)

(14)

Bolu
Çankırı (ve Ticaret)
Diyarbakır (ve Millî Eğitim)
Giresun
Hatay (ve Çiftçi ve Turunçgiller)
Kars (ve Ticaret)
Mardin (ve Ticaret)
Niğde (ve Maliye, Tarım ve Ticaret)
Niğde (ve Maliye)
Siird

754

TBMM KUTUPHANESI

Sivas (ve Millî Eğitim)
Trabzon
Trabzon (ve Ticaret)
Yozgad

Hikmet Işık
Ali Sarıalioğlu
Muammer Yarımbıyık
Ziya Arkant
Çiftçilik

Ahmet Alpaslan
Mustafa Korkut
Emin Bilgen
Nuri Köktepe
Reşit Bozüyük
Aziz Duru
İhsan Karasioğlu
Ali Çoruh
Naim Atalay
Abidin Ege
Kemal Cemal Öncel
Mehmet Öktem
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
Salih İnankur
Ahmet Kemal Silivrili
Sami Gülcüoğlu
Tahsin Coşkan
Zühtü Akın
Rasim Erel
Ahmet Bozbay
Memduh İspartalıgil
Mustafa Naim Karaköylü
Şevket Raşit Hatiboğlu
Yaşar Özey
Hilmi Öztarhan
Rıza Çuhadar
Abdullah Yaycıoğlu
Rıza Erten
Abdürrezzak Satana
Abidin Çakır
Ferit Ecer
Hüseyin Berk
Muin Köprülü
Kasım Ener

ve Tarım

(47)

Ağrı
Antalya
Aydın (ve Ticaret)
Aydın (ve Hayvancılık)
Bilecik (ve Ticaret)
Bursa (ve İpekböcekçiliği)
Çanakkale
Çoruh
Çorum (ve Millî Eğitim)
Denizli
Denizli (Yüksek Ziraat Mühendisi)
Edirne (ve Müteahhit)
Eskişehir
Eskişehir (ve Ticaret)
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay (Kozacılık)
İçel
İstanbul (ve Ticaret)
İzmir
Kastamonu
Kırklareli (ve Makine)
Konya
Kütahya
Kütahya (ve Ticaret)
Malatya
Manisa (ve Ekonomi)
Manisa (Genel Tarım)
Manisa (ve Bağcılık, Yüksek Tarım Mühendisi)
Maraş
Maraş
Mardin (Bitkiler ve bitki hastalıkları)
Mardin (ve Ticaret)
Muğla
Niğde
Samsun (ve Tarım)
Samsun
Seyhan
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Seyhan (ve Basın)
Sivas
Sivas
Tokat (ve Ticaret)
Tekirdağ
Tokad (ve Ticaret)
Urfa (ve Ticaret)
Van (ve İdare)

Cavit Oral
İsmail Mehmet Uğur
Şakir Uma
Fevzi Eken
Ziya Ersin Cezaroğlu
Mustafa Lâtifoğlu
Osman Ağan
İbrahim Arvas

Denizcilik

Koramiral Şükür Okan
Amiral Hulusi Gökdalay

(2)

Kocaeli (Denizaltıcı)
Ordu
Dil (2)

Tahsin Banguoğlu
Naim Hazim Onat

Bingöl (ve Türk Dilciliği)
Konya (ve Edebiyat)
Diplomasi

Bilecik
İstanbul
İstanbul (ve Millî Eğitim)

Memduh Şevket Esendal
Enis Akaygen
Hamdullah Suphi Tanrıöver

Dişçilik

Zeki Tarhan
Fuat Bilâl
Behçet Gökçen
Saim Ergenekon

(4)

Amasya
Balıkesir
Çanakkale
İçel
Eczacılık

Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Abdürrahman Sürmen
İhsan Şerif Özgen

(4)

Balıkesir (ve Kimya ve Zehirli Gazlar)
Balıkesir
Kars
Kütahya
Edebiyat

Falih Rıfkı Atay
Asım Us
Fazıl Ahmet Aykaç
Osman Ocak
Behçet Kemal Çağlar
Kemalettin Kamu
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Köprülü

(3)

ve Basın

(20)

Ankara
Çorum (ve Ekonomi, Maliye ve Millî Eğitim)
Diyarbakır (ve Millî Eğitim)
Diyarbakır
Erzincan (ve Maden Mühendisi)
Erzurum (ve İçtimaiyat ve Ekonomi)
İstanbul
İstanbul (ve Tarih)
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Burhan Cahit Morkaya
Hüseyin Cahit Yalçın
Benal Nevzat Anman
Haydar Rüştü Öktem
Yusuf Ziya Ortaç
Ahmet Remzi Yüregir
Etem İzzet Benice
Kâmil Kitapçı
Necmettin Sadak
Refik Ahmet Sevengil
Ali Rıza İncealemdaroğlu
Orhan Seyfı Orhon

İstanbul
İstanbul (ve Diplomasi ve İçtimaiyat)
İzmir (ve Belediyecilik ve İçtimaiyat)
İzmir
Ordu
Seyhan
Siird (ve İçtimai İlimler)
Sivas
Sivas (ve İçtimaiyat)
Tokad (ve Millî Eğitim ve Belediye)
Zonguldak (Armatör)
Zonguldak
Ekonomi

Faik Yılmazipek
Necdet Yücer
Cemil Çalgüner
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Ahmet Oğuz
İsmail Sabuncu
Tahsin Tüzün
Rahmi Köken
Mehmet Sadık Eti
Faik Kurdoğlu
Kasım Gülek
Yusuf Kemal Tengirşenk

Bursa (İpekçilik)
Çorum (Tatbiki Ekonomi)
Denizli (Yüksek Ziraat Mühendisi)
Diyarbakır (ve Hukuk)
Diyarbakır (ve İdare)
Eskişehir
Giresun (ve Hukuk ve Ticaret)
Gümüşane (ve İdare)
İzmir (ve Hukuk)
Malatya (ve Belediye)
Manisa
Seyhan (ve Banka, Maliye ve Ticaret)
Sinob (ve Hukuk ve Diplomasi)
Hekimler

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Cemal Tunca
Galip Kahraman
Mazhar Cermen
Muhlis Suner
Zihni Ülgen
M. Şerif Korkut
M. Talât Simer
Akif Arkan
Cemal Kazancıoğlu
Mustafa Cantekin
Hamdi Berkman
Behçet Uz
Bahattin Öğütmen
İbrahim Tali Öngören
Muzaffer Canbolat

(13)

(47)

Afyon Karahisar (ve Operatör)
Antalya (ve İç ve Zührevi Hastalıklar)
Aydın
Bilecik
Bolu (Akıl ve Sinir Hastalıkları)
Burdur (Cenahi ve Ortopedi)
Bursa (ve Hayatî Kimya ve Malaryoloji)
Çankırı
Çoruh (ve İdare)
Çorum
Denizli (Operatör)
Denizli (Çocuk Hastalıkları ve Belediye)
Edirne
Elâzığ (ve İdare)
Gaziantep (Kadın Hastalıkları)
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Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Abdurrahman Melek
Galip Kenan Zaimoğlu
Aziz Koksal
Celâl Ramazanoğlu
Adnan Adıvar
Vasil Konos
Hüseyin Hulki Cura
Kâmran Örs
Esad Oktay
Fahri Ecevit
Fuad Umay
Fazıl Şerefettin Bürge
Hulusi Alataş
Muhsin Faik Dündar
Sadi Irmak
Aziz Perkün
Ahmet İhsan Gürsoy
Hikmet Fırat
Cafer Özelçi
Memduh Necdet Otaman
Kemali Bayizit
Kâmil İdil
Aziz Uras
Mitat Sakaroğlu
Vehbi Demir
Zeki Mesut Sezer
Saim Ali Dilemre
Fahri Kurtuluş
Sadi Konuk
Makbule Dıblan
Kemal Satır
Kemal Cenap Berksoy

Gazianteb
Giresun (ve Operatör)
İçel (İç Hastalıkları)
İçel (İç Hastalıkları)
İstanbul (ve İlim Tarihi)
İstanbul (Akıl ve Sinir Hastalıkları)
İzmir (Kulak, Boğaz ve Burun)
İzmir
Kars (İç Hastalıkları)
Kastamonu (Adlî Tıp ve Marazi Ruhiyat)
Kırklareli
Kocaeli
Konya (İç Hastalıkları)
Konya (Operatör)
Konya (ve Fizyoloji)
Konya (ve Deri Hastalıkları)
Kütahya
Malatya
Malarya
Manisa (ve Operatör)
Maraş
Maraş (Bakteriyoloji, Sağlık Koruma)
Mardin
Muğla (ve İç Hastalıkları)
Ordu
Ordu
Rize (Marazî Teşrih ve Adlî Tıp-Profesör)
Rize (Pratisyen)
Samsun (Operatör ve Kadın Hastalıkları, Doğum)
Seyhan (İç Hastalıkları)
Seyhan
Yozgad (Fizyoloji-Profesöı)
İdare

Ahmet Eymir
Esat Uras
Emin Arkayın
Hacim Çarıklı
Fahrettin Tiritoğlu
Arif Özdemir
Lûtfi Gören
Mustafa Abdülhalik Renda
Atıf Tüzün
Süheyp Karafakıoğlu
Sabit Sağıroğlu

(39)

Amasya (ve Maliye ve Bütçe)
Amasya
Aydın (ve Millî Eğitim ve Belediyecilik)
Balıkesir
Balıkesir (ve Maliye)
Bitlis (ve Belediyecilik)
Bolu (ve Tarım, Ticaret ve Sanayi)
Çankırı (ve Maliye)
Çoruh (ve Millî Eğitim)
Çorum
Erzincan (ve Bankacılık ve Çiftçi)
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Münir Hüsrev Göle
Münir Akkaya
Kâzım Okay
Ahmet Kemal Varınca
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
Akif Eyidoğan
Muzaffer Akalın
Hilmi Çoruh
Cenap Aksu
İbrahim Süreyya Yiğit
Ahmet Tahtakılıç
Hasan Reşit Tankut
Halid Onaran
Hüsnü Çakır
Mehmet Ali Yörüker
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
Lûtfi Aksoy
Suphi Batur
Nafiz Ergin
Muttalip Öker
Fayık Öztrak
Galib Pekel
Hamdi Orhon
Vasfı Gerger
Sırrı İçöz
İhsan Olgun

Erzurum
Giresun
Giresun (ve Millî Eğitim ve Maliye)
Gümüşane
İsparta
İsparta
Kars
Kastamonu
Kastamonu (ve Maliye)
Kocaeli
Kocaeli
Kütahya (ve Ekonomi)
Maraş
Muş
Samsun (ve Maliye)
Samsun (ve Belediye)
Seyhan
Seyhan
Sinop (ve Belediye)
Sinop
Sivas
Sivas
Tekirdağ
Tokad
Trabzon
Urfa
Yozgad
Yozgad
Madencilik

İsmail Ergener
Sabri Koçer

Zonguldak
Zonguldak (Başmadenci)
Makine

Ahmet Ulus
Senihi Yürüten

(2)

Giresun (ve Matbaacılık)
İstanbul (Motor Uzmanı)
Maliye

Celâl Sait Siren
İsmet Eker
Mahmut Nedim Gündüzalp
Fuad Ağralı
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Adalan

(2)

(15)

Bolu
Çorum
Edirne (ve Ekonomi ve Gümrük İşleri)
Elâzığ (ve Ekonomi)
Gümüşane (ve Ekonomi)
İzmir
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Hamdi Çelen
Ziya Orbay
İsmail Rüştü Aksal
Rifat Gürsoy
Abidin Yurdakul
Halid Nazmi Keşmir
Sırrı Day
Hasan Saka
Esat Tekeli

Kastamonu (ve Hukuk ve Basın)
Kastamonu
Kocaeli
Niğde (ve Hukuk)
Sivas
Tokad (Ekonomi)
Trabzon (ve Ekonomi)
Trabzon (ve Ekonomi)
Urfa
Millî Eğitim

Naki Cevad Akkerman
Avni Refik Bekman
Fakihe Öymen
Niyazi Aksu
Esat Altan
Eminittin Çeliköz
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Cemil Özçağlar
Zehra Budunç
Niyazi Çıtakoğlu
Nurettin Ünen
Hasene İlgaz
Cevat Dursunoğlu
Celâl Esat Arseven
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çinar
Sait Odyak
Hasan Ali Yücel
Tezer Taşkıran
Nafi Atuf Kansu
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Ali Dikmen
Muhsin Adil Binal
Fatin Gökmen
Rıdvan Nafiz Edgüer
Emin Soysal
Hüseyin Ulusoy
Hamdi Yalman
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay
Reşat Şemsettin Sirer
Emin Ataç
Zekiye Molaoğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu

(37)

Ankara (ve Parazitoloji)
Ankara (ve Kimyager)
Ankara (ve Coğrafya)
Antalya
Balıkesir
Balıkesir (ve Muharrir)
Balıkesir (ve Millî Tarih)
Bolu (ve Bitkiler)
Bursa
Çanakkale (ve Coğrafya)
Çanakkale (ve Tarih)
Çorum
Erzurum
Giresun (Güzel Sanatlar ve Şehircilik)
İzmir
İzmir (ve Edebiyat)
İzmir
İzmir (ve Dil ve Edebiyat)
Kars (ve Felsefe)
Kırklareli
Kırşehir (ve Sosyoloji ve Pedagoji)
Kocaeli
Konya (Jeoloji)
Konya (Matematik ve Astronomi)
Manisa
Maraş (Pedagoji)
Niğde
Ordu
Sivas
Sivas (ve İdare)
Sivas
Tekirdağ
Trabzon (ve Matematik)
Trabzon (Kimya ve Fizik)
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Urfa (ve Edebiyat)
Zonguldak (ve Sosyoloji ve Felsefe)
Zonguldak (ve Ekonomi)

Suut Kemal Yetkin
Emin Erişirgil
Ahmet Gürel

Mühendisler

(11)

Ankara
Aydın (ve Şimendifer)
Burdur (ve Su)
Bursa (Su Mühendisi ve Ormancılık)
İsparta
Kırşehir (ve Makina)
Kırşehir (ve Makina)
Ordu (ve Makina)
Samsun
Urfa (ve Şimendifer)
Zonguldak (Maden)

Raşit Börekçi
Mitat Aydın
Ahmet Ali Çınar
Fahri Bük
Kâzım Aydar
Nihat Erdem
Şevket Torgut
Şevket Akyazı
Yakup Kalgay
Razi Soyer
Naim Kromer

Ormancılık

Amasya (ve Ekonomi ve Eğitim)
Sinob (Orman Mühendisi)
Yozgad (ve Ekonomi)

Ali Kemal Yiğitoğlu
Enver Kök
Ahmet Sungur
Siyasal

Hasan Şükrü Adal

Bilgiler

Tarih (1)

Niğde
Şark Bilgileri

Mustafa Fehmi Gerçeker
Selim Seven

(2)

Bursa
Hakkâri
Ticaret

Mehmet Aşkar
Ahmet Veziroğlu
Hilmi Atlıoğlu
Arif Çubukçu
Tayfur Sökmen
Pertev Etçioğlu
Hilmi Şeremetli
Hüseyin Bingül
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
Mustafa Arpacı

(1)

Bolu
Siyasal

İbrahim Refik Soyer

(3)

(32)

Afyon Karahisar
Afyon Karahisar
Ankara
Ankara (ve Ekonomi)
Antalya (ve Tarım)
Balıkesir
Balıkesir
Çanakkale
Çankırı (ve Tarım)
Elâzığ (Fabrikatör)
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Gazianteb (Fabrikatör)
İçel
Kayseri
Kayseri (ve Belediye)
Kütahya (ve Belediye)
Kütahya (Fabrikacılık)
Malatya
Malatya
Malatya
Manisa (ve Maliye)
Muş (ve Tarım)
Ordu
Rize
Samsun (ve Tarım)
Siird
Tokad
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Tunceli (ve Taahhüt İşleri)
Van (ve İdare)
Zonguldak

Cemil Alevli
Halil Atalay
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
Halil Benli
Hakkı Gedik
Abdülkadir Taşangil
Osman Taner
Tevfik Temelli
İsmail Ertem
Bari Dedeoğlu
Mehmet Furtun
Hasan Cavid Belûl
Ömer Karataş
Sabri Çeliktuğ
Cemal Kovalı
Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel
Ali Rıza Işık
Mahmut Tan
Muzaffer Koçak
Nuri Tarhan

Veteriner

(3)

İstanbul (ve Spor ve Ticaret)
Kocaeli (Tarım)
Siird

Zeki Rıza Sporel
Ahmet Faik Abasıyanık
Ali Rıza Esen

Özeti
2

91

Madencilik

Askerlik

56

Makine

2

Bankacılık

11

Maliye

15

Belediyecilik

14

Millî

Çiftçilik

47

Mühendisler

11
3

Adalet

ve

Hukuk

ve Tarım

Eğitim

Denizcilik

2

Ormancılık

Dil

2

Siyasal

Diplomasi

3

Siyasal

Dişçilik

4

Şark

4

Ticaret

Eczacılık
Edebiyat

ve

Basın

20

Ekonomi

13

Hekimler

47

İdare

39

Bilgiler

37

1

Tarih

1

Bilgileri

2

Veteriner

32
3
462
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Milletvekillerinin Kıdemlerine Göre Tasnifi

91

B i r i n c i D ö n e m d e n b e r i M i l l e t v e k i l i O l a n l a r (17) 1*1

İsmet İnönü
Rasih Kaplan
Dr. Mazhar Germen
Hacim Çarıklı

Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir

Gl. Kâzım Özalp
Mustafa Fehmi
Gerçeker
Dr. Mustafa Cantekin
İsmet Eker
Emin Sazak
Hasan Fehmi Ataç

Balıkesir

Celâl Bayar

İstanbul

Dr. Fuad Umay
İbrahim Süreyya
Yiğit

Kırklareli
Kocaeli

Hamdi Yalman
Fayık Öztrak
Hasan Saka
Sırrı İçöz

Ordu
Tekirdağ
Trabzon
Yozgad

Bursa
Çorum
Çorum
Eskişehir
Gümüşane

(I Edime, 11 : IV Malatya, V : VII Ankara),
(I : VI Antalya, VII Maraş).
(I : VII Aydın).
(I Karesi, II : III Giresun, IV : VII Balıkesir),
(Os. M. M. IV Karesi).
(I : II Karesi, III : VII Balıkesir).
(I : VII Bursa).
(I Kozan, I I : VII Çorum).
(I : VII Çorum), (Os. M. M. III : IV Çorum).
(I : VII Eskişehir).
(I : VII Gümüşane), (Os. M. M. II : III
Gümüşane).
(I Saruhan, II : VII, İzmir), (Os. M. M:
IV Saruhan).
(I Bolu, II : VII Kırklareli).
(I Saruhan, II : VII Kocaeli), (Os. M. M:
IV Saruhan).
(I Canik, II : VII Ordu).
(I Cebelibereket, II : VII Tekirdağ).
(I : VII Trabzon), (Os. M. M. IV Trabzon).
(I Yozgad, II Bozok, III : VII Yozgad).

İkinci D ö n e m d e n b e r i Milletvekili O l a n l a r (29)

Esad Uras
Falih Rıfkı Atay
Osman Niyazi Burcu
Mustafa Abdülhalik
Renda
Münir Çağıl
Fuad Ağralı
Dr. İbrahim Tali
Öngören

Amasya
Ankara
Balıkesir

(II : VII Amasya).
(II : IV Bolu, V : VII Ankara).
(II Karesi, III Balıkesir, IV Çanakkale, V :
VII Balıkesir).

Çankırı
Çorum
Elâzığ

(II : VII Çankırı).
(II : VII Çorum), (Os. M. M. I : III Çorum).
(II, III İstanbul, IV : VII Elâzığ).

Elâzığ

(II, III Diyarbakır, IV İstanbul, V : VII
Diyarbakır).

[*] Parantez içindeki açıklamalar, eski Dönemlerde nerelerden Milletvekili çıkddığını gösterir.
91 a.g.e., 869-878. ss.
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Saffet Arıkan
Abdülhak Fırat
Nafiz Dumlu
Münir Akkaya
Kâzım Okay
İsmail Sabuncu

Erzincan
Erzincan
Erzurum
Giresun
Giresun
Giresun

Edip Tör
Recep Peker
Rahmi Köken
Şükrü Saraçoğlu
Şevket Ödül
Naim Hazim Onat
Tevfık Fikret Sılay
Mahmut Nedim Zabcı
Yaşar Özey

Gümüşane
İstanbul
İzmir
İzmir
Kırklareli
Konya
Konya
Malatya
Manisa

Rıza Erten
Halid Mengi
Hasan Cavid Belül
Ali Zırh
Şemsettin Günaltay
Cemil Uybadın
İbrahim Arvas

Mardin
Niğde
Rize
Rize
Sivas
Tekirdağ
Van

(II Kocaeli, III : VI Erzincan, VII Konya).
(II : VII Erzincan).
(II Saruhan, III : VII Erzurum).
(II : III İzmir, IV : VII Giresun).
(II : IV Giresun, V : VII Konya).
(II Şarki Karahisar, III, IV Şebin
Karahisar, V : VII Giresun).
(II, III İstanbul, IV : VII Gümüşane).
(II : VII Kütahya).
(II : VII İzmir), (Os. M. M. III İzmir).
(II : VII İzmir), (Os. M. M. IV İzmir).
(II : VII (Kırklareli).
(II : VII Konya).
(II : VII Konya).
(II : VII Malatya).
(II Saruhan, III Manisa, IV Aksaray, V : VII
Manisa).
(II : VII Mardin).
(II : VII Niğde).
(II : IV Rize, V Çoruh, VI •: VII Rize).
(II : VI Rize, V Çoruh, VI : VII Rize).
(II : VII Sivas), (Os. M. M. III Ertuğrul).
(II : VII Tekirdağ).
(I Hakkâri'den seçilmiş ise de Meclise
katılmadan çekilmiş, II Van, III : IV
Hakkâri, V : VII Van).

Üçüncü Dönemdenberi Milletvekili Olanlar (19)

Dr. Cemal Tunca
Halid Bayrak
İsmail Hakkı
Uzunçarşılı
Hasan Cemil Çambel
Asım Us
Fazıl Ahmet Aykaç
Şevket Erdoğan
Aziz Samih İlter
Tahsin Çoşkan
Reşid Özsoy
Nafı Atuf Kansu
İrfan Ferid Alpaya
Gl. Kâzim Sevüktekin

Afyon K.
Ağn

(III : VII Antalya).
(III : V Bayazit, VI : VII Ağrı).

Balıkesir

(III : VII Balıkesir).
(III : VII Bolu).
(III : IV Artvin, V : VII Çoruh).
(III : VII Elâzığ).
(III : VII Gümüşane).

Bolu
Çoruh
Diyarbakır
Gümüşane
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Mardin
Mardin

(III : VII Erzincan).
(III Yozgad, IV : VII Kastamonu).
(III : VII Kayseri).
(III : V Erzurum, VI Giresun, VII Kırklareli)
(III : VII Mardin).
(III : VII Diyarbakır).
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Halid Onaran
Hilmi Uran

Muş
Seyhan

Ali Münif Yegena

Seyhan

Muttalip Öker
Necmettin Sadak
Daniş Eyiboğlu

Sivas
Sivas
Trabzon

(III : Kars, IV : V Burdur, VI Mardin, VII İzmir).
(III : IV Adana, V : VII Seyhan), (Os. M. M. IV
Menteşe)
(III Mersin, IV Adana, V : VII Seyhan), (Os. M.
M. I Adana, III Halep).
(III : VII Malatya).
(III : VII Sivas).
(III : VII Trabzon).

D ö r d ü n c ü D ö n e m d e n b e r i Milletvekili O l a n l a r (10)

Numan Aksoy
Dr. Galip Kahraman
Kemal Turan
Ali Dikmen
Adnan Menderes
Hasan Reşid Tankut
İsmail Mehmet Uğur
Nazım Poroy
Raif Karadeniz
Ahmet Sungur

Antalya
Antalya
İsparta
Kocaeli
Kütahya
Maraş
Sivas
Tokad
Trabzon
Yozgad

(IV: VII Antalya).
(IV: VI Bursa, VII Antalya).
(IV: VII İsparta).
(IV:: VII Kocaeli), (Os. M. M. IV İzmit)
(IV:: VII Aydın).
(IV Muş, V : VII Maraş).
(IV:: VII Sivas).
(IV:: VII Tokad).
(IV : VII Trabzon).
(IV : VII Yozgad).

Beşinci D ö n e m d e n b e r i Milletvekili O l a n l a r (37)

Muammer Eriş
Mümtaz Ökmen
Fakihe Öymen
Gl. Naci Tınaz
Tayfur Sökmen
Nuri Göktepe
Atıf Akgüç
Gl. Zeki Soy demir
Dr. Hamdi Berkman
Şükrü Koçak
Ömer Asım Aksoy
Bekir Kaleli
Ahmed Ulus
Fuad Köprülü
Hüseyin Cahit Yalçın

Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Aydın
Bursa
Çankırı
Denizli
Erzurum
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
İstanbul
İstanbul

Benal Nevzat Anman
Hasan Âli Yücel
Hilmi Çoruk
Zühtü Akın

İzmir
İzmir
Kastamonu
Kırklareli

(V: : VII Ankara).
(V: : VII Ankara).
(V : VII İstanbul).
(V: : VII Bursa).
(V VII Antalya).
(V: : VII Aydın).
(V : VII Bursa).
(V: : VII Erzurum).
(V: : VII Denizli).
(V: : VII Erzurum).
(V : VII Gazianteb).
(V : VII Gazianteb).
(V: : VII Ankara, VII Giresun).
(V : VII Kars).
(V:: VI Çankırı, VII İstanbul), (Os. M. M. I : III
İstanbul).
(V:: VII İzmir).
(V : VII İzmir).
(V Mardin, VI : VII Kastamonu).
(V : VII Kırklareli).

765

TBMM KUTUPHANESI

Dr. Hulusi Alataş
Ali Rıza Türel
Osman Taner
Faik Kurdoğlu
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Hüsnü Çakır
Dr. Sadi Konuk
Mehmet Ali Yörüker
Cavid Oral
Ali Rıza Esen
Cevdet Kerim İncedayı
Mitat Şükrü Bleda
Hikmet Işık
Rahmi Apak
Galib Pekel
Sırrı Day
Celâl Arat

Konya
Konya
Malatya
Manisa
Rize
Rize
Samsun
Samsun
Samsun
Seyhan
Siird
Sinob
Sivas
Burdur).
Sivas
Tekirdağ
Tokad
Trabzon
Yozgad

( V : VII Aydın).
( V : VII Konya).
( V : VII Malatya).
( V : VII Manisa).
( V : Erzurum, VI : VII Rize).
(V Erzurum, VI : VII Rize).
(V İzmir, VI : VII Samsun).
( V : VII Bursa).
( V : VII Samsun),
( V : VI Niğde, VII Seyhan).
(V Kırşehir, VI : VII Siird).
( V : VII Sinob).
( V : VII Sivas), (Os. M. M. I Serez, II Drama, III
(V Erzincan, VI : VII Sivas).
( V : VII Tekirdağ).
( V : VII Tokad).
( V : VII Trabzon).
( V : VII Yozgad).

Altıncı Dönemdenberi Milletvekili Olanlar (44)
Nurullah Esat Sümer
Dr. Muhlis Suner
Cemil Özçağlar
Celâl Sait Siren
Dr. Zihni Ülgen
Dr. M. Talât Simer
Dr. Akif Arkan
Ali Rıza Erem
Dr. Behçet Uz
Salim Altuğ
Cevat Dursunoğlu
Kemalettin Kamu
Gl. Aşir Atlı
Dr. Abdurrahman Melek
Fikret Yüzatlı
Şükrü Sökmensüer
Abdülgani Türkmen
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Şerafettin Karacan
Ömer Taşçıoğlu
Korgl. Kemal Doğan

Antalya
Bilecik
Bolu
Bolu
Bolu
Bursa
Çankırı
Çoruh
Denizli
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Gümüşane
Hatay
İzmir
Kars
Kayseri
Kırklareli

(VI VII Antalya).
(VI VII Bilecik).
(VI VII Bolu).
(VI VII Bolu).
(VI VII Bolu).
(VI VII Bursa).
(VI VII Çankırı).
(VI VII Çoruh).
(VI VII Denizli).
(VI VII Erzurum).
(VI VII Kars).
(VI VII Erzurum).
(VI Kütahya, VII Bursa).
(VI VII Gazianteb).
(VI VII Giresun)
(VI VII Erzincan).
(VI VII Hatay).
(VI VII İzmir).
(VI VII Kars).
(VI VII Kayseri).
(VI Ağrı, VII Kırklareli).
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Fuad Balkan
Şevki Ergun
Atıf Esenbel
Tevfik Temelli
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Rıdvan Nafiz Edgüer
Şevket Raşit Hatipoğlu
Dr. Kemali Bayizit
Gl. Seyfı Düzgören
Dr. Vehbi Demir
Hamdi Şarlan
Naşit Fırat
Kasım Gülek
Sinan Tekelioğlu
Halit Nazmi Keşmir
Cemal Kovalı
Faik Ahmet Barutçu
Temel Göksel
Necmeddin Sahir Sılan
Razi Soyer
Ziya Arkant
Şinasi Devrin
Emin Erişirgil

Kocaeli
Konya
Malatya
Malatya
Manisa
Manisa
Manisa
Maraş
Mardin
Ordu
Ordu
Samsun
Seyhan
Seyhan
Tokad
Tokad
Trabzon
Trabzon
Tunceli
Urfa
Yozgad
Zonguldak
Zonguldak

(VI VII Edime).
(VI VII Konya).
(VI VII Sivas).
(VI Bitlis, VII Malatya).
(VI VII Manisa).
(VI VII Manisa).
(VI Afyon, VII Manisa).
(VI VII Maraş).
(VI VII Mardin).
(VI VII Ordu).
(VI VII Ordu).
(VI VII Samsun).
(VI VII Bilecik).
(VI VII Seyhan).
(VI VII Tokad).
(VI VII Tokad).
(VI VII Trabzon).
(VI idime, VII Trabzon).
(VI Bingöl, VII Tunceli).
(VI VII Urfa).
(VI VII Yozgad).
(VI VII Zonguldak).
(VI VII Zonguldak), (Os

Yedinci Dönemdenberi Milletvekili Olanlar (94)
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
Mcbnare Aksoley
Hıfzı Oğuz Bekata
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
İhsan Ezğü
Gl. Refet AIpman
Tahsin Banguoğlu
Muhtar Ertan
Hasan Şükrü Adal
İhsan Yalçın
Sadık Tahsin Arsal
Aziz Duru
Rifat Dolunay
Dr. Cemal Kazancıoğlu

Amasya
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Aydın
Bingöl
Bitlis
Bolu
Bolu
Bursa
Bursa
Çankırı
Çoruh

(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII

Amasya).
Amasya).
Ankara).
Ankara).
Ankara).
Ankara).
Samsun).
Aydm).
Bingöl).
Bitlis).
Bolu).
Elâzığ).
Çanakkale).
Bursa).
Niğde).
Çorum).
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Edip Alpsar
Naim Atalay
Hasene İlgaz
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Naili Küçüka
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
Mehmet Edip
Ağaoğulları
Mahmut Nedim
Gündüzalp
Hasan Kişioğlu
Behçet Kemal Çağlar
Mesut Çankaya
Yavuz Abadan
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
Gl. Eyüp Durukan
Kâzım Aydar
Şevket Adalan
Münir Birsel
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Atıf İnan
Ekrem Oran
Dr. Kâmran Örs
Dr. Esat Oktay
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
Gl. Abdullah Alptoğan
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Ziya Orbay
Faik Seler
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Şevket Torgut
Ahmet Faik Abasıyanık
Dr. Fazıl Şerefettin Bürge
Nihat Erim

Çorum
Çorum
Çorum
Denizli
Denizli
Denizli
Diyarbakır
Diyarbakır

(VI Çorum).
(VI Çorum).
(VI [ Hatay).
(VI Denizli).
(VI Denizli).
(VI Denizli).
(VI Erzincan).
(VI Diyarbakır).

Edirne

(VI ; Edirne).

Edirne
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Giresun
Hatay
İsparta
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Kars
Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kırşehir
Kırşehir
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli

(VI Edirne).
(VI Elâzığ)
(VI Erzincan).
(VI Antalya).
(VI Eskişehir).
(VI Gazianteb).
(VI Gazianteb).
(VI . İstanbul).
(VI 1 Sivas), (Os. M. M. IV Trabzon).
(VI 1 Hatay).
(VI İsparta).
(VI İzmir).
(VI İzmir).
(VI İzmir).
(VI İzmir).
(VI Çankırı).
(VI İzmir).
(VI İzmir).
(VI [ Kars).
(VI Kastamonu)
(VI [ Ağrı).
(VI 1 Bolu).
(VI] Kastamonu).
(VI Kastamonu).
(VI Kastamonu).
(VI] Kırşehir).
(VI Afyon Karahisar).
(VI] Kırşehir).
(VI Kocaeli)
(VI] Kocaeli).
(VI Kocaeli).
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Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
Muhsin Adil Binal
Sedad Çumralı
Fatin Gökmen
Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle
Halil Benli

Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya

Dr. Cafer Özelçi
Şefik Tugay
İsmail Ertem
Feyzullah Uslu
Abdullah Yaycıoğlu
Dr. Aziz Uras
Abidin Çakır
Rifat Gürsoy
Vehbi Sandal
Hüseyin Ulusoy
Amiral Hulusi
Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Tahsin Bekir Balta
Cemil Bilsel
Kemal Çelik
Dr. Kemal Satır
Lûtfi Yavuz
Gl. Fikri Erbuğ-Tirkeş
Kâmil Kitapçı
Reşat Şemsettin Sirer
Abidin Yurdakul
Emin Ataç
Recai Güreli
Refik Ahmet Sevengil
Muammer Yanmbıyık
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
Dr. Kemal Cenap
Berksoy
Ahmet Gürel
Ali Rıza
İncealemdaroğlu

Malatya
Malatya
Manisa
Manisa
Maraş
Mardin
Muğla
Niğde
Niğde
Niğde

(VII Kocaeli).
(VII Kocaeli).
(VII Konya).
(VII Konya).
(VII Konya).
(VII Konya).
(VII Konya).
(IV Kütahya'dan
reddedildi. VII K
(VII Malatya).
(VII İçel).
(VII Manisa).
(VII Manisa).
(VII Maraş).
(VII Mardin).
(VII Muğla).
(VII Niğde).
(VII İstanbul).
(VII Niğde).

Ordu
Ordu
Rize
Samsun
Seyhan
Seyhan
Siird
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Tekirdağ
Tokad
Tokad
Trabzon
Urfa
Urfa

(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII
(VII

Yozgad
Zonguldak

(VII İstanbul).
(VII Zonguldak).

Zonguldak

(VII Zonguldak).

Sivas).
Ordu).
Rize).
Samsun).
Seyhan).
Seyhan).
Trabzon).
Sivas).
Sivas).
Sivas).
Sivas).
Tekirdağ).
Gümüşane).
Tokad).
Ordu).
Urfa).
Urfa).

769

TBMM KUTUPHANESI

Sekizinci Dönemde Milletvekili O l a n l a r ( 1 7 5 )

Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal Özçoban
Ahmed Veziroğlu
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Ahmet Eymir
Naki Cevad Akkerman
Hilmi Atlıoğlu
İbrahim Rauf Ayaşlı
Avni Refik Bekman
Emin Halim Ergun
Cevdet Gölet
Niyazi Aksu
Mustafa Korkut
Emin Arkaym
Emin Bilgen
Abdi Ağabeyoğlu
Esat Altan
Fuat Bilâl
Fminittin Çeliköz
Reşit Bozüyük
Ahmet Ali Çınar
Dr. M. Şerif Korkut
Zehra Budunç
Fahri Bük
Abdurrahman Konuk
Cemil Öz
Faik Yılmazipek
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
İhsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
Ali Çoruh
Süheyp Karafakılıoğlu
Necdet Yücer
Reşad Aydınlı

Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Afyon K.
Ağrı
Ağrı
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Aydın
Aydın
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Bilecik
Burdur
Burdur
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çankırı
Çoruh
Çorum
Çorum
Denizli

Oral
Kemal Cemal Öncel
Vedat Dicleli
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin Öğütmen
Mehmet Öktem
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Ziya Ağca
Gl. Vehbi Kocagüney
İsmail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Cemil Alevli
Dr. Galip Kenan Zaimoğlu
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Vannca
Selim Seven
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
Halil Atalay
Saim Ergenekon
Salih İnankur
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
Rifat Güllü
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
Salamon Adato
Enis Akaygen
Cihad Baban
Abdurrahman Münip Berkan
Faruk Nafiz Çamlıbel
Dr. Vasil Konos
Osman Nuri Koni
Burhan Cahit Morkaya
Ahmet Kemal Silivrili
Zeki Rıza Sporel
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
Senihe Yürüten

Hulusi

Denizli
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Edirne
Edirne
Elâzığ
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Gazianteb
Giresun
Gümüşane
Gümaşane
Hakkâri
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
İçel
İçel
İçel
İçel
İçel
İsparta
İsparta
İsparta
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
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Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Sami Gülcüoğlu
Said Odyak
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Abdürrahman Sürmen
Muzaffer Akalın
Fethi Mağara
Fikri Apaydın
Gl. Salih Avgın
Kâmil Gündeş
Reşit Turgut
Hayrullah Ürkün
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
İsmail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Mitat Şakir Altan
Dr. Muhsin Faik Dündar
Rasim Erel
Dr. Aziz Perkün
Halis Ulusan
Ahmet Bozbay
Hakkı Gedik
Orgl. Asım Gündüz
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
Memduh İspartalıgil
Ömer Özdek
İhsan Şerif Özgen
Ahmet Tahtakılıç
Abdürrahim Ulvi Beydağı
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Abdülkadir Taşangil
Yunus Muammer Alakant
Kâmil Coşkunoğlu
Dr. Memduh Necdet Otoman
Hilmi Öztarhan
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil İdil
Emin Soysal
Abdülkadir Kalav
Necati Erdem
Asım Gürsü

İzmir
İzmir
İzmir
Kars
Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kırşehir
Kırşehir
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Maraş
Maraş
Maraş
Mardin
Muğla
Muğla

Nuri Özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
Bari Dedeoğlu
Ferit Ecer
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Mehmet Futtun
Yusuf Ziya Ortaç Dr. Fahri Kurtuluş
Hüseyin Berk
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Muin Köprülü
Dr. Makbule Dıblan
Kasım Ener
Ahmet Remzi Yüregir
Sabri Çeliktuğ
Lûtfi Aksoy
Suphi Batur
Enver Kök
Nazif Ergin
Şakir Uma
Ziya Ersin Cezaroğlu
Feyzi Eken
Mustafa Lâtifoğlu
Ali Rıza Işıl
Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
Ali Sanalioğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Mahmut Tan
Osman Ağan
Atalay Akan
Vasfı Gerger
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
Kâmil Erbek
İhsan Olgun
İsmail Ergener
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfı Orhon
Nuri Tarhan

Muğla
Muğla
Muş
Niğde
Niğde
Niğde
Ordu
Ordu
Rize
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Siird
Sinob
Sinob
Sinob
Sivas
Sivas
Tekirdağ
Tokad
Tokad
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Tunceli
Urfa
Urfa
Urfa
Van
Van
Yozgad
Yozgad
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
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Çeşitli D ö n e m l e r d e Milletvekili O l a n l a r (40)

Neşet Akkor
Mitat Aydın
Muzaffer Akpınar
Pertev Etçioğlu
Süreyya Örgeevren

Aydın
Aydın
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir

Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
Memduh Şevket Esendal
Feridun Fikri Düşünsel
Arif Özdemir
Lûtfi Gören
Orgl. Fahrettin Altay
Ahmet Münir Erhan

Balıkesir
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa

Muhittin Baha Pars
Atıf Tüzün

Bursa
Çoruh

Cavit Ekin
İhsan Hâmit Tigrel
Şeref Uluğ

Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır

Sabit Sağıroğlu
Eyüp Sabri Akgöl
Raif Dinç

Erzincan
Erzurum
Erzurum

Münir Hüsrev Göle
Haydar Aslan
Refik Koraltan
Dr. Adnan Adıvar

Erzurum
İçel
İçel
İstanbul

Maraşal Fevzi Çakmak
Hulusi Demirelli

İstanbul
İstanbul

Gl. Kâzım Karabekir
Hamdullah Suphi Tannöver
Refik Koraltan

İstanbul
İstanbul
İstanbul

Yusuf Kemal Tengirşenk

İstanbul

Haydar Rüştü Öktem

İzmir

(I Çorum).
(II, III Aydın, V, VII Trabzon).
(IV, VI, VII Balıkesir).
(IV, VII Balıkesir).
(II Karesi, IV Aksaray, V Balıkesir,
VI Bitlis, VII Balıkesir).
(VI Balıkesir).
(III, VI, VII Balıkesir).
(IV Elâzığ, VI, VII Bilecik).
(II, Dersim, VI, VII Bingöl).
(I Bitlis).
(VI Bolu).
(I Mersin, II İzmir).
(III, VII, Bursa), (Os. M. M. IV.
Bursa).
(I Bursa, V Ordu, VI, VII Bursa).
(I Kayseri, III, IV Rize, V : VII
Çoruh).
(II Diyarbakır).
(II Ergani).
(II Diyarbakır, VI Urfa, VII
Diyarbakır).
(II Erzincan, VI : VII Elâzığ).
(I Eskişehir, V : VII Çorum).
(II Erzurum, V Zonguldak, VI
Rize, VII Erzurum), (Os. M. M. II,
III Erzurum).
(II, VI, VII Erzurum).
(I İçel).
(I : IV Konya, VI, VII İçel).
(I, II İstanbul), (Os. M. M. IV
İstanbul).
(I Kozan, II İstanbul).
(Os. M. M. I, Trablos Şam, III
Antalya).
(I Edirne, II, V : VII İstanbul).
(I Antalya, II, III İstanbul, VII İçel).
(İçel Milletvekilliğini tercihan
çekildi).
(Sinob Milletvekilliğini tercihan
çekildi).
(II : V Denizli, VI Tunceli).
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Zihni Orhon

Kars

Maraşal Fevzi Çakmak

Kastamonu

Sait Azmi Feyzioğlu
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Abdürrezzak Satana
Şevket Akyazı
Etem İzzet Benice
Yusuf Kemal Tengirşenk

Kayseri
Konya
Mardin
Ordu
Siird
Sinob

(I Erzurum, VI, VII Kars),
(Os. M. M. IV Erzurum).
(İstanbul Milletvekilliğini tercihan
çekildi).
(IV Kayseri).
(I, II, Ankara, IV : VII Konya).
(II : V Mardin).
(II, IV ve VII Ordu).
(VI Kars).
(I Kastamonu, II : VI Sinob),
(Os. M. M. I ve IV Kastamonu).»

Açılan Milletvekillikleri (92)
(<

A- Sekizinci Dönemin Olağanüstü Toplantısı içinde (2) çekiliş, (1) ölüm ve (3)
seçim çevresi tercihi suretiyle olmak üzere (6) Milletvekilliği açılmıştır.
Çekilenler

İstanbul
Tekirdağ

Dr. Vasil Konos (Sihhi ahvali Mü 31. VII. 1946
sait olmadığından)
Rahmi Apak (Lizbon Elçiliğine
3. IX. 1946
tayininden dolayı)

14. VIII. 1946
4. IX. 1946

Ölenler

Balıkesir

Pertev Etçioğlu

22. VIII. 1946

20. IX. 1946

S e ç i m Çevresi Tercih E d e n l e r

İçel
İstanbul

Sinob

Refik Koraltan (İstan5. VIII. 1946
bul'dan da seçilmişti.)
Mareşal Fevzi Çakmak
12. VIII. 1946
(Kastamonu'dan da se
çilmişti.)
Yusuf Kemal Tengirşenk 26. VIII. 1946
(İstanbul'dan da seçilmişti.)

14. VIII. 1946
14. VIII. 1946

2. IX. 1946

Olağanüstü Toplantıda açık Milletvekilliklerine seçim yapılmamıştır.

92 a.g.e„ 878.s.

773
TBMM KUTUPHANESI

1946 ERKEN SEÇİMİ ÖNCESİ, BELEDİYE SEÇİMLERİ VE ERKEN
SEÇİM KONUSUNDA BASINDAKİ GÖRÜŞ VE
DEĞERLENDİRMELER
93

- Mayıs 1946 D a h i l î siyasette ilk parlâmento çarpışmaları...
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

1 Mayıs 1946 tarihli (Tanin) İstanbul'dan:
Belediye Kanununda değişiklik yapdması ve intihabatın bir defaya mahsus
olarak bir kaç ay evveline alınması Büyük Millet Meclisinde ilk muhalefet par
tisinin ilk ateş vaftizi için bir vesile teşkil etti. Münakaşaların mevzuundan ve
şeklinden sarfınazar edilerek denilebilir ki millet kürsüsünde yalnız böyle bir hür
muhalefetin kendisini göstermesi ve ses çıkarması bile inkılâbımızın gelişmesi
yolunda çok sevinilecek bir hâdisedir. Vatan işlerinin idaresi uğrunda bu kadar
çekişmelerinin bütün memlekette derin bir alâka ve sempati ile takibolunacağmda şüphemiz yoktur. Millet Meclisinde müzakere edilen mevzua gelince; bunu
hakkiyle ve kolaylıkla kavrıyabilmek için çok yakın bir maziyi biraz hatırlatmak
isteriz.
San Francisco Konferansından sonra yani aşağı yukarı bir senedenberi mat
buatımızın bir kısmında mevcut idare tarzı hakkında tenkit edici yazılar çıkmağa
başlamıştır. Hükümet muahaze edildi, faşistlikle itham edildi, derhal değiştiril
meli denildi. Parti itham edildi, memleketi faşist bir ruhla idare etmiş olan bu
heyetin yeni İslâhatı kavrıyamıyacağı söylendi ve bilhassa Millet Meclisi çok ağır
hücumlara maruz kaldı. Bunlar hatırlarda olduğu için tekrarına lüzum gör
müyoruz. Yalnız sade gazetelerden değil, Millet Meclisinin içinden bile, Millet
vekilleri aleyhinde pek haysiyet kırıcı sözler işitmiş olduğumuzu unutmamalıyız.
Hükümet daha geniş demokrasiye doğru yürümek temayülünü gösterdi. Hat
tâ denilebilir ki, matbuatta bu şiddetli sabırsızlık meydana çıkmadan evvel,
hükümet daha geniş demokrasiyi sevme hislerini belli etmişti. Fakat hürriyet bay
rağını açan kalemler o kadar heyecanlı, sabırsız ve acul idiler ki kanunların der
hal değiştirilmemesinden yeni intihabat yapılmamasından dolayı itidallerini kay
bedecek dereceye varıyorlardı.
Nihayet, Demokrat Partisi kuruldu. Hiç bir muhalefet partisi bu kadar
muvafık şartlar altında ve bu kadar geniş bir dostluk havası içinde doğmamıştır
denilebilir. Beşiğin etrafında bütün periler ona kasideler okudular.
93 Ayın Tarihi, No: 150, Mayıs 1946, 43-72. ss.; a.g.e, sayı: 151, Haziran 1946, 18-62. ss.
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Hükümet, normal olarak yeni intihabatı gelecek sene başında yapmak fikrine
taraftardı, fakat bu yüzden betaetle, hattâ biraz da fena niyetle itham olunmaktan
geri kalmıyordu. Matbuattaki ve bir kısım efkârı umumiyedeki bu ithamı son
günlerde Demokrat Partisi lideri muhterem Celâl Bayar da benimsedi. Hazır ol
duklarını, hükümet, milletvekilleri intihabını tespit edecek yeni kanunu çıkarmak
ta gecikecek olursa Mecliste itiraz edeceklerini ilân etti.
İşte bunun üzerinedir ki Millet Meclisine belediye intihabatının bu ay sonun
da yapılması için bir kanun projesi tevdi olundu. Ve bu proje muhalefet partisinin
şiddetli itirazlariyle karşılandı. Demokrat Parti mensupları diyorlar ki, hükümet
milletvekilleri intihabatını gelecek seneyi beklemeden yapmak istiyor. Onun için
belediye intihabatını tacil ediyor. Halbuki biz hazır değiliz, teşkilâtımızı tamam
lamadan, hükümet bunu istismar etmek fikrindedir. Muhalefetin sözlerindeki ve
tavırlarındaki tezatlar pek kısa bir zaman için sıkışmış olduğu için kimsenin
gözünden kaçamaz. Celâl Bayar intihabat kanununu geciktirmekten dolayı
hükümeti itham ederken ve kendi partisinin bu meseleyi Millet Meclisinde bir
şikâyet mevzuu yapacağını söylerken, kendi arzularını hükümetin bu kadar çabuk
yerine getireceğini anlaşılıyor ki hiç beklemiyordu. Muhterem lider, blöf yapıp
rest çekmiş ve blöfü yakalanmış bir oyuncu durumunda kalmıştır. Bunun Demok
rat Parti için bir can sıkıntısı teşkil etmesi tabiî ise de hükümetten şikâyet etmeleri
hiç de tabiî addolunamaz.
Dikkate şayandır ki, hükümet doğrudan doğruya milletvekilleri intihabatına
başlamamıştır İntihabatın idaresi ve kontrolü bakımından belediye meclislerinin
mühim rolünü hep biliriz. Cumhuriyet Halk Partisinin eseri olan eski bir belediye
teşkilâtına yeni intihabatı yaptırmıyarak milletin hür, gizli ve doğrudan doğruya
reyini vermek suretiyle kurulacak bir belediye teşkilâtına bu vazifeyi bırakması
dürüstlükten başka bir şeyle tavsif olunamaz.
Yeni milletvekilleri intihabatını bu sene yapmaya hükümeti meylettiren sebep
acaba yalnız muhterem Celâl Bayar'ın meydan okuması mıdır? Yoksa başka
mülâhazalar da bu hususta tesir icra etmiş midir? Parti muhitinde hüküm süren
düşünceleri yarın tetkik edeceğiz.
İç işlerde titizlik, dış işlerde birlik...
Yazan: Cihat

Baban

1 Mayıs 1946 tarihli (Tasvir) İstanbul'dan:
Başbakan Saraçoğlu'nun Daily Telegraph gazetesine verdiği demeç, günlük
politika gürültülerinin üzerinde bir ehemmiyet taşımaktadır. Başbakan İngiliz
muhabirine, beynelmilel durum karşısında Türkiyenin takındığı vaziyeti çok açık
olarak anlatmıştır. Bu öyle bir beyanattır ki, bunun altına bütün Türk milleti tered
dütsüz imza atabilir.
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Türk milleti tarihten edindiği tecrübelerle bilir ki, yanlış bir dış politikayı, bütün
millet desteklediği takdirde, iyi bir politika için yapılan çekişmelerden daha hayırlı
ve müsbet neticeler elde edilir. Beynelmilel sahanın fırtınaları ortasında tek iltica
edeceğimiz sığnak, millî birlikti ve bizi bu harbin içine düşmekten de bu millî bir
lik kurtardı. Kaldı ki, zaman ilerledikçe ve günler geçtikçe, dünkü politikamızın isa
beti biraz daha kendini gösteriyor. Altı yıllık harb içinde hiçbir yanlış adım atmadan
memleketi selâmete ulaştırmış bulunuyoruz. Bu hususta Şükrü Saraçoğlu'nun da
söylediği gibi, memlekette hiç bir ihtilâf yoktur. Dahilî işlerimizdeki görüş fark
larına mukabil, dış dâvalarda hepimiz aynı tehlikeleri, aynı tarzda görmüş
bulunuyoruz. Daha bir kaç gün evvel, Türkiye'de muhalefeti temsil eden Demok
rat Partinin lideri Celâl Bayar da bir Amerikan gazetecisine dış politikamız hak
kında noktai nazarını bildirmiştir. Birbirlerinden haberdar olmıyan iki liderin aynı
konu etrafındaki sözlerinde, bu mutabakati sezmemeğe imkân yoktur.
Saraçoğlu harbin başındanberi takibettiğimiz diğer bir yol üzerinde de inhiraf
etmeden ilerlemektedir. Harbin tasfiye edilmekte olduğu şu devirde de ayni fikir
leri tekrar ediyoruz: "Türkiye bu harpten genişlemiş olarak çıkmak istemiyor. Hiç
bir milletle, hiç bir toprak dâvası yoktur. Bu dâvanın ne kadar haklı ve yerinde ol
duğunu idrâk edebilmek için 1939 yılına dönmek lâzımdır, eğer dış politikamızın
parolası bu olmasaydı, sürükleneceğimiz maceranın bize neler vâdettiğini görür
dük. Yine ayni parola, bize karşı mütecavizlerin dermeyan edebileceği iddiaları
da çürütmüş olduğu içindir ki, Türk diplomasisi vazifesini memleketin faydasına
uygun bir tarzda çevirebildi. Sulh konferansına tok mide ile oturmak, huzur
aradığımız bir sırada bizi namütenahi dertlerden koruyabilir. Ayni iddia ile de
bize tevcih edilebilecek mütecaviz iddiaların sesini susturabiliriz.
Yalnız diplomaside, hukuken kuvvetli olmak kâfi değildir. Türkiye, her türlü
tecavüzün karşısında eğilmemeği de kendisine millî bir şiar edinmiştir. Onun
içindir ki hâlâ bugün ordumuz ayaktadır. Tecavüz nereden ve ne heybette gelirse
gelsin, dayanacağız. Bu millî karar hukukî durumumuzun müeyyidesi olacaktır.
İç tahriklere meydan vererek muhtariyet dâvalarının filizlenmesi için yapılan
bütün teşebbüsler akim kalmıştır. Ne güzel manzara değil mi? Bir milletin müşterek
menfaat ve duygularının bu kadar şuurlu bir halde millî vicdana mal edilmesi, gös
teriyor ki, ister mantık işleterek olsun, ister bir hads olayı kabul edilsin, Türk mil
letini fert fert aynı fikir plânı üzerinde birleşmek mazhariyetine erişmiştir.
Millî hâkimiyet ve toprak bütünlüğü ile istiklâl dâvamızdaki hassasiyet pren
sipleri ortada durdukça, her davamızı bu esasa göre ayarlıyarak ayni kararlara
varacağız. Nitekim Boğazlar meselelerindeki görüşümüz de bu prensiplerden
mülhem olunca, ortaya Saraçoğlu'nun hülâsa ettiği fikir çıkıyor: Türkiye
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hükümeti Boğazlar anlaşmasının her hangi bir maddesinin tadili ile ilgili görüş
melere iştirak etmeğe hazırdır. Elverir ki, Boğazlar bölgesi üzerindeki Türk
hükümranlık haklarına halel getirilmesin...
Türkiye yeni seçimlerin arifesindedir. Bu demektir ki, dahilî çekişmeler ve
mücadeleler olacaktır. Fakat şu nokta üzerinde Türk milleti müttefiktir ki, bu
dahilî mücadeleler, içerde daha ziyade kuvvetlenmiye, ve dolayısiyle dışarıya
karşı da daha kuvvetli olmağa müteveccihdir. 1918 yılının acı tecrübelerini çeken
nesil, bugün memleket mukadderatile yakından alâkalıdır. Bu alâkasını da iç iş
lerde gösterdiği titizlik kadar, dış işlerde göstereceği birlikle izhar edecektir.
İntihabatı tacil sebepleri...
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

2 Mayıs 1946 tarihli (Tanin) İstanbul'dan:
Bir dereceli umumî, hür ve gizli intihabat usulünü kabul ederek yeni bir Mil
let Meclisi ve bu meclise istinat eden bir hükümet kurmak için neden acele edili
yor? Suali, mantıkan hiç akla gelmemek iktiza eder. Çünkü siyasî hayatımızın
böyle bir ileri hareketin lüzumunda ve faydasında tereddüt yoktur. Bu bahiste ol
sa olsa, neden gecikiyoruz? suali dillere gelebilirdi.
Bu sualin cevabını haricî durum pek sarih olarak bize verebilir. Türkiye'ye
karşı başlıyan siyasî taarruzu fiilî bir taarruzun takibetmiyeceğine kimse emin
olamazdı. İntihabat devresi ve iki dereceli intihabat usulünden bir dereceliye geç
menin tevlit edeceği yenilik hareketleri üzerinde toplanacak dikkat ve faaliyetin
vatan müdafaasında bir zaaf teşkil etmesi zarurî idi. Onun içindir ki, hükümet İs
lâhat yolunda düşündüklerini fiile çıkarmıya kalkamazdı. Bir dereceli seçim
usulü kabul edildikten ve icabeden kanunlar yapıldıktan sonra derhal yeni intihabata geçilmek lâzımdı. Çünkü eski bir zihniyete göre kurulmuş bir meclisin
artık hayat hakkı yoktu.
Bugün öyle bir zamana, öyle bir sükûn ve fasıla devresine gelmiş bulunuy
oruz ki, intihabat için vakit bulmaya imkân vermektedir. Eğer hükümet bu imkânı
incelemekte ve aramakta ihmal ve kusur göstermiş olsaydı o zaman bütün mil
letin muahazesine müstahak bulunurdu.
Unutulmamak icabeder ki, intihabat usulünün değiştirilmesi ve demokrasinin
daha geniş bir şekline geçilmesi düşünüldüğü ve kararlaştırıldığı günlerde bir
muhalefet partisi hareketleri mevcut değildi. Araya yeni bir parti veya partilerin
karışmış olması, hükümeti zuhur eden fırsattan istifade etmekten menedecek kuv
vette bir âmil teşkil edebilir miydi?

777
TBMM KUTUPHANESI

Eğer bu bapta küçük bir tereddüt kabil idiyse, onu da bizzat muhalefetin tem
inatı ve beyanatı ortadan kaldırmıştır. 27 vilâyette, 93 kazada teşkilâtını bitirdiğini
ve intihabata hazır olduğunu söyliyen ve vaidlerini icrada geciktiğinden dolayı
hükümeti kabahatli gören bir muhalefet için böyle bir karar bu kadar lüzumlu ser
besti hareketi karşısında elleri bağlı kalmak için bir sebep sayılamazdı.
Çünkü zuhur etmiş olan fırsatın ne kadar uzun süreceği muhakkak olmadığı
gibi, her ihtimale karşı otoritesi tam, salâhiyeti katî, milletin hür iradesi üstüne
müstenit olduğu şüpheden uzak bir Millet Meclisine ihtiyaç vardı. Millet Mec
lisimiz salâhiyetlerinin son senesinde bulunuyor. Arkasında heyecanlı, yıpratıcı
ve zor bir çalışma devresi ve bunun sebebolduğu yıprantı durmaktadır. Milletin
hayatında belki de tarihinin en mesuliyetli kararlarını verebilecek bir meclisin
hakikaten milletin iradesini temsil edebilmesi, dahilî politika bakımından ne
kadar ehemmiyeti haiz ise, Türkiye ile münasebetlerde bulunan ecnebi devletlere
karşı da büyük bir mâna ifade ederdi. Esasen gözden düşmüş bir intihap şeklinin
muhassalası olan ve faaliyeti ve maruz bulunduğu tenkitler hasebile de yorgun
bulunan bir Meclisi ve onun hükümeti, ecnebi politika bakımından Türkiye için
büyük bir kıymet sayılamazdı.
Dahilî ve haricî bütün ihtiyacı karşılıyacak intihabat, yeni teşekkül etmekte
olan bir partinin muvafakat cevabına intizaren tehir olunamaz. Yeni, kuvveti meş
kûk, tecrübeden henüz geçmemiş bir parti, bütün millî hayatı muallâkta tutmak ve
bekletmek hakkına malik olduğunu ciddiyetle iddia edemez. İstikbâli onun ola
bilir. Onun da hudutsuz bir faaliyet sahası ve imkânları vardır. Fakat bütün bun
ların imkân sahasından realite sahasına geçmesi için her şeyden evvel intihabat
rejiminin değişmesi ve intihabatın yapılması icabeder ki, hükümetin kararlaştır
dığı şey de bundan ibarettir.
Eskişehir nutku..
Yazan: Asım Us
4 Mayıs 1946 tarihli (Vakit) İ s t a n b u l ' d a n :

Aziz Cumhur Başkanımız İsmet İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını
fevkalâde toplantıya çağırdıktan sonra, Eskişehire gitmiş ve Halk Evinin bal
konundan söylediği bir nutuk ile yeni genel seçim için her Türk vatandaşının oy
vermek vazifesi olduğunu Türk milletine hatırlatmıştır. Millî Şefin Eskişehir'e
gitmesi ve Halkevinde bir saat kadar memleketin iç ve dış meseleleri üzerinde
konuşma yaptıktan soma balkondan Türk milletine hitabederek seçim vazifesin
den bahsetmesi, günün en mühim bir hadisesidir.
Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı 10 Mayısta fevkalâde olarak toplanıp da
programındaki iki dereceli seçim usulünü bir dereceli seçime çevirince ve bu
karar Büyük Millet Meclisinin tasdiki ile kanun haline gelince, artık, iki dereceli
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seçim esasına göre toplanmış olan yedinci Büyük Millet Meclisinin memleketi
temsil etmek yetkisi zayıflamış oluyor. Bundan dolayı vakit kaybedilmeksizin
sekizinci Büyük Millet Meclisi için seçime başlanmak lâzım geliyor. Ankara'dan
gelen son haberlere göre, belediye seçimleri Mayıs sonunda bitince, böylece bir
dereceli gizli seçim usulü ile milletvekilleri seçimi yapılacaktır. Haziran içinde bu
seçimin sonu alınacaktır ve Temmuz ayı içinde sekizinci Büyük Millet Meclisi
Ankara'da toplanmış olacaktır.
İşte Millî Şefimiz, Eskişehir Halkevinin balkonunda Türk milletine hitabetmekle millî tarihimizde ilk defa yapılacak olan bu işe her seçimin gerekli alâkayı
göstermesindeki ehemmiyeti belirtmiştir.
Memleket için en küçük bir tehlike sezildiği zaman en kıymetli varlıklarını
köyünde ve kasabasında bırakarak hudut boyuna koşmayacak, icabında hayatını
feda etmiyecek bir Türk tasavvur edilemez. Nitekim altı, yedi senedenberi
sayıları bir milyonu bulan Türk gençleri vatanımızın güvenliğini sağlamak için
bugün dahi silâh altında emre hazır bir halde beklemektedir.
Şimdi Türk vatandaşlarından istenilen şey silâh ile hudutlara koşmak değil,
her köyde, her kasabada, her şehrin her mahallesinde konacak olan sandıkların
başına gitmek ve Millî Şefimizin zamanı gelince vereceği işarete göre, hareket et
mektir. Seçim hakkını haiz olan her vatandaşın sandık başına gitmesi ve ken
dilerine verilecek işaret dairesinde hareket etmesi, harbe gitmek demek değildir;
fakat neticesi itibariyle milletçe harbederek büyük bir zafer kazanmaktan hiç far
kı olmıyan bir şeydir.
Birinci cihan harbinden sonra Türk milleti Atatürk'ün ve arkadaşlarının et
rafında toplanarak silâhlı bir millî birlikle varlığını ve istiklâlini kurtardı; yine
bugün dünyanın en nazik bir devrinde bulunuyoruz; kurtuluş yolu yine millî bir
liktedir. Türk seçmenlerinin sandıklara koyacakları oylarla millî birliğimizi dün
yaya karşı ispat edeceklerdir. Biz Türk milletinin kendisini bekliyen bu siyasî
zaferi kazanacağına bütün kalbimizle emin bulunuyoruz.
T ü r k vatandaşı vazife başında.
Yazan: Ahmet

Emin

Yalman

5 Mayıs 1946 tarihli (Vatan) İstanbul'dan:
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Eskişehir'de söylediği hitabe ile millete ver
diği işaret çok yerindedir. Başlayan seçim mücadelesi, filân veya falan partinin
fazla bir ekseriyete varması işi değil, bütün Türk milletinin olgunluk imtihanıdır.
Bu kadar mihnetler geçiren bu kadar ağır bedellerin karşılığı olarak acı acı ders
ler öğrenen Türk milleti; anlayışlı ve sağlam bünyeli olduğunu bu vesile ile bütün
dünyaya göstermek zaruretindedir.
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Bir milletin bekasını ve hayatî menfaatlerini müdafaaya yarıyan silâhlar, yal
nız ordudan, donanmadan, hava kuvvetlerinden ibaret değildir. Bunlar; tecavüz
haline geçen ve saldıran bir düşmanı durdurmak, ezmek veya hiç olmazsa şeref
le ölmek için başvurulacak vasıtalardır. Asıl iş, milletin sağlam bünyeli ve an
layışlı olduğunu; lâfla değil, fiille bütün dünyaya ispat ederek, tecavüz emellerini
iptidadan boğmakta ve kasırga ihtimallerini önlemektedir. Bunu yapmanın yolu
da; milletin olgun ve mukadderatına sahip olduğunu, arasına nifak sokulamıyacağını, siyasî ihtiras yüzünden millî gayelerini unutmıyacağını, fanî olan şahıs
lara, geçici zümrelere değil, ancak kendi nefsine dayandığını ve güvendiğini eser
leriyle ispat etmektedir.
Milleti sevmeği her fert lâfla iddia edebilir. Sevdiğini cidden bildiğinin im
tihandan geçmesi için o ferdin; milletin menfaatini kendi menfaatinden, kendi ih
tirasından, kendi buyurma zevkinden yüksek tuttuğunu fiille ortaya koyması
icabeder. Hiç bir imtiyaz ve istisna aramıyarak bunu yapan ve haklarına razı olan
vatandaşlar, özleri sözlerine uygun kimselerdir ki varlık ve gelişme bakımından
millet ancak bunlara dayanır. Lâfla en mübalâğalı sevgi iddialarında bulundukları
halde kanunu istihfaf eden, imtiyaz ve istisna arayan, başka vatandaşların şerefi
ni, hakkını ve hürriyetini çiğniyen kimseler ise şahsî ihtiras ve menfaatlerine o
kadar mağlûp zavallılar ve gafillerdir ki, bu suretle milletin varlığına arkadan kur
şun sıktıkları, milletin, olgunluk imtihanında düşkün numara almasına harice kar
şı zayıf ve anlayışsız görünmesine sebebolduklarını farketmezler.
Milletin, kendi yaşamak hakkına güvenmesi için muayyen haricî tehlikeler
karşısında birlik göstermesi elbette lâzımdır. Fakat yumruğa ve polis kuvvetine
dayanan bir idarenin körkörüne itaat sayesinde temin ettiği zahiri birlik bu yük
sek maksadı karşılayacak neviden birlik değildir. Bu nevi birlik, harice karşı say
gı temin etmez, olgunluk imtihanının iyi geçirilmesine yaramaz. Asıl maksada
yarıyan ve saldırıcıların ümidini iptidadan kesen birlik; kendi içtihatlarına sahip
olan, fakat başka içtihattaki vatandaşları saygı ve sevgi ile karşılamağı bilen hür
ve vekarlı insanların milletin müşterek dâvaları karşısında kendi irade ve idrâk
leri sayesinde yarattıkları şuurlu birliktir.
Bu noktanın iyice anlaşılması lâzımdır. Çünkü her taarruz silâhının kalkanı, o
silâhın nevine göre olmalıdır. Bugünkü asayişsiz dünyada silâhlı tecavüz ih
timalini hesaba katmak ve ona karşı müdafaa imkânı temin etmek elbette lâzım
dır. Fakat galip olan ihtimal, silâhlı tecavüz değildir; bir milletin dahilî nifak
haline düşürülmesi, içeriden kundaklanması mümkün olduğunu, o milletin hoş
nutsuzluk içinde yaşadığını, idare edenlerin kendi nüfuz ve ihtiraslarının kurbanı
bulunduklarını belirten alâmetler karşısında ümide düşen aç gözlü devletlerin en
trika ve kundaklarıdır. Bunlar bahsettiğimiz tarzda alâmetler görürlerse o milletin
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arkasını bırakmazlar, pusuda beklerler, fırsat kollarlar. Milletin varlığının bugün
için en tesirli kalkanı kötü alâmetlerin hepsini ortadan silmekten ibarettir. İşte
bunun için iki günlük zevki ve ihtirasları uğruna kanunların hükmünü felce uğ
ratanlar, imtiyaz arıyanlar, halkın hoşnutsuzluğuna sebebolanlar ve bunun sebep
lerini arayıp tedavi yoluna bir türlü gitmiyenler; milletin varlığına bir haricî düş
man kadar düşman sayılması icabeden kimselerdir.
Açılmış bulunan seçim mücadelesinde tazyik, tezvir, hile gibi silâhlara baş
vuran her fert; milletin varlığına kurşun sıkan bir sefil netice itibariyle haricî düş
man hesabına çalışan bir gafil olduğunu iptidadan bilmelidir.
Seçimleri karşılıklı saygı ve güven havası içinde yapabilmekle yalnız memleket
te verimli ve âdil bir millî irade hükümetinin temelini kurmuş olmayız, aynı zaman
da harice karşı en tesirli ve kudretli bir korunma şeddi vücuda getirmiş oluruz.

*

* *
İktidar mevkiini müdafaa za'mile yazı yazan bir gazeteci; hakkı intak kabilin
den olarak ağzından şu sözü kaçırmıştır: "Kanundan, devletten, iktidardan, par
tiden hürriyet bekleyip oturmak nedir bilirmisiniz? Sokağın ağziyle cevap verey
im: Armut piş, ağzıma düş!..
Bu söz çok yerindedir. İktidar mevkiinde olanlar, iyi niyetleri ne kadar derin
olursa olsun, peyda ettikleri huylardan kolay kolay vazgeçemezler, vatandaşın
hürriyeti hesabına seve seve fedakârlık yapamazlar. Vatandaşların kendilerine
yardımcı kesilmesi lâzımdır ki bunun da yolu, herkesin kendi hakkını bilmesi ve
buna sahip kalması şeklindedir.
Türk vatandaşını bugünkü seçim mücadelesinde karşılayan vazife; Bir
Çanakkale siperinde İnönü, Sakarya veya Dumlupınar harp meydanlarında vazife
gören bir Türk askerinin vazifesi kadar mühimdir. Vatandaş reyini iyi kullanmak
la iktidar mevkiinde bulunanlara fren vazifesini görecek, Türkiye'de hürriyeti ve
hakkı temelleştirecek, devlet mefhumunun bu memlekette kök salmasına, keyfî
gidişlerin tasfiye edilmesine imkân hazırlayacaktır.
Vatandaşlık vazifesini vicdanının emrine uygun bir surette görmiyecek vatan
daş, bu sıfata lâyık olmaktan çıkar. Tazyikin neticelerinden vehimlenen, vic
danının emrine kulaklarını tıkayan "nemelâzım, bana mı kaldı?" diyen korkaklar
ve zavallılar; bu milletin uğradığı bütün musibet ve felâketlerin asıl mesulleridir.
Keyfî idarelere onlar omuz verirler, bu yüzden kendi haklan da çiğnenir, öyle ol
duğu halde kanaatlerine sahibolmak cesaretini göze alamazlar. Çünkü zillet ve
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meskenet mikropları ruhlarını için için kemirmiştir. Türkiye'de hakkı bir kale
haline koymak için çırpman ve can veren binlerce, yüzbinlerce vatandaşın hak
kını bu gibi miskinler ve korkaklar yiyip dururlar.
*

* *
Ey, vatandaş, iki günlük ömür için zilletin ve meskenetin mânası yoktur. Hak
kına sahip ol ve bu hakka kimsenin el sürmesine, seni yıldırmasına, aldatmasına,
yemlerle vicdanını uyuşturmasına razı olma. Vatandaşlık vazifeni kanun dairesin
de yaptığından dolayı senin kılına dokunmak kimsenin haddi değildir. Sen değil,
senin hakkına dokunan adam korkmalı, titremelidir. Doğru yolda olan sensin, eğ
ri yola sapan odur. Bu memleket, doğruların değil, eğrilerin korktuğu ve titrediği
bir muhit halinde bulunmalıdır.
Asılan listelere bak. Yıllarca müddet fayda vermez diye rey hakkını kullan
madan, ittifak şeklinde tecelli eden reylere kendi reyini katmağı mânâsız gördün.
Bu defa öyle değil, şehir ve semt değiştirmek gibi bir sebep dolayısiyle ismin lis
telerde yoksa, hakkını ara, Belediye seçimlerinde vazifeni yapmağa bir an evvel
hazırlan. Bu vatanî işi ihmal etme!..
Memlekette parti hayatı başladı. İyi bir vatandaş için her partinin safında
yapılacak vazife vardır. Medenî cesaretini belirtmek için mutlaka muhalif par
tilere rey vermeğe kalkışma. Memlekette mürakabeli bir gidiş kurulması için bir
den fazla partiye lüzum vardır. Vicdanının emri seni ne tarafa meylettiriyorsa,
senin için doğru yol odur. Hele belediye seçimlerinde parti farklarına pek kulak
asma. Vicdanının emrine sadık kalacak, halkın işini kendine dert edecek samimî
ruhlu adamları ne tarafta görürsen onları seç, bir listeyi tercih edip körkörüne ve
toptan sandığa atmağa da sebep yoktur. Vekilini dilediğin gibi seçebilirsin, liste
haricinde de vekil ayırabilirsin.
Mebus seçimi ayrı bir iştir. Bunu ileride ayrıca konuşuruz. Şimdilik şunu
hatırdan çıkarma ki, rey sandığının namusu senin namusundur, milletin de şerefi,
ırzı ve namusudur. Düşkün ruhlu insanların rey sandığının namusuna tecavüz et
melerine cevaz verme, gözünü aç, hakkını müdafaa et. Bütün seçim devresi es
nasında fedakâr bir asker haliyle vazife başında kal, komşunu, arkadaşını tenvir
et. Onlardan fikir al. Ara, düşün tetkik et. Bu defaki seçimde, vatandaşlık vazifeni
iyi yapar ve yaptırırsan mensup olduğun milletin dünyanın gözündeki itibarını
yükseltirsin, haricî tecavüze karşı manevî kaleler kurmuş olursun. Senin hakkın
ve hürriyetin de bir kale halini alır ve üzerine titrediğin Türklük ve insanlık
vekarının şerefi bundan sonra el sürülmez, tecavüze uğramaz bir hale gelir.
Vazifen ciddîdir, mühimdir. Milletin her varlık savaşında olduğu gibi vazife
başında kal ve vazifeni tam olarak yap!
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C u m h u r Başkanının seçim gezisi.
Yazan: Ziyad

Ebüzziya

7 Mayıs 1 9 4 6 tarihli (Tasvir) İ s t a n b u l ' d a n :

Seçimler münasebetiyle Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü, Cumhuriyet Halk
P.nin değişmez Genel Başkanı sıfatiyle bir memleket gezisine çıkmıştır. Demok
rasi yolu ile idare edilen memleketlerde, partinin mesul şahsiyetlerinin seçim
propagandasına çıkmaları bir an'ane haline gelmiştir.
İktidar devresinde yapılan işleri millet muvacehesinde açıklayarak hesap ver
mek ve milletten, gelecek bir devre için itimat istemek, demokrasi sisteminin en
güzel taraflarından biridir.
Cumhurbaşkanımız memlekette yeni inkişaf etmeğe başlıyan bu çok partili
demokrasi devresi içinde, çıktıkları yurt seyahatiyle bu an'anenin bizim mem
leketimizde de temelini atmış oluyorlar. Cumhurbaşkanı dolaştığı yerlerde
mühim nutuklar söylemişler. Bu nutuklarda iktidar partisinin değişmez başkanı
sıfatiyle, seçicilere partinin iç ve dış politikası hakkında muhtelif açıklamalar
yapmış olan Cumhurbaşkanımız, gerek harpten evvelki devre içinde ve gerek
ikinci dünya harbi esnasında takibedilmiş olan iç ve dış politikayı izah ederek,
yurddaşları bu politikayı tasvibettikleri takdirde bu tasviplerini rey sandığı başın
da izhara davet etmişlerdir.
Bu nutukların Türk efkârı umumiyesinde geniş bir surette yankılanacağı
muhakkaktır. Yakın günlerde belediye seçimleri ve bir müddet sonra milletvekili
seçimleri için sandık başına gelecek olan Türk vatandaşları, evvelâ, derin bir
murakabeye dalacaklar ve reylerini kullanırken memleket hesabına ne kadar
büyük bir vicdanî mesuliyet altına girdiklerini idrâk edeceklerdir.
Sandığa atılan her rey, vatandaşların vicdanlarında kuracakları mutlak surette
âdil bir mahkemenin varlığı kararın ifadesi olmalıdır. Çünkü bu reyler mem
leketin istikbalini tayin edecektir. Cumhurbaşkanımızın nutuklarında bu neticeyi
"ondan sonra hükümetler millî menfaatleri müdafaa için daha kuvvetli ve
salahiyetli olarak vazifelerine devam ederler" diyerek ifade ediyorlar.
Memleketin istikbalini tayinde ve idaresindeki istikrarı teminde bu kadar
ehemmiyetli bir mevkii haiz olan seçimlerin, bu defaya mahsus olmak üzere tar
ihî bir hususiyetleri vardır.
Düşünmeli ki, Türk seçicisi ilk defa olarak, bu seçimde oyunu doğrudan doğ
ruya açıklamağa davet edilmiştir. Bu konuda tecrübesiz, hattâ bilgisizdir. Nasıl
seçecektir? Kimi seçecektir?
Bütün bu tereddütlü noktalara rağmen, seçim işinin Türk milletinin tarih tec
rübesinden gelen bir olgunlukla ve muvaffakiyetle başarılacağını beklemek yer783
TBMM KUTUPHANESI

siz değildir. Türk halkı, o irsî ağırbaşlılığı ve sağlam düşüncesiyle en isabetli
hükümlere varmasını bilecektir.
Kaldı ki, Cumhurbaşkanının nutuklarında ifade ettikleri gibi "Dünya vaziyeti
kararsız ve karanlık olarak uzun bir sürünceme devresine girmiş görünüyor. Bu
devrede Türkiye'nin politikası hangi istikamette ve ne anlayışta olduğunun
içeride ve dışarıda açık bir surette belli olması lâzımdır." Hakikati bütün vatan
daşların hakkile idrâk etmiş olduklarına kaniiz. Bu idrâk vicdanları aydınlatacak
ve vatandaşları seçim sandığı başında bir kat daha büyük bir teyakkuzla hareket
etmek mecburiyetile karşılaştıracaktır.
Büyük hatlarile, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından takibedilmiş olan iç ve
dış politikayı açıklama ve müdafaa mahiyetinde olmakla beraber, Cumhurbaş
kanımızın nutuklarında seçicileri uyandırıcı taraflar bilhassa dikkati çekmektedir.
Bu tarafların bütün Türkiye efkârı umumiyesinde geniş tesirler bırakacağı
muhakkaktır.
Mecliste bir dostluk gösterisi
Yazan:

Falih

Rıfkı

Atay

9 Mayıs 1946 tarihli (Ulus) Ankara'dan:
Büyük Millet Meclisi iki kanun teklifini kabul etmiştir: Bunlardan biri, Unrra'ya 6 milyon liralık bir yardıma, ikincisi Kiralama ve Ödünç Verme Kanunu ile
Amerika'dan temin ettiğimiz ve hayli ehemmiyetli bir yekûn tutan yardımdan
doğma verecek hesaplarının tasfiyesine aittir.
Hatipler, Unrra ile işbirliğinin insanî olduğu kadar, barış ve güvenlik
düzeninin kurulmasına hizmet etmek bakımından yüksek mâna ve değerini belirt
mişlerdir. İkinci kanunun görüşülmesi ise, her gün gittikçe kuvvetlenen ve derin
leşen Amerikan-Türk dostluğunun yeni ve parlak bir gösterisine vesile olmuştur.
Mesele alacağın vereceğin yekûnunda değildi: Aradaki anlaşmanın, Türk
politikasındaki dürüstlüğü Amerikalıların ne kadar iyi takdir etmiş olduğuna yeni
bir vesika olması idi. Başbakan Saraçoğlu'nun dediği gibi, bu ödediğimiz maddî
bir borçtur. Borcumuzun bir de manevisi vardır ki, onu, barış ve insanlık
dâvalarında daima Amerika ile yan yana kalarak ve eskidenberi kendisile paylaş
tığımız milletlerarası dayanışma dâvasında vazifemizi yaparak ödiyeceğiz.
Her vakit sevmekte olduğumuz Amerika'ya karşı, bir zamandan beri neden
bu kadar yakınlık hissediyoruz? Bunun sebebi basittir: saldırışçı hiç bir politikayı
hoş görmiyen Amerika, milletlerarası dostluk ve güvenlikten başka hiç bir amacı
olmıyan küçük büyük her devletin âdeta tabii bir müttefiki olmuştur. Hiç bir söz
leşme ve antlaşmaya ihtiyaç olmaksızın, küçük büyük her devlet, haklı olduğu
bütün dâvalarda Amerikan yardımına dayanılabileceğine inanmıştır.
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Maddi kudretin sembolü haline gelen bir devletin, hak ve adalet savaşlarında
önderlik ettiğini görmek, sade emniyet değil, heyecan verici de bir şeydir. Bizim
Amerika'ya sevgimiz, maddî manevî, egoist düşünceler sınırını çok aşıyor: onun
la beraber olmanın, insanlık tarihinde bir yeni çağ açılması için asîl bir savaşa
katılmak olduğunu da biliyoruz.
Amerika olmasaydı, zulme karşı hürriyet dâvası kazanılmazdı: eğer Amerika,
harpten sonra, maddî manevî kuvvetlerini yeni bir barış düzeninin kurulması
mücadelesine katmamış olsaydı, kazanılmış olan zafer de kaybolabilirdi.
Büyük Millet Meclisindeki dünkü dostluk gösterilerinin, bütün memleket öl
çüsünde bir anlayışın tabiî yankısı olduğuna şüphe yoktur. Her yerde halk, kür
südeki hatiplerin konuştukları gibi düşünüyor ve söylüyor. Amerika'nın her taraf
taki barış ve güvenlik meselelerile ilgilenmesini hayra yoruyor ve bu düşünüş ve
yoruşlarında asla hayal kırıklığına uğramıyacağını biliyor.
Biz Türkler anlaşılmayı istiyen ve çok defa iftiralara uğrayan bir milletiz.
Amerikan kadirşinaslığı, bu yönden, en hassas olduğumuz zamanlara rastlamıştır.
Bunun değerinin ne olduğunu daima hatırlayacağız.
Fevkalâde Kurultay
Yazan: Falih Rıfkı

Atay

10 Mayıs 1946 tarihli (Ulus) Ankara'dan:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İnönü'nün daveti üzerine, fevkalâde
Kurultay bugün Büyük Millet Meclisi binasında toplanacaktır. Kurultaya gelen
delegeleri selâmlarız.
Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi, Türkiye'de millî egemenlik rejiminin
kurulma, korunma ve gelişme tarihidir. Parti, doğuştan demokratiktir. Kaynağı
halk, dayanağı halk, ve dâvası halk olduğu için, Parti bir sıra seçimler düzeni üs
tünde durur ve tutunur. Bu düzen, en geniş ifadesini Kurultayda bulmuştur. Millî
Kurtuluş eserinde, Parti Kurultayının şerefli ve sorumlu bir payı vardır.
Fevkalâde Kurultay, millî egemenlik rejiminin gelişmesine ait bazı yeni tek
lifleri tartışmağa geldi. Bu tekliflerin başında tek dereceli seçime gitmek ve
Cemiyetler Kanunundaki bazı maddeleri değiştirmek vardır.
Türkiye'de demokrasi hayatını geliştirme yolundayız. Bu, rejimi hüriyet için
de yaşatma şartlarının olgunlaştığını gösterir. Bu kadar kökten ve bu kadar ileri
bir ihtilâlin, 25 yıl içinde, her türlü imtihana göğüs verecek bir tekâmüle ulaşması
ile, alnımız yukarda, övünebiliriz.
Biz, Cumhuriyet Halk Particileri, hürriyetçileriz. Yirmi beş yıldır, Meclis ve
hükümetlerimizin kanunlarile, tedbirlerde, eski devir geleneklerinin ve irticaın
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tehlikesine karşı hürriyeti koruduk ve kurtardık. Hürriyete götürmiyen yol, Cum
huriyet Halk Partisinin yolu değildir.
Fevkalâde Kurultay, asîl ve tarihî vazifelerinden birini daha görecektir.
İntihabat ve Demokrat Partisi
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

10 Mayıs 1946 tarihli (Tanin) İstanbul'dan:
Demokrat Partisinin merkez idare heyeti tarafından neşredilen tebliğe göre,
Parti, belediye intihabatına iştirak etmiyecektir. Milletvekilliği seçimlerine de an
cak bazı vaitlerin yerine getirilmesi şartile iştirak edebileceği yine bu tebliğden
anlaşılmaktadır.
Demokrat Partisi, siyasî hayatına yanlış bir adımla başlıyor. Tuttuğu yolun
onu mesut ve hayırlı bir inkişafa götürebileceğinde çok şüpheliyiz. Eğer sadece
Demokrat Partisinin muhalefetine maruz bir vatandaş bakımından durumu
muhakeme etmiş olsaydık karşımızdakilerin bu hatalarından sevinmemiz iktiza
ederdi. Fakat parti alâkaları üstünde vatan menfaatlerini hiç bir zaman unutmak
elimizden gelmiyeceği için, bu noktai nazardan, içimizde bir teessüf duy
duğumuzu söylemek mecburiyetindeyiz. Çünkü en az bir muhalefet partisinin
mevcudiyeti parlâmento cihazının daha verimli surette işlemesi için lâzımdır. Bu
muhalefet partisi ne kadar ciddî, esaslı ve uhdesine düşen vazife ve mesuliyeti ne
kadar çok müdrik olursa, parlamenter faaliyet üzerinde icra edeceği nüfuz ve tesir
de o kadar hayırlı olur. İşte bundan dolayıdır ki muhalefetin itimat ve hürmet tel
kin edecek bir şekilde vücut bulmasında, yaşamasında ve gelişmesinde kendimizi
alâkadar görüyoruz.
Maamafıh, ümidimizi kesmiş değiliz. Bu milletin siyasî kabiliyeti olgunluğu
ve vatanseverliği yalnız Demokrat Partisinin dar çerçevesi içine inhisar etmiş
değildir. Esasen, doğrusu aranırsa, resmî mevcudiyetine rağmen, ortada henüz
hakikî bir muhalefet partisinin mevcut olup olmadığı pek şüphelidir. Bir Demok
rat Partisi sözü ağızlarda dolaşıp duruyor. Fakat parti sözle olmaz ki. Bu söz han
gi realiteye tekabül ediyor? Bunu bize ancak intihabat gösterecekti. Parti intihabata iştirak etmemek kararını verince, çok zayıf olduğunu, itiraf edilemiyecek
kadar zayıf olduğunu, resmî mevcudiyet safhasından hayat safhasına intikal et
mekten henüz çok uzak olduğunu göstermekten başka bir şey yapmamıştır.
Demokrat Partisinin boykotajı, memlekette hiçbir şeyi değiştirecek değildir.
Demokrasi hareketi o kadar samimî ve ciddidir ki Demokrat Parti mensupları, is
teseler de istemeseler de, yürüyecektir. Meydan onlar için değil, bütün millet için
hazırlanıyor; bütün millet için hazırlanıyor; bütün vatandaşların gerek belediye
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seçimlerinde, gerek milletvekilleri seçimlerinde, hür, müstakil ve serbest surette
rey vermelerine imkân temin olunuyor. Demokrat Partisi mücadeleden çekiliyor
sa, elbette bu millet bir yahut bir kaç muhalif parti çıkarmak kabiliyetini gösterir.
Elverir ki ortada hür vatandaşlar için imkânlar temin edilmiş olsun.
Demokrat Partisi, bu imkânların verilmemiş olmasından şikâyet eder gibi
görünmek istiyor. Fakat bu husustaki beyanat müphem ve birbirini nakızdır. Teş
kilâtımız yapılmıştır, intihabata hazırız, dediler. Sonra, teşkilâtlarını yapmağa
vakit bulamadıklarını ileri sürdüler. Teşkilâtlarını tamamlıyamadıkları muhakkak.
Fakat ne kadar zamanda tamamlıyacakları meçhul olduğu gibi buna hakkiyle
muvaffak olup olmıyacakları da katî değil. Bu vaziyette Demokrat Partisinden
beklenecek şey, tamam olmuştur, dediği teşkilât nerde mevcut ise orada intihabat
mücadelesine girmek ve milletin vereceği hükme göre hareket etmektir. Küçük
bir muvaffakiyet bile onun için büyük bir mâna ifade ederdi. Bakınız, diyebilirdi,
henüz pek yeni olduğumuz halde, teşkilâtımızı yapabildiğimiz yerlerde nasıl
muvaffak olduk. Eğer daha fazla çalışmağa imkân bulsaydık, daha geniş ne
ticeler elde edecektik. Bu suretle, muvaffakiyetsizlikleri için oldukça makul
mazeretler bulmuş, bir propaganda kuvveti ele geçirmiş olurlardı. Zaten, hiç kim
se, Demokrat Partiyi ekseriyet kazanamamış olduğundan dolayı muaheze hakkını
kendisinde bulamazdı. Muhalefetten beklenen şey ekseriyeti elde etmek için cid
di namuskâr ve azamî bir faaliyettir. Demokrat Partisi işte bu çalışmadan kaçtı ve
"Teşkilâtımızı yaptık, mücadeleye hazırız" yolundaki sözlerini kendisi tekzibetti.
İntihabata henüz hazırlıksız bulunmak bahanesiyle boykotaj yapmanın efkârı
umumiyece iyi telâkki edilmiyeceğini Demokrat Partinin kendisi de anlamış ola
cak ki, başka bir bahane bulmak lüzumunu duymuş ve ortada böyle bir istinkâfı
haklı gösterecek hiç bir mülâhaza mevcut olmadığı için, bunda da muvaffak
olamamıştır.
Bu yeni sima altında, Demokrat Partiyi, kendi muvaffakiyetini düşünmekten
vazgeçmiş ve vatandaşların hak ve hürriyetinin daha esaslı teminat altına alınması
müdafıiliğini deruhte etmiş bir görüyoruz.
İş böyle olunca, Demokrat Partisi, düne gelinciye kadar yaptığı gibi, kendi
hazırlıksızlığından dolayı intihabatın geciktirilmesini istemekten mesul mevkie
düşmüştür. Çünkü vatandaşların hak ve hürriyetinin daha esaslı teminat altına
alınması bugüne kadar cari olan hükümlerin değiştirilmesini icabeder. İntihabat
geciktirilsin demek, bütün vatandaşların hürriyetlerini Demokrat Partinin men
faatleri mülâhazasiyle bir müddet daha tazyik etmeli demek olur. Demokrat Par
tisi bugünkü durumdan, memleket hesabına hakikaten şikâyetçi ise, hükümetin
isticalini hoş görmeli ve hükümeti daha çabuk harekete teşvik etmeliydi. Halbuki
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yeni müdafaa ettiği tez ile milletvekilliği seçimlerini gelecek seneye bırakmak
dâvasına kalkmıştır.!
Millî Şef 1945 nutkunda, memlekette alınması lüzumlu bazı tedbirlerden bah
setmiş ve bu tedbirler alındıktan sonra "yeni seçim için tabiî olarak bir buçuk sene
kadar gecikecektir. Bu zaman milletin yeni seçime bir hazırlık devri olacaktır. Tek
dereceli olmasını dilediğimiz 1947 seçiminde milletin çoklukla vereceği oylar
gelecek iktidarı tayin edecektir." demiş. Demokrat Partisinin beyannamesi bu
vaitler "yerine getirilecek olursa, Partimiz milletvekilliği seçimlerine" iştirak
edecektir, diyor.
Görülüyor ki Halk Partisinin ve hükümetinin bütün kusuru milleti bir an ev
vel daha fazla hürriyet ve hakka kavuşturmak istemeleri ve intihabat için 1947'yi
beklememeleridir. Bundan dolayı, durumu, yalnız vatan menfaati ve millet hakkı
bakımından muhakeme edenlerin memnun mu olmaları icabeder, şikâyet etmeleri
mi? Şikâyet, iptida Demokrat Partisinin hazırlıksızlığı ile haklı gösteriliyordu.
Şimdi Demokrat Partisi intihabatta tek yer dahi kazanmış olsa kendisini bahtiyar
sayacağını söylüyor. O halde bu mânâsız boykotaj nedir ve neye karşıdır? Kendi
sözlerde onları bağlı kabul edersek, yaptıkları istinkâfın ancak vatandaşların bir
an evvel hürriyete kavuşmaları aleyhine müteveccih olduğu söylenebilir. Çünkü
"hükümet partisinin aldığı seçim yenileme kararlarının demokratik zihniyete ve
görüşlere aykırı" olduğunu söylemenin burada Demokrat Parti menfaatine aykırı
olmalarından başka bir mânası yoktur.
Matbuat kanunu, polis kanunları, ilâh., mevcut iken intihabat yapılamaz
demenin fiilen tekzibedildiği gözden kaçamaz. Değişmesi kararlaşmış bazı
kanunlar bittabi yakında değişecektir. Fakat bunlar bile parti teşekkülüne, parti
propagandasına, gözönündeki şiddetli neşriyata hiç bir mania teşkil etmiyor.
Seçimlerin hür ve gizli surette yapılmasına fiilî ve kanunî hiç bir engel yoktur ve
olmıyacaktır. İntihabata iştirak etmiyenler, vatandaşlık vazifeleri aleyhine hareket
etmiş olurlar ve bunun manevî mesuliyetinden kurtulamazlar.
Tek dereceli seçim
Yazan: Prof. Nihat

Erim

12 Mayıs 1946 tarihli (Ulus) Ankara'dan:
Birinci Cihan Harbinden sonra yeni sistem olarak ortaya çıkan türlü rejimler
içinde, millî Türk rejimi, kabul etmiş olduğu ilk anayasa ile, 1789 ihtilâlinden
soma kurulmuş olan klâsik demokrasi usulünü benimsemiş biricik sistemdir.
Tabiatiyle bu yeni idare tarzı, koyu bir istibdadın, kontrolsüz bir monarşinin beş
yüz yıl hüküm sürmüş olduğu bir memlekette, birdenbire halk oyuna dayanma
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şekillerinden en genişini ve en ilerisini tatbik etmek iddiasında bulunamazdı. Kal
dı ki, ümmet telâkkisinden tamamen sıyrılmamış, "tevhidi anasır" acı tecrübesini
yeni geçirmiş, "millet" şuuruna Ziya Gökalp mektebinde henüz kavuşmuş bir
cemiyet olduğumuz ise, ayrıca hesaba katılmalı idi. Böyle bir topluluğu artık hay
atiyetini kaybetmiş doğu medeniyetinden kurtarıp, yüzde yüz batı medeniyetine
maletmek ihtilâlin baş dâvası idi. Bunun için sosyal hayatın her sahasında radikal
tedbirler almak lâzım geliyordu. Yüzde doksanı okuyup yazma bilmiyen bir hal
kı öğretim ve eğitim seferberliğine salmak katî bir zaruret idi.
Bu kadar esaslı ve bu derecede ağır mesuliyetli bir programla memleket
mukadderatını eline alan Cumhuriyet Halk Partisi, alışmamış ve gerekli tec
rübelerden geçmemiş bir cemiyette demokrasinin, demegoglar, siyaset cambaz ve
oyunbazları elinde, soysuzlaşıp kısırlaşması muhakkak idi. Eğer C.H.P. ve onun
başında bulunanlar, gevşek ve basiretsiz davranıp böyle bir hataya düşmüş ol
salardı, eser yarım kalır ve tarih kendilerini asla affetmezdi. Çünkü arkada bırak
tığımız yirmi beş yıl gibi bir ilk kalkınma ve onarma devresine bir daha kavuş
mamıza, dünyanın hali imkân verir mi idi, vermez mi idi, bunu kimse kestiremez.
Demokrasi gaye değil, sadece vasıtadır. Gaye, milletin kabiliyet ve hasletlerini
geliştirerek maddî ve manevî bakımlardan devamlı yükselmeler kaydetmektir.
İnkılâbın millete malettiği ıslâhat kanunlarından kaç tanesi İsviçre usulü
genel oy yoliyle kabul ettirilebilirdi? Yapılan işler kan dökülmeden gerçekleştirilebilmişse, bu neticeyi iki dereceli seçime dayanan inkılâp zaruretini idrâk et
miş meclislerle çalışmış olmaya borçluyuz. Ne kadar hazin bir müşahededir ki, 23
yıl sonra dahi, gözlerini hırs bürümüş bazı politikacılar, halkın dinî duygulariyle,
giriştiğimiz öğretim ve eğitim seferberliğiyle oynamaya kalkmışlardır. Köy okul
larını yaptırmamayı vâdederek oy kazanmak istemek gibi tereddütsüz cinayet
sayacağımız hareketlere ve propagandalara gazete sütunlarında girişenler görül
müştür. Bu zihniyet ve bu hava ile 1923 ten bugüne kadar başarılmış olan işlerin
ne derecede geri bırakılabileceğini, ne tamir edilmez zararlara uğrayacağımızı
tahmin etmek güç olmasa gerektir.
Cumhuriyet Halk Partisinin 1923 ten 1946 ya kadar tatbik ettiği usulün, geçir
miş olduğumuz millî hayat safhasına en uygun usul olduğunu ispat eden deliller
den biri de Parti Kurultayının artık tek dereceli seçime gidilebileceğine karar
verebilmiş olmasıdır. Gerçekten, tek dereceli seçime, demokrasinin türlü tec
rübelerini bizden yüz yıllarca önce geçirmeğe başlamış olan memleketler dahi en
son merhalede varabilmişlerdir.
Meselâ Fransa'da: seçimler, 1789 dan 1814 e kadar iki dereceli idi. 1814 ten
1830 a kadar otuz milyon Fransızdan yetmiş beş bini oyunu kullanmak ve ancak
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on altı bini de seçilmek hakkını haizdi. 1830 dan 1848 e kadar, tahditler devam
etmekle beraber, seçmenlerin sayısı iki yüz bini buldu. Tek dereceli ve muayyen
yaştaki bütün erkek vatandaşlara oy hakkı tanıyan usul ancak 1848 ihtilâlinden
sonra tatbik edilebildi. Bununla beraber, 1850 den 1875 e kadar yeniden bazı tah
ditler kondu.
Görülüyor ki, Fransa, tek dereceli seçim ve genel oy usulüne, ihtilâlini yap
tıktan 86 yıl sonra kesin olarak kavuşabilmiştir. Modern demokrasilerin beşiği
diye anılan İngiltere'de, genel oy sistemi ancak on dokuzuncu yüzyılın sonunda
yerleşmiştir. Bu memleketin demokrasi yoluna on üçüncü yüzyılda girmiş olduğu
gözönünde tutulursa ne uzun bir tekâmül geçirmiş olduğu anlaşılır.
Sadece yirmi beş yıllık bir geçmişe dayanan millî Türk rejiminin ilk andan
itibaren genel oy usulünü kabul etmiş olduğunu ve siyasî haklar bakımından bir
çok memleketlerin pek geç kaldıkları kadın-erkek ayrılığını kuruluşundan bir kaç
yıl sonra kaldırmış olduğunu hatırlamalıyız. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi
Kurultayının aldığı bir prensip kararı bizi tek dereceli seçime götürmektedir.
Rejimi, bu tecrübeye pek kısa sayılacak bir müddet zarfında girişebilecek kadar
geliştirebilmiş olmak, Partimizin tuttuğu yolun isabetini gösterir.
Siyasî kuruluşumuzu öğretim ve bilhassa eğitim alanlarında kazandığımız,
milletimizin bünyesine uygun esasları kolaylıkla tatbik edebildiğimiz nisbette
sağlamlaştırmış olacağız. Bundan sonra her şey millî eğitim dâvasının kolay
çözülüp çözülmemesine bağlı kalacaktır.
Cumhuriyet Halk Partisi programı etrafında fikir ve ülkü birliği halinde saf
tutmuş olanların en aziz emeli, nesillerin ortaklaşa gayretlerinin mahsulü olan
modern Türkiye'yi daima daha ileriye ve daha iyiye doğru götürmektir. Bu sefer
ki Kurultayımızın aldığı kararlar bu yoldaki tedbirlerin ne ilki ne de sonun
cusudur.
Demokrat Partinin noktai nazarı
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

15 Mayıs 1946 tarihli (Tanin) İstanbul'dan:
Demokrat Partisi kendi teşkilâtına gönderdiği bir tamimi matbuata da tebliğ
etmiştir. Bu vesikayı bittabi dikkatle okuduk. Muhalefet partisinin tuttuğu yanlış
yolun bıraktığı intiba gördüğümüz mütalealarla zail olmuş değildir.
Parti, hâlâ intihabata bir an evvel başlanması yolundaki kararı yanlış ve sade
yanlış değil, kendi aleyhlerine müteveccih bir manevra şeklinde göstermekte
devam ediyor ki, bütün münakaşanın en hazin safhası budur.. Prensipler üzerinde
fikir ihtilâfları çok keskin olabilir. Bunlar hakkında devamlı münakaşalar mese790
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leyi aydınlatmak, kanaatleri tebellür ettirmek gibi faydalar temin eyler. Fakat kar
şımızdakilere fena niyet eseri atfetmek ve bunda ısrar göstermek memleket
hesabına hiç de memnun olacak bir hareket hattı değildir. Demokrat Partisine
bunu hiç yakıştıramadığımızı saklıyamıyacağız.
Hele bilhassa Demokrat Partisinin karşısındakilerin iyi niyetlerinden, dostça
hislerinden şüphe etmeğe hiç hakkı olmamak icabederdi. Celâl Bayar, çok eski arkadaşlariyle karşılaşmaktadır. Yakın mazinin bütün mesuliyetlerine iştirak etmiş
tir. Hattâ, bugün henüz kaldırılmadığından şikâyet ettiği kanunların bazılarında
kendisinin de âmil olduğu söylenmektedir.
Halk Partisinin içinden ayrılması da pek yenidir. Hususî veya siyasî dostlar
arasında, memleketin iyiliği ve terakkisi bahis mevzuu olduğu zamanlarda, fikir
ayrılıkları her yerde ve her zaman tahaddüs edebilir. Fakat dünkü siyaset arkadaş
larımıza ve dostlarımıza bugün, bir infial buhranı içinde, fena niyet damgası
yapıştırmağa kalkmak, olgun ve tecrübeli, ciddî ve temkinli siyaset adamlarına
yakışmıyacak bir şeydir.
Çünkü iş bir kere böyle vehim, vesvese vadisine girerse, en tabii hareketler
bile hayalde büyür, çarpık çurpuk bir şekle girer ve aynı tarzda mukabeleyi davet
eder. Karşısındakilerin sözlerinden, hareketlerinden bu tarzda şüphe edenler ken
dileri hakkında aynı biçimde düşünülmesine hak vermiş olurlar. Bunun sonu ner
eye varır? Meşrutiyet devrinde bir çok misalini gördüğümüz gibi, en fena bir şüp
he havası içinde azgın bir nefret ve kin mücadelelerine şahit olmağa başlarız.
Basit düşünceler bu çirkin boğuşmalardan duydukları istikrahı rejimin kabahati
addedecek kadar ileri giderler. Bizim ölçüsüz hareketlerimiz rejime ve memlekete
zarar verir.
Demokrat partisinin ne kadar iyi karşılandığı, hattâ ne kadar memnuniyet
uyandırdığı hatırlardan çıkmamış olmak icabeder. İntihabatı bir dereceli yapmayı,
demokratik rejime uymıyacak kanunları değiştirmeyi, milletin iradesini hâkim
kılmayı düşünen, hiç kimsenin ve bilhassa D. Partisinin zoru olmadan kabul eden
ve tatbikine de geçen kimseler elbette bilirlerdi ki, böyle bir rejimde, iktidar mev
kiinden düşmek te vardır. Bir partinin bir gün iktidarı kaybedeceği de muhakkak
tır. Tek parti usulünden vazgeçmenin bundan başka bir mânası olamaz. İnsaf ile
düşünülürse, bugünkü haliyle Demokrat Partisinin nesinden korkulabilir ki, in
tihabatı bir kaç ay evveline almak için manevralara başvurulsun? Bir kaç ay için
de yapılacak teşkilâtın hemen parlak muvaffakiyetler temin edeceğini ummak in
sanın aklından geçse bile açığa vurulamıyacak kadar çocukluktur. Demokrat Par
tisi karşısındakilerin sözünden, iyi niyetlerinden şüphe etmeğe kalkmadan, sadece
objektif vakalara müstenit tenkitlerde bulunsaydı, şüphesiz ki, daha isabet ederdi.
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Herhalde, evvelce de yeni partilerin teşekkülü münasebetiyle demiş olduğumuz
gibi, bu gibi kusurları ilk adımların zarurî acemiliklerine atfederek dargınlıksız
karşılar ve sitemlere müsamahakâr davranmayı münasip görürüz.
Demokrat Partisinin beyannamesinde, fikir olarak ileri sürülen mütalealara
gelince, Parti kurultayının açılış nutkundaki: "Dünyanın hali beş, on sene evvel
tahmin edebildiğimizden daha bulanık ve daha karanlık olarak uzun bir sürün
ceme yolunu tutmuştur." fıkrasını kabul etmiyor ve bunu: "Dünya ahvalinin
bugün, geçen seneye nazaran daha karışık ve daha endişe verici olduğuna kani ol
muyoruz." demekle hükümden düşürüleceğini zannediyor. Herhalde dünya ah
valini idrakte Demokrat Partinin büyük bir isabet göstermediği dünya ahvalini
takibedenlerce muhakkaktır. Demokrat Partinin buna kanaat getirmemiş olması
durumu düzeltmez, sadece partinin dünya dış politikasını takibe henüz imkân
bulamadığını ve polemik icaplarına göre rastgele söz söylediğini meydana vurur.
Zaten pek çok maziyetleri ve kabiliyetleri olan Celâl Bayar, Türk-Rus münasebet
lerine dair bir Amerikalı gazeteciye yaptığı meşhur beyanatı ile bu hususta kâfi
bir fikir vermiştir.
Hele "Dünyanın hali daha bulanık, daha karanlık bir hale uzun bir sürünceme
yolunu tutmuştur." sözü ile "memleketin emniyet ve selâmeti bakımından bugün
çok iyi durumda bulunduğumuz" teminatı arasında tezat görmek büyük bir dal
gınlık eseridir. Dünya çok karanlık bir duruma girer ve girdi, fakat bu tehlikeli
durum içinde Türkiye kendi dostluklarını takviye etmek suretile tehdit ve teh
likelere daha emniyetle göğüs gerecek hale geldi. Bundan dolayıdır ki, zuhur
eden durgunluk devresinden istifade ederek dünyanın karanlık vaziyetine bütün
milletin hür iradesine müstenit bir hükümet ile karşı koymakta istical ediyor ve
bunda, memleket hesabına fayda görüyor. Bu muazzam ve müşekkel dış politika
faaliyetlerinde Demokrat Partisinin Mecliste bir iki âza fazla, yahut eksik temsil
edilmiş olmasının haiz olacağı ehemmiyetin takdirini okuyucularımızın takdirine
bırakırız.
Çirkin bir taktik
Yazan: Prof. Nihat

Erim,

17 Mayıs 1946 tarihli (Ulus) Ankara'dan:
Üzerinde durup düşündükçe kederimiz artıyor, derdimiz çoğalıyor. Fuat Köprülü'nün yabancı gazetelerde yayılmak üzere yaptığı demecin bir Türk
profesöründen gelebileceğine hâlâ inanmak istemiyoruz. Biz inanmak is
temiyoruz, inanamıyoruz ama, olan olmuştur. Köprülü bu demeci vermiştir. İki
gündür yurt gazeteleri bunu yaydıkları, yazarlarımız teessüflerini bildirdikleri
halde, kendisinden bir tekzip sesi yükselmemiştir.
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İlkokula Cumhuriyet devrinde başlamış olan nesil, Fuat Köprülü'nün tuttuğu
yolun, Osmanlı İmparatorluğunun son düşüş devrinde, bazı vezirler tarafından
takib olunduğunu kitaplarda okuyarak öğrenmiştir. Gerçekten, on dokuzuncu yüz
yılın şaşkınlık ve mânevi bozukluk devrinde, şu veya bu devletin politikasını
güderek mevkiinde tutunmak veya mevki edinmek istiyenler olmuştur. Yabancı
konsoloshanelerine sığınanlar da bulunmuştur. Fakat Cumhuriyet devrinde bu
kabil hareketler görülmemiştir. Millî rejim her kademedeki öğretim ve eğitim
kurumlarında yeni yetişen nesillere öyle bir terbiye vermektedir ki, millî haysiyet
ve vekarı küçük düşürecek en ufak bir hareketten dahi kaçınmak hepimiz için şiar
olmuştur.
Fuat Köprülü, yaptığını bilerek, istiyerek yapmıştır. Bundan bir yıl kadar ön
ce, bazı çevreler bir "San Francisco edebiyatı" dır tutturmuşlar, devlet idaresine
dair her hangi bir meseleden bahsederken: -Şimdi San Francisco antlaşması var,
şu veya bu tedbirleri almazsak yabancı devletler zorla aldıracaklar, teranesini tek
rarlayıp dururlardı. Hattâ, daha harpten önce girmiş olduğumuz demokrasi yolun
da, harp biter bitmez yeni hamleler yapmağa başlayışımıza dahi, bir dış tesire
hamledenler de gene bu türlü düşünmeği sevenler arasında bulunmaktadır.
Bir insanın bu kadar sakat fikirler beslemesi, bu derece insafsızlaşması için
gözlerini ne kara bir hırsın bürümüş olması lâzımgeleceğini tasavvur etmek güç
değildir. Türkiyede son yirmi beş yıl içinde gerçekleştirilmiş olan inkılâpların hiç
birisi dış baskı ile olmamıştır. Tek parti sistemi ise, bir an bile memleketin normal
rejimi olarak düşünülmemiştir. Fakat bir medeniyeti terkedip diğer bir medeniyeti
benimser, yüz yıllardır alışılmış olanı bırakıp yepyeni bir hayata girerken bütün
millî kuvveti ve değerleri aynı parti cephesinde toplamaktan başka ne yapabilir
dik? Şimdi sırası geldi, rejimimize devamlılık sağlıyacak tedbirleri birer birer kuv
vetlendiriyoruz. Yapılan işlerde bir yabancı baskısı görenler yanılmaktadırlar.
Politik taktik icabı öyle göstermek istiyenler ise, millet karşısında her gün biraz
daha küçülmekte olduklarını anlamalıdırlar. Türkiye'de alınan her tedbir ancak
milletin kendisine dayanarak alınabilmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Baş
ka şeyler umarak buna bel bağlamış olanları bekliyen âkibet derin bir hüsrandır.
Bir yabancı memleket efkârına kendi memleketinin idaresini kötü belletmek
le, Demokrat Parti öncülerinden Fuat Köprülü'nün ne kazanmayı düşündüğünü
bilemeyiz. Fakat, bu vesile ile şu noktayı bir kere daha belirtmek isteriz: Cum
huriyet devrinde; tereddi etmiş Osmanlı usullerinden nefret eden, millî haysiyet
ve vekarına ziyadesiyle düşkün, Türk milletine her iyiliğin yalnız kendisinden
geleceğine iman etmiş yabancıların, iç işlerine değil karışmalarına, fakat sadece
karışır gibi görünmelerine bile asla tahammül etmiyecek olan bir genç nesil yetiş
miştir. Bu nesil Fuat Köprülü'nün son hareketini tavsif etmek için kelime
bulamamaktadır.
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Çirkin muhalefet
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

19 Mayıs 1946 tarihli (Tanin) İstanbul'dan
Muhalefet fırkaları normal faaliyetlerine başlamadan, dedikodular ve çirkin
safhalar aldı yürüdü. Bu, bizde görülmüş olan eski muhalefet şeklinin fena bir
ananesidir. İktidar mevkiinde olan fırkaya nasıl büyük bir sabır ve tahammül ve
müsamaha vazifesi düşüyor ve muhalefetin hattâ biraz taşkın hücumlarını hoş gör
mesi icabediyorsa, muhalefet liderinin de hiç olmazsa ciddî ve vekarlı davran
maları, bir esasa istinat etmiyen, dedikodu ve yaygara vasfını taşıyan şikâyetlere
kalkmamaları lâzım gelir. Her iki tarafı da hataya sevkedecek ve arada yanlış an
laşma hâdisesine meydan verecek yolda ihbarlarda, telkinlerde, teşviklerde bulu
nacak fuzulîgayretkeşler, hattâ müzevvirler eksik olmıyacağını bilmeli ve gayet
ihtiyatlı davranmalıyız. Hükümet fırkasına muhalifleri fena niyet beslemekte it
ham edecek haberler verilecek, muhalifler de hükümetin samimiyetsizliğine inan
dırılmak istenecektir. Fakat bütün bu müsamaha, sabır ve tahammül payı çıkarıl
dıktan soma bile, muhalefetin gerçekten çirkin bir yol tuttuğunu gösterecek
vakalar, gittikçe artmak şartiyle birbirini maatteessüf takibediyor. Hele bunların
içinde bir tanesi ahlâk ve âdabı muaşeret bakımından hiç affolunmayacak kadar
zelildir. Kalkınma Partisi Başkanı Nuri Demirağ, gazetelere tebliğ ettiği bir yazı
da Cumhurbaşkanı hakkında bir isnatta bulundu, parti lehine yaptığı dolaşmalar
da, hükümet hazinesinden günde bin lira harcırah aldığını söyledi. Cumhurbaş
kanının değil bu mevkide, hattâ Başvekillikte ve ordu kumandanlığında bulun
duğu zamanlarda bile hiç bir harcırah almamış olduğuna dair resmî tebliği dünkü
gazetelerde okuduk.
Nuri Demirağ, acaba ne mevkiie düştüğünü anlamış mıdır? Her memlekette
toprak altı, pis bir cereyan vardır ki, bütün cahil, muhakemesiz, ahlâksız, garazkâr insanların açıktan açığa ortaya atmağa cesaret edemeyip de fısıldadıkları
yalan ve iftiralardan terekküp eder. Temyîz ve muhakeme kudretine malik, ciddî
ve ahlâklı kimseler bu gibi şayialara karşı dikkatli bulunmak ve her söylenene
derhal inanmamak lüzumunu takdir ederler. Bir memleketin en yüksek mevkiini
ihraz etmiş bulunan muhterem bir şahsiyet hakkında en âdi bir dedikodunun, hiç
tahkik edilmeden, doğruluğuna emniyet getirilmeden parti şefi olmak istiyen bir
adam tarafından gazete sütunlarına aksettirilmesi, çok esef edilecek bir hareket
tir. Bu kadar muhakemesiz, hafif insanların parti kurmak iddiasına düşmeleri ve
bir partiye rehber ve şef olmayı düşünmeleri memleketin ahlâkî ve fikrî seviyesi
bakımından ağlanacak bir fıkaralık içinde bulunduğumuzun en büyük nişânesidir.
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Demokrat Partisi müessislerinden Köprülü'nün ecnebi gazetelerle yabancı
memleketlerde yapmak istediği propagandaya zemin teşkil eden vakaların da
esassızlığı resmen ortaya kondu. Adana valisinin Adana Demokrat Partisi teş
kilâtına polis ve jandarma kuvvetiyle mâni olmağa çalıştığı iddiasına karşı, açılış
resminde valinin bizzat hazır bulunmuş olduğu hakkındaki resmî tebliği okuyan
lar fırkacılık ihtirasının daha şimdiden ne kadar gözleri bürümüş olduğunu büyük
bir esefle, müşahede etmişlerdir. Hususi muharebatın sansüre tâbi olduğu,
telefonların dinlendiği hakkındaki sözler de tekzibolundu. Haklı şikâyetler hiç olmıyacaktır, denilemez. Büyük bir şehirde, en mükemmel polis teşkilâtına rağmen,
her gün zabıta vakaları olur. Geniş bir memleketi kaplıyan intihabat
mücadelelerinde muhakkak ki, yer yer kanunsuz ve yolsuz hareketlere tesadüf
edeceğiz. Bununla yeniliğin, acemiliğin ve görgüsüzlüğün rolü olduğu kadar faz
la gayretkeşliğin de parmağı bulunacaktır. Bu gibi kanunsuz hareketlerin teşhir
edilmesi bir vazife ve bir hizmettir. Bu yolsuz hareketlere cüret edenlerin cezalara
çarptırıldığı görüldükçe, kanuna hürmet hissi kuvvetlenecektir. Bu gayeye doğru
yürümek için, bağırıp çağırmaktan, isnat ve iftiraya kalkmaktan ziyade vakaları
sadece bildirmek çok daha tesirli olur. Ciddiyetten ayrılacak muhalefet mem
lekete hiç bir hizmette bulunamaz.

Ümitsizliğe düşmek doğru mudur?
Yazan: Falih Rıfkı

Atay

21 Mayıs 1946 tarihli (Ulus) Ankara'dan:
Bir kaç gün süren bir dolaşma sırasında bize en çok üzüntü veren şey, bu
memleketin hayrından başka bir dileği olmayan iyi niyetli vatandaşların, olgun ve
faydalı bir muhalefet mekanizmasının kurulabileceğinden ümit keser gibi ol
malarıdır. Çok eskiden beri rejim düşmanlığile tanınan bazı gazetecilerle, hırs
larını veya kinlerini bir türlü yenemiyen bazı karşı particilerin üstüste gafları, ilk
bakışta, bu vatandaşlara hak verdirecek bir mahiyet gösterdiğine şüphe edilemez.
Yazılarda ve demeçlerde, soğukkanlı bir yıkıcılık ve bozgunculuk ruhu, ölçülü ve
insaflı bir tenkit ve kontrol cihazının işlemesine engel olmuştur.
Yalan, tekzibedilmesinden utanılmaz, iftira meydana çıkmasından sıkılınmaz
politika silâhları sayılmıştır. İçerde kanun kuvvetlerini otoritesiz ve dışarda mem
leketi itibarsız kılabilecek hareketlerden bile kaçınılmamıştır.
Bütün bunlar geçecektir. Biz nasıl vaktiyle ummadığımız bir çok rüyaların
gerçekleştiğini görmüşsek, Türkiye'de millî egemenlik rejiminin batı demok
rasileri örneğinde muhalefetlerle tamamlandığını göreceğiz. İnönü'nün liderliği
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altında bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin vazifesi, kendi şerefli tarihinin tıb'î
seyrini takibetmektir: Bu seyir, daima ileriye doğru olmuştur, hiç bir zaman
geriye doğru olmamıştır. Muhalefetler, iktidar için iktidargayreti güder bir par
tinin menfi maksatla faydalanabileceği fırsatları vermekte âdeta yarış etmişlerdir.
Onlar muvaffak olmamalıdırlar, bizler muvaffak olmalıyız.
Büyük Millet Meclisi, Türkiye'de tenkit ve kontrol hayatını geliştirecek im
kânları tamamladıkça, hür fikir ve serbes tartışma ile anarşi ve fesat ve rejim düş
manlığının sınırlarını iyi ayırdıkça, her geçen gün, sadece, bizim bu dâvamızda
samimî ve ısrarlı olduğumuzu gösterdikçe, aradığımız ve dilediğimiz muhalefet
geleneğinin kurulabilmesi bir zaman meselesinden ibaret kalacaktır. Bizler bu
muhalefetleri ısmarlıyamayız. Onların şekillenmesi, doğrudan doğruya halkın
hakemliğine bağlı bir şeydir. İsmet İnönü'nün pazar günü, hep beraber heyecan
lanarak dinlediğimiz veya okuduğumuz nutkundaki asîl ruh ile, kötü muhalefet
ruhu arasındaki tezat, ne kadar yalanla dolanla zihni bulandırmağa kalkışılmış ol
sa da, halk tarafından hissedilmemiş olamaz. Şantajlarla, tehditlerle, zorbaca
sövüş sayışların karşıda sıralanması ve iktidarın sabrını kaybetmemesi, vazifesi
ni yapmaktan geri kalmaması, halkın sağduyusuna ve hakemliğine inanmaktan
asla caymaması, siyasî terbiyenin büsbütün yeni bir istikamette kararlaşmasına
yardım edecektir.
İyi niyetli vatandaşların ümitsiz düşmelerine sebep yoktur. Eğer biz Cum
huriyet rejimine ve anayasa nizamına, sağlam ve devamlı temeller üzerinde nor
mal yaşama ve kararlaşma imkânlarını vermezsek, asıl o zaman gözlerimizi rahat
kapamaktan ümit kesmeliyiz. Bir mühlet, belki de uzunca bir mühlet lâzımdır.
Fakat bu memleket, hayırlı iktidar unsurları gibi, tam demokratik bir tenkit ve
kontrol cihazı kurabilecek hayırlı evlâtlardan da mahrum olmadığını isbat
edecektir.

İşler nasıl düzelir?
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

26 Mayıs 1946 tarihli (Haber) İstanbul'dan:
Eskidenberi bedbinlik verici bir düşünce tarzı bu memlekette yaşamakta ve
her iyi gayretin önüne set çekmektedir. Devlet ve memleket işlerde alâkadar
olarak bu bapta fikir yürütenlere yahut biraz tenkid ve muaheze cihetine mey
ledenlere müstehzi bir bakışla: Dünyayı sen mi düzelteceksin? Bu böyle gelmiş,
böyle gider, derler. Her vatandaşın bu yeis verici sözlere karşı: Evet, ben düzel796
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teceğim, sen düzelteceksin, biz düzelteceğiz, cevabını vermesi icabeder.
Hükümet halkın hür, gizli ve umumî reyi neticesinde teşekkül ettikten sonra
belediye meclisleri yine hür, gizli ve umumîhalk oylarının hükümlerine göre
vücut bulduktan sonra hükümet ve belediye işlerindeki muvaffakiyetsizliklerin
bütün mesuliyeti hepimizin omuzlarımıza yüklenir.
Hükümet ve belediye işlerinde kusur görüyorsak, kimi mesul tutacağız?
Hükümet ve belediye ancak bizim reyimizi kazanmak suretiyle iktidara geldikten
ve iktidar mevkiinde kaldıktan sonra tabiîdir ki ağız açıp ta başka birini kabahat
li göstermeğe imkân yoktur.
Bugün işte belediye seçimleri yapılıyor. Akşam geç vakte kadar sandıklar hal
kın reylerini vermeleri için bekliyecek. Reyini kullanmıyan vatandaş artık
belediye işleri hakkında ufacık bir şikâyet hakkını bile kaybetmiş olacaktır. Çün
kü vazifesini yapmak üzere sandık başına gitmiş olsaydı, ihtimal ki başka türlü
bir belediye meclisi vücut bulurdu ve şikâyet ettiği hususlar vukua gelmezdi.
Şurasını iyice zihnimize sığdırmalıyız ki, hükümet ve belediye işlerinde in
tizam, ciddiyet ve verim hariçten bir kuvvet tarafından temin edilecek değildir.
Bu kuvvet biziz. Bizler seçim günü sandık başına gidip rey atmağa üşenecek olur
sak sonra hükümet ve belediyenin başındakilerin iktidarsızlığından, muvaffakiyetsizliğinden ne hak ile şikâyet edebiliriz. İnsanlar ne tohum ekerlerse onu
biçerler. Kimin belediye meclisine âza olması lâzımgeleceğini ben nereden biley
im, diyemeyiz. Bilmek, öğrenmek, araştırmak, alâkadar olmak borcumuzdur. On
paralık bir alış veriş için bir malın nerede satıldığını, kaça satıldığını, nerede daha
iyisi ve daha ucuzu bulunduğunu, araştırır, öğreniriz de, belediye âzalığına kimin
daha ehil olduğunu kararlaştırmak bahis mevzuu olduğu zaman mı âciz kalırız?
Halk, hükümet ve belediye işlerine lakayt ve uzak kaldıkça bu işlerin başına er
bap kimselerin gelmesi ancak tesadüfün lûtfuna bağlı kalır. Geniş demokratik sis
tem bizler için henüz yenidir. Buna henüz iyi hazırlanmamış bulunuyoruz. Fakat
seçim günleri evde oturarak, tenbellik ederek lâkaytlik göstererek hazırlanmak
imkânı yoktur. Boş lâflarla da kendimizi yeni hayata hazırlayanlayız. Rey san
dığının başına giderek oraya puslamızı atmak ve neticeyi gözönünde tutmak ve
takibetmek suretiledir ki bu işin ehli olacağız. Kusurlarımızı göreceğiz. Bir
dahasında daha az kusur yapmağa ahdedeceğiz. Fakat bütün bunlara başlamak
lâzımdır. Vatandaş şu satırları okuduğun dakikada reyini kullanmamış bulunuyor
san hatanı tamir etmeğe hâlâ imkân vardır: Vazifenin başına koş, vicdanından al
dığın emre göre namzetlerini tespit et ve reyini kullan!

797
TBMM KUTUPHANESI

Belediye seçimi
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

27 Mayıs 1946 tarihli (Haber) İstanbul'dan:
Dün şehrimizde ilk defa olarak umumî, serbest ve gizli belediye seçimleri
yapıldı. Netice henüz belli olmamıştır. Şimdiki halde yalnız halkın seçimlere iş
tirak nisbeti anlaşılıyor. Bu en nikbin tahminlerin bile üstündedir. İlk defa yapılan
bir seçim için İstanbul hemşerileri gerçekten canlı bir alâka göstermişler ve vatanî
vazifelerini ifa etmişlerdir. Bu itibarla birbirimizi tebrike şayan görürüz.
İstanbul halkının seçim hizmetleri başına gitmek hususunda, gösterdikleri
vazife hissini ve memleket aşkını daha kıymetlendiren keyfiyet böyle yüksek bir
iştirak nisbetinin Demokrat Partisinin boykotaj ilân etmiş olmasına rağmen,
tahakkuk etmiş olmasıdır.
Demokrat Partisinin büyük bir hataya düştüğü inkâr olunamaz. Esas itibariy
le herhangi siyasî bir partinin intihaptan çekilmesi tasvib olunabilecek bir hareket
hattı değildir. İstanbulluların seçime ciddiyetle iştirak etmiş olmaları aynı zaman
da Demokrat Partisinin boykotajını takbih mânasını da tazammun ettiği aşikârdır.
Memleketin her tarafından gelmekte gecikmiyecek tafsilât ile bu hakikatin teeyyüt etmesi beklenebilir.
Seçimlere iştirak edeceğini bildiren Millî Kalkınma Partisi ise, sandık baş
larında kendisini bekliyen neticeyi hisseder etmez, fena bir tabiyeye müracaat et
miş, müdahale ve tazyik vukua geliyor nidasiyle yarı yolda seçimlerden çekil
diğini ilân etmiştir. Yeni teşekkül etmiş, daha doğrusu teşekkül etmek üzere olan
partilerin seçimlerde muvaffak olmamalarından tabii bir netice yoktur. Bu türlü
bir muvaffakiyetsizlik bir partinin kıymetini, şeref ve haysiyetini ihlâl etmez.
Kalkınma Partisinin meselede en büyük kusuru tabiî ve zarurî bir mağlûbiyeti
güler yüzle ve samimiyetle kabul etmeyip tasvip ve tahsin edilemiyecek bahanel
er arkasında saklanmağa kalkışmış olmasındadır.
Seçimlerin devamı esnasında göze çarpan sükûnet, vekar ve ciddiyet İstan
bulluların iftihar edebilecekleri bir olgunluğun delilidir. Ufak tefek hâdiseler
vukubulduğundan bahsediliyor. Fakat dün geç vakte kadar bunlar hakkında resmî
makamlara hiç bir müracaat yapılmamış olması, çıkan münakaşaların ehemmiyetsizliğini göstermeğe kâfidir. İstanbuldaki oy sandıklarının çokluğu
düşünülecek olursa, hâdise nisbetinin binde iki, üçe inhisar ettiği görülür ki bunun
da bahse değeri yoktur.
Neticede kim kazanırsa kazansın. Biz bundan ziyade seçimlerin icra tarzına
ve bu münasebetle gerek idare mensuplarının ve bilhassa vatanî vazifelerini
yapan İstanbul hemşerilerinin tavır ve hareketlerine ehemmiyet veriyor ve gör
düğümüz manzaradan hakikî bir memnuniyet duyuyoruz.
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Demokrasi gaye midir, vasıta mıdır?
Yazan: Prof. Nihat

Erim

30 M a y ı s 1946 t a r i h l i ( U l u s ) A n k a r a ' d a n

Partili, partisiz, bağımlı, bağımsız adları altında; muhalefet safında birleşmiş
olanların bir yıldan beri yapageldikleri tenkidleri, 1789 ihtilâl günlerini ve daha
ziyade bizim 1908 Meşrutiyet muhalefeti devrini taklit eden lisan tecavüzlerinden
sıyırarak, mütalea ettiğimiz zaman ortada fikir namına ne görüyoruz? Bir tek ar
zu: Demokrasi ve hürriyet.
Gerçekten, insanlar toplu bir hayat sürmeğe başladıkları andan itibaren, halk
idaresi sisteminden daha iyisini bulamamışlardır. Fevkalâde buhran anları ve sos
yal bünyede kökten değişme, yani inkılâp zarureti hissolunduğu devirler dışında,
demokrasiden gayri hükümet ve idare usullerinin zararı faydasına galip gelmek
tedir. Ama şu iciheti de kesin olarak belirtmeliyiz ki, sosyal bünyede derin rahat
sızlıklar müşahede edildiğinde bunu gidermenin yolu, bir müddet için "hürriyet
ilâhının üzerine bir şal örtmek" ve yukardan aşağı bir otorite tesis eylemektir.
Siyaset ilmi ve siyaset sanatı üzerinde zihin yormuş, devlet nazariyeleri ortaya at
mış olan belli başlı müelliflerin müşterek kanaati budur:
Osmanlı İmparatorluğu sistemi de, 1699 Karlofça antlaşmasında tezahür ve
tesbit edilen durumu takiben gelen düşme devrinin sonunda, içinden ve dışından
çürümüş, manen ve maddeten hayatını idame edemiyecek kadar bitkin bir hale
gelmişti. Birinci Cihan Harbinin mağlûbiyeti, bu cemiyete son darbeyi indirdi.
Bozulan ve çürüyen idare idi. Milletin kendisi, milletin cevheri, kıymet ve
kuvvetini muhafaza etmekte idi. Yeni bir siyasî sistem, yeni bir yaratıcı hamle ve

ruh, her şeyi esasından değiştirebilirdi. Mustafa Kemal'in ve onun yanında bir
avuç arkadaşının temsil ettiği zihniyet ve ruh, milletin cevherinde saklı olan kuv
veti ve kabiliyeti yeniden şahlandırmaya kâfi gelmiştir. Ancak, eski idarenin ar
tıkları, eski yapının yıkıntıları henüz ortada idi. Bunlar fırsat buldukları takdirde,
alışık oldukları usulleri tekrar hâkim kılmak istiyebilirlerdi. Millî Kurtuluş savaşlariyle beraber kurulup gelişen millî rejim, geri dönme arzu ve teşebbüslerinden,
sağa veya sola sapma cereyanlarından, korkmayacak kadar kuvvetlenmedikçe,
"Kuvvayı Milliye" ruhunu yaşatmak ve bilhassa, o ruhu kendi istekleriyle benim
seyecek tıynette olmayanlara zorla hâkim kılmak lâzımdı. Yirmi bu kadar yıldır
uygulanan, hürriyeti tahditedici kanunlar, rejimi ve inkılâbı koruma kanunlarıdır.
Onları koyanlar, hiç bir zaman halk idaresinden uzaklaşmak hevesine kapıl
mamışlardır. Tersine, halk idaresini bu memleketin normal ve devamlı rejimi
halinde kökleştirmek amacını gütmüşlerdir.
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Bugün milletin iradesine tercüman olan idareciler; rejimi, fesatçıların, menfaatçilerin, siyaset kara pazarcılarının şu veya bu şekilde oynamak isteyecekleri
oyunlar karşısında, kendi kendisini normal demokrasi usulleriyle koruyacak
kadar yerleşmiş ve anlaşmış saydıklarından, ideallerine doğru yeni hamleler yap
maktadırlar.
Ancak şu noktayı asla unutmamak lâzımdır: -Demokrasi veya başka her han
gi bir idare tarzı- Türk Milletinin iyiliğini ve refahını sağlayabileceği nisbette, ve
yalnız o nisbette, değer verdiğimiz bir vasıtadır. Demokrasi, demagogların baziçesi olduğu zaman, ondan kötü bir siyasî sistem tasavvur edilemez. Eski Yunan
sitelerinin hayatı bu alanda misallerle doludur. Demagogların elinde soysuzlaşan
bir demokrasiyi, en koyu bir istibdadın takibetmesi âdeta değişmez bir kaidedir.
Bütün Yunan siteleri, kaldırım politikacıları ortalığı kaplar kaplamaz, halk dal
kavukları (demagoglar) devlet idaresini ellerinde tutanları sindirmeğe muvaffak
olur olmaz, dışardaki düşmanlar harekete geçmişlerdir. Bunun böyle olduğuna,
bütün eski Yunan sitelerinin akıbetini ve bazı memleketlerin, İkinci Cihan Har
binden önce, dejenere olmuş demokrasiden çektiklerini delil gösterebiliriz.
Bugün, Türk devletinin idaresini ellerinde bulunduran, yasama,yürütme ve
yargılama uzuvları, tarihin bu derslerini her an göz önünde bulunduracak olgun
luktadırlar. Demokrasi, evet. Fakat bir sürü yaygara ile bulandırılan hava içinde
demagojinin hâkim olması. Bu, Türkiye'de hiçbir zaman görülmiyecektir.
Seçimlerin aksıyan tarafları
Yazan: Ziya

Ebüzziya

3 0 M a y ı s 1946 tarihli (Tasvir) İ s t a n b u l ' d a n

Seçimler yapılıp bitti. Türk vatandaşları için birinci derecede bir ehemmiyeti
haiz olan bu hâdise hakkında belediye seçimleri kanununda yapılan son değişik
likleri de göz önüne alarak bazı fikirler serdetmenin zamanıdır.
İstanbul'daki seçimlerde bizzat yaptığımız müşahadeler ve matbaamıza gel
erek, şahsımıza müracaat ederek dileklerini ve şikâyetlerini bize anlatmış olan
okuyucularımızdan öğrendiklerimiz bize, kanun hükümlerinin seçim kurulları
tarafından hakkile yerine getirilmemiş olduğu kanaatini vermektedir.
Kanunun tadil edilmiş olan dokuzuncu maddesinin hiç bir sebep ve suretle
başkasının adına seçim pusulasının sandığa atılamayacağı yazılı olduğu halde,
bazı mahalelerde, seçim kurullarının müsamahalı davrandıkları ve bir evden bir
kişinin sandık başına gelerek bütün ev halkına ait rey pusulalarını sandığa attığı
görülmüş ve duyulmuştur.
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Yine kanunun dokuzuncu maddesi hükümleriyle rey pusulalarının düz beyaz
kâğıttan kesilmiş olması lâzım gelmekte idi ve bu maddenin son fıkrası "yazısı ol
mayanlar emniyet ettikleri kimselere yazdırabilirler" diye bir kayit ihtiva etmek
tedir. Bundan anlaşıldığına göre belediye seçim kanunu rey pusulasının muhak
kak vatandaş eliyle yazılmış olmasını istemekte ve onuncu maddenin 6 ncı fıkrasiyle de renkli, çizgili kâğıda yazılmış imzalı, mühürlü veya herhangi bir işaret
taşıyan pusulaların hesaba katılmaz olduğunu tesbit etmektedir.
İstanbul seçimlerinde kanunun bu sarih hükümleri asla yerine getirilmemiştir.
Seçime iştirak etmiş olan partiler, namzetlerini matbu birer liste halinde tesbit et
mişler ve sandık başında seçime iştirak edecek olan vatandaşlara vermişlerdir.
Hemen bütün vatandaşlar da, kanun hükümlerini bilmemekten gelen bir safiyet
içinde, parti adaylarının ismini taşıyan ve mahiyet itibarile, el yazılarile doldurul
mağa kanunen mecbur oldukları rey pusulalarına örnek vazifesi görmesi lâzım
gelen bu kâğıtları zarflara koyarak sandığa atmışlardır. Seçim gününde ellerde
dolaşan iki listenin ikisi de, kendilerine göre birer işaret taşımakta idiler. Cum
huriyet H. Partisininki biraz kalın kâğıda siyah harflerle basılmıştır. Millî Kalkın
ma Partisinin pusulaları ise ince kâğıt üzerine tertip olunmuştu. Üzerlerinde hiç
bir kayit bulunmamasına rağmen, bu listelerden hangisinin hangi partiye ait ol
duğunu aday isimlerini okumadan bile uzaktan tefrik etmek kabildi.
Üç gündenberi mütemadiyen yapılan ve kısım kısım neticeleri ilân eden tas
niflerde, komisyonlar bu hususu acaba niçin göz önünde tutmuyorlar. Ve kanunun
istediğini niçin yerine getirmiyorlar?
Yoksa seçim kurulları üyeleri sayarken kendilerini, belediye seçimleri
kanununun onuncu maddesi hükümleriyle mukayyet tutmuyorlar mı?
Milletin en meşru hakkına taallûk eden böyle bir hususta alâkadar makam
ların büyük bir titizlikle hareket etmesini istemek elbette hakkımızdır. Bilhassa
yukarıda sıraladığımız hususlarda İçişleri Bakanlığının kanaat ve düşüncesinin
açıklanmasını bir zaruret olarak görüyoruz.
Bir seçimin meşru sayılması ve o seçim sonunda iş başına gelenlerin kanun
la tayin edilmiş olan salâhiyetleri ele alarak harekete geçebilmeleri, ancak yine
kanunla tayin edilmiş olan seçim formalitelerinin noktası noktasına yerine getiril
miş olmasile kabildir.
Bu seferki belediye seçimleri, gerek vatandaşların, gerek seçim kurullarının
bu mevzudaki tecrübesizliğini ve bilgisizliğini bütün genişliğiyle ortaya koymuş
tur, bu ise, belediye seçimlerinin, ortada ciddî bir sebep yokken erkene alınmış ol
masının en tabiî neticelerinden biridir.
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Belediye seçimlerinin millet hayatındaki tesiri nisbidir. Asıl büyük ve ehem
miyetli seçim milletvekilliği seçimidir. Bu seçimler, dünyanın en buhranlı bir
zamanında milletimizin bütün istikbalini tayin edecek bir mahiyet taşımaktadır.
Belediye seçimlerinde görülen usulsüzlükler ve aksak noktalar büyük bir açık
kalblilikle ortaya vurulmalıdır. Noksanlar telâfi edilmeli, kusurlar önlenmeli ve
vatandaşlar seçim mevzuunda hiç bir tereddüde düşmiyecek surette aydınlatıl
malıdır.
Seçimleri bir parti oyunu telâkki eden, vatandaşı kandırarak, tehdit ederek
onun bilgisizliğinden, tecrübesizliğinden istifade ederek rey toplamağa kalkışan,
seçimden kastedilen gayeyi bir oy avcılığından ibaret gören particilik zihniyet
lerinden kendimizi uzak tutuyoruz.
Vatandaş tam bir hürriyet içinde ne yaptığını bilerek, aldanmadan ve gaflete
düşmeden reyini kullanmalıdır. Bu suretle kullanılan reylerle iktidarı eline alacak
parti hangisi olursa, vatandaşın hakikî rıza ve isteğiyle iş başına gelmiş olmak
bakımından, elbette en hayırlısıdır.
Bir milleti kendi arzularına göre idare etmek, o milletin daima iyiye ve doğ
ruya götüren aklı selimine inanmak demek değil midir?
Türk milleti ise bu selim akıllılıktaki yüksekliğini binlerce defa ispat etmiştir
ve bu sebeple her milletten daha çok kendi arzularına göre idare olunmak hakkını
kazanmıştır.
y>

- Haziran 1946 ^Muhalefet mugalâta mıdır?
Yazan: Prof. Nihat

Erim

1 H a z i r a n 1946 t a r i h l i ( U l u s ) A n k a r a ' d a n :

Belediye seçimleri dolayısile muhalefetin kopardığı dedikodu, dün Büyük
Millet Meclisinde İçişleri Bakanımızın verdiği resmî rakamlara dayanan geniş
izahat üzerine, artık dinmek lâzım gelir. Fakat, şimdiye kadar tuttukları hareket
tarzı göz önünde bulundurulursa böyle bir şey beklemek beyhudedir. Onların id
diaları şu noktalar etrafında toplanabilir: 1- Seçimlere iştirak gayet düşük bir
surette kalmıştır. 2- Halk, C.H.P. ye çeşit çeşit baskılar altında oy vermiye mecbur
edilmiştir. 3- Seçim işlerine bakan resmî heyetler iktidar partisi lehine vazifeleri
ni suiistimal etmişlerdir. 4- Oylar gizli verilmemiştir. Milletin belediye seçim
lerine ilgisinin derecesi, sayın Hilmi Uran tarafından ancak seçimlerden beş gün
soma tespit edilebilmiştir. Çünkü birçok yerlerde tasnifin sonu yeni alınmıştır.
Hükümet adına resmen Meclisin ve efkârı umumiyenin takdirine sunulan bütün
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yurttaki iştirak nisbeti yüzde altmışla yetmiş arası bir ortalamaya baliğ olmak
tadır. Bu neticeden, yeni giriştiğimiz tecrübenin başarı kazanma ihtimalinin kuv
veti bakımından ancak sevinç duyabiliriz. Bu işlere bizden yıllarca önce başlamış
olan memleketlerde dahi, bu nispet genel seçimlerde her zaman elde edilememek
tedir. Hele belediye seçimlerinde, normal vasatiler yüzde elli civarında oynamak
tadır. Bilhassa, kadınlara oy kullanma hakkı tanınmış olan devletlerde, nispet bir
denbire düşmüştür. Kadınlar, sandık başına gelmekte erkeklere nazaran daha
kayıtsız ve ilgisiz davranmışdır. Bu itibarla, 26 mayıs seçimleri, Türkiye'nin inkilâp partisi olan C. H. P. için yeni bir başarıdır. Muhalifler nasıl yaygara koparırlarsa koparsınlar, bu gerçek, tarihe böylece geçecektir.
Alman neticenin değerini artıran hususiyetlerden biri de şudur: Belediye mec
lislerinin yenilenmesine karar verildiği gündenberi, gerek demokrat Parti, gerek
se ona müzaheret eden gazeteler, kapalı veya açık bir tarzda, halkı seçimlere teş
vik etmişlerdir. Kendi düşüncelerine göre, su altından yürütülen bu propaganda
muvaffak olup oy kullananların sayısı pek küçük rakamlar ifade edince, hep bir
ağızdan Türk milletine -ve bilhassa yabancı milletlere, evet bilhassa onlaradiyeceklerdir ki: "-İşte görüyorsunuz ya, iktidarı elinde tutan parti halk tarafından
sevilmektedir. O, bir gasıptır." Böyle bir hayal ardında çabalamış olmalarının en
çok delili, daha seçimin ertesi günü, bütün yurtta iştirak nispetinin yüzde 8 ile 40
arasında oynadığını bir zafer müjdesi gibi haykırmış olmalarıdır. İçişleri Bakanı
için bile kesin rakam verilebilecek durum ancak seçimlerden beş gün sonra hâsıl
olduğu halde; onlara, 27 mayıs sabahı -hattâ 26 mayıs akşamı- her şey malûm
oluvermiştir. Buna çocuklar bile inanmaz. Muhalifler, iştirak nispetinin pek düşük
olacağını ümidederlerken, tamamen ters bir durum ile karşı karşıya kalınca, ön
ceden hazırladıkları taktiğe uyarak, yüzde 8 ve yüzde 40 rakamlarını yaymışlar
dır. Gariptir ki, bu rakamlardan ilk istifade eden yabancı kaynaklar da Moskova,
Sofya ve Belgrat radyoları olmuştur. Bu ifademizle, Demokrat Parti bile bile baş
ka emellere hizmet ediyor, demek istemiyoruz. Onlara böyle bir maksat atfetmek
şu anda hatırımızdan geçmemektedir. Yalnız, çok dikkatli olmamız gereken
zamanlar yaşadığımızı, parti hırsı, iktidar hülyası uğruna da olsa, feda edilemiyecek bazı millî menfaatlerimizin bulunduğunu, normalin üstünde bir itina ile
daima hatırımızda tutmalı ve en küçük hareketlerimizi dahi bu düşünce süzgecin
den geçirmeli değiller mi?
Halkın sandık başına baskı altında getirildiği iddiası da, şimdiye kadar hiçbir
ciddî mesnede dayandırılmamıştır. Haydi Hikmet Bayurun, yangından mal kaçır
mak istiyen bir insan tehalükile, 27 Mayıs günü takririni verirken, seçimden ön
ce hazırladığı iddianın belgelerini hazırlıyamadığını kabul edelim. Aradan beş
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gün geçtikten sonra dahi, el ve işbirliği etmiş olan diğer muhalif dostlarımın yar
dımı ile, ortaya koyduğu şundan ibarettir: Muhtar ve bekçiler evleri dolaşarak
vatandaşlara oy sandıklarının yerini ve seçime iştirake teşvik etmişler, Hikmet
Bayur ve Demokrat arkadaşları bu harekete baskı adını vermekte mutabıktırlar.
Ben kendi hesabıma, bu muhakeme tarzı önünde hayretler içindeyim. Sanırım ki,
her Türk aydını, bu milletin her seçkin ferdi, resmî makamlar tarafından gös
terilen bu dikkat ve itinayı teşekkürle karşılıyacaklar. Baskı vadisinde başka
hâdise?. Dedikodu mahiyetini aşıp bir nebze hakikati andıracak bir nokta görülsey
di, cihanın dört bucağına, bir yaygara ve patırtı havası içinde, çoktan duyurulmuş
olurdu. Kaldı ki, şurada veya burada, cehaletten, işgüzarlıktan veya şahsi geçim
sizliklerden doğan bazı müdahaleler yapılmış olabilir. Dünyanın neresinde genel
seçimler hâdisesiz geçer? Üçüncü iddia da mesnetsiz kalmıştır. En koyu muhalif
gazetelerden, en ateşli muhalif ağızlara kadar, iğbirarlarını, bu ana değin ortaya
dökmüş olanların hiçbirisi, resmî vazife almamış şahısların sistemli bir müda
halesini ispat edecek hâdiseler gösterememiştir. Bir kaç yerde usulsüzlük, kanuna
aykırı muamele belki olmuştur. Fakat bu, bütün seçimlerin, kanunsuzluk içinde
geçtiğini iddia etmek için kâfi bir sebep midir? Hikmet Bayur, seçimlerin giz
liliğini temin edilmemiştir, dedi. Vatandaşların oylarını kimseye göstermeden kul
lanması imkânı vardı. Bu imkândan istifade etmiyeni, zor kullanarak gizliliğe sevk
etmek kabil midir? Kapalı bir yerde yalnız kaldıktan soma, oradan çıkınca zarfın
içine koyduğu puslayı gösterenler, belli edenler olursa, onları ne yapacağız? Bu
soru sırf nazarî bir endişenin mahsulü değildir. Demokrat olduğunu bilmem kabul
ederler mi? Fransa'da sistem aynen bizdeki gibidir. Kapalı odadan çıkar çıkmaz
oyunu belli edenleri bundan menedecek bir çare o memlekette bulamamışlar. Bu
durum, Fransız anayasa hukuku kitaplarında acı acı şikâyet konusu olmuştur. Hik
met Bayur, demokrasinin her şeyden önce bir siyasi eğitim işi olduğunu, mem
leketin genel gidişi, genel seviyesi ile atbaşı beraber gittiğini bilmez mi? Muhalif
lerin yanıldığı bir esas nokta var: C. H. P. demokrasi ve hürriyet yolunda gönül
rızası ile yürümek istemiyor. Onu bu yolun başına getiren bir yandan dış baskı,
öbür yandan bir yıldır -nedense sadece bir yıldır!- celallenmiş olan kahraman,
cesur, faziletli, fedakâr; gözü pek muhaliflerdir. C. H. P.: -ki Atatürk zihniyetini
taşır ve iç ve dış münasebetleri onun telkin ettiği düşünce ile yürütür- bu mem
lekette dış baskı ile iş görme geleneğini kökünden kazımıştır. Muhalifler bu nokta
ile fazla oynar görünüyorlar. Tam bir hata içindedirler. Dış baskının her türlüsü ve
en hafifi dahi, Cumhuriyet hükümetinin ve bütün Türk milletinin nefreti ile kar
şılaşır. Bunun tecrübesini bir müddettenberi bir memleket yapmakta ve cevabını
almaktadır. Demokratların kendilerine mal etmek istedikleri demokrasi ve hürriyet
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öncülüğü rolüne gelince: Bu da lüzumsuz ve beyhude bir gayrettir. Cumhuriyet
Halk Partisi, millet egemenliği prensipini, millî misak ile beraber benimsemiş ve
bütün çalışmalarını, bu prensipi her gün bir nebze daha kuvvetlendirip geliştirme
amacı etrafında cemetmiştir. Yirmi beş yılın tarihi bu gerçeğin en yakın ve en sus
turucu sahibidir. Aksini iddia etmek yersiz bir tefahürün esiri olmaktır. Halk Par
tisi millet egemenliği, halk idaresi sistemini kendi keyfi iradesi ile, ne koymuştur,
ne de kaldırabilir. O, sadece Türk milletinin irade ve duygusunun hizmetkârı, onun
bünyesinde saklı olan değer ve cevherlerin belki en iyi anlayıcısı olmuştur. O
kadar. Yirmi beş yıldır yapılanlar da, bundan sonra gerçekleştirilecek olanlar da,
her şey, ancak milletin kendi kabiliyet ve dehasının semeresidir. Millet hizmetinde
tertemiz bir alınla emek harcıyanlarm, gürültü ile, yaygara ile sindirilip zavallılar
menzilesine indirilebileceği zehabına bel bağlamış olanlar, artık ayılmalı ve mil
letin kendilerinden beklediği ciddî ve faydalı muhalefet ödevini yerine getirmeğe
başlamalıdırlar. Küfürsüz, iftirasız, yaygarasız ve serin kanlılıkla da muhalefet
yapılabilir. Bir tecrübe ederlerse, görecekler ki, böylesi en iyisidir, hem ken
dilerine, hem de memlekete faydalı olanıdır.
Büyük Millet Meclisinde
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

2 Mayıs 1946 tarihli (Tanin) İstanbul'dan:
Büyük Millet Meclisinin son toplantısında İçişleri Bakanı, belediye seçimleri
hakkında Bay Bayur tarafından verilen takrire karşı mütaleasını anlattı. Aynı gün
de, yeni seçim kanunu hakkında ileri sürülen itirazlar da tartışma mevzuu oldu.
Bay Bayur'un, Ankara seçimleri münasebetiyle verdiği sual takririni bu sütunlar
da gözden geçirmiş ve içinde ciddî bir itiraza hak verecek hiçbir vakaya tesadüf
edememiştik. Meclis müzakeresi, gördüğümüz telgraflara nazaran, meseleyi faz
la aydınlatmış değildir. Hattâ Bay Bayur dâvasını biraz daha daraltmış ve polis
lerle bekçilerin halkı rey vermeğe davet için dolaştıkları kapıların miktarını tah
dit eder bir dil kullanmıştır. Görülüyor ki, Bay Bayur seçimlerin hür surette yapıl
madığı gibi ağır bir ithamı Millet Meclisi huzuruna çıkarmakla biraz hafiflik et
miştir. Bay Bayur, Mecliste takririni izah ve müdafaa ederken, Ankara seçim
lerine münhasır müzakerenin çerçevesini aşmış ve umumî bir itirazda bulunmuş
tur. Fikrince, hükümet nüfuzu bizde her yere, girmiştir. Memurlar mimlenmekten
korkarlar. Başka yere nakledilmelerini felâket sayarlar. Daima korku içinde yaşar
lar. Dükkâncı, tüccar, esnaf kendilerine kanca takılmasından endişe ederek,
nemelâzım! diye düşünürler. Bu vaziyette bulunan bir kalabalığa polisler, haydi
seçime gidiniz derlerse o kalabalık korku içinde kalır. Böyle bir baskı altında san
dık başına giden bir adamdan ne beklenir? Eğer alınmak lâzım gelse, bunun man805
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tıkî neticesi, serbest seçimden ve bu usulü tatbik hareketinden vazgeçmeğe varır.
Onun sözleri olsa olsa, geniş demokrasiye doğru yürümek azminin karşısına
çıkan zorluklardan birini anlatmış olabilir. Bunu ortadan kaldırmanın çaresi her
kesin kanaatine, siyasî içtihadına, fikrine hürmet edileceği, ve edildiği hakkında
bütün memlekete itimat telkin etmektir. Bu gayeye bir gün içinde, bir tecrübe ile
varmağa imkân var mıdır? Avrupa'nın en demokratik memleketlerinde bugün
varılmış netice bir an içinde mi elde edilmiştir? Her milletin bu yolda yürürken
ne gibi merhaleden geçtiğini, zannederiz ki, Bay Bayur bizlerden öğrenmeğe
muhtaç değildir. Mücerredat ve hayalât âleminde kalarak her şeye itiraz etmek
mümkündür. Fakat biz şimdi amelî politika sahasmdayız. Prensip itibariyle kabul
edilmedik hiçbir şey yok. Hiçbir kimsede, hiçbir memlekette, hiçbir partide asırlardanberi kökleşmiş fikir ve telâkkileri, his ve şevki tabiileri bir an içinde değiş
tirebilmek kudreti mevcut olamaz. Yerinde mi sayıyoruz, yürüyor muyuz? İş,
bunu kestirmektedir. Bu da boş bir mekânda, fezada, gözlerimizi havaya kal
dırarak araştırmalar yapmakla temin edilemez. Mukayeseye müracaat etmeliyiz.
Bu mukayeseyi bize bizzat muhalifler temin ediyorlar, seçim Kanunu hakkındaki
yeni lâyihadan bahsederken; içinde demokratik esaslara hürmet maksadının mev
cut olduğunu itiraftan kendilerini alamıyorlar. Demek ki, fark azimdir, büyük bir
zihniyet farkıdır; muazzam bir cesaret eseridir. Memleketin mukadderatı
mesuliyetini yüklenmiş olan bir hükümet ve partinin bu kadar nazik bir siyasî
durumda en sakin sulh devirlerinde bile hazmı ve idaresi zor bir dahilî inkılâp
hamlesine kalkabilmesini mesut haleflerimiz hayret ve hayranlıkla karşılıyacak1 ardır. Şuna da dikkat etmek icabeder ki, inkılâp partisi içinde hiç kimse artık her
şeyin olup bittiği zannında değildir. Bilâkis başlangıçtayız ve her gün hedefe doğ
ru yeni hatveler atmak ihtiyacındayız. İçişleri Bakanı sayın Hilmi Uran:
"Kanunun yeniliğinden ve ilk defa tatbik edilmiş olduğundan ileri gelmiş olan bu
ve bu gibi sakatlıklar elbet tashih edilecek ve elbet tekrarına meydan bırakılmıyacaktır" demekle hakikî bir devlet adamına yakışan itidal ve ciddiyetin delili
ni vermiştir. İçişleri Bakanının Büyük Millet Meclisi huzurundaki beyanatına
göre, seçim yolsuzlukları hakkında 54 şahsî müracaat vukubulmuştur. Bunların
içinde yahnız üçü hakikî bir şikâyet olup diğerleri ihbar mahiyetindedir.
Maamafıh hepsi tahkik olunmaktadır. Ayrıca Demokrat Partisinin üç, Millî Kal
kınma Partisinin de 14 şikâyeti vardır. Seçimlerin ertesi günü yükselmeğe başlıyan velvele ve feryatlar bu resmî beyanat ile hakikî cesametini almışlardır. Bu
şikâyetlerin hepsi, istisnasız, doğru olsalar bile bütün memlekete nisbetle bunun
azlığını halkımızın ve sandık başlarında vazife alan vatandaşlarımızın ciddiyet ve
kabiliyetleri için en büyük bir delil addederek memnun olabiliriz. Fakat bu mem
nuniyet hiçbir vakit müsamahaya ve atalete düşmek için bir sebep teşkil etmiyecektir, İç Bakanının dediği gibi, sakatlıklar mutlaka düzeltilecektir.
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Trabzon nutku
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

2 H a z i r a n 1946 t a r i h l i ( H a b e r ) İ s t a n b u l ' d a n :

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Trabzon'da bütün doğu vilâyetleri halkına
hitaben iradettiği nutuk memleketimizin siyaset tarihinde kudreti, berraklığı ve
samimiyeti ile yer alacak kıymetli bir eserdir. Millî Şef ile milletin çok ve yakın
temasları Türkiye'deki inkılâp hareketi namına teşkil ediyor. Bu memleketin if
tihar edilecek bir manzara pek lâyık olduğu bir tarzda yükselmesi ancak millet ile
Şef arasında bu kadar candan ve mütekabil bir itimat, muhabbet ve hürmet
neticesinde temin edileceğinde şüphe yoktur. İsmet İnönü haricî ve dahilî siyaset
münakaşalarının tamamiyle üstüne çıkarak hakikî bir millet şefi sıfatiyle konuş
muş ve milletin ta kalbine kadar sokulmak sırrını bulmuştur. Trabzon nutku üç
nokta üzerinde toplanıyor: 1- Vatan topraklarının tamamiyeti. 2- Millî birliğin
muhafazası. 3- Devletin kanunları, karşıda vatandaşların vazifesi.
İsmet İnönü, Türk devletinin hayat ve istiklâlini tehdideden haricî tehlikeye
karşı en birinci ve en büyük teminatı bütün milletin mukavemet hususunda bes
lediği azim ve metanette görüyor. Cumhurreisinin Kars'ta ve Trabzon'da iradet
tiği nutuklarda o kadar cesur, metin ve emin bir lisan kullanabilmesi bütün Türk
milletinin müzaheretinden, azminden ve imanından ilham alması ile kabul ol
duğunda şüphe yoktur. Cumhurreis İsmet İnönü'yü bu kadar memnun ve imanlı
gören bütün memleket de aynı hissiyat içinde tek bir kütle teşkil etmektedir. Cum
hurreisinin beyanatı ümidettikleri gibi memlekette hakikaten bir ferahlık doğmuş
tur. Millî birliği muhafaza hususunda İsmet İnönü'nün gözleri her vatandaş için
bir hareket düsturu olmağa lâyıktır. Serbest münakaşa hayatına girdikten sonra
muhtelif fikir ve kanaatlerin çarpışmaları ortasında en birinci vazifebu tabiî ih
tilâfların millî tesanüdü ve birliği zedeliyecek bir şekil almasına meydan vermek
tedir. Bu hususta en büyük numuneyi bize yine sayın İsmet İnönü vermiştir. Çün
kü bütün bu gezintilerinde ve halk ile temaslarında daimî arızî hâdiseler üstünde
kalmış hakikî bir millet şefi ile efkârı umumiyeyi aydınlatmaktan başka bir şey
söylememiştir. "Hiçbir yerde ve başkanı olduğum şerefli partiye rey verilmesini
vatandaşlarımdan istemedim" demesi bütün dedikoduları susturmağa kâfidir. İs
met İnönü geniş demokrasi hayatının arzettiği zorluklar karşısında da nikbinliğiyle bizlere cesaret ve itimat kaynağı oluyor. Bütün zorlukların ortadan kaldırılması
için seçimlerde reylerin serbestliğini ve masuniyetini en birinci esas olarak idare
etmekle istikrarın ve yükselmenin hakikî garantisini anlatmış oluyor. Trabzon
nutku her bakımdan tatmin edici, ümit, itimat ve cesaret verici bir realitedir.
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Tek dereceli seçim kanunu
Yazan: Prof. Nihat

Erim

2 Haziran 1946 tarihli (Ulus) Ankara'dan:

Cuma günkü toplantısında Büyük Millet Meclisi, Tek Dereceli Seçim
Kanununun birinci görüşmesini yaptı. Memleketimizin siyasî hayatında bu kanun
bir dönüm noktası teşkil edecektir. Birinci ve ikinci Meşrutiyette olsun, Büyük
Millet Meclisi Hükümeti idaresi zamanında olsun, Cumhuriyetin ilânından sonra
olsun, milletvekilleri seçimleri, bugüne kadar daima ikinci seçimlerin aracılığı ile
yapılmıştı.
Bir memlekette okur yazar sayısı bizdeki nisbette az olduğu zaman, böyle bir
karara varmak cüretli bir işe girişmektir. Cumhuriyet Halk Partisi hükümetinin
böyle bir kanun lâyihasile Büyük Meclisin karşısına çıkmak cesaretini göstermesi
şundandır: Türk milletinin olgunluğu, siyaset kara pazarcılarının yaygara ve
mübalâğaları karşısında soğukkanlılığını kaybetmiyecek kadar, derin ve salim
görüşlü olması, okuryazar sayısının azlığından doğabilecek mahzurları azaltmak
tadır. Bir çok memleketler, değil tek dereceli seçime gitmek; fakat seçimleri
sadece, milletin bütününe şamil genel bir siyasî hak haline sokmadan önce, bir
takım kayıtlayıcı, seçmen sayısını türlü bakımlardan tahditlerle azaltıcı usuller
den geçmek zaruretini duymuşlar; böylece bir kaç nesil tecrübeler yaptıktan son
ra, genel ve tek dereceli seçim sistemine gelebilmişlerdir. Başta İngiltere olmak
üzere, Fransa ve diğer batı demokrasiyeri bu yoldan yürümüşlerdir. Niyabet
usuliyle idare tarzının memleketimizde uygulanmasını, 1908 Meşrutiyeti ile baş
lamış sayarak, kırk yıl gibi bir müddet zarfında, hem genel, hem tek dereceli
seçim usulünü benimsiyecek kadar tecrübe kazanmış olmamız, üzerinde dikkatle
durulması gereken bir hâdisedir.
Bu neticeyi, hiç bir şüphe yok ki, her şeyden önce, Türkün devlet kurup işlet
mekteki dehâsına borçluyuz. Milletin bu müstesna kabiliyetini sezip ona uygun
bir öğretim ve eğitim programı uygulayan Cumhuriyet hükümetlerinin isabetli
siyaseti de dâvanın halini kolaylaştırmıştır.
Önümüzdeki aylar içinde yenilenmesi pek muhtemel olan milletvekili seçim
lerinin, milletin iradesini doğrudan doğruya belirtmek bakımından ayrı bir önemi
olacaktır. Bir yıldan beri devamlı surette, C. H. P. nin millet güvenine dayan
madığı avaz avaz haykırılmaktadır. Kötü niyetliler, bu türlü sözleri ancak bir kaç
defa daha tekrarlıyabileceklerdir. Ondan sonra, yeni kurulacak Büyük Millet
Meclisi, oy hakkına sahip vatandaşların doğrudan doğruya belirttikleri arzu ve
iradenin verimi olarak, devlet kaderine hükmedecek, millet egemenliğinin
münakaşa edilmez temsilcisi olacaktır.
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Belediye seçimleri dolayısiyle ve Tek Dereceli Seçim Kanununun görüşül
mesi sırasında, partili partisiz muhalifler müşterek bir düşünceyi açığa vurdular:
Devletin seçim işleriyle ödevli türlü kademedeki memurlarına güvensizlik. Bu
güvensizlikten hareket ederek seçimlerin selâmeti, gizliliği, serbesliği için bir
takım tedbirler tavsiye etmektedirler. Bizce, devlet hizmetlerinin her nevinde ol
duğu gibi, seçim işinde de emniyetin ilk şartı memur vatandaşımıza inanmaktır.
Eğer, hareket noktanız ona inanmamak ise, nazarî olarak bulup hazırlayacağınız
her hangi bir tedbir kötülüğün önüne geçemiyecektir. Çünkü, vazife şuuruna er
memiş insanların akim bırakamıyacağı tedbir yoktur. Kabul edilmek üzere olan
kanun, Fransa'da yıllarca uygulanmış ve bir çok saylav ile kabinelerin iş başına
gelip gitmesine yaramış olan seçim usulünü hemen hemen aynen benimsemiştir.
Demokrasiyi sağlamlaştırmanın esas şartı: Hükümet baskı yapar, memur vaz
ifesini çiğner, yurttaş baskıya dayanamaz, düşüncesini terketmekten ibarettir.
İktidarda bulunan Parti ve onun Hükümeti, demokrasi yolundaki hamlelerini
ne yaptığını bilerek ve dâvasına inanmış olarak hazırlanmaktadır. Muhalifler ister
inansınlar, ister inanmasınlar, her adım, bir daha geri dönülmemek üzere atılmamaktadırlar. Şimdiye kadar başarılan devrimlerin, devir devir türlü muhalifleri
türemiş ve eserin tamamlanmasına, onlara rağmen devam olunmuştur. Bugün de,
en ağır sorunun kendi omuzlarında bulunduğunu bir an dahi unutmıyan Cum
huriyet Halk Partisi, muhaliflerine, memlekete yarar muhalefeti öğretmek zorun
da olduğunu biliyor. Halk Partisi, bu ödevini, yılmamak, şaşırmamak, serin kan
lılığını kaybetmemek ve yoluna devam etmek suretiyle yerine getirmektedir.

Dâva, Halk Partisi dâvası değil, memleket davasıdır
Yazan: Ziyad

Ebüzziya

3 Haziran 1 9 4 6 tarihli (Tasvir) İ s t a n b u l ' d a n :

Meclisin son tartışmalı toplantısında konuşan hatiplerden Cevdet Kerim İncedayı'nın aşağıya aldığımız sözleri üzerinde dikkat ve ciddiyetle durulacak
ehemmiyettedir:
"Ben burada, hükümet, parti mensubu olarak değil, sadece Türk milletinin bir
ferdi sıfatiyle konuşuyorum. Biz sadece millî birliği bozacaklara, şu veya bu yol
lara sapacaklara dikkatle bakıyor ve onlarla mücadele ediyoruz. Biz birtakım
hasis emellerle fikir ve maksatları gizleyerek perde arkasından yürüyenlere karşı
hareketteyiz. Böyle bir muhalefet bu milletin bedduasını alır. Bu milletin bed
duasını alan, fert olarak ta, teşekkül olarak ta felah bulmaz. Bu gül gibi millete
günahtır. Muhalefet, bozucu bir ruhla değil, daha iyiye sevkedici samimî tenkidlerle olur!" Bugün demokrasinin tam mânasile tahakkuku için yola çıkmış
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bulunuyoruz. Bu teşebbüs şimdiye kadar tahakkuk ettirdiğimiz inkılâpların belki
de en mühimmi olacaktır, zira zorla, yukarıdan aşağıya, ısrarla meydana getir
diğimiz inkılâplara en sağlam ideal bir temel vazifesini görecektir. Başarıların
çeşitli inkılâplarımızın bir kısmı kanlı, bir kısmı da içtimaî bünyemizde sarsın
tılar, güçlükler, huzursuzluklar pahasına elde edilmiştir. Bütün bu rahatsızlıklara
Türk milleti seve seve katlanmıştır, sırf daha iyi bir istikbale kavuşacağına emin
olduğu için. Fakat bugün başlanılan inkılâp hamlesini şimdiye kadar olanların
tamamen aksine, hiç bir sarsıntı, hiç bir huysuzluk, hiç bir sızıltıya meydan ver
meden yürütmek mecburiyetindeyiz.
Bu mecburiyeti doğuran sebepleri üçe irca mümkündür. Evvelâ dış vaziyet,
şunu kabul etmek lâzımdır ki, memleketimizi tehdit eden haricî tehlikeler, geçen
seneye nazaran, bugün çok daha fazla hafiflemiştir. Bunların arasında, şarktan,
Rusyadan gelen tehlike, geçen seneye kadar bir Türk-Rus dâvası iken, bugün mil
letlerarası bir mesele olmuştur. Tehlikenin yükünü tek başımıza taşımaktan kurtulmuşuzdur. Bununla beraber tehlike az da olsa, yine tehlikedir. İçeride bir
birimize girmemiz, bu tehlikeyi harekete geçirebilir.
Soma iç vaziyetimiz, yâni iktisadî durumumuz hiç te parlak bir halde değil
dir. Altı senelik harp iktisadî muvazenemizi allak bullak etmiştir. Yeni bir sarsın
tı bunu temelinden yıkabilir.
Nihayet üçüncü sebep, hakikî demokrasiye ulaşırken göz önünde tutulacak
yegâne gaye millet, memleket menfaatidir. Hakikî demokrasiyi millete daha fay
dalı olabilmek için istiyoruz. Bu itibarla bu teşebbüs bir siyaset fırıldığı çevirmek
için istifade temeğe parti oyunlarının, ihtiras duygularının tatminine vasıta ol
mağa kimsenin hakkı yoktur. Bu başarı selâmetle, titizlikle, elbirliğiyle çalışılarak
elde edilir.
Bilhassa bu sahada çalışırken "muhalefet" kelimesini münhasıran iktidar par
tisinin dışında beyan edilen fikir karşılığı olarak almamız lâzımdır. Halk Partisin
den olmıyan her hangi bir kimsenin ileri sürdüğü bir noktai nazar, sırf bu parti
camiasından neş'et etmemiştir, diyerek, körü körüne reddedilmemelidir.
Bununla beraber, bu bahis üzerinde ne kadar titiz davranırsak davranalım,
daha şimdiden, Halk Partisi camiasından olsun, Demokrat Partisi, diğer partiler
veya müstakillerden olsun, esas gayeyi, memleket menfaatini unutarak dar bir
çerçeve içinde basit bir zihniyetle, mücadeleye girişenlere rastlıyoruz. Bugün için
bunların ifade ettikleri miktar ehemmiyetsiz bir nisbettir. Bununla beraber fenalık
daima küçükten, azdan başlar. Suiniyet kelimesini kullanmamak için kendine
hâkim olamıyan, hislerini ve hareketlerini kontrol edemiyen kimseler olarak tav
sif edeceğim bu insanlar, iyi niyet ve aklı selim sahiplerini de yanlışlığa, ölçüsüz810
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lüğe sevkedebiliyor. Bunun yakın misallerini Ulus gazetesinde bir ara çıkmış
bulunan Falih Rıfkı'nın yazıları, belediye seçimleri esnasında lüzumsuz gayret
keşlikleri dolayısiyle kanunsuzluğa sapan idare âmirleri, bazı Demokrat Par
ticilerinin hesapsız beyanatları, Millî Kalkınma Partisinin malûm patavatsızlık
ları, nihayet son Meclis toplantısında muhalif addedilen milletvekillerinin söz
lerini boğazlarına tıkamak için yapılan gürültülerdir.
Bugün iktidar Halk Partisinin elindedir. Her yerde ve her şeyde hâkimiyet on
dadır. Onun milletvekilleri ve mensupları ne kadar temkinli hareket ederlerse
"muhalefet" o derce ölçülü, o derce hesaplı harekete mecbur kalır. Ağır başlı
"muhalefet" zarar değil, ancak ve ancak memlekete fayda getirir.
Kıymetli bir vatan evlâdı olan Cevdet Kerim İncedayı'nın yukarıya naklet
tiğimiz güzel fikirlerine ve samimî endişelerine aynen iştirak ediyoruz. Bütün
temennimiz, iktidar partisi olmak dolayısiyle, Halk Partisinin bütün mensup
larının Cevdet Kerim'in endişesini duymaları, anlamaları ve ona uygun olarak
hareket etmeleridir. Ortada bahis mevzuu Halk Partisinin değil, Türk milletinin
menfaatidir.
Halkı saymak lâzımdır
Yazan: Falih Rıfkı

Atay

4 Haziran 1946 tarihli (Ulus) A n k a r a ' d a n :

Yurtta belediye seçimleri bitti: Bazı merkezlerdeki katılma nisbetleri bizi
sevindirmiştir. Bazılarını ise azımsıyoruz. Hükümet katılma azlığının tertip eksik
lerine ve kusurlarına ait kısmını düzeltmiye çalışıyor. Bununla beraber son seçim
lere katılma nisbetinin bütün öncekilerden çok daha fazla olduğunu görmek,
vatan işlerine vatandaş ilgisinin ne kadar arttığını göstermektedir. Vazifesini bilen
bir vatandaş oyunu bizim partiye veya karşı partiye verir, kâğıdını boş veya dolu
verir, isim siler veya silmez, fakat mutlaka sandığa puslasını atar. Halk ile bütün
teması olanlar, bu esas üzerinde ısrar ile durmalıdırlar.
Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerden çoğunu kazandı, birazını kaybetti.
Kazandıklarımız kadar kaybettiklerimizi de tabii buluyoruz. Eğer bir yerde seç
menlerin çoğu muhalefet partisinden birinin taraflısı ise, buna karışamayız ve
halk iradesinin bu türlü belirmesine ancak hürmet ederiz. Eğer kayıbımız, Par
timizin çalışmalarına ait noksanlardan olmuşsa, onu gidermek için çalışmalıyız.
Seçimler hiç şüphesiz serbes olmuştur.
takım yolsuzluklar varsa, bunları incelemek
de vardır. Hiç kimse bu memlekette kanun
iddia edemez. Seçmenlerin hükümet baskısı

Bunun aksi bile düşünülemez. Bir
ve düzeltmek için kanun hükümleri
hükümlerinin yerine getirilmediğini
veya oylarını göstermek korkusu al811
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tında sandık başına geldiklerini ve oylarını Cumhuriyet Halk Partisine verdik
lerini söylemek, en hafif tâbiri ile, gülünçtür. Türk Milletinin oy veren yüzde 60
veya 65 i cesaretsizlikle suçlanamaz. Katılanlar gibi, katılmıyanlar da bellidirler:
Eğer memlekette bir tethiş varsa, katılmamağa nasıl cesaret edilebilir? Eğer tethiş
yoksa, oyunu istediği tarafa vermek nasıl cesaret sayılabilir? Teşhis usulü
yürüyen totaliter rejimlerde hem herkes oyunu iktidar partisine vermek, hem de
mutlaka sandık başına gelmek zorundadır.
Muhalefetler hertarafta seçime katılmışlardır. Fakat kazanamıyacakları yer
lerde bu katılma, vatandaşları haklarını kullanmaktan ve vazifelerini yapmaktan
alıkoymak için olmuştur. Oy sandığı başına gidecek olanlar "hükümetten kork
makla", "partiye yaranmakla" manevi bir tethiş altına alınmışlardır. Vatandaşları
vazifelerine dâvetedenler müdahalecilikle ürkütülmek istenmiştir. Bütün bunlar
bu milletin olgun olduğunu, bu milletin hakkını bildiğini ve aradığını iddia eden
ler tarafından yapılmıştır.
Bazan daha çirkin şeyler de olmuştur: Kazanamayacaklarını anlıyan muhale
fet temsilcileri, hiç bir sebepsiz, sandık başından ayrılmışlar ve tamamiyle uydur
ma telgraflar çekmişlerdir. Bu, en basit ahlâk kaidelerine aykırı bir şeydir ve en
hafif adı tezvirciliktir.
Kazanacaklarından emin olsaydılar, muhalifler olanca varlıklarını seçime
atacaklardı. Kaybedeceklerinden emin oldukları için, Cumhuriyet Halk Partisi
kazancını şüphe altına almak istemişlerdir.
Bugünkü muhalefetlerin süratle itibardan düşmelerine kendileri sebepoldular.
Biz bir başka memlekette seçim yaparak bu memlekete onun havadislerini ver
miyoruz: Bu memlekette seçim yapıyoruz. Sandık başına gelenler hakkında türlü
isnatlarda bulunduğumuz vakit sandık başına gelmiş olanların bunların doğru
olup olmadığını bilmekte olduklarını unutuyoruz. Dört saat durmamasıya devam
eden sağanak ve doluya rağmen Trabzon'da seçime katılanlar, bunu hükümet bas
kısı altında veya cesaretsizlik yüzünden yapmış oldukları söylendiğini işittikleri
vakit hayretten donup kalmışlardır.
Hakikat odur ki bazı merkezlerin belli ve dar çevrelerinden dışarı çıkmıyan
kaynaşma, memleket ölçüsünü unutan muhalifleri aldatmıştır. Bunlar, yazdık
larının ve söylediklerinin ve zannettiklerinin ne kadar az kimsenin fikri, duygusu
ve malı olduğunu birtürlü anlamağa yanaşmamışlardır. Bir yıl süren fesat ve kış
kırtmalarının memleketteki tesiri ve tepkisi ne kadar az olduğunu görmek, Türk
demokrasisinin gelişmesine çalışanlar için çok ferah ve ümit verici bir şeydir. Bu
fesat ve kışkırtmalar, eskiden, bir iki ay içinde ya isyanlar, ya (taklibi hükümet)
teşebbüslerine meydan verirdi. Muhalefetlerin gerek Meclis kürsüsünde, gerek
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beyannamelerinde, hele birtakım rejim düşmanı gazetelerin yayınlarında dış teh
likeyi tamamiyle unutmaları, hele dış tehlikeden bahsedenlerin bunu bir bahane
olarak kullandığını ilân etmeleri, memleketi kendi haklarında ağır bir tereddüde
sevketmiştir. Çünkü memleket, bütün memleket, yalnız Türkiye'nin değil, dünya
emniyetinin tehlike ihtimallerinden sıyrılmamış olduğunu biliyor ve bunu gör
mezlikten gelenlerin, kendi hesaplarını vatan hesaplarından, velev hırs azgınlığı
ile, üstün tutmalarına şaşıyor. Halkın oylarını serbestçe kullanıp kullanmadık
larının tek ölçüsü, Cumhuriyet Halk Partisinin kaybetmesi veya kazanması olduk
ça, muhalefetlerle hiçbir mantıklı görüşmeye imkân yoktur. Eğer Türkiye'de bir
buhran olup olmadığı sorulursa, şimdilik sadece bir muhalefet buhranı olduğun
dan bahsedilebilir. Muhalefetler, ancak kendilerini muvaffakıyetsizliğe doğru
sürükliyen ve iktidar partisinin ancak her gün daha kuvvetlenmesine ve halk
arasında itimat kazanmasına hizmet eden bir yol tutmuşlardır. Kendi hesabımıza
onlara bir teşekkür borçlu isek de, demokrasi hayatının normal gelişmesini ülkü
edinmiş olmak bakımından hüzünlü ve acılıyız.
Hükümetin yeni teklifleri
Yazan: Falih Rıfkı

Atay

5 Haziran 1946 tarihli (Ulus) Ankara'dan:
50 nci maddenin ve Basın Birliği Kanununun kaldırılması hakkındaki tasarılar,
Büyük Millet Meclisine gelmiştir. 50 nci madde hükümete gazete kapamak hak
kını vermekte idi: Şimdi bu hak mahkemelere geçiyor. Demek ki Türkiye'de bir
daha Hükümet kararı ile gazete kapanmıyacaktır. Basın Birliği Kanunu gazete
çıkarmak ve gazetelerde çalışmak haklarını birçok kayıtlara ve şartlara bağlamak
ta idi. Basın Birliğine girmiyen vatandaş gazete çıkarmadıktan başka, şimdiye
kadar uygulanmamış olmakla beraber, Basın Birliği, muharrirleri yazı yazmaktan,
sahipleri gazetelerini çıkarmaktan menetmek yetkisinde idi. Bundan böyle gazete
ve gazeteciler de doğrudan doğruya kanun hükümlerine göre mahkemelere karşı
sorumlu olacaklardır. Rejimin savunulması bakımından vaktiyle lüzumlu sayılıp
da yürürlükte kalması için artık sebep kalmıyan bazı kayıtlamaların da kaldırılmak
üzere Büyük Millet Meclisine tekliflerde bulunulacağını sanıyoruz. Görüiüyorki,
Cumhuriyet Halk Partisi telâşsız, acelesiz, fakat sağlam adımlarla millî egemenlik
rejimini geliştirme yolunda tedbirlerini almaktadır.
Hiç şüphe yok ki bir yıllık deneme, eskiden bir iki hafta veya ayda isyanlar,
baskınlar ve suikastler çıkaran kışkırtma ve fitnelere karşı memleketin ne kadar
katlanışlı ve uyanık olduğunu göstermiştir. Yalanların, tezvirlerin, iftiraların ve
çirkin oyunların hiç tesirsiz kaldığı söylenemez. Fakat unutulmamak lâzımdır ki
bu deneme, iktidar partisine karşı bütün bu silâhların pek kolaylıkla kul813
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lanılabileceği bir zamanda olmuştur: İkinci dünya harbi buhranlarının arkası alın
mamıştır; millî savunma tedbirlerimiz ve bunların gerektirdiği ağır masraflar her
vatandaşın omuzunda yükünü duyurmaktadır; milletlerarası ulaştırma ve ticaret
işleri yoluna girmemiştir; paramızın düşen değeri ile değişmez gelirli vatandaş
ların geçim imkânları arasında henüz iyi bir denkleştirme yapılamamıştır;
memurlar, öğretmenler bilhassa büyük ve ortanca merkezlerde mesken sıkıntısı
içindedirler. Bunlar, demagojinin ve kötü niyetin elinde kolaylıkla sömürülecek
şeylerdir. Buna karşı iktidar partisinin tek savunma silâhı, ikinci dünya harbi için
de güdülen ve bu memleketi parçalanmaktan, harabolmaktan yahut yok olmaktan
kurtaran doğru ve sağlam politika ve millî selâmettir. Memleketin en büyük kıs
mı bunu anlamaktadır. Eğer şahıs ve kurumların şereflerini koruyabilecek ve
yalanı menedecek ceza hükümleri, fikir ve tenkid hürriyetine daha insaflı ve akıl
lıca bir çığıra girmek imkânını verirse, muhalif partiler, düşmanlık ve kin yolun
dan ayrılacak olurlarsa, hava çok daha sakinleşecektir.
Herkes görüyor ki Türkiye'de demokrasiyi geliştirme bakımından iktidar par
tisi bütün vazifelerini yapıyor. Bunun yanında muhaliflerin de bu geliştirme gay
retlerine yardım etmesi lâzımgeliyor. Bu yardım, tenkid ve denetleme vazifesini
dürüst yapmak ve rejim düşmanları ile, yahut, garaz ve kin yüzünden iktidarı yık
maktan başka birşey düşünmiyenlerle münasebette bulunmaktan uzaklaşmakla
olabilir. Bu şeref şimdiki muhalif partilere mi düşecektir, yoksa yenileri mi
kurulacaktır, bilmiyoruz. Bugünkü alâmetler, birçok vatandaşlara eldekilerden
ümit kestirecek mahiyettedir. Cumhuriyet Halk Partisi dağılmadıkça veya iktidar
dan düşmedikçe içleri rahat etmiyecek olanların, sırf bu maksatlarına ermek için
kullanacakları usuller, kendilerine hiçbir kazanç sağlamadıktan başka, demokrasi
geliştirme gayretlerinin itibarsızlanmasına bile sebep olabilir. Tuttukları yol ne
doğru, ne de verimlidir. Memleket, bir iki gazetenin kötü niyetli yahut cahilce
yaygarasına karşı, uzun tecrübe ve imtihan yıllarının yoğurduğu bir sağduyu ile
cihazlıdır. Türkiye'de, Türkiye'yi 1919 dan 1946 ya getirmiş olanların ünü ve
şerefi, rejim düşmanlarının ve şahsi kin ve hırs düşkünlerinin tecavüzleri ile ne
lekelenebilir, ne de bir hoşnutsuzlar zorbalığının intikam savaşı ile millî kurtuluş
ve kalkınma hareketi durdurulabilir.
İntikal safhası
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

6 Haziran 1946 tarihli (Tanin) İstanbul'dan:
Dahilî politikamızda bugünün siyasî meseleleri, anlaşamamazlıkları ve gürül
tüleri daha ziyade, bir intikal safhası geçirmekte olmamızın neticesidir. Bu intikal
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tek partili bir rejimden müteaddit partili ve geniş bir demokrasi şekline doğru
yürümektedir. Bir aile içinde ufak bir miras meselesi bile birçok çapraşık ihtilâf
lara meydan açabilir. Bir büyük şirketin tasfiyesi bazan senelerce uğraşmaya
lüzum gösterir. Tek partili rejimden geniş demokrasiye geçerken hiç bir zorluk,
münakaşa ve ihtilâf çıkarmaması kabil midir? Gazete münakaşalarına, siyasî zat
ların beyanına bakınız. Ortada bir prensip ihtilâfı görebilir misiniz? Bugün için
böyle bir ayrılık bahis mevzuu olmuyor. Bütün münakaşalar demokrasi cihazının
tam ve ciddî bir surette kurulması ve işletilmesi etrafında cereyan etmektedir.
İşin en garip ciheti ise bu noktada hiç bir ihtilâf bulunmamasıdır. Bir muhalif
milletvekilinin ortaya çıkarak tek partili rejime muhalifiz, memlekette müteaddit
partilerin kurulmasına müsaade edilmelidir, bu zatın bir muhalefet fırkası namına
mı, yoksa iktidar mevkiinde bulunan parti namına mı söz söylediğini anlıyamazsınız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yirmi senedenberi devam eden tatbikattan
uzaklaşarak müteaddit partili rejime geçmek azmini gösterdikten ve muhtelif par
tilere müsaade edildikten somadır ki bu ses yükselmiştir.
Cemiyetler kanununun, basın kanununun ve daha sair bazı kanunların etrafın
da yapılan neşriyat da ayni suretle sadece ezvahiri alâkadar edebilir. Çünkü tek
parti sisteminden ayırılınca, başka partiler kurmağa imkân bırakmıyan şimdiki
Cemiyetler Kanununun değişmesi zaruridir. Muhtelif partilerin teşekkül etmesi
için fiiliyata geçen hükümetin bu yol üzerinde engel teşkil eden Cemiyetler
Kanununu kaldırmaması mümkün müdür?
Soma muhtelif partiler demek serbest münakaşa demektir. Sıkı bir Matbuat
Kanunu varken, hükümet kendi siyasetine mugayir göreceği bir politikayı
müdafaa eden bir gazeteyi kapayabilirken, serbest münakaşanın cereyan etmesine
imkân kalır mı? Demek ki tek partiyi istemiyen mevcut Basın Kanununu da is
temeyiz.
Bunun gibi, hükümetin en çok nüfuzu altında kalabilecek bir basın kanunu
için de artık hayat hakkı tasavvur olunamaz.
Onun için, ilk günlerin hızı ve ateşi geçtikten sonra, ortadaki patırdı hatırlan
dığı zaman, hayretler içinde biraz gülmemek elden gelmiyor. Eskilerin dediği
gibi, herkesin maksadı bir, fakat sözler muhtelif.
İntikal devresinin kanunlara ve nizamlara taallûk eden kısmı meselenin en
kolay tarafını teşkil eder. Nasıl ki öyle de olmuştur. Hükümet, etrafında peyda olan
avaz ve itirazlarla hiç yolunu şaşırmadan programını sakin sakin takip etti ve
değişmesi icabeden kanunlar hakkında yeni lâyihaları Büyük Millet Meclisine ver
di. Daha başkalarına da lüzum varsa bunların da yapılacağında hiç şüphe yoktur.
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Yalnız, meselenin zor tarafı eski zihniyetten ve görüşten yeni tatbikatın lüzum
gösterdiği zihniyete ve görüşe intikal ve intibak etmektedir. Eğer yalnız baştakilerin değişmesile zorluk halledilip bitecek olsa idi bu hususta hedefe çoktan
varılmış olurdu. Halbuki zihniyet değişmesi hükümet otoritesi namına en küçük
bir zerreyi taşıyan en küçük memurlara ve hattâ bütün vatandaşlara da şamil ol
ması icabeden bir zarurettir.
İşte daha prensip kavgaları başlamadan bile, herkesin müttefıkan kabul ve
temenni ettiği geniş, temiz ve hakikî bir demokrasiye erişmek hareketi üzerinde
karşımıza çıkan en zorlu mâni. Bu değişmeyi yalnız muvafıklardan değil,
muhaliflerden de bekliyeceğiz. Hep aynı hamurdanız. Güzidelerden uzaklaşarak
alelade vatandaşlara doğru indikçe aramızda hiç bir fark kalmadığı görülür.
Meselâ, bugün Cumhuriyet Halk Partisine mensup bir muhtarın seçimlerde suiis
timal yaptığından şikâyet eden bir muhalif parti küçük memuru, yarın eline fırsat
geçse ayni yolsuzluğu belki fazlasile tekrar edecek bir kabiliyettedir.
Halbuki her günkü sivil hayatta, seçim muamelelerinde asıl işler hep bu
küçükler vasıtasile tedvir edilir. Baştan verilen en iyi ve kat'î emirler derece
derece alçalarak asıl faal ve amelî unsurlara ininceye kadar ruhundan ve kuv
vetinden çok kaybeder.
İşte bunu derhal düzeltmeğe imkân yoktur. Bütün kanunlar tam nazarî bir
mükellefiyet içinde kolayca tanzim edilebilir. Fakat tatbikat yine kusurlu kala
bilir.
Particilik hırslarına yüz verilmeden, sırf vatanseverlik hislerile hareket edil
mek şartile, bu büyük zorluğu yenmeğe muvaffak olacağımızı ümit ederim. Buna
muvaffak olamazsak en yüksek ve temiz niyetler, en mükemmel kanunlar hiç bir
semere veremez. Kanunlar bugün bir partinin elinde, yarın diğer bir partinin elin
de oyuncak olur ve vatan zarar görür. Onun için, zihniyet inkılâbında bütün par
tiler elele vennelidirler. Şefler hareketlerde, sözlerde örnek teşkil etmeli; prensip
lerin tatbikata nasıl intikal ettiğini daimî bir kontrol altında tutmalı, küçüklere tav
siyeleri, ihtarları, yol göstermeleri ihmal etmemeli; verilen emirleri ciddî, müeyyid kuvvetlere bağlamalı ve kusuru görülenleri cezalandırmakta hiç tereddüt gös
termemelidir. Bu meselede muhalifler bir muhalif ruhile ve târizkâr bir lisanla
mücadeleye atılmaktan ziyade bir vatansever ciddiliği ve halisliği ile irşat ve ih
tar vazifesini gönneli, içtinabı imkânsız kusurları müsamaha ile karşılamalı ve
bunların tekerrür etmemesi esbabını muvafıklarla bir arada araştırmalıdır.
Bu, yeni kurulacak geniş demokrasi ve yüksek vatan menfaati uğurunda bir
işbirliğidir. Bu gün en büyük vazifesidir. Bunun ifası en şiddetli prensip
muhalefetlerinin cereyanına bir mâni teşkil etmez ve etmemelidir.
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Büyük Millet Meclisinin seçimi yenileme k a r a n
Yazan: Asım

Us

8 H a z i r a n 1946 t a r i h l i ( V a k i t ) İ s t a n b u l ' d a n :

Önümüzdeki hafta içinde Büyük Millet Meclisinin seçimi yenilemeğe karar
vereceği anlaşılıyor. Bazı gazeteler ilk sayfalarına koydukları mühim hâdiseler
arasında bu ihtimalden bahsederken Büyük Millet Meclisinin kendi kendini fes
hedeceğini yazmışlardır. Bu ifade tarzında büyük bir sakatlık vardır. Zira meclisin
seçimi yenileme kararı, kendi kendini feshetmesi demek değildir ve bizim Büyük
Millet Meclisine kendi kendini feshetmek yetkisi vermemiştir.
Seçimi yenileme kararile meclisin kendi kendini feshetmesi arasındaki farkı
anlamak için anayasanın 13 üncü ve 25 inci maddelerini okuyalım. 13 üncü mad
dede şöyle deniliyor:
"Büyük Millet Meclisinin seçimi dört yılda bir yapılır. Süresi biten millet
vekilleri tekrar seçilebilir. Eski meclis, yeni meclisin toplanmasına kadar devam
eder." 25 inci maddede dahi şöyle denilmektedir:
"Seçim dönemi bitmeden meclis, üyelerinin tam sayısının salt çokluğu ile
seçim yenileme kararı verirse, yeni toplantı meclisin seçim dönemi Kasım ayın
dan başlar. Kasımdan önceki toplantı olağanüstü toplantı sayılır."
Yedinci Büyük Millet Meclisi 1942 senesi nisanında toplanmıştı. Bu senenin
kasım ayında normal seçim dönemi başlamıştı. Buna göre seçimin normal olarak
yenilenmesi 1947 senesinin ilk aylarında yapılmak lâzım geliyordu. Fakat Cum
huriyet Halk Partisi kurultayının olağanüstü toplantısında iki dereceliden bir dere
celi seçime gitmek kararı vermesi ve bundan sonra Büyük Millet Meclisinin bu
karara göre seçim kanununu değiştirmesi ortaya bir seçimi yenileme meselesi
çıkarmıştır. Büyük Millet Meclisi bu defa seçimi yenileme kararı verirken gerek
çe olarak tek dereceli seçim ile milletin iradesini belirtmek zaruretini gösterecek
tir. Bu bakımdan seçim olağanüstü bir seçim olacak, sekizinci Büyük Millet Mec
lisinin normal seçim dönemi önümüzdeki kasım ayından başlıyacaktır. Kasım
ayından evvelki toplantı olağanüstü bir toplantı olacaktır. Ancak şimdi vazife
halinde olan yedinci Büyük Millet Meclisinin yasama yetkisi (teşriî salâhiyeti) de
yeni meclis toplanıncaya kadar devam edecektir. Yâni, Büyük Millet Meclisi
denildiği gibi, haziranın onuncu günü seçimi yenileme kararı verirse, derhal
dağılması icabetmez. Ondan soma da anayasanın 13 üncü maddesi gereğince top
lantılarına devam edebilir.
Anayasamızın Büyük Millet Meclisi için yenileme kararını kabul etmesi ve
her hangi bir şekilde meclisin feshine cevaz vermemesi imparatorluk devrindeki
millet meclislerinde "fesih hakkı" nın suiistimal edilmiş olması neticesidir. Meş817
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rutiyet devirlerinde padişahlar anayasa ile kendilerine verilmiş olan salâhiyetle
bir çok defa mebuslar meclisini feshettikten sonra yeni bir seçimle Millet Mec
lisini toplantıya çağırmamışlardır. Böylece acı tecrübeler geçirilmiştir. Millet
Meclisinin yeniden toplanması için her defasında bir ihtilâl hareketi beklemek
lâzım gelmiştir. İşte geçmişteki tecrübelerden acı dersler almış olan Türkiye
Büyük Millet Meclisi anayasamızı hazırlarken seçimi yenileme kararile iki mec
lis arasında bir toplantı fasılası kabul etmemiştir. Meclis, seçimi yenileme
kararından sonra müzakerelerini isterse keser; tatil kararı verir. Fakat bu takdirde
dahi Büyük Millet Meclisinin mânevi hayatı devam eder. Ancak, yeni seçim
neticesinde toplanan Büyük Millet Meclisi vazifesine başladığı gün eski meclisin
hayatı sona ermiş olur.
Milletin egemenlik hakkı, yasama (teşriî) ve yürütme (icra) yetkileri hiç bir
kayıt ve şarta bağlı olmaksızın Büyük Millet Meclisinde olduğuna göre, eski mec
lisle yeni meclis arasında hiçbir toplantı fasılası bulunmaması da mantıkî ve
zarurî bir neticedir.
Yurddaşları yuvalandırmak için
Yazan: Falih Rıfkı

Atay

10 H a z i r a n 1946 t a r i h l i ( U l u s ) A n k a r a ' d a n :

Büyük Millet Meclisi, seçimi yenileme kararından önce, bazı faydalı kanun
lar arasında, Kredi Fonsiye Kanununu da yetiştireceğe benzemektedir. Bu
kanunun amacı orta halli vatandaşları yuvalandırmaktır. Ne büyük evler, ne de
gecekondu yapıları için ödünç verilmiyecek, memlekette bir evi olanlar da bu
bankanın yardımından faydalanmıyacaklardır.
Bankanın kurulmasından maksat ucuz faizli ve uzun vadeli ödünçler vermek
tir. Öyle ki bu yardımla evini yaptıran vatandaş, âdeta harpten önceki kiraya
yakın bir aylık ödiyerek yuvasına kavuşacaktır.
Birinci Müfettişlik çevresinde hükümetin bu sene bir çok memur evleri yap
tırdığını biliyoruz. Gene hükümet, Ankara'daki Saraçoğlu mahallesi gibi ayrı
mahalleler de yaptırmağa karar vermiştir. Bir arsa alabilenler veya arsası olan
ların Kredi Fonsiye'nin yardımı sağlanmakla, barış devrine geçer gibi olduğumuz
şu zamanlarda, bilhassa orta ve az maaşlı devlet emektarlarını sıkıntı içinde
bırakan mesken buhranını karşılamağa çıkmış bulunuyoruz. Karşılamağa çıkmak
sözünü kullanışımın sebebi var: Türkiye'de mesken ihtiyacı, eğer kerpiç ve harap
evleri de meskenden saymazsak, yanmış yıkılmış memleketlerde olduğu kadar
büyük ve ağırdır.
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Yuvasızlık buhranına karşı savaşta daha kolaylıkla muvaffak olabilmek için,
yapı malzemesi endüstrisini genişletmek, bir de mahalli malzeme meselesi üzerin
de durmak lâzımdır. Amerika'da kerpiçten bir köy yapılması üzerine yazdığımız
yazı hakkında bir teknisyenimizin fikirlerini neşretmiştik. Bundan başka, bilhassa
uzak yerlerdeki örtecek meselesini halletmeliyiz. Marsilya tipi kiremit hiç de şart
değildir: Köylülerimizin dahi elverişli toprak buldukları vakit küçük odacıklarda
pişirebilecekleri alaturka kiremidin biraz daha düzenlicesi ile örtülmüş elçilik
binalarını Ankara'da görüyoruz. Yer sarsımı bölgelerinde yapı sistemi kurbanları
veriyoruz. Yıkılanların yerine gene aynı sistemde evler yapılmaktadır. Bunun
sebebi yalnız bilgisizlik değil, mahallî malzeme meselesinin halledilmemiş ol
masıdır. Yer sarsımı bölgesindeki bir vilâyet merkezinde hatasız iki kat kerpiç ev
ler yapılmakta olduğunu geçenlerde bu merkezden geçen bir komutanımızdan öğ
rendik: Bir caddeyi donatan bu binaların ilk sallanışta yuvarlanıp gideceklerine
şüphe edilemez. Hükümet bütçesi veya banka kredileri yardımile, yeni meskenlendirme faaliyetlerine geçtiğimiz şu sırada, Bayındırlık Bakanlığımızın "her yere
göre en ucuz tip" ve "her yere göre en elverişli malzeme" işlerin ciddî bir dâva
olarak ele almasına her zamandan fazla ihtiyaç vardır.
Ucuz meskenin temeli, ucuz arsadır. Arsa spekülâsyonlarına yatırılan para
sahiplerinin bekledikleri kâr, şehirlerimizde ucuz arsa edinmeği imkânsız kılmış
tır. Belediyelerimiz, şehirler yakınında bir kaç bin evlik toprak arsalar alarak, yal
nız kendi yuvalarını kuracak olanlara bunları mal olan fiyattan satabilirler. An
kara ve İstanbul için buna bilhassa lüzum vardır. Ankara tepelerinin izinsiz ve
plânsız mahallelerle donanmış olmasının, ucuz arsa bulunmamasından başka
sebebi yoktur.
Mesken dâvasının bütün dünyada ne kadar ehemmiyet kazandığını biliyoruz.
Başkalarının tecrübelerinden, tedbirlerinden ve yeni buldukları usullerden de fay
dalanma yollarını aramalıyız.
İç siyaset edebiyatı...
Yazan: Hüseyin Cahit Yalçın
10 Haziran 1946 tarihli (Tanin) İstanbul'dan:
Cemiyetler Kanununun, zamanın icaplarına göre, hükümet tarafından son
günlerde değiştirildiği malûmdur. Yeni kanun lâyihası Millet Meclisinde müza
kere edildiği sırada, zabıta memurlarının cemiyetlere girip oturmak ve müzak
ereleri takibetmek yolunda haiz oldukları salâhiyetleri tayin eden 25 inci mad
desinin halile bırakılmış olması, Demokrat Partisine mensup azalardan birinin iti819
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razını celbetmişti. Bu itirazın haklı olduğunu takdir eden Cumhuriyet Halk Par
tisi milletvekillerinden bir zatın 25 inci maddenin de kaldırılması hakkında
Büyük Millet Meclisine bir takrir verdiklerini dünkü gazetelerde okuduk. Takririn
meclis tarafından ittifakla kabul olunacağında şüphe yoktur.
Bu, zahiren, küçük bir hâdisedir ki, bu günün tatsız gürültüleri arasında ihtimalki gözden kaçıp gidecektir. Fakat memlekette dahilî siyasetin gelişmesini
mümkün olduğu kadar tarafsız, objektif ve insaflı bir surette takibeden vatandaş
ların ona lâyık olduğu ehemmiyeti atfedeceklerine şüphe yoktur.
Cemiyetler kanununun yeni zamanlara intibak ettirilmesi teşebbüsü esnasın
da, bu 25 inci maddeyi hatırlatan ve mevcudiyetini hür prensiplere mugayir bulan
muhalefet hatipleri hükümeti tenkid ederken öyle bir lisan kullanmışlardır ki his
siyatına mağlûp, nefslerini zaptetmek kudretinden mahrum kimseler soğukkan
lılıklarını kaybedebilirler, inat ve mukavemetten zevk alırlardı. Cumhuriyet Halk
Partisinin kendisini böyle bir zaafa kaptırmaması ve hakikati muhaliflerinin ağ
zından işitse bile ona hürmet etmeyi bilmesi siyasî terbiyenin olgunluğu ve vatan
ve hakikat aşkının her şeyin üstünde tutulduğu hakkında kuvvetli bir teminat teş
kil ediyor.
Filhakika, muhtelif partiler arasında cereyan edecek çekişmelerde, samimiyet
ve nezaketten uzaklaşmalar daima makûs neticeler doğurabilmek tehlikesini haiz
dir. İş inada ve körükörüne çekişmeye biner ki, bundan da en çok memleket zarar
^öriir ve serbest münakaşa rejimi prestijini kaybeder. Hükümet partisi bu
meselede takibettiği haktanır tavır ve hareketiyle muhaliflerine itimat telkin
edebildiyse ve muhalif partiler Cumhuriyet Halk Partisinin dürüst hissiyatından
icabeden neticeleri çıkarmayı bildilerse çok memnun olacağız.
Millet Meclisinde, matbuatta ve fertler arasındaki konuşmalardan çekinecek,
korkacak bir şey yoktur. Vatan menfaati uğruna, en açık bir lisan kullanılabilir. En
yakın dostlar birbirlerile münakaşaya girişebilirler. Böyle bir konuşmadan ancak
fayda hasıl olur. Fakat konuşmanın, çekişmenin ve karşılıklı mevki almanın öyle
bir lisanı, öyle bir şekli vardır ki, ona siyasî terbiyeleri yükselmiş memleketlerde
hemen hiç tesadüf etmeyiz. Fakat parlâmanter hayatın nisbelen geri olduğu mem
leketlerde öyle bir belagat tarzı, öyle bir edebiyat vardır ki, açık tabiriyle iğrenç
ve zehirlidir. Böyle bir hava içinde cereyan eden münakaşalar bir kavgadır ve par
tiler birbirlerinin canına susamış birer düşmandır.
İşte hür demokrasinin en çok çekineceği tehlike budur. Böyle bir gelişme,
memleketi kısır kavgalar içinde yorgun, sinirli ve bedbaht yaşamağa mahkûm
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eder. Onun için gerek hükümet partisinin, gerek muhalefetin tecrübeli ve mutedil
unsurları lâf ile değil, fiiliyat ile iyi örnekler vermeğe ve partiler arasındaki
münasebetleri bir dost ve kardeş, daha doğrusu halis bir vatandaş münasebetleri
hudutları içinde tutmağa büyük ehemmiyet vermelidirler.
Dünkü gazetelerde, cemiyetler kanununun 25 inci maddesinin kaldırılması
hakkında hükümet partisi mensupları tarafından verilen bu takrir havadisini okur
ken, Bulgaristan'ın iç işlerine dair Sofya'dan gelen bir telgraf da gözümüze iliş
ti. Bu telgrafta Bulgaristan'da muhtelif partiler arasında, nasıl bir lisan kullanıl
dığı göze çarpıyor. Bulgaristan'da muhalif partilerin bir meselede ittifak etmeleri
"İrtica kuvvetlerinin" toplanması şeklinde ifade ediliyor. Muhalifler "Makedonya
tedhişçi çetelerinden, mürteci subaylardan, her cins spekülatörlerden, bütün fesat
çı unsurlardan" mürekkeptir. Muhalifler vatana karşı "suikast tertibetmekte, mil
let aleyhinde bir faaliyet hazırlamaktadırlar". Bulgaristan'da "iktidar mevkiine
gelmek için yabancıların yardımına güvenerek dahilî bir harp çıkarmak istiyen
maceraperestler mevcuttur."
Bu lisanı garp demokrasilerinde işitmeyiz. Elbirliğiyle çalışalım ki, mem
leketimiz iç siyasetinin edebiyatı Bulgaristan'dan meşk almasın.
Seçim yenileme kararı
Yazan: Falih Rıfkı

Atay

11 Haziran 1946 tarihli (Ulus) A n k a r a ' d a n :

Büyük Millet Meclisi dün seçim yenileme kararını vermiştir. Türkiye tarihin
de ilk defa tek dereceli usul ile meclis seçimi yapacağız. Bu, millî egemenlik reji
mini geliştirme yolunda yirmi altı yıldan beri attığımız ileri adımların başlıcalarından biridir. Gerek ilk deneme olması, gerek memleketimize hâs bazı şart
lar, tek dereceli seçimden iyi netice alınmasını, bütün vazifeli vatandaşların pek
dikkatli ve devamlı çalışmalarına bağlı tutuyor. Dünya, seçime katılma nisbetini
öğrendiği vakit bunu yalnız milletlerarası normal ölçülere vurur ve neticelere de
ona göre kıymet verir. Dışarda ve içerde rejimin itibarsızlığa düşmesinde menfaat
arıyanlar, katılma nisbetinin mümkün olduğu kadar az olması için ellerinden
gelen kışkırtmalarda kusur etmiyeceklcrdir. Elimizden gelen gayretle bu oyunu
iflâs ettirmeliyiz.
Pek nazik zamanlardayız. Barış ne olmuştur, ne de olacağa benzemektedir.
Tartışılan ehemmiyetli dâvalar arasında bizi de ilgilendirenler olduğunu biliy
oruz. Kendi başımıza veya müttefik ve dostlarımızla beraber, kararlı ve sağlam
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bir politika tutmamız, millet iradesine dayanan yeni iktidarın süratle kurulmasına
ihtiyaç göstermektedir.
Büyük Millet Meclisinin seçim yenileme kararını vermesinde, millî selâmet
düşüncesinden ve kaygısından başka her hangi bir düşünce ve kaygının gölgesini
bile aramak manasızdır.
Türk milleti, kendini bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne, asırlardanberi
susadığı hak ve hürriyetlere kavuşturan, yurdu bayındıran ve halkı kalkındıran,
nihayet, bütün dünyanın yanıp yıkıldığı eşsiz bir faciadan onu selametle çıkaran ve
doğrudan doğruya onun bağrından kopmuş bulunan Cumhuriyet rejiminin kurucu
ve ilerletici partisiyle, onu yıkmak ve dağıtmaktan başka bir maksatları henüz
belirmiyenler arasında hükmünü vereceklerdir. Karşımızda iyi niyetli muhaliflerin
bizi daha iyimser kılabilecek bir sayıda teşkilâtlanmamış olmalarına en çok biz
esef ediyoruz. Bu iyi niyetli muhaliflerin yerini, basında ve politikada bozucular,
yıkıcılar ve baltalayıcılar almıştır. Bunlar arasında yeni devrin temeli atıldığı gün
den beri ona düşman kesilmiş olanlar ve gerek yazıları, gerek faaliyetleriyle hiç bir
zaman Türklüğün hayrına çalışmamış olanlar vardır. Seçim, dış bakımdan nazik
olduğu kadar, iç bakımdan da bugünkü iktidar için hayli güç şartlar içinde
geçecektir. Henüz koskoca bir orduyu, yalnız kendi kaynaklarımıza dayanarak,
ayakta tutuyoruz. Geçim sıkıntısını tamamiyle hafifletmek imkânları elimize geç
miş değildir. Harbin iktisadî buhranları, bütün ağırhğiyle, bilhassa maaşlı ve ücret
li devlet emektarlarının ve değişmez gelirlilerin omuzlarına basıyor. Bunlar,
demagogların ve kötücüllerin iktidar aleyhine kolaylıkla kullanacakları ve
sömürecekleri şeylerdir. Halk Partisi iktidarı ise, bunlara karşı, halkın sağduyusuna
ve memleketçilik dâvalarındaki titiz hassaslığına ve şuuruna dayanmaktadır.
Önümüzdeki dört yıl, Türk tarihinin sayılı devirleri arasında yer tutacaktır.
Türk seçmenlerine ancak millî selâmet düşünce ve kaygısının kılavuzluk ede
ceğine inanıyoruz.

Kalemizde gedik açılmamalıdır
Yazan: Haydar

Rüştü

Öktem

12 H a z i r a n 1946 t a r i h l i ( A n a d o l u ) İ z m i r ' d e n :

Milletvekilleri seçimlerinin yenilenmesine Millet Meclisi tarafından karar
verildi. Bu kararı İçişleri Bakanlığı illere, iller de gerekli dairelere ve belediyelere
bildirdi. Şu halde dünden itibaren yurdumuzun her tarafında seçim işi için resmi
çalışmalara başlanmış demektir. Bu çalışmalar kanunun belirttiği safhaları
takibedecektir. Defterlerin yeniden yapılması, seçim bölgelerinin tayini, oy san822
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dıklarının bulundurulacağı yerlerin tesbiti ve daha bunlara benzer muameleler
seçimin yapılacağı güne kadar ikmal edilecektir. Bunlar kanunen yapılması lâzım
gelen işler olduğundan biz formaliteler üzerinde durmayacağız. Biz bu seçim
yenileme işinde yurttaş sıfatiyle yükümlü olduğumuz ödevlerden bahsedeceğiz.
Seçimlere C.H.P. den başka partilerin de katılıp katılmıyacaklarını henüz bil
miyoruz. Buna rağmen geçirdiğimiz belediye seçimlerinden edindiğimiz tec
rübelere dayanarak şunu biliyoruz ki, öteki partiler seçimlere katılsalar da, katıl
masalar da gizli veya açık bir surette kardeşi kardeşe düşman kılacak şekillerde
propagandalar yine meydanda dolaşıp duracaktır. Propaganda yapmanın yasak ol
madığını biliyoruz. Fakat bunun her ne pahasına olursa olsun yıkıcı bir mahiyet
arzetmenin hiç de iyi bir iş olmadığını saklıyamayız.
Daha şimdiden kulaklarımıza gelen bazı sözler vardır ki bunların söz olarak
tekrarlanmasından ve yazı ile ifade edilmesinden sakınıyoruz. Bir seçim işi
dolayısiyle bu kabil silâhların kullanılması -en az- vatana ve millete karşı bes
lemeğe mecbur olduğumuz saygıya aykırıdır. Bu sözlerin ifade ettikleri mânalar
sağduyuya sahip olan yurttaşlar tarafından kolayca anlaşılırsa da bir çok saf
düşünceli vatandaşları yanıltabilir.
Şurası muhakkaktır ki içerde ve dışarda bütün gözler bu seçimde gös
tereceğimiz tavırlara ve hareketlere dikilmiştir. Sözlerimizin ve yazılarımızın
hakikate ve millî vekara dayanır mahiyetler arzetmesi, bizim için ancak itibar ve
sevgi yaratır. Propagandalarımız her türlü maddî ve manevî varlığımızı zedeliyecek bir hüviyete bürünürse bundan sevinecek olanlar bizi sevmiyenler, bizim
kötülüğümüzü, bizim köle olmamızı istiyenler olacaktır. Yüreklerimizi yakacak
bir olayın meydana gelmesine dikkat etmek bir millî savaş şarkısı kadar göğüs
kabartacaktır.
Biz bütün ileri hamlelerimizi, bizim ilerlememiz, yükselmemiz için yapıy
oruz. Biz kimsenin hoşuna gitmek için çabalamıyoruz. Biz hiç bir zümrenin gözü
bağlı taklitçisi değiliz. Biz, hiç amma hiç kimsenin bizim iç işlerimize karış
masına razı olamayız. Bunun zıddını bize söyliyeceklere asla inanmıyacağız.
Çünkü böyle telkinatta bulunanlar bizden sayılmazlar. Yapacağımız propagan
dalar da bu esası göz ve vicdan önünde tutmalıyız. Ancak böyle yaparsak dün
yanın içinde çırpındığı bu korkunç zamanlarda hatırı sayılır bir varlık olmak
durumumuzu muhafaza edebiliriz.
Altı yılın tehlikeler içinde geçtiğini unutmamak gerektir. Bu tehlikenin henüz
ortadan kalkmış olmadığını da unutmamalıyız. Bizi badireler karşısında yaşatan,
ayakta tutan kale, birlik ve beraberliğin parçalanmaz harçlarından yapılmıştı. Bu
kalede gedikler açılmasına bilmiyerek yardım etmiyelim!..
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Demokrasi ve realite
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

13 Haziran 1946 tarihli (Tanin) İstanbul'dan:
Demokraside tekâmül fikrini tetkik eden ve Bursa'dan doktor Basri İzbul imzasile mektup yollıyan muhterem okuyucumuzun fikrince, demokrasi hiç de basit
olmıyan bir vasıta ve âlettir. Tam olmazsa verimli olması imkânsızdır. Hazır ör
nekleri göz önündedir. Bunların mükemmel ve tecrübeden geçmiş şekillerini
bırakarak tekâmülün ilk safhalarından işe başlamak boştur. Milletler bakalarını
temin için demokrasi vasıtasını kullanmağa mecbur olduklarına göre, bu vasıta ve
âleti eksiksiz almalıdır. Bu yeni âleti kullanmakta biraz hatalar olur. İşte ancak bu
safhada tedrici tekâmüle yer vardır. Demokrasiyi iyi kullanmak melekesi hasıl ol
duktan sonra, ona her milletin hususiyetlerinden doğmuş yenilikler ilâve
edilebilir. Bu ilâveler de tedrici tekâmüle uyarak daha iyiye doğru devam eder
gider. Bu noktaların hiç birinde okuyucumuzla esaslı bir ihtilâfımız olmadığını
söylemekten haz duyarız. Aramızı ayırabilecek gibi görünen nokta demokrasinin
"tam olarak" alınıp alınmamasıdır.
Bir kere şurasını düşünmek iktiza eder ki, demokrasi hakkında "alet" kelime
si ancak bir teşbihten ibarettir. Buradaki mânası, maddiyat sahasında olduğu
kadar sarih ve muayyen değildir. Her hangi maddî bir âletten bahsedildiği zaman,
onun, markasına göre, muayyen bir tipi ve şahsiyeti vardır ki, parçalanmak kabul
etmez. Fakat demokrasinin mutlaka lâzım cihazları, parçaları ve çarkları han
gileridir? Hangileri eksik olursa "demokrasi" demokrasi olmaktan çıkar. Burası
münakaşa götürebilir ve taraflar birbirlerini iknaa muvaffak olamadan yorulup
susmağa mecbur olurlar.
Meseleyi daha anlaşılır bir hale sokmak ve münakaşayı verimli yapmak için,
bugün bizdeki hareketi ele alalım. Tatbik edilecek demokrasi âletinin muaheze
celbedebilecek prensip kusurları nelerdir?
Esaslı hürriyetler kabul ediliyor (Matbuat Kanununun kalkması kısa bir müd
det meselesidir: 50 inci madde ilga edilmekle bu yol üzerindeki en büyük engel
kalkmıştır); tek dereceli serbest, gizli ve umumî rey usulü kabul olunmuştur.
Cemiyetler teşkili serbest bırakılmıştır (Müfrit sağcılar ve solcular müstesna).
Kanunlarımızda demokrasi sistemine uymıyacak surette, şurada burada bazı ah
kâm kalmışsa bunların kaldırılacağında hiç şüphe yoktur.
Hasılı, heyeti mecmuası itibarile, demokrasi âletinin tam olarak alındığı iddia
edilebilir.
Demokrasinin tam mümeyyiz ve fârık vasıflarının hudutlarını çizmek çok zor
olması alışkın bulunduğumuz mânada hakikî bir âlet olmamasının neticesidir.
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Meselâ iki dereceli intihap usulü demokratik midir, değil midir? Değildir diyelim.
Fakat, kültür seviyesi yükselmemiş, büyük ve dağınık bir memlekete demokrasiyi
sokmağa kalkarken, bunun en mükemmel numunesi ve doğrusu umumî hür ve
gizli intihap usulüdür, diyerek bunu almak ne netice verir? Tatbikat hataları ol
madan da bu sistem ancak kâğıt üzerinde kalır.
Bugün tatbikine başlıyacağımız tek dereceli ve muhtelif partili sistem acaba
tatbikatta ne netice verecektir? Bu hususta nikbiniz ki, bu sistem kabul edildi.
Fakat unutmıyalım ki, büyük ekseriyet okuyup yazmak bilmez. Tatbik edilecek
mekanizma hakkında hiç bir şey bilmez. Parti ne olduğunu bilmez. Parti adam
larını bilmez. Nasıl seçecek? Niçin seçecek? Kimi seçecek ve reyini gizli ve hür
olarak nasıl ifade edecek?
Bunların hepsi birer meçhuldür. Bunlar heyeti mecmuası ile mükemmel şekil
de alınmış bir âletin yeniliği yüzünden yapılacak hatalar diye izah edilemez. Nasıl
ki, okuyucumuzun da söylediği gibi, gözümüz önünde duran mükemmel
numuneler bazı safhalardan geçmişlerdir. Fakat hürriyetinin sağlam kalesi olan
İngiltere'de demokrasi ancak Birinci Cihan Harbinden soma başlamıştır!
Büyük bir merhaleyi atlatmış bulunuyoruz. Hakikî demokrasiye erişmek yolu
üzerindeki zorlukları ve tereddütleri bir tarafa atmağa karar verildi. Bu harekette
prensiplerden fedakârlık yoktur, bilâkis prensiplere doğru cesaretle yürümek az
mi vardır. Zorluklar birdenbire akla gelmiyecek kadar muazzamdır. Böyle, bir
dakikada kısır münakaşalarla, nazariyat kavgaları ile kendimizi sinirlendirmek,
kuvvetimizi israf etmek değil, bütün enerjimizi zor hedefe erişmek cihetine çevir
mek daha doğrudur. Vasıta elimizde. Onu esasını bozmadan, mahiyetini tağyir et
meden yalnız ufak tefek parçalarını kırarak kullanmağa ilk tecrübede muvaffak
olabilirsek kendi kendimizi tebrik etmeliyiz.
Bu bir yeni Türkiyedir
Yazan: Falih Rıfkı

Atay

17 Haziran 1946 tarihli (Ulus) Ankara'dan:
Bu, yeni bir Türkiye'dir. Hemen hemen iki buçuk asır süren bir gerileme, çök
me ve dağılma devri, yeni Türkiye'nin doğuşu ile 25 yıllık bir ilerleme, kalkınma
ve bütünlenme devrine çevrilmiştir. Buna millî kurtuluş çağı diyoruz. Bu çağ, bir
askerî ve iki siyasî zaferle açılmıştır. Askerî zaferle vatanı kurtardık. İrticaa ve
Galata liberalizmine karşı kazandığımız zaferler ise, bu halka şark milletleri
tarihinde görülmiyen hak ve hürriyetlerde, hür kalmanın iki büyük şartını, malî
ve iktisadî bağımsızlığını sağlamıştır. Yeni rejim devletçilik ve halkçılık temeli
üstünde kurulmasaydı, imtiyazlı yabancı sermayelerin sömürgesi olmaktan kur825
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tulmazdık. Milletlerarası libedalizmin Galata tellâllarından artakalanlar, eğer
yabancı sermayelerin bu memlekete bol bol girmelerini kolaylaştırırsak, mem
leketin kısa zamanda cennete döneceğini tâ ilk günlerden beri söyler, dururlar.
Cumhuriyet hükümetleri, yeni Türkiye nizamını kabul eden ve onun kendi ken
dini kuvvetlendirmesine yardım etmek istiyen yabancı memleketlerden bir çok
yardımlar sağlamışlardır.
Fakat, demiryollarını, kömürleri ve bir çok işletmeleri, imtiyazlı şirket ve ser
mayelerden geri almışlardır ve her geri alışta, milletlerarası liberalizm simsarları
tarafından, memleket kapılarını ecnebi sermayeye kapamış olmakla suçlanmışlardır.
Milletlerarası liberalizm simsarları, bizim millî bankalar kuramıyacağımızı iddia
ettiler: Kurduk. Demiryollarını işletemiyeceğimizi, hele yenilerini hiç yapamıyacağımızı iddia ettiler: İşlettik ve yaptık. Bu rejim, paraya muhtaç olduğunu bilir,
para istemeği ve almayı da bilir. Fakat Türkiye'nin yeraltı yerüstü kaynaklarını,
kapitülâsyonlar ve yabancı sermayeler devrinden kalanların hazırladıkları ve um
dukları gibi sömürtmeği hatırına bile getirmez. Biz bu memleketi bir cennet, fakat
bir Türk cenneti yapmak istiyoruz: Sermaye tellâllarının cenneti ve Türklerin
cehennemi değil! Bize örnek diye verilen memleketlerde, sömürücü sermayelerin
yabancılar hesabına, menfaatine ve rahatına kurduğu süslü paravanalar arkasında,
o toprakta doğup yaşıyanların nasıl süründüklerini biliriz. Biz, barışta olduğu
gibi, milletlerarası her türlü ticaret ve iktisat münasebetlerinde de işbirliği taraflısıyız. Fakat bağımsız ve garplı devletler ve milletlerarasındaki olduğu gibi! Yal
nız onun gibi!
Türk pamuğunu bizim paramızla ödiyen kumaşını yalnız bizim köylümüze
gene paramızla satan sermayeleri memlekette pamuk yetiştireni, bazı sömürge,
yarı sömürgelerde olduğu gibi gömleksiz bırakacak ekonomiyi bütün teorilerde
sahiplerine bağışlarız.
Hususî teşebbüs sahipleri daima Türk devletinin yardımını görmüşlerdir ve
göreceklerdir. Bütün Türkiye halkının esaslı ve hayati menfaatini ilgilendir
medikçe, vatandaş tarafından yapıldıkça ve yapılabildikçe, hükümet, hususî
teşebbüsleri yalnız kendi gelişmelerine bırakmakla kalmaz! Gelişmeleri için on
ları korur. Bununla beraber, bu memlekette bir endüstrinin kurulması lazımsa,
bunu vatandaşlar yapmamışsa ve yapmıyorsa, halkın bu endüstriden faydalan
masını bir an bile geciktirenleyiz. Türkiye, milyonlarca değil, milyarlarca sermayelik işler, devlet teşebbüslerine ve hususî teşebbüslere açıktır. Çünkü her şey
başarılmış ve gerçekleştirilmiş, sade bir iki işletme kaynağı kalmış da, devletle
hususî teşebbüsler arasında paylaşamıyoruz! Mesele böyle değildir. Galata
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liberalleri arasında, Devletin vazifesi olarak, zararlı tesirleri kendi sırtında taşı
ması, kuruluşu ve işleyişi uzun müddet kâr getiremiyecek olanları gene devlet
kendi üstüne alarak, tam kâr getirmeğe başladı mı, milletin koyduğu sermaye ile
yapılan bu tesisleri şuna buna dağıtması gibi gülünç teklifler öne sürenler vardır.
Ve bunlar seçim propagandası olarak da ortaya atılmıştır. Bunlar gülünç şeylerdir.
Devletçilik dâvamızı daha da kuvvetlendirerek, ve hususî teşebbüsleri de alabil
diğine teşvik ederek ve imkânlarını artırarak, bu memleketi ve halkın nesillerdir
hasret çektiği refaha ve bayındırlığa bir an önce, kavuşturmalıyız. C. H. P. nin
programı bu!
Seçimlere hazırlanırken
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

17 Haziran 1946 tarihli (Tanin) İstanbul'dan:
Seçim boğuşmaları nerede ise başlıyacak ve gittikçe kızışacaktır. Bugün,
muhalefet kelimesi telâffuz edilince, akla hemen hemen yalnız Demokrat Partisi
geliyor. Fakat az çok kuvvetli bir kaç teşekkülün daha faaliyetini beklemek doğ
ru olur. Şimdiki halde, Demokrat Partisinin kuvvetini teşkil eden nokta bu yalnız
lığıdır. Hükümete karşı muhtelif ve hattâ birbirine zıd sebeplerle bir memnuniyet
sizlik besliyenler, sırf bu memnuniyetsizliklerini ifadeye imkân bulmak için,
Demokrat Parti tarafını tutar görünmektedirler. Kendilerine Demokrat Partisinin
nesini beğendikleri, hangi noktada Cumhuriyet Halk Partisinden ayrıldığını, on
dan daha muvaffakiyetli surette çalışacağını nerden bildikleri sorulsa, buna çoğu
açık bir cevap veremez. Bu durumda, Demokrat Partisi için seçilme iştirak etmek
en muvafık şartlarla mücadeleye atılmak olacağı tabiidir. Demokrat Partisi
belediye seçimlerinde bu ruhî haletten istifade imkânını kaçırdı. Milletvekilleri
seçiminde de aynı hatayı tekrar edip etmiyeceği bu dakikaya kadar katî surette
belli değilse de seçimlere iştiraki kararını vermesi pek ihtimal dahilinde olduğu
söyleniyordu. Dün vukua geleceği bildirilen toplantının neticesi müsbet olduğunu
belki bu sabah öğreniriz.
Celâl Bayar, bir gazeteci ile yaptığı mülakatta, efkârı umumiyenin tazyikin
den bahsediyordu. Bunun mânası, belediye seçimlerine Demokrat Partisinin katıl
maması hakkındaki kararın efkârı umumiye tarafından pek fena karşılandığının
Demokrat Partisi liderlerince anlaşılmış olduğu demektir. Filhakika, seçimlerde
istinkâf kadar partiyi küçük düşürecek hareket tasavvur edilemez. Onun için,
Demokrat Partisinin bu milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinin kar
şısına çıkacak nisbette en ciddî rakip olacağını düşünebiliriz.
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Salahiyetli makamlar, seçim hazırlıklarına hararetli surette çalışıyorlar.
Belediye seçimleri münasebetiyle ileriye sürülmüş olan bir itirazı ilk dakikada
hatırlatmak istiyoruz. Seçimlerde en birinci esas gizlilik olduğu için, bunu temin
hususunda ne kadar itina gösterilse o kadariyi hareket edilmiş olur. Binaenaleyh,
seçim sandıklarının başında, vatandaşların yalnız başlarına çekilebilecekleri bir
oda veya hücre temin edilmesi elzemdir. Buraya çekilen vatandaş, tamamen ken
di vicdanının emri dairesinde hareket ederek istediği partinin namzetlerine yahut
kendi içtihadı dairesinde tertibedeceği kimselere rey vermek üzere pusulasını
yazabilmeli ve bunu sandığa atarken hiç kimsenin kimlere rey vermiş olduğunu
farketmiyeceğine emin olmalıdır.
Bu şart temin edilmezse seçimin samimiyetinden pek haklı olarak şüpheye
düşülebilir. Prensip itibarile hiç biri tiraz kabul etmiyen bu keyfiyet tatbikatta biz
leri çok zorluklarla karşılaştırabilir. İstanbul'da bin vatandaş için bir sandık konu
lacağına göre, beş yüzden fazla mahrem oda temin etmek zarureti vardır.
Bazı sandıklar için bunun mümkün olacağını zannederiz. Fakat çoğunda ne
yapılacağı bilinemiyecektir. Bunun için, aklımıza gelen çare, sandığın konacağı
odanın bir köşesine kumaştan perdelerle birer bölme yaparak, içine, üzerinde yazı
yazılabilecek küçük bir masa koymaktan ibarettir.
Nevyork'ta yapılan bir seçimde, bir ilk mektebin bodrum katındaki bir salon
da, böyle gizli bir hücre yapılmış olduğunu gördük. İnce ağaç ayaklardan bir is
kelet üzerine basma perde gerilmişti. İçinde elektrik tertibatı vardı. Vatandaşlar
muhtelif düğmelerden birine basmak suretiyle reylerini veriyorlardı. Biz bu elek
trik tertibatından vaz geçtik. Bu defaki seçimde sadece gizliliği temin edelim,
elektriği gelecek defa düşünürüz.
Zannımızca, bir gizli hücre bile kâfi değildir. Alışkın olmamak yüzünden, bir
insanın gizli hücreye çekilip reyini zarfa koyduktan sonra dışarı çıkması beş
dakikalık bir zamana ihtiyaç gösterecektir. Bir müntehip hesabile bu, beş bin
dakika tutar ki sekiz buçuk saate yakındır. Vakıa bin müntehibin hepsi gelmiyecektir. Fakat gelecek olanların hesaplı gelmeleri ihtimal haricindedir. Bu
yüzden sıra beklemek mecburiyetile sandık etrafında büyük kalabalıklar
birikecektir. Seçim esnasında kalabalık demek münakaşa demektir. Her halde,
sinirli bir kalabalığı rey vermek için uzun müddet bekletmek bir psikoloji hatası
teşkil eder. Gelenler çarçabuk reylerini verip işlerine dönmek imkânını azamî
derece temin etmek muvafık olur. Bu bakımdan, gizli hücrelerin sayısını en az
ikiye çıkarmalı, hattâ kabilse daha arttırmalıdır. Beş altı metrelik bir bez ile beş
altı küçük sırık, büyük bir masraf teşkil etmese gerektir.
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Seçime katılma kararı
Yazan: Falih Rıfkı

Atay

18 Haziran 1946 tarihli (Ulus) Ankara'dan:
Demokratlar nihayet kendi aralarında toplandılar ve seçime katılmağa karar
verdiler.
Seçime katılmamak için kullanılagelen "partinin yeteri kadar memlekete
yayılmamış olduğu" bahanesi böylece ortadan kalkmıştır. Bundan mennun ol
duğumuzu söylemeliyiz. Çünkü seçime katılmamakta ısrar etmekliğin normal
demokrasi şartlarını gerçekleştirme bakımından hiç bir faydası yoktu: Memleket
aleyhinde çalışan belli maksatlı yabancı propagandaları teşvik etmek bakımından
ise hiç şüphesiz zararlı idi. Demokrat Parti, son karariyle, bu türlü bir suçlan
madan kendini kurtarmış olmaktadır.
Demokrat Parti merkezinin, kendi taşra teşkilâtçılarının baskısı altında kal
dığına şüphe yoktur. Gerçi parti lideri buna "halk baskısı" adını vermekle
mübalâğa etmemiştir. Belli maksatlı yabancı propaganda servislerinin nasıl iş
lediğini yakından bilen halk, bu Türk siyasî partisinin onun işine yarar görün
mesinden şikâyetçi idi. Bundan başka seçimlerde hiç bir tazyik görmemiş olduğu
için, Demokrat Partinin ortaya sürdüğü müdahalecilik mazeretinin bir bahane ol
duğunu da bilmiyor değildi. Ancak Büyük Millet Meclisine girmek ümidiyle
Demokrat Partiye girmiş olanlar ise, seçimlere katılamadıktan sonra, bu siyasî
partide kalmanın mânası ne olacağını çoktan soruşturup durmakta idiler. Nitekim
merkezin aldığı ilk karara rağmen, Demokrat partizanları hemen her yerde, müsbet veya menfi, belediye seçimlerine katıldılar ve merkezlerini, bu meseleyi izah
edebilmek için, hayli beyin yormak ve edebiyat sanatları derslerini gözden geçir
mek zorunda bıraktılar.
Artık bunları tartışmakta fayda kalmamıştır. Türkiye'de seçim, bir siyasî par
tiler savaşı içinde yapılacaktır ve halk, hangi partinin kendi kaderine hâkim ol
masını tercih ettiğini, oy sandıkları başında belirtecektir.
Bu sırada halk efkârını karıştırmak istiyenlerin ilk oyunlarını hemen düşür
mek lâzım, seçim savaşına giren belli başlı üç partiden biri Cumhuriyet Halk Par
tisidir ve lideri İsmet İnönü'dür. İkincisi, kuruluş kidemine göre, Millî Kalkınma
Partisidir ve lideri Nuri Demirağ'dır. Üçüncüsü Demokrat Partidir ve lideri Celâl
Bayardır. İsmet İnönü, bu defaki Doğu gezisindeki nutuklarından birinde Cum
huriyet Halk Partisini "şerefli partim" diye zikrederken türlü ihtimallerini gider
miştir.
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Cumhuriyet Halk Partisinden olanlar, hiç şüphesiz, halkı İnönü bayrağı altın
da toplamağa çağıracaklar ve her yerde muhalefetler tarafından kendi liderlerinin
adının ve şanının yanlış kullanılmasını önliyeceklerdir.
Bizler, her seçimi daima ciddî bir imtihan saymışızdır. Bu seferkine lâyık ol
duğu hususî ehemmiyeti vereceğimize de şüphe edilemez. Memlekette siyasî par
tiler hayatının gelişmesine ait çalışmalar başka, bu memleketi millî kurtuluş
yolunda kaldırıp yükseltecek olanının hangi parti olabileceğini tesbit ettirmek için
çalışmalar başkadır. Bütün Türkiye halkını son köyüne kadar en kısa zamanda
eğitim nimetine kavuşturmak üzere yaptığımız gayretlerin dahi muhalifler
tarafından aleyhimize nasıl silâh diye kullanıldığını biliyoruz. Toprak Kanunu
gibi, halk menfaatine, iktisadî ve içtimaî adalet adına giriştiğimiz en ileri hareket
ler de onlar tarafından baltalanmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı teh
likeye düşerse, memleket hiç şüphesiz, uzun bir kararsızlık, itimatsızlık ve gev
şeme devrine girecektir. Muhalefetler hakkında bugün şu veya bu bahaneyi ileri
sürenlerin hakikî maksatları, iktidarı ele aldıktan sonra, içlerinde istemiyenler ol
sa dahi, uzun ve kargaşalıklarla dolu bir tadilcilik devri açmaktır. Halka, seçeceği
iktidarlara göre, kendisi için nasıl bir akıbet seçmiş olacağını apaçık anlatmak
lâzımdır. Cumhuriyet Halk Particileri için bugünkü seçim savaşı kendileri iktidar
da kalıp kalmamak değil, millî kurtuluş ülkücülüğünü iktidarda tutup tutmamak
savaşı demektir.
Aydınlatılmağa muhtaç bir nokta
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

19 H a z i r a n 1946 t a r i h l i ( T a n i n ) İ s t a n b u l ' d a n :

Demokrat Partisinin İzmir'de çıkan organı İzmir gazetesinde partiler ve seçim
ler hakkında mütalaa beyan edilirken, şöyle bir neticeye varıldığı görülmüştür:
"... Cumhuriyet Halk Partisi İktidarda kalsın yahut kalmasın, hem harice, hem
de memlekete karşı normal bir siyasî parti manzarası arzedebilmek için Demok
rat Partisinin seçimlere iştirak etmesine muhtaç bir hale gelmiş bulunmaktadır.
Bugün için yapılacak en mühim müşahede budur."
Biz bu hükmün en son fıkrasını "Bugün için düşülecek en mühim hata budur"
şeklinde okumak isteriz. Parti münasebetleri ve memleket politikası hakkında
yanlış bir telâkkiye düşmemek için, İzmir refikimizin vardığı neticeyi biraz tetkik
etmekte fayda görürüz.
Bir kere, katî surette bilmek icabeder ki, Türk dahilî politikasında harice kar
şı herhangi bir manzara arzetmek endişesine hiç yer ayrılmamıştır. Türk dahilî
politikasına ancak Türk vatanının ihtiyaçları ve menfaatleri hâkim olur. Harice
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hoş görünmek, yâni harici aldatmak için bazı gayri samimî tedbirlere müracaat et
mek hüneri Türk Cumhuriyetinin hareket hattı üzerinde hiç müessir olamaz.
Memleketimizin tek partili bir hükümet sistemine malik olduğunu ve müt
tefiklerimiz bu hakikati göre göre bizimle münasebetlere devam etmişler ve bu
münasebetleri gayet samimî bir şekle sokmakta mahzur görmemişlerdir. Dost
larımız ve müttefiklerimizi hiç bir zaman dahilî politikamız hakkında fikir beyan
etmek, arzu izhar etmek değil, hattâ küçük bir imâda bile bulunmamışlardır. On
ların tecrübeli ve derin görüşleri Türkiye'deki tek parti sisteminin Türkiye'yi
geniş ve hakikî demokrasiye hazırlamak için bir zaruret ve bir tedbir şeklinde ele
alınmış olduğunu takdir ettiklerinde şüphe yoktur. İngiltere ve Amerika, İspan
ya'nın hükümet rejimi hakkında bile, dahilî bir iş teşkil ettiği mütalâasile müda
haleden müçtenip bulunuyorlar. Nerede kaldı ki, Türkiye'nin dahilî rejiminden
şikâyetçi olacaklardır. Bu meseleyi Nevv York Times gazetesinin eski Türkiye ve
muhabiri Mr. Levy ile bir gün münakaşa ettiğimiz zaman, siz iptida Rusya'yı
düzeltiniz, oraya demokrasiyi sokunuz, sonra bize sıra gelsin, demiştim ve cevap
olarak bir kahkaha işitmiştim.
Dahile karşı normal bir siyasî parti manzarası arzetmeğe gelince bu iş Cum
huriyet Halk Partisinin kendi başına yapacağı bir iştir. Tek parti ile normal bir
siyasî rejim olmıyacağı kimsenin meçhulü değildir. Tek partiden müteaddit par
tili normal demokratik rejime geçmek zamanının geldiğine Halk Partisi kanaat
getirdiği içindir ki, bütün bu değişiklikler yapılmıştır.
Demokrat Partisi de dahil olduğu halde sair bütün siyasî teşekküller gir
diğimiz geniş demokrasi hayatında birer âmil ve sebep değil birer neticedirler. Or
tada Halk Partisinden ve hükümetinden cebir ve şiddet ile yahut talep ve ısrar ile
koparılmış bir şey yoktur. Ağızlar ancak hükümetin ağız açtırmağa müsait bulu
nacağı kanaati hasıl olduktan somadır ki, açılmıştır. Kanunlarda yapılan daha
yapılacak olan değişiklikler, hükümetin kabul ettiği prensipin tabiî neticelerinden
başka bir şey değildir.
Cumhuriyet Halk Partisi işte kendi içinden gelen bir karar ve teşebbüs net
icesine tatbika başladığı yeni prensiplerle normal siyasî parti manzarasını almış
tır. Bu manzarayı almak için Demokrat Partisinin seçimlere iştirak etmesine ih
tiyacı yoktur. Geniş demokrasi teşebbüsü başladığı zaman Demokrat Partisinin
adı bile işitilmiyordu. Şayet bu parti teşekkül etmemiş olsaydı, Türkiye'de yeni
hareket akim mi kalacaktı?
Parlamenter sistem en az iki partiye ihtiyaç gösterir. Cumhuriyet Halk Partisi
ikinci, üçüncü ilâh. partileri yaratamaz. Onun yapabileceği şey, demokratik pren
sipleri ilân ederek efkârı umumiyeyi istediği gibi partiler kurmakta hür bırakmak831
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tır. Partiler teşekkül edemezlerse, Halk Partisinden bir mümanaat vukua gel
memek şartile, Halk Partisi bundan mesul olamaz. Demokrat Partisi kendiliğin
den teşekkül etmiştir. Daha başka partilerimiz de vardır. Bu arada Demokrat Par
tisi isterse seçimlere iştirak eder, isterse etmez. Onun müstenkif davranması an
cak kendisine zarar verir. İştirak ederse bunu Halk Partisi hesabına değil, mem
leket hesabına memnuniyet verici bir hâdise olarak telâkki ederiz. Çünkü parti
mefhumunun memlekette anlaşıldığına, geniş demokrasiye iman ederek tatbikine
geçmekte isabet gösterilmiş olduğuna, demokrasiye bağlanan ümitlerin hakikat
haline geleceğine bir delil gibi kabul ederiz.
Cumhuriyet Halk Partisi kendisine düşen vazifeyi yapmakla ve daha yapıla
cak şeyler kalmışsa onları da yapmağa karar vermekle vazifesini yerine getirmiş
tir, normal bir siyasî parti manzarası almıştır. Ayni manzarayı almak, bundan son
ra diğer partilere düşer Demokrat Partisi belediye seçimlerindeki hatayı tekrar et
mekle o da vazifelerini idrâk ettiği hakkında bir delil veriyor.

Demokrat Partinin beyannamesi
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

20 Haziran 1946 tarihli (Tanin) İstanbul'dan:
Demokrat Partisinin milletvekilleri seçimlerine iştirak edeceğine dair neşret
tiği beyannameyi okuduk. Demokrat Partiyi terkip eden zatlardan daha muvaf
fakiyetli, daha ciddî bir şey beklenirdi. Particilik görüşünü bir tarafa bırakarak,
sırf sanat ve siyasî dirayet namına işi düşünürsek, bu beyannamenin pek sönük,
hattâ, yer yer gülünç olduğunu esefle söylemek mecburiyetinde kalırız. Meselâ,
seçimlere iştirak etmeyi Demokrat Partisinin toplantısında hazır bulunan bütün
azanın "Bir fedakârlık olarak telâkki etmiş" olduklarını bildiren fıkrası hakikaten
gülünçtür.
Anlaşılıyor ki, Demokrat Partisinin adını taşıdığı demokrasi prensipleri, âdet
ve ananeleri hakkında henüz takarrür etmiş bir bilgi yoktur. Seçimlere iştirak et
mek bir parti için vazifedir, borçtur. Muhalif bir partinin hedefi mevcut hükümeti
devirip onun yerini almaktır. Bu hedefe varmanın çaresi de intihabatta kazanmak
tır. Ortada bir parti varsa o partinin seçimlere en büyük bir arzu ile koşması bir
zarurettir. Bunu "bir fedakârlık" şeklinde düşünmek bir taraftan azamet taslamak
temayülünü, diğer taraftan da parti ve seçim mefhumlarından gafleti ifade eder.
Beyannamenin mantıksız olan ve hiç tevil kabul edemiyecek aczini teşkil
eden tarafı reylerin serbestisini temin hususunda hükümetin hiç bir şey yapmamış
olduğunu iddia eden fıkralarda görüyoruz. Demokrat Partisi bu iddiayı ileri sürerek
belediye seçimlerine katılmamıştı. Şimdi aynı iddiayı tekrar etmekle beraber mil832
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letvekilleri seçimlerine iştirak etmek kararını veriyor. Aynı zamanda da belediye
seçimlerine iştirak etmemekte haklı olduğu iddiasını da tekrar ediyor. Bugün
mevcut şartlar milletvekilleri seçimlerine iştirak etmeğe mâni değilse, demek ki,
Demokrat Partisi belediye seçimlerine girebilirdi. Girmedi ve hata etti. Millet
vekilleri seçimlerine iştirak karan bu hatayı kabul ve itiraf etmekten başka bir
mâna ifade etmez. Eğer bir "fedakârlık" olarak milletvekilleri seçimlerine iştirak
ediyorlarsa bu "fedakârlığı" belediye seçimlerinde de göstermeleri lâzımdı. Or
tada inkâr kabul etmez bir mantıksızlık ve tezat göze çarpmaktadır.
Demokrat Partisinin realite hissini kaybederek çok "bâlâpervaz" bir hülyaya
kapıldığı beyannamenin şu fıkrasında görülüyor:
"Belediye seçimlerinde pek çok yerlerde reye iştirak nisbetinin son derece
zayıf olması milletvekilliği seçimlerinde de aynı ihtimali belirten bir müşahede
olmuş ve mahallî hizmetlerin ifasile vazifeli belediye heyetlerinin bile böyle zayıf
bir iştirak nisbeti ile kurulmuş olmaları esaslı mahzurlar arzederken milletvekili
seçimlerinde de böyle bir netice ile karşılaşılması ihtimaline yer vermemek,
memleketin yüksek menfaatlerine daha uygun görülmüştür."
Yâni, sözün kısası, Demokrat Parti diyor ki, belediye seçimlerine biz gir
medik, bunun için seçime iştirak nisbeti son derece zayıf oldu. Milletvekilleri
seçimine de seyirci kalırsak, onda da nisbet pek zayıf kalacak, binaenaleyh mem
leketin yüksek menfaatlerini düşünerek fedakârlık yapıyoruz, lütfediyoruz da
seçimlere giriyoruz. Övünmek, kendisini büyük görmek, buna hakkı olabilecek
kimseler tarafından vukua gelse bile, gülünç düşer. Halbuki hiç bir hakikate is
tinat etmiyen azametler bütün bütün garip görünür. Demokrat Partisi seçime iş
tirak edecek de, nisbet artacak! Kaç kişiden mürekkeptir Demokrat Partisi? Bir
birimizi hep biliriz. Mübalâğanın ve böbürlenmenin de bir haddi olmak lâzım
değil midir? Belediye seçimlerine gelmiyenlerin hepsini acaba Demokrat Partisi
kendi hesabına mı kaydetmiştir? Bundan başka belediye seçimlerine iştirak nis
betinin her memlekette, her zaman milletvekillerindeki nisbeten az olduğu
Demokrat Partisince meçhul müdür?
Beyannamenin bu zıd, birbirini tutmaz ve ciddiyete sığmaz taraflara
bırakılarak Cumhuriyet Halk Partisine karşı tariz ve hücumları ihtiva eden kısım
larına geçilirse; burada çok ağır isnatlar görüyoruz. Söylenenleri dikkatle gözden
geçirdik. Neticede gördük ki, bir torba dolusu lâftan başka ortada bir şey yok.
Bir parti beyannamesi ciddiye alınabilmek için ağır başlı olmak icabederdi.
Meselâ, hükümet hür seçimleri temin edecek hiç bir tedbir almamış ve hiç bir şey
yapmamış olmakla itham edilirken, bu eksikler objektif bir surette birer birer gös
terilmiş olsaydı, beyanname bir kıymet iktisap ederdi ve ona göre bir mukabele
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görürdü. Hükümetin Millet Meclisinde geçirdiği bir takım kanunlarla en esaslı
şartları temin etmiş olduğunu hep biliyoruz. Bunlar bir kalem darbesiyle bertaraf
edilerek sıfıra indirilmek isteniyor ve hâlâ hür seçime imkân verilmemiş olduğu
iddia ediliyor ki, haksızlığın bu derecesi Demokrat Parti hesabına iyi bir not teş
kil etmez.

Demokrat Partinin beyannamesi etrafında
Yazan: Asım

Us

20 Haziran 1946 tarihli (Vakit) İstanbul'dan;
Demokrat Partinin seçime iştirak kararını açıklayan beyannamesini okurken
bir takım ihtirazı kayıtlar bulacağımızı tahmin ediyorduk. Fakat ihtirazı kayıtların
tahmin ettiğimiz dereceden daha çok olduğunu gördük. Demokrat Parti şüphesiz
yeni teşekkül etmiş olmak itibarile ilk seçim tecrübesine girerken, adımlarını
tereddütle atması tabiidir. Serbest ve gizli oyla yapılan seçimlerin neticesi ne de
olsa karanlıktır. Böyle bir meçhule doğru giderken ümitleri aşan bir kayıpla kar
şılaşmak ihtimali de vardır. Böyle bir ihtimal karşısında halk efkârına karşı evvel
den bir mazeret tabiyesi hazırlamak bir ihtiyatkârlık eseri sayılabilir. Fakat bu ihtiyatkârlık: "değişmesi gereken kanunların hepsi istediğimiz şekilde tadil edil
medi" hududunu geçmemeliydi. Demokrat Partinin kurucuları işe başlarken
Cumhuriyet Halk Partisinin başkanı, Cumhurbaşkanı ve Millî Kahraman İsmet
İnönü olduğunu, bu hususta hiç bir değişiklik olması ihtimali bulunmadığını pek
âlâ biliyorlardı. Buna rağmen Demokrat Partinin tenkitlerini aynı nokta üzerinde
teksif edip durmasını kendilerinin vatanseverliklerine yakıştıramıyoruz.
Muhaliflerin haklı olarak hükümetten istiyecekleri bir tek şey vardır. Bu da
seçimlerde hükümet teşkilâtının tarafsız kalması, halkın oylarını serbest ve gizli
olarak kullanmalarına imkân verilmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti bu
noktada muhalifler kadar alâkalıdır. Çünkü kendisini milletin arzusuna ve irade
sine dayanan bir hükümet olarak biliyor ve bütün dünyanın buna inankâyetler
münferit hâdiselere münhasır kaldıkça yapılacak şey ancak kanun hükümlerini
tatbik etmekten ibarettir. Nitekim belediye seçimlerinde muhalifler tarafından
hükümet memurları veya Halk Partisi mensupları aleyhinde şikâyetler olduğu
gibi Halk Partisi tarafından Demokratlar veya Millî Kalkınmacılar aleyhinde
şikâyetler de olmuştur.
Demokrat Parti bugünkü haller ve şartlar içinde seçime iştiraki vatanın yük
sek menfaatleri uğrunda göze aldığı büyük bir fedakârlık gibi gösteriyor ve bir
nevi mazlum tavrı takmıyor. Bize göre seçime iştirak etmek bir fedakârlık değil,
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ancak vatanî bir vazifenin yerine getirilmesidir. Bununla beraber vaktiyle devlet
işlerinde mühim mesuliyetler deruhte etmiş liderlere sahibolmak bakımından
Demokrat Partinin bugün hükümet partisi karşısında muhalif parti mevkiinde
bulunduğu göz önüne getirilirse, hiç de mazlum tavrı takınmasına mahal bulun
madığı teslim edilir. Zira bütün bir milletin mukadderatı ile alâkalı kararlar almak
ve bu kararları tatbik etmek mevkiinde olan hiç bir hükümetten ve hiç bir iktidar
partisinden halk efkârını yüzde yüz memnun etmesi beklenemez. Bu türlü karar
ların ve icraatın isabeti çok defa kötülüğe nisbetle iyilik tarafının çokluğu ile öl
çülür. Bazan da önüne geçilmesi mümkün olmayan fenalıkların bir parçasını kal
dırmak veyahut zararını azaltmağa münhasır kalır ve ıstırap çekenler daima bir
mesul ararlar ve bu mesulü çok defa haklı veya haksız hükümette bulurlar. İyilik
ler pek çabuk unutulur.
Bugün etrafımıza insaflı bir göz gezdirirsek ne görürüz? Bütün Avrupa, Bal
kanlar, Akdeniz adaları, Yunanistan, İran, Mısır, Suriye, Irak, yâni Türkiye
hududunun dört bir tarafını ihata eden bütün memleketler içinde bir tanesi var
mıdır ki İkinci Dünya Harbinden doğrudan doğruya zarar görmesin? Bu mem
leketlere bakılınca, mevcut iktisadî bir takım zorluklara rağmen, bugünkü Türk
vatanının bir cennet olduğuna herkes müttefik değil midir? Bu muvaffakiyetin
Türkiyenin coğrafî vaziyeti neticesi olmadığını anlamak için sadece İran kom
şumuzun bugünkü halini düşünmek yetişir. Filhakika İranın başına gelen bütün
belâların tek sebebi Amerika ve İngiltere'den Rusya'ya gidecek bir yardım yolu
üzerinden bulunmuş olmasıdır. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti vaktinde
gerekli tedbirleri almasaydı hiç şüphesiz İran yerine Türkiye, Rusya için yardım
yolu olacaktı ve bugün Türk vatanı bir harabe haline gelmiş bulunacaktı. Muhalif
ler içinde insafa gelip te bir çok şikâyetler yanında sadece bu muvaffakiyete en
küçük bir takdir işareti yapan var mıdır? Bir kısım halkın hükümete karşı haklı
veya haksız sebeplerden doğmuş memnuniyetsizliğini istismar için uğraşan
muhaliflerin başında vaktiyle devlet işlerinde mühim mesuliyetler deruhte etmiş
liderler bulunursa kendilerini biraz insafa davet etmek hakkımız değil midir?
Şimdi söz milletin...
Yazan: M.

Tuncer

20 Haziran 1946 tarihli (Yeni Asır) İzmir'den:
Önümüzdeki 21 temmuzda milletvekillerimizi seçeceğiz. Artık bütün par
tilerin, kendi görüşlerine halkın oyuna ve yalnız halkın oyuna dayanarak üstünlük
sağlamak için karşılaşacakları, bu alanda ödevlerini yapmaktan kaçınmayacakları
belli olmuş bu olay bütün vatandaşların içten memnunluğunu uyandırmıştır. Çün835
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kü istenilen şey Büyük Millet Meclisinde bütün düşüncelerin, bütün inanışların
millet içinde yer buldukları nisbette temsil edilmesi, çoğunluğun karariyle yapıla
cak işlerin tartışma konusu olduktan, doğruluğu veya yanlışlığı iyice süzgeçten
geçtikten sona uygulanması, rastlanacak bütün aksaklıkların veya zorlukların
zamanında ortaya çıkarılıp önlenmesi, hükümetin her an hesabı çekilme ve hesap
verme durumunda olmasıdır. Tek parti rejiminin ifade ettiği mesuliyetleri örtmek,
şikâyetleri ve karşı görüşleri umursamamak alışkanlığına karşı halk birbirini
gözetliyen partilerin demokratça kontrol sistemini, gereğinde birbirinin yerine
geçme usulünü işleri iyi yürütemiyenlerin iktidar mevkiinden düşürülebilmesi ve
daha iyi iş başaracak olanların dizginleri ele alabilmesi imkânını hâkim kılmak is
tiyor. Kısacası, en iyi niyetle tatbiki bile hiç bir zaman derin mahzurlardan salim
olmıyan otoriter tek parti hükümranlığını artık yaşamıştır. Bundan sonra yaşıyacak olan demokrasidir. Milletin kendi kaderine hâkim olması, kendini istediği
gibi idare etmesidir.
Bu dâvada halk hiç bir zaman ve hiç bir vesile ile mücadeleden kaçınılmasını
hoş görmemiştir. Bunun için belediye seçimlerine girmemek ve milletvekili
seçimlerinden de -tarihi öne alınırsa- uzak kalmak için Demokrat Partinin ilk
kararı bir hata olmuş ve hata olarak karşılanmıştır. Şimdi, uzun bir beyanname ile,
bundan geri dönülüyor. Kanaatimizce yanlış yoldan çıkmak için en zarifane şekil,
yanlış olduğu için oradan geri dönüldüğünü açıkça ve kısaca söylemektir. Biz,
Demokrat Partiden bunu beklerdik.
Neşredilen beyannamenin eski kararı mazur göstermekten başka amacı ol
madığı anlaşılan girintili çıkıntılı izahları üzerinde durmağa lüzum görmüyoruz.
Geçmiş yanlışlıklarla kaybedilecek zamanımız yoktur. Öne bakalım. Demokrat
Partinin seçime girme kararı vermesi iyi, çok iyi bir şeydir. Yalnız bir nokta
üzerinde duracağız: Bütün beyannamede uyandırılan hava seçimin serbest olmıyacağı havasıdır. Bunun için partinin seçime girme kararı bir "fedakârlık"
olarak gösterilmiştir. Vazifesini yapacak bir parti için "fedakârlık" bahse konu
olamaz. Esasen kamu hizmetinde fedakârlık yoktur ve olamaz. Hele bir parti için,
kamu hizmetinde yapılan her şey sadece ve sadece ödevdir. Dolayısile fedakârlık
la ilgisi akla bile sığmaz. Biz, Demokrat Partiden büyük hizmetler bekliyoruz.
Onun taşıdığı ada uygun olması gerektir. Seçim serbest olmıyacaktır, havasını
yaratmak bu parti hesabına bir taktik hatası olduğu gibi vatandaşları da
mütemadiyen üzmekte bir ilgisizlik yaratmaktadır.
Bunun tersine olarak bütün partilerin -Demokrat Parti dahil- vatandaşlara
yapacakları telkin şu olmalıdır:
Söz artık milletindir. Her vatandaş oyunu en büyük serbestlikle istediği gibi
kullanmakta serbesttir. Bu serbestliği devlet başkanı bütün memurlara ve devlet
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teşkilâtlarına ödev olarak göstermiştir. Hükümet bunun korunacağını ilân etmiş
tir. Kanunlar onu teminat altına almıştır.
Hiç bir vatandaşa zorla oy verdirilemez. Seçmen kimi isterse onu seçecektir.
Oy sandığına kendi yazdığı oy pusulasını atacaktır. Eline basılı listeler verilirse
beğenmediklerini silecektir. Sandıkların yanı başında bütün partilerin temsilcileri
bulunacaktır. En ufak bir baskı teşebbüsü hemen tesbit edilecek ve önlenecektir.
Vatandaşlar yalnız istedikleri ve beğendikleri adayları seçeceklerine emin ol
malıdırlar. Bundan kendilerini alıkoyacak her teşebbüse karşı koymak haklarıdır.
Halka bunu anlatmalıdır. Hiç bir yerde ne polis, ne jandarma, ne bekçi, hiç bir
Türk vatandaşını bir köle gibi harekete mecbur kılamaz. Hiç bir Türk vatandaşı
böyle bir baskı teşebbüsünden korkmamalı, çekinmemeli, yılmamalıdır. Ancak
bu telkindir ki serbest seçmen şuurunu ve vicdanını yaratır. Yoksa: "Seçimin ser
best olmıyacağından korkuyoruz. Buna rağmen fedakârlık ederek seçime gire
ceğiz!" demek, seçmenleri baskı altında oy vermek imkânına önceden hazırlamak
olmaz mı?
Hayır, hayır, bin defa hayır! Ne Türk şehirlisini, ne Türk köylüsünü köle gibi
hareket ettirecek kuvvet yoktur. Vatandaş bunu bildiği buna göre harekete hazır
landığı andan itibaren seçim serbesttir. Serbest olacaktır.
Atatürk'ü rahatsız etmiyelim
Yazan: Falih Rıfkı

Atay

22 H a z i r a n 1946 t a r i h l i (Ulus)

Ankara'dan:

Demokratlar kendi partizanlarının eline Atatürk'ün rahmetli Fethi Okyar'a
yazdığı mektubu vermiştir. Acaba bu mektup Atatürk'ün, devlet başkanlığile par
ti başkanlığının aynı şahsiyette birleşemiyeceği fikrinde olduğunu anlatmak için
mi ortaya çıkarılmıştır? Atatürk, son dakikasına kadar devlet ve parti başkanı idi
ve anayasaya aykırı olmayan bu iki vazifesini nasıl bir arada yapmış olduğunu
hepimiz hatırlarız. Kaldı ki İnönü, Trabzon nutkunda devlet başkanı veya parti
başkanı vazifesinin ne olduğunu apaçık anlatmıştır ve onun fikirleri, Atatürk'ün
o mektubunda söylediklerini pek iyi tamamlamaktadır.
Fakat kendi tartışmalarımız arasına Atatürk'ün adını bu kadarcık karıştırmağı
bile saygısızlık buluruz. Cumhuriyet Halk Partisinin başında ve içinde bulunanlar
bugüne kadar, bundan daima çekinmişlerdir ve çekineceklerdir. Demokrat Par
tinin başında ve içinde bulunanlara ve bütün partizanlarına da aynı nezaketi tav
siye ederiz. Atatürk'ün adını dâva isbat etmek için gazetelerde şimdiye kadar
sömürmek istiyen iki muharrirden biri, millî kurtuluş devrimlerinin en heyecanlı
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zamanında, Atatürk'ü koyu bir diktatör diye tanıtmak için Türkçe ilk yazıyı yazan
ve o vakittenberi hepimizin nefret ettiğimiz biridir. İkincisi de Atatürk'ün ölmek
üzere olduğunu kendi faydasına müjdelemek için ağır hastalığı hakkında ilk
yazıyı yazan ve bunun için de o zamanki başbakan ve şimdiki Demokrat Parti lid
eri tarafından gazetesi bir daha çıkmamasıya kapanan adamdır. Bunun "dahası"
da vardır. Fakat ne kadar lehimize olsa da büyük Atatürk'ü kendi tartışmalarımız
arasına karıştırıp rahatsız etmek istemiyoruz.
Bizim anayasamız ve kanunlarımız vardır. Aklımız, dilimiz veya kalemimiz
vardır. Millet karşısında söyleşip yazışacağız. Mazinin, bir çok sebeplerle, yalnız
bize, hem de ne kadar yarıyacağını bilmez değiliz. Biz bu bahse dokunmazken
onun açılmasından ancak zarar görecek olanların pervasızlıklarını ve insafsızlık
larını doğru bulmuyoruz. Gerçi Demokrat Partinin beyannamesi ve kendi
gazetelerindeki kışkırtmaları, bu parti kurucularının iktidar hırsı ile her türlü
oyunları göze almış olduğunu göstermektedir. Onlar, bu memleketin son yirmi
beş yıl içinde hiç değişmemiş olduğu, bizler ise pek çok değişmiş olduğu
kanaatindeyiz. Bakalım hangimiz haklı çıkacağız?
Muhalifler, anayasa ve kanunlara uyan bütün durumları olduğu gibi kabul et
melidirler. Eğer bu durumlarda menfaatlerine uymıyan bir şey varsa, bizim bir
vazifemizin de seçimi mutlaka kendimize kaybettirecek ve onlara kazandıracak
kararlar vermek ve tedbirler aramak olmadığını bilmelidirler. Onlara kalsa, seçim
sırasında Cumhuriyet Halk Partisini bile dağıtmalıyız.
Çünkü onun içinden bir vatandaş yanındaki vatandaşa "Bize oy verir misin?"
sözünü fısıldasa bile, müdahaleden zorbalığa kadar her türlü suçlamalara uğ
ramaktadır. Kendileri ise siyasî müzeye kaldırılmış olması gereken bütün eski
Meşrutiyet silâhlarını Cumhuriyet Halk Partisine karşı paslı kınlarından sıyırma
lardır.
Barışsızlık buhranı henüz sürüp giderken, doğu vilâyetlerinin ve İstanbul şeh
ri ile Boğazların kaderi üstünde oynanıp dururken yeni bir seçim yapıyoruz. Mil
let böyle bir kader gününde vatanın ve devletinin talihini kimlere emanet ede
ceğini kestirip atmak mevkiindedir. Bizim değişmiyen ve bu memleketi ikinci
dünya harbi faciasından kurtaran ve onun tehlikeli gelişmeleri karşısında da nasıl
bir yol tuttuğu bilinen açık ve bütün dünyaca inanılmış bir politikamız vardır. Bu
politika bugüne kadar muvaffak olmuştur; bundan böyle de, eğer dış politika
tadilcileri tarafından bozulmasına meydan verilmezse, muvaffak olup gideceği
kanaatindeyiz. Seçim tahtasında ilk sürülecek taş budur. Millet bu ilk taşın
sürülüşünde şüphesiz bütün ihtiyatını, tecrübesini ve aklını kullanacaktır.
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Biz Batı Anadolu vilâyetlerindeki çiftliklerimizden kaç dönümünü aç ve çıp
lak köylüye dağıtılacağı gibi küçük hesaplarla değil, vatanın bütünlüğünü ilgilen
diren büyük kurtuluş dâvası menfaatine bir an seçim savaşına girmiş bulunuyoruz.
Her şeyden önce tartışmalarımızla zamanımızın nezaketi arasında bir denkleşme
arıyalım ve bulalım.

Seçim ve T ü r k işçisi
Yazan: Refik Ahmet

Sevengil

24 H a z i r a n 1946 t a r i h l i

(Ülke)

Sivas'tan:

Cumhuriyet Halk Partisi, geçenlerde programında yaptığı tadilâtla memlekete
sınıf, cins ve zümre esaslarına göre cemiyetler kurulmasını kabul etmiş bulunuyor;
bunun mânası, bu çeşit cemiyetler kurmak istiyenler olursa, memleket kanun
larının buna engel olmasını sağlamaktır; yoksa Cumhuriyet Halk Partisinin mem
leket ve milleti görüş ve anlayışı, kütlenin birliği ve beraberliği esasına dayanır.
Biz imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türk milleti istiyoruz; dâvamız bu necip ve
asîl kütlenin refah ve selâmeti davasıdır. Kütlenin ayrılışından, kollara bölün
mesinden bir takım mânâsız kavgalara düşülebileceğini, bunun da memleket için
hayırlı olmayacağını biliriz ve her zaman belirtmek isteriz.
Milleti imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kütle olarak kabul etmek o kütlenin
içindeki meslek zümrelerini red ve inkâr etmek demek değildir. Cumhuriyet Halk
Partisi Türk milletinin refah ve selâmetini sağlamağı kendisine şiar edinirken pek
tabiî olarak Türk milletinin bütünlüğünü, birliğini ve beraberliğini vücuda getiren
zümreleri elinden tutup kaldırmağı da programının ana maddeleri arasında sayar.
Onun içindir ki Cumhuriyet Halk Partisinin kurduğu hükümetler, çeşitli sahalara
yayılmış çalışmaları arasında Türk işçisinin hayatını kolaylaştırma ve kabiliyet
lerini artırma yolunda da önemli mesai sarfetmiştir ve etmektedir. Çalışma
Bakanlığının kurulması sebeplerini araştıracak olursak, Türkiye'de iş ve çalışma
hayatını düzenlemek meselesinin hemen yanı başında Türk işçisinin maddî,
manevî yükseltilmesi dâvasını görürüz.
Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarından mürekkep yedinci Büyük Millet
Meclisi, Çalışma Bakanlığını bu düşüncelerle kurmuş ve çalışanlar üstündeki
devlet himayesini daha tesirli kılacak ana kanunlar düzenleyip çıkarmış bulun
maktadır. Hükümet şimdi bunların tatbikatile meşguldür.
Evvelce çıkarılmış olan İş Kanunu, Çalışma Bakanlığı kurulduktan sonra
daha tam olarak tatbik edilmeğe başlanılmıştır. Bu arada kanunun eksikleri de an
laşılmış, bunları giderecek yeni tadiller hazırlanmıştır. Hükümet bunları sekizin839
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ci Büyük Millet Meclisine sunacak ve kanunlaşmasını istiyecektir. Bu arada
küçük iş yerlerindeki işçilerin durumunu düzeltecek esaslı hükümler olduğu gibi
deniz işçileri hakkında da koruyucu hükümler konulmaktadır. İşçi sigortaları teş
kilâtı kanunu çalışma müddeti bitmiş bulunan yedinci Büyük Millet Meclisinin
çıkardığı hayırlı kanunlardandır. Bu teşkilât hergün biraz daha genişlemek üzere
kuruluyor. Sigorta kanunu tasarısı da gelecek Meclise sunulmak üzere hükümet
çe hazırlanmaktadır. İş ve işçi bulma kurulu içinde bulunduğumuz yılın değerli
verimlerindendir. Bunların dışında Çalışma Bakanlığı ile Belediyeler ortaklama
olarak muhtelif şehirlerimizde işçilerin barınmasına, bakılmasına ve sağlık
durumlarının iyileştirilmesine yarıyacak müesseseler kurmaktadır.
Cumhuriyet Halk Partisi ve ona dayanan hükümet Türkiye'nin sosyal
dâvalarını devamlı surette en kesif çalışmalara konu yapmaktadır. Yapılanlar, ih
tiyaca nisbetle, elbette azdır; fakat bu güzel ve hayırlı çalışma, günden güne
genişlemekte, Türk işçisinin yarınki düzgün, rahat, temiz, medenî ve müreffeh
hayatının belirtileri bugünden bize haz ve ümit vermektedir.
Millî hayatımızın faydalı ve necip unsurlarından biri olan, gönlü memleket
sevgisiyle dolu Türk işçisi, memleket idaresi ellerine tevdi edilecek milletvekil
lerinin seçilmesi sırasında elbette kendisini düşünen, koruyan, iyiliğine çalışan
Cumhuriyet Halk Partisinin geniş safları arasında yer alacaktır.
Memleket sevgisi ile birlikte meslek menfaatleri onu Cumhuriyet Halk Par
tisinin yakında ilân edeceği aday listesinin etrafında birleşmeğe çağırıyor.

Yeni devir, yeni adam
Yazan: A. Cemaleddin

Saraçoğlu

2 5 H a z i r a n 1946 t a r i h l i (Yeni S a b a h ) İ s t a n b u l ' d a n :

İdare sistemimiz tek partili bir rejimden demokrasiye ağızların kilitli olmasın
dan açılmasına, matbuatımız yardakçılıktan hürriyete doğru yol almak meyillerini
gösterirken kanunlarımızda henüz dişe dokunur bir değişiklik olmadığından
mıdır, nedir, öyle istiyoruz ki Büyük Millet Meclisi âzası ve hükümet erkânı
hemen olduğu gibi kalsın, hiç bir tebeddüle uğramasın.
Halbuki yeni bir tarz, yeni bir gidiş muhakkak ki yeni elemanlara, yeni itiyadlara, yeni bir zihniyete lüzum gösterir ve bunlar behemehal şahıslarda değişikliği
icabettirir. Yoksa, merkeziyetle yıllarca idare edilen bir müessese muhtariyete
kavuşursa, yine idare makinesinin başında bulunanlar aynen eski şahıslar olur
mu? Olursa o idarede değişiklik olduğunu nereden anlıyabiliriz?
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Faraza üniversite, bilindiği gibi, muhtariyete ve istiklâle kavuştu. Dün Rektör
seçildi, yarın da fakültelerde dekanlar seçilecek.
Bu dekanlar Millî Eğitim Bakanının teveccühünü kazanmış, onun emrinde
çalışmış, aldıkları yüksek direktifleri harfi harfine tatbik etmiş, verdiği işaretler
den zerre kadar ayrılmamışlardır. Mevkilerini arkadaşlarının ve talebenin sevgi
ve saygısıyla değil, Maarif Vekilinin teveccühüne borçlanmışlardır ve bu iltifata
mazhar olabilmek için yıllarca ellerinden geleni yapmışlar, kulak ve gözlerini yal
nız yüksek makamların hareketlerine dikmişlerdir. Şimdi muhtar üniversitede,
profesör meclisleri yeni seçimler yapacaklardır. Bu intihapta da ayni zevat, bu
defa hür üniversitenin mümessili olmak hevesine düşmüş bulunuyorlar. Profesör
ler de, kim bilir eski itiyadların ve hürriyetleri kullanmıya henüz yeni başlamış ol
manın verdiği telâşla aynı şahısları otomatik olarak seçmeğe temayül ederlerse
böyle bir netice serbest seçime alışmanın ne kadar zor olduğunu gösterecek yeni
bir delil olur. Üniversite muhtariyete kavuştu. Fakat bütün idare makinesinin
başında bulunanlar yılların verdiği itiyadla üniversitenin hiç bir kuruluna danış
maya lüzum görmeden ve her hangi bir salâhiyet almadan kendi isteklerile Ankaralara kadar giderek tazimler ve şükranlarda bulundular. Kendilerine üniversite
namına böyle bir yetki verilmiş olmadığını ve hattâ en ufak bir istimzaç ve müza
kerenin bile cereyan etmediğini bize bir çok ilgililer temin ettiler. Acaba rektör ve
dekanlar mensup bulundukları fakülte meclislerinden böyle bir salâhiyet ve vaz
ife isteselerdi kendilerine, üniversiteyi muhtariyete kavuşturanlara karşı üniver
sitelerin şükranını sunmak vazifesi verilmez mi idi? Buna büyük bir kâhin olmaya
lüzum görülmeden, evet,, cevabı verilebilir. Şu kadar var ki, o zaman giden
heyetin kıymeti ve yaptığı güzel vazifenin de değeri bin kat daha artmış olurdu.
Olurdu ama, ne çare ki buna merkeziyetle idare ve o itiyada alışmış olanların zih
niyeti ve düşünceleri müsaade etmemiştir. Onlar kendiliklerinden harekete geç
meyi mizaç ve meşreplerine daha uygun bulmuş olacaklar ki böyle kendiliklerin
den hareket etmişlerdir.
İlk adımda istişare ve demokrasiye aykırı böyle bir harekette bulunanlara,
yarın seçime iştirak edecek profesörler bu yolda devam için acaba icabeden kuv
veti ve yetkiyi verirler mi?
Üniversite de ilk adımlarında halk ve umumî efkâr önünde bir imtihan
geçiriyor. Ya mazi ve merkeziyetle ilgisini kesecek ve bunu şahıslarda yapacağı
değişikliklerle memlekette isbat edecek, veyahut eski geleneklerin bağları ve ağ
ları içinde yuvarlanacak... Önümüzdeki günler bizi bu hususta aydınlatacaktır.
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İleriye b a k m a k lâzım
Yazan: M.

Tunçer

26 H a z i r a n 1946 t a r i h l i (Yeni A s ı r ) İ z m i r ' d e n :

Biz niçin seçim mücadelesini açık ve olumlu bir programa dayatmak is
tiyoruz? Çünkü vatandaşın geçmişe bakarak değil, geleceğe gözlerini dikerek oy
vermesi, bu oyların aynı zamanda Büyük Millet Meclisince ve hükümetçe veril
miş bir direktif olması memleketin hayrına olacaktır. Mazide ve tarihte bir çok
övünme sebepleri bulunacağı şüphesizdir. Nasıl ki bir çok da kırgınlık unsurları
bulunabilir. Ancak, bir idare ne onlara, ne de bunlara dayanarak yolunu bulamaz.
İktidar mevkiinde bulunanları tenkit etmek çok kolaydır. Her tenkit gibi. Yal
nız, acaba tenkit edenler tenkit ettiklerinin yerinde olsalar, daha mı iyi yaparlar
dı? Bunu -mazi geri dönmiyeceği için- ancak ilerisine ait programlariyle gös
terebilirler. Böyle bir programın ise umumî bir vaat değil, müsbet bir metod ol
ması, dâvanın bütün unsurlarını ele alması şarttır. Onun içindir ki, bunun tatbiki
için milletten vekâlet istiyenlerin, onu nasıl uygulayacaklarını anlatmaları ve gös
termeleri zarureti, seçime doğru gidilirken kendiliğinden ortaya çıkar.
Maziye bakan bir mücadele ancak kırıcı ve yıkıcı olabilir. Geçmiş bir idarenin
elbet bir çok noksanları olacaktır. Bunları sanki kasten işlenmiş birer cinayet gibi
göstermek iyi niyetle telif edilemez. Demokratik mânada tenkit körükörüne bir
suçlama değildir. Yanlışın hiç bir zaman gizlenmemesi ve üzerinde ayak direnmemesi şarttır. Bununla beraber, tenkit eden için diğer bir şart daha vardır ki o da
daha iyisinin nasıl yapılacağını göstermektir.
Partiler arasında biz henüz bu iyi niyet davasını göremiyoruz. Çünkü gözler
öne değil, arkaya bakıyor. Sanki millet en iyi idare yolunu aramıyor da, birbirine
hasım iki kampa girmiş gibi bir şey. Halbuki bu görünüş halk arasında katiyen
yoktur. Bundan çıkan mâna sadece şudur: Parti propagandasını yapanlar halkın ne
istediğini ve ne beklediğini ani ıyanlamışlardır.
Halk pek iyi takdir eder ki bütün istekleri bir anda tahakkuk edememişse
bunun zarurî bazı sebepleri de yok değildir. Yedi senelik bir harp devresi içinde
Türkiye'nin en önde duran ihtiyacı Millî Müdafaa olmuştur. Bu da -inkâr edile
mez ki- büyük bir başarı ile sağlanmıştır. Diğer işler ikinci plânda kalmış ve lâyık
olduğu önemle ele alınamamıştır. Bir çok da bilgisizlikler, idaresizlikler araya
katılmıştır. Fakat vatandaş iş başında olanların iyi niyetle çalıştıklarından şüphe
etmemiştir. Daha iyi netice almak, daha yapıcı bir programı başarmak için de on
lardan ümidini kesmiş değildir. Yeter ki bu program ortaya konsun.
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Vatandaş hükümeti tenkit edenleri de aynı iyi niyetle hareket eden insanlar
olarak biliyor. Onlardan da bekledikleri vardır. Fakat onlardan da bir program is
tiyor. Günün meseleleri üzerinde durum almalarını zarurî görüyor. Türkiyeyi idare
etmek için, Halk Partisi de, Demokrat Parti de iyi imkânlara maliktirler. Milletten
oy isterken bu imkânları nasıl kullanacaklarını açıklamaları en iyi yoldur.
Birbirini kötülemekten bir şey çıkmaz. Demokrasiyi Halk Partisi de, Demok
rat Parti de, aynı samimiyetle istiyorlar. Çünkü bunu asıl istiyen millettir ve mil
letten başka türlü düşünmek hiç bir partinin iktidarı içinde değildir. Halk Partisini
hürriyet düşmanı olarak göstermeğe kalkışmak ne kadar mânasızsa, Demokrat
Partiyi iktidar mesuliyetini yüklenmekten âciz sanmak da o kadar yersizdir.
Bu seçimi kim kazanacaktır? Bunun falcılığını yapmak lüzumsuzdur. Bu
dâvanın anahtarı halkın elindedir. Milletin oyu çoğunluğu hangi partiye verirse
versin, bunlara birbirini murakabe etmek, milletin faydası için onları yarıştıracak
kuvveti verecektir. Netice itibariyle kim halkın içine daha iyi girerse, vatandaşları
ilgilendiren meselelerin cevabını daha uygun olarak verirse, o hak kazanmış
olacaktır.
Fakat bu mücadelede hiç bir tarafın kaybı olmaz. Serbest bir seçim, milleti
kazandıran bir seçimdir. Milletin kazandığı yerde partilerin kaybetmesine imkân
yoktur. Halk Partisi iktidar mevkiinden muhalefet mevkiine geçerse, şimdiye
kadar yapmadığı bir tecrübe içinde yeni bir kuvvet bulacağı gibi, iktidar mevkiin
de de kalırsa, yine halkın serbest isteğiyle kuvveti tazelenmiş olacaktır. Demok
rat Parti için de muhalefette kalış veya iktidara geçiş ihtimali tamamen aynı mülâ
haza ile her iki şekilde de yeni bir kuvvet demektir.
Böyle olunca biri veya diğeri Türkiye hükümeti olmağa aday olan iki partinin
geçmişe ait münakaşa çıkmazlığında değil, geleceğe ait program yollarında kar
şılaşmaları, milleti aydınlatmaları, halka nasıl hizmet edeceklerini açıklamaları
her biri için tek ödev olmalıdır.
Yarınki Meclisin manzarası
Yazan: Ahmet Emin

Yalman

27 Haziran 1946 tarihli (Vatan) İstanbul'dan:
Sevinç devrine girmiş bulunuyoruz. Bir kaç hafta soma vatandaşlar, rey san
dıklarının başına gidecekler, vekillerini seçeceklerdir. Bunu yaparken, kimi mev
cut partilerden birinin rey pusulasını kullanacaktır, kimi düşünecek, taşınacak,
kendi kanaatine göre parti namzetlerinden ve müstakillerden hangilerini en çok
beğenirse bizzat hazırlayacağı bir pusula ile onlara vekilliğinin emanetini teslim
edecektir.
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İyi, hoş ama, filân şahsın yerine filân şahsın Meclise gitmesiyle iş bitmez. İlk
defa alarak serbest bir seçimle toplanacak olan yeni Büyük Millet Meclisi; yalnız
vatandaşları değil, bütün milleti temsil edecektir. Temsilin hakikî mânası da şudur
ki Meclisin nabzı tıpkı milletin nabzı gibi atabilmelidir. Memlekette ne kadar dert
varsa, ne kadar arzu ve emel uyanmışsa hepsini yakından duyanlar, anlayanlar,
söyliyenler, Mecliste bir araya gelmelidir. Bu güne kadar Meclis en ziyade
memur, kâtip, emekli meclisiydi. İçine bir kaç doktor, bir kaç avukat, bir kaç tüc
car ve toprak sahibi de karışıyordu. Şundan da, ondan da bulunsun diye vakit
vakit bir kaç köylü ve işçi de gelişigüzel Meclise sokuluyordu.
Daha ziyade memurların hususî bir dereceye tayini şeklinde Mecliste top
lanan bir takım vatandaşların boş vakit geçirdiklerini iddia etmek haksızlık olur.
Bilhassa encümenlerde can verircesine çalışan, adını kimse duymayan kıymetli
mebuslar hiç eksik değildi, umumî surette memleketin derdinden anlayanlar ve
bunu kendine dert edenler de elbette vardı. Ne çare ki hakim olan zihniyet,
memur zihniyeti idi. Nazarî mantık ve ölçülenle elden gelen yapılıyordu, fakat
memlekette mevcut hakikî hal ve şartlar, hüküm süren ıstıraplar, vatandaşların
kalplerinden taşan şikâyet ve hasretler Meclise aksedemiyordu. Kanunların hazır
lanmasında, hükümetin mürakebesinde bunlar tesirli bir şekilde ifade bulamıyor
du. Meclisle halk arasındaki bağlar çok gevşekti.
*
Ankarada bir arkadaşımla konuşuyordum. Milyonlarca Türk köylüsünün ve
emek sahibinin Mecliste geniş bir surette temsil edilememesinden ileri gelen
zarar ve mahzurları ileri sürdüm. Dedi ki:
- Defalarla tecrübe edildi, Meclise gelen köylüler, kendilerinden beklenen
rolü oynamıyorlar, memur sınıfından daha fazla bir gayretle hükümete şirin
görünmeğe uğraşıyorlar, şimdiye kadar yapılan tecrübenin neticesi menfidir. En
cümenlerde iş görebilecek yetişmiş adamlara olan ihtiyaç hatırdan çıkmamalıdır.
Şu cevabı verdim:
- En mükemmel tahsil görmüş münevverlerle yapılan tecrübe acaba daha iyi
mi netice verdi? Tesadüfi surette Meclise tayin edilen biri, iki köylü ve işçi
üzerinde olan tecrübe bir kanaate varmağa kâfi sayılamaz. Fakat münevver
dediğimiz insanlann yüzlercesi üzerinde yapılan tecrübe, herhalde çok acı neticeler
vermiştir. Zaten asıl mesele şahıslarda ve mesleklerde değildir. Mebusların doğ
rudan doğruya halk tarafından seçilmediği ve tekrar oraya gelmek için halka
değil, parti başkanlığına hoş görünmek zaruretinde oldukları zamanlara ait hal ve
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şartlara göre hükümler vermek yanlıştır. İlk Büyük Millet Meclisine münevver ve
eşraf sınıfı pek de talip olmamıştı. Kaybedecek bir şeyi olmayan halk
tabakalarının oraya girmesine imkân bırakılmıştı. Bu meclis; halkın sesini duy
duğunu, hiç bir tesir altında vicdanının emrinden ayrılmağa hazır bulunmadığını
en ağır şartlar içinde ispat etmiş ve İstiklâl Mücadelesine kudretli bir destek ol
muştur. Yeni Mecliste hukukçular ve münevverler de elbette bulunacaktır, fakat
encümenlerdeki çalışmaların yalnız onların nazarî görüşmelerine tâbi olması;
memlekette nazarî mantık gidişini devam ettirir, gider. Mevcut hal ve şartların tâ
içinde yaşıyanlar, onların ıstırabını bizzat duyanlar encümenlerde de, Meclisin
umumî müzakerelerinde de geniş surette temsil edilmelidir ki yeni bir yol tutmak
imkânını bulabilelim.
*
* *
Bu dünya, bir iş bölümü dünyasıdır. Hiç bir meslek mensubunun diğerine
yukarıdan aşağı bakmağa hakkı yoktur. Her nevi emek ayni derecede muhterem
dir, hepsi cemiyetin varlığı ve saadeti için lâzımdır. İçtimaî adalet ve huzur için
de yaşaması istenen bir cemiyette mal ve can emniyeti kadar insanlık vekarının
emniyeti de mahfuz kalmalı, hiç kimse diğer bir insanın kalbini kırmak ve ona
kölesi imiş gibi muamele etmek hürriyetini kendinde bulmamalıdır. İzzetli nefis
sahibi insanlardan mürekkep olan Türk milleti için bu noktanın ehemmiyeti
büyüktür. Yeni Meclisin simasını tayin edecek plân ve hazırlıklarımızı yaparken,
gerek partiler ve gerek vatandaşlar yeni bir ruhla hareket etmeğe dikkat etmelidir
ler. Alışılan yollarda yürümek insana rahat gelir, fakat bu nevi rahatlık; sonradan
türlü türlü rahatsızlıklara, zaman ve enerji israflarına yol açar. Yeni Milletvekili
diye gözümüzün önüne yalnız eskiden alıştığımız muayyen tip vatandaş gel
memelidir. Seciye sahibi olan, muhitine kendini sevdiren, umumun derdini ken
dine dert ettiğini hareketlerde belli eden her türlü vatandaşlar gelmeli ve bunlar,
memlekette mevcut bütün hayat şartlarını, bütün muhitlerin ihtiyaç ve isteklerini
Meclise aksettirmeğe kifayet edecek bir temsil kudretine sahip olmalıdırlar. Ol
gun ruhlu seciyeli gençler azamî derecede tercih edilmeli, fakat hayatı tanıyan,
uzaktan cazip görünen yolların akıbetini iptidan bilen ve fren rolünü oynayabilen
yaşlılar da hor görülmemelidir.
*
* *
Parti namzetlerini hazırlayacak mahallî ve merkezî heyetlere çok mühim bir
vazife düşüyor. Bunlar yalnız tanınmış isim üzerinde durmakla kalmamalı, yalnız
kendilerine başvuran atılganlardan birini diğerine tercihle iktifa etmemeli, muhit845
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lerinin temsil vazifesini en iyi görecek insanları itina ile aramalıdırlar. Bilhassa
köylü ve işçi vatandaşlar arasında adı herkes tarafından duyulmuş olanlar pek çok
olmayabilir. Fakat araya araya en iyilerini bulmak ve memleket için çok lüzumlu
bir temsil unsuru sıfatile diğer vatandaşlara tanıtmak lâzımdır.
Gelecek Meclisin simasını tayin ederken, üzerinde durulacak bir nokta da
şudur: Meclis bir geçim yeri değildir. Memlekete hizmetleri dolayısiyle kayrıl
ması icabeden kıymetli ve yaşlı insanlar varsa bunlara memleketin borcunu öde
mek üzere münasip çareler düşünülsün, fakat mebusluk herhalde bir kayırma
vasıtası, göze giren memurların hususî bir terfi mertebesi halinden çıksın. Seçim
işlerine idarî makamlar tarafından en küçük bir baskı bile karıştırılmamasına da
çok dikkat edilsin. Seçimlerde iltimas ve hatır ve gönül yoluyla yaran lehine taz
yikler yapmak; memleketin adalet ruhunu zedeler ve gelecek Meclisin temsil kıy
metini küçültür. Dostlarımıza yardım etmek istiyorsak onlara kendi şahsî
gücümüze göre mümkün olan yardımı yapalım, fakat millete ait hakların böyle
maksatlar için kullanılması yolundaki kötü kapıları artık kapayalım. Unut
mayalım ki bu memleket için en hayırlı inkılâp; her türlü iltimas ve piston mec
ralarının tıkandığı ve her vatandaş hakkında, her sahada müsavi imkân ve fırsat
hüküm sürdüğü emniyetini halk arasında kurabildiğimiz zaman gerçekleşmiş
olacaktır.
Gelecek Meclise, millet, büyük ümitler bağlıyor. Bu halkın bu nevi ümitleri
pek çok defalar boşa çıkmıştır. Hepimiz iptidadan itina gösterelim, çalışalım: Bu
defa da öyle olmasın,

Ölçüyü taşıranlar
Yazan: Ziyad

Ebüzziya

2 7 H a z i r a n 1946 t a r i h l i ( T a s v i r ) İ s t a n b u l ' d a n :

Seçim mücadelesi günden güne hararetleniyor. Yurdun birçok bölgelerinde
partiler arasındaki bu karşılaşma, takdir edilecek kadar dürüst, olgun ve mil
letimize hâs bir vekar içinde geçiyor. Buralarda Halk Partisi mensupları kadar
Demokrat Parti tarafları da halkı kendilerine celbetmek için programlarında
belirttikleri esaslar dahilinde nutuklar iradediyor, neşriyat yapıyor, temkinli, öl
çülü sözler sarfediyorlar. Bunlar birbirlerinin aleyhinde iftiralarda bulunmadan,
âdi ve bayağı insanlara tenezzül etmeden pek âlâ propagandalarını yapıyorlar. Bu
ağır başlı hareketten, tabii her şeyden evvel memleket istifade ediyor, halkı bir
birine düşürecek yollara sapılmadığı için vatandaşlar yekdiğerine kötü nazarla
bakmıyor, millî birlik bütün kuvvetile muhafaza olunuyor.
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Fakat maalesef bazı yerlerde ve bazı gazetelerde bunun tamamen aksine şahit
oluyoruz. Ağızlarından çıkanı kulakları duymıyan bir takım hatipler ve muharrir
ler, akılları sıra, halkı kendilerine celbetmek için, rakipleri aleyhinde pek ağır isnadlarda bulunmakta beis görmedikleri gibi, iftira gibi, korkunç bir silâha müra
caatı bile mubah addediyorlar. Bu yola sapanları burada isimlerde teşhir etmek is
temiyoruz. Gazete sütunlarını takibedenler bunların hiç de hoş olmıyan misal
lerini hergün görürler. Hırstan ziyade iradesizlik ile tavsif etmek istediğimiz bu
sakat çalışma neticesinde, muhakkak ki halk kütlesi kazanılamıyor, hatta bilâkis
kaybediliyor.
Mesele politika yüzünden bir partinin bir kaç rey eksik, diğerin bir o kadar rey
fazla almasından ibaret olsa üzerinde durmağa değmez. Fakat mesele bundan çok
daha mühimdir. Evvelâ belediye seçimlerinde şahit olduğumuz propaganda namı
altındaki münasebetsizlikler, bugün büyük seçimler dolayısiyle daha geniş ölçüde
idame edilince, iş parti dâvası olmaktan çıkıp bir memleket meselesi halini alıyor.
Hangi parti olursa olsun, üç beş rey fazla toplayabilmek ümidile rakiplerini kor
kunç iftiralarla lekelemeğe kalkıştıkça vatandaşlar birbirine sevgi ile değil kin ile
bakmağa başlıyor. Düne kadar kardeş olanlar, bir münasebetsizin düşüncesizliği
yüzünden karşılıklı düşman kesiliyorlar. Vatandaşlar arasındaki tefrikanın ne
hazin neticeler doğuracağını izah lüzumsuzdur.
Bugün giriştiğimiz ileri demokrasiye ulaşma hamlesini yalnız ve yalnız mem
leket menfaati için yapıyoruz. Bu yoldaki mücadelenin tek hedefi Türkiyemizi
daha ileri hayat şartlarını kavuşturmak, halkı lâyık olduğu refaha ulaştırmaktır.
Bu temiz gayeyi şu veya bu partinin iktidara geçmesi veya iktidarı muhafaza et
mesi pahasına suiistimale kimsenin hakkı yoktur. Girişilen inkılâp hamlesini bir
kaç münasebetsizin beceriksizliğine kurban edersek, tarih yalnız müsebbibleri
değil, hepimizi lanetle anar.
Memleketin ileri gelenleri, Halk Partisi erkânı, Demokrat Partisi kurucuları
dâvanın, iktidar mücadelesi değil, demokrasiyi gerçekleştirmeden ibaret bulun
duğunu her fırsatta tekrarlıyorlar. Bunların sözlerinde samimi oldukları muhak
kak. Fakat sandalya ihtirasından mıdır, şahsî menfaat endişesinden midir, her
nedense, seçim mücadelesine çıkan bazı insanlar, bu esas kaideyi unutuyor, işi
felâket doğurabilecek iğrenç bir maceraya sürüklüyorlar.
Seçimlere dört hafta kadar bir zaman kaldı. Bumüddeti işi çığırından çıkar
madan geçiştirmek şarttır. Bunun için de parti ileri gelenleri, samimiyetle vazet
tikleri gayenin "memleket menfaati" gayesinin, her şeyden üstün olduğunu, bunu
unutan taraflarını şiddetle hatırlatmaları münasebetsizlikte her türlü ölçüyü aşan
ları parti namına faaliyetten menetmeleri lâzımdır.
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Bir dönemecin başındayız
Yazan: Salâhaddin

Batu

28 Haziran 1946 tarihli "Ankara"dan:
Politika hayatımızın temelinden değişmekte olduğu meydandadır. Çok partili
yeni demokrasimizin şartlariyle bir geçit devri diye vasıflandırabileceğimiz tek
parti idaresinin şartları arasında esaslı farklar vardır. İktidar gibi bu iktidarın
siyasî dayanağı olan Halk Partisi de bundan böyle çalışma usullerini değiştirecek,
bizzat öncülüğünü yaptığı yeni gelişmelerin gereklerine ayak uyduracaktır.
Bu bakımdan bilhassa partimizin memleket teşkilâtında görev alan yurttaş
larımıza bazı hakikatleri açıklamak, gidecekleri yolu sırası geldikçe aydınlatmak
hepimize düşen bir vazifedir. Politika işlerinde benimsememiz gereken daha
müsamahalı ve ileri bir zihniyetten başlıyarak, teşkilâtımızın işleyişine hâkim
olacak ruh ve çalışma usullerimizi ilgilendiren tatbikat meselelerine kadar bütün
tutumumuzdan eskiden yeniye doğru bir çok değişiklikler yapmak zorundayız.
Memleket işlerinin düzene girmesinde halk idaresi her türlü müdahale ve tesir
imkânlarına kavuşmuştur. Aynı şekilde parti işlerinin düzenlenmesinde de partili
arkadaşların oyları ve idaresi baş rolü almaktadır. Bu bakımdan parti işlerinin iyi
veya kötü yürümesinin sorumu, bundan böyle daha büyük ölçüde partiye girmiş
yurttaşlarımızın omuzlarına yüklenmiş bulunuyor. İl idare heyetlerinden en küçük
ocak teşkilâtına kadar bütün parti kurumlarının başarılı çalışmasında tek tek bütün
partilerimiz görevlenmiş ve sorumunu yüklendikleri parti işlerinin özlediğimiz
mükemmellikle yürümesi, bu arkadaşların şuur ve ilgilerine bağlanmıştır.
Yeni şartların partimiz teşkilâtını eskiye nazaran daha büyük zorluklar kar
şısında bulundurduğunu hepimiz görüyoruz. Halkla olan temaslarımızda ve hal
kın oyunu ve hoşnutluğunu kazanma işinde karşımıza rakip teşkilâtlar dikilmiştir.
Bizim çalıştığımız bölgelerin hepsinde yavaş yavaş bu genç partiler de teşkilât
larını kuracaklar, her gittiğimiz köye bizimle birlikte onlar da geleceklerdir.
Bu durumun bizi daha iyi çalışmağa sevketmesi kadar tabii bir şey olamaz. Ve
Parti teşkilâtlarımızın daha iyi çalışabilmesi de, hiç şüphesiz parti mensuplarının
bu teşkilâtları gereği gibi denetlenmesine bağlıdır. Aramızdan ayırarak bu teş
kilâtların faal işleri başına getireceğimiz arkadaşları iyi seçmek ve onların bütün
hareketlerini kontrol altında tutmak, başarılarımızın ilk ve en mühim dayanağı
olacaktır.
Halkevine dayanan bir rejimde kuvvetlenmenin ilk şartı halk hoşnutluğunu
kazanmak olduğuna göre halkın güvenine lâyık bir fedakârlıkla iş görmek ve hal
kın sevgisini kazanmış yurttaşları aramıza almıya çalışmak da gözönünde tut848
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mamız gereken en mühim esaslardan biridir. Bu itibarla partinin faal işleri başına
getireceğimiz arkadaşların en fedakâr, en çalışkan ve halkın en fazla değer ver
diği kişiler olması lâzımdır. Bütün il, ilçe, bucak ve köylerde en değerli ve güve
nilir yurttaşlar, bizim partimizin üyeleri olmalı, en mühim işleri bu yurttaşlara
vermiye çalışmalıyız. Her hangi bir siyasî toplantıda fikir ve düşünce zaafımızla,
hal ve hareketlerimizdeki isabetsizlikle karşı partilerin daha değerli propagan
dacılarına yenilmek, büyük bir bölgede partimizin nüfuzunu sıfıra indirebilir.
Herhangi bir memleket işinde rakip partilerden birinin bize nazaran daha isabetli
teşebbüslere girişmesi, halk karşısında kötü not almamız neticesini verir.
Bu bakımdan partimizin geleneklerine lâyık ciddî işler peşine olmak ve ciddî
başarılar kazanmak zorundayız. Başarısız geçen her günün rakip partiler tarafın
dan aleyhimize kazanılmış bir zafer olacağını unutmamalıyız. Halkı saymak, hal
kın hizmetinde olmak ve memleket işlerinin düzenli yürümesinde çok ciddî ve
müsamahasız davranmak, biricik başarı ümidimizdir. Bütün yollar kapanmış, yal
nız halk sevgisine ve millet yararına doğrudan doğruya giden yol açık kalmıştır.
Halk egemenliği rejimini bu memlekette ilk kuran partinin üyeleri olarak bu yol,
rakiplerimizden daha çok bizim particilerimize açılmış bulunuyor. Memleketin en
değerli çocukları aramızda, saflarımızdadır. Bu imkândan gereği gibi faydalan
mak halk yararını her zamandan daha fazla düşünmek ve halkın sevdiği, saydığı
kişilerle büyük ölçüde işbirliği yaparak başladığımız büyük eseri mükemmelleş
tirmek zorundayız.
Mareşal Çakmak'ın adaylığı
Yazan: Asım

Us

3 0 H a z i r a n 1946 t a r i h l i ( V a k i t ) İ s t a n b u l ' d a n :

Her şey aklımızdan geçerdi. Fakat büyük asker ve sayın Mareşal Fevzi Çak
mak isminin günlük politika dedikoduları arasına karışacağını hiç düşünmezdik.
Hele "böyle muhterem bir şahsiyetin kıymetini Cumhuriyet Halk Partisi bilmedi
de emekliye ayırdı ve bir köşede işsiz güçsüz bir halde bıraktı. İşte onu unutul
duğu köşeden Demokrat Partisi alıyor. Meydana çıkarıyor. Kendisine lâyık bir
mevkie o getirecek" gibi bir münakaşanın çıkacağını asla hatırımızdan geçirmez
dik. Halbuki akla, hayale sığmıyan bu ihtimal bu gün acı bir hakikat halinde kar
şımızda dikilmiş duruyor.
Mareşal Fevzi Çakmak, Cumhuriyetin belki esasları kendisi tarafından hazır
lanmış askerî tekaüt kanunlarının zarurî hükümlerine tâbi olarak, mümkün olduğu
kadar temdit salâhiyetleri de kullanıldıktan soma emekliye ayrılmıştır fakat kanun
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hükmü bu şekilde tatbik edilirken millî mücadele günlerinden beri ideal arkadaşı
olan Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü, kendisine yazdığı mektupla memleketin
yüksek meziyetlerinden istifade etmekten hiç bir vakit müstağni olmadığını belirt
miştir. Bu mektup yalnız sözde de kalmamıştır. Büyük Millet Meclisine aday gös
terilmesine muvafakat etmesi de teklif edilmiştir. Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun
dünkü gazetelerde çıkan demeçlerinden anlaşılıyor ki, bu teklif son defaki seçim
yenilemek kararından sonra olmak üzere beş defa tekrar de edilmiştir.
Aziz Mareşalin içinden ne düşündüğünü bilemeyiz; fakat açıktan söylediği
söz, kendisinin istirahate muhtaç olduğunu ileriye sürerek itizar etmesi olmuştur.
Herhalde bütün askerî hayatını kucaklayan Cumhuriyet Halk Partisi hüküme
tinin -söylenildiği gibi- kendisini kendi köşesinde işsiz güçsüz bırakmak is
temediği vuzuha sabit oluyor. Bugün hatıra gelebilir ki, partili bir üye olarak aday
gösterilmesini her nedense istememiş olabilirdi. Fakat elbette bunun da bir hal
yolu vardı.
Bağımsız olarak adaylığını ortaya koyabilirdi. Bu takdirde dahi bütün seç
menlerin kendisine rey verecekleri şüphesizdi. Şu son bir yıl içinde on, on beş
milletvekilliği için kısmî seçimler yapıldı. Hiç birinde de parti aday göstermedi.
İşte böyle üzerinde Atatürk'ün şerefli hâtırasını taşıyan ve Atatürk'ün maddî,
manevî tek mirasçısı olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan teklifleri
kabul etmekte itizar gösteren Mareşalin şimdi ona muhalif parti olarak ortaya
çıkan Demokrat Partinin adaylar listesine adının konması teklifine muvafakat et
tiğini, yalnız adaylığının bağımsız olarak konacağını Celâl Bayar bildiriyor.
Doğrusunu söyliyelim, biz sayın Mareşalin Cumhuriyet Halk Partisi tarafın
dan yapılan teklife red cevabı verdiği halde, Demokrat Parti tarafından gelen tek
life muvafakati bahsinde mutabakat olduğunu bildiren bu ifadenin bir yanlış an
lamdan ibaret olduğuna ihtimalvermek istiyoruz: Bunu da kendisinin bugün
yapacağı bir demeçle teyid edeceğini zannediyoruz.
Hâdisede bir yanlışlık olmadığı halde, bunun sebebini gelecek günlerin siyasî
inkişaflarile ilgili görmek ve bu noktanın halk efkârı önünde açıkça anlaşılmasını
istemek yerinde olur.
Acaba harp tarihinde kendi adı ile beraber yaşıyan İsmet İnönü'nün başkanı
bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi ile sayın Mareşalin bir anlaşmazlığı mı var
dır da, beş defa ısrarla onun tarafından gelen teklifleri reddetmiştir? Varsa
mahiyeti nedir? Yoksa böyle değil de hâdise hükümette bulunduğu zamanki
münasebetleri derecesi yine meçhul olmayan C. Bayar'm başkanı bulunduğu
Demokrat Partiyi seçimde bir yer kazanmış göstermek için kendi adını bayrak
olarak kullanmasına lüzum görmekten ileri geliyorsa, kendi hareketlerinde ser850
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best olmakla beraber, memleketin ve milletin halini ve istikbalini şiddetle
alâkadar eden bir genel seçime girecek halk efkârı da bu hususta aydınlanmak ih
tiyacını duyacaktır. Bunun da asıl sebebi, sayın Mareşalin şahsına karşı bu rejimin
beslemiş olduğu şu büyük hürmetin uyandırdığı kalbî ilgiden ve oylarının is
tikametini tayinde yalnız geçmişi değil, hali de bilmesi lüzumundan ibarettir.
>}

1-21 Temmuz 1946
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Muhalefetten anladıkları...
Yazan: Ziyad

Ebüzziya

1 Temmuz 1946 tarihli (Tasvir) İstanbul'dan:
" Biz muhalefetten sicil bekliyoruz. Karşımıza muhalif olarak çıkanlara her
hangi bir sebeple gayri memnun bulunan kimselerdir." Bu sözler yeni partiler
kurulduğundan beri, bazı iktidar partisi mensuplarının ortaya attıkları iddialardır.
Bir kısım Halk Partisi gazetelerinde, bazı Halk Partisi müfettişlerinin konferans
larında, bir takım sözcülerin ağzında, her gün bu iddiaları dinliyoruz. Nihayet
Halk Partisi namına çıkarılan bir propaganda broşüründe de aynı iddialar ortaya
atılmaktadır.
İlk bakışta bu iddialar varid sayılabilir; fakat hâdiseler nüfuz edilerek vaziyet
tedkik olunursa manzara tamamen değişir.
Hakikaten muhalif partiler programlarile Halk Partisi programları arasında
prensip bakımından büyük farklar yoktur. Esasen Halk Partisi, altı okla ifade et
tiği umdelerinde siyasî partilerce başlı başına ele alınabilecek ana fikirleri prog
ramına almıştır. Üstelik bunlar Anayasaya da geçirilmiştir. Herhangi bir parti
kurulduğu zaman, ister istemez Anayasadaki bu prensiplere uygunluk gösterecek,
dolayısiyle de Halk Partisinin programına benzer bir programla ortaya atılacaktır.
Evvelâ Anayasadan altı ok umdeleri kalkmadıkça soma da Halk Partisi bu um
delerinin bir kısmını olsun terketmedikçe, partiler arasında esaslı fikir aykırılık
ları görülemeyecektir. Ayrıca bu umdelerin dışında kalan komünistlik gibi fikir ve
din gibi esaslara dayanan parti kurmanın yasak olduğunu da göz önünde bulun
durmak lâzımdır.
Şu halde muhalefet partisi diye vücut bulan teşekküller de, iktidar partisinin
esas fikirlerine muhalif fikirler değil, ayni prensiplerin tatbiklerinden doğma ay
kırılık aramak lâzımdır. Halen de bu görüş farkları, iktidar partisile muhalif par
tileri birbirinden ayırmaktadır.

94 Ayın Tarihi, Sayı: 152, 1-31 Temmuz 1946, 21-80. ss.
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Halk Partisi, tatbikat bakımından mevcut bu görüş aykırılıkları üzerinde de
fikir muhaliflerinden münakaşa ve izahlarda bulunmalarını istiyebilir. Bu da
hakikaten bugüne kadar sistemli bir şekilde yapılmış değildir. Ancak insafla kay
detmek lâzımdır ki bunlar yapılmamışsa, sebebi yeni kurulan partilerin fikirden
mahrum olmalarında değil, onların kuruluş ve faaliyete geçiş şartlarındandır.
Bir parti, ortaya atılan, etrafında neşriyat yapılan, üzerinde kâfi miktarda iş
lenen fikirler zorile doğar. Bu fikirleri programile derli toplu bir hale getirir, on
ları işler, bir yandan parti gelişir, diğer taraftan fikirler berraklasın
Bizdeki yeni partiler bu esaslı safhayı geçirmeden meydana gelmişlerdir.
Zaten şu veya bu sebeple yirmi beş senedir memlekette hiç bir fikir etrafında
esaslı ve sistemli neşriyat, münakaşa cereyan etmemiş, ciddî bir fikir hareketi
görülmemiştir. İktidar Partisi birdenbire tek parti usulünden vazgeçince, hazırlık
sız bir umumî efkârdan, anide esaslı fikir hareketleri beklemek abestir. Bunda bir
kusur aramak, bunun bir mesulünü bulmak icabediyorsa, o zaman karşımıza
sorumlu olarak tek parti usulünü, bugüne kadar idame ettirenler çıkar. Bunların
da sorumluluğu, tarihî inkılâp zaruretlerine yükliyecekleri tabiidir. Tarihin zoriyle meydana gelen bir halin de kusurunu, yeni doğan partilere yüklemek en hafif
tabiriyle çirkindir.
Soma, bu partilerin, henüz kurulmuşken, teşkilâtlarını bile ikmale vakit bula
madan, iktidar partisince seçim mücadelesine sürüklendiklerini, programlarında
belirtilen görüş farkları etrafında da fikir münakaşası yapmağa ne imkân ne de fır
sat bulabildiklerini unutmamak lâzımdır. Bunun da mesulü her halde seçimleri
lüzumsuz yere vaktinden evvel alanlardır.
Yeni partilere, muayyen bir fikir etrafında toplananlardan gayri memnunların
üye oldukları iddasına gelince, bu da, yeni partilerin aleyhine değil, iktidar par
tisinin aleyhine kaydedilecek bir noktadır.
Yeni partilerin, kuruluşlarından beri, henüz yedi ayı doldurmadan memleketin
her tarafında bu derece büyük alâka uyandırmaları bu kadar geniş taraftar bul
maları bir tek şeyi gösterir: O da, memlekette gayri memnunların lüzumundan
fazla olduğudur. Bundan çıkarılacak netice, iktidar partisinin, senelerdenberi,
memleket halkını tatmin edememiş olmasıdır.
İktidar partisi mensuplarından yukarıda işaret ettiğimiz şekilde düşünenler;
"muhalif diye damgaladıkları kimseler etrafında böyle safsatalar icat etmekle
vakit geçireceklerine, gayri memnun olan kütlenin dertlerine deva bulmağa alışsalar, hem memlekete faydalı olurlar, hem de seçimlerde çok daha iyi netice elde
ederler.
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Halk Partisine hücumlar...
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

2 T e m m u z 1946 t a r i h l i ( T a n i n ) İ s t a n b u l ' d a n :

Halk Partisi, aylardanberi şiddetli ve devamlı hücuma maruz bulunuyor. Hiç
kimse inkâr edemez ki, Halk Partisi bu tariz, tenkit, hattâ düşnâm dalgalarını
filozofça bir tevekkül ve âdeta güler yüzle karşılamış ve tuttuğu İslâhat yolunda,
sakin, telâşsız ilerlemekte devam etmiştir. İtiraf etmek lâzımgelir ki, Halk Partisi
ve hükümet aleyhinde söylenmedik ağır bir söz kalmamıştır. Hücumların arasın
da doğru ve haklı şikâyetler bulunduğu gibi, pek adî ve müstekreh isnatlar ve taş
kınlıklar da karışık olduğu göze çarpmıştır. Buna rağmen, hükümet ne telâşa uğ
radı, ne heyecana düştü. Çünk,ü fırtınanın tabiî ve zarurî olduğunu takdir ediyor
ve milletin olgunluğuna itimat ettiği için, insafsız ve çirkin tarzlerin kayaya çarp
mış sular gibi akıp gideceğini biliyordu.
İşte kapalı ağızlar açıldı, zincirli denilen kalemler işledi ve herkes istediğini
söyledi. Onun için, şu dakkada biraz durarak çıkan neticeyi heyeti mecmuasile
gözönünde toplamak hepimiz için çok faydalı olabilir.
Yazılan şeyleri zihnimizde şöyle bir hülâsa edersek, diyebiliriz ki Halk Partisi
programı aleyhinde ve prensipler üzerinde henüz hiç bir ciddî itiraz, mütalea ve
muhalefete tesadüf olunamamıştır. Bir Sosyalist Partisi teşekkül ettiği zaman,
bunun neler söyliyeceğini şimdiden biliyoruz. Onlarla prensipler üzerinde anlaş
ma kabil olmayacağını da tabiî görüyoruz. Fakat, bugün için denilebilir ki,
Demokrat Partisi, Halk Partisine karşı memlekete hissedilir hiç bir yenilik getir
memiştir. Dikkate şayandır ki, Daily Telegraph muharriri Celâl Bayar ile yaptığı
mülakatta, Halk Partisi ile Demokrat Partisi programları arasındaki farkı sorduğu
zaman, muhterem Bayar, elindeki kâğıda bakarak cevap vermiş ve, çektiği sıkın
tı içinde, iki partinin programlarını okur ve mukayese ederseniz bu farkı görür
sünüz, tarzında bir cevapla zorluktan kurtulmıya çalışmıştır.
Demek istiyoruz ki, bugün için ortada milleti yakından alâkadar edebilecek
ciddî bir prensip ihtilâfı program farkı yoktur. Halk Partisi de olsa, Demokrat Par
tisi de olsa, aynı prensipler dairesinde işler yürüyecektir. Şikâyetler hep bu pren
siplerin tatbikatı üzerinde, yâni hükümet ve prensip meselelerinden ziyade idare
ve tatbikat noktalarında toplanıyor.
Şikâyetlerin çoğu Demokrasi rejiminin tam tatbikine engel teşkil eden kanun
ların kaldırılması üzerinde teksif edilmiştir. Bu cins şikâyetlerin hiç biri haklı
değildi ve haklı olmadığı fiiliyat ile sabit oldu. Çünkü hükümet müteaddit parti
853
TBMM KUTUPHANESI

prensibini fiile çıkarmağa karar verdikten ve bu karar neticesinde muhalif partiler
teşekkül ettikten sonra, bir Demokrat Parti liderinin ortaya çıkarak kendilerinin
bütün siyasî faaliyetleri tek parti sistemine muhalefette toplandığını söylerse
bunun hiddetle değil, tebessümle karşılanması tabiî olur.
Hükümet, demokrasiyi fiile çıkarmak kararını verdikten sonra, bunun icabı
olan değişiklikleri de sırasiyle ve azamî süratle yaptı. Bu suretle, muhaliflerin sırf
telâş ve gösteriş kabilinden yaptıkları hücumlar sıfıra inmiş oldu.
İkinci kısım tariz ve hücumlar belediye seçimleri esnasında vukuu iddia
edilen yolsuzluklardır. Biz bu tarzdaki kusurların, yenilik ve acemilik yüzünden
içtinabı imkânsız olduğunu daha evvelden kabul etmiştik. Tarafsızlar ve insaf ile
düşünebilenler itiraf ederler ki, korkulan noksanlar, korktuğumuzun dununda kal
mıştır. Muhaliflerin şikâyetlerinden çoğunun ya esassız, ya mübalâğalı olduğu
derhal meydana çıktı. Eğer hükümetin gösterdiği hüsnü niyet, sükûn ve itidal
derecesinde muhalifler de samimiyet ve ciddiyet gösterselerdi, kendilerine verilen
yalan yanlış haberleri anlayıp dinlemeden hemen ileriye sürmeselerdi, bu mese
leler çok daha kolaylıkla ve elbirliğiyle halledilebilirdi.
Soma, propaganda tarzları hakkındaki şikâyetlere sıra geliyor. Demokrat Par
tisinin bu noktada bütün bütün kusurlu görüyoruz. Demokrat şeflerinden bir fena
vatandaşın kendi memleketini ecnebi milletlere çekiştirmesi ve kendi milleti aley
hinde propaganda yaparcasına uydurma şikâyetlerde bulunması, sonra bunun
memlekette uyandırdığı fena tesirden ürkerek, yaptığını inkâr etmeğe kalkarken
tekzibe uğraması, Demokrat Partinin üstünde daima kalacak bir lekedir. Demok
rat Parti mümessil ve muhabirlerinin Faik Öztrak vesaire gibi herkese itimat tel
kin etmiş zatların sözlerini tahrif ederek efkârı teşevvüş etmeleri Demokrat Par
tinin haklı olabilecek şikâyetlerine inanmak kuvvetini kimsede bırakmamıştır.
Hele Demokrat Parti namına yapıldığı rivayet edilen öyle propagandalar var ki,
onları burada zikretmeyi hiç münasip görmüyoruz ve Demokrat Parti şeflerinin
böyle bir talimat vermiş olabileceklerine inanmıyoruz. Yalnız şu var ki, Demok
rat Partisi şefleri, kendi fırkaları nam ve hesabı sarfedilen faaliyeti kontrol edebil
mekten âciz görünüyorlar. Bu da belki onlardaki yenilik ve acemiliğin eseridir.
Her halde bu cihete çok dikkat edeceklerini ümit eyleriz.
Şu halde, meydanda ne şikâyet kalıyor? Prensiplerin iyi ama, sen bunları iyi
tatbik edemiyorsun. Biz hükümet sandalyesinde oturalım, senden daha iyi
yaparız!
İşte türlü türlü süsleri arasında bugünkü kavga budur. Şimdi, sandalyedeki
adamlar değişecek, yahut değişmiyecek, orasını seçimler bilir. Fakat değişirse
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daha mı iyi olacak? Orasını Allah bilir, demek icabeder ama, sayın Celâl Bayar'ı
tâ başlangıçtanberi Halk Partisi ve hükümeti içinde görmüşüzdür. Celâl
Bayar'dan sonra diğer şeflere göz gezdirirsek bunların şahsen pek muhterem zat
lar olmakla beraber, yüksek resmî mesuliyetler için birer "meçhul şöhret" teşkil
ettikleri bir hakikattir. Ve, Ahmet Emin Yalman'ın ağzından öğreniyoruz ki,
Cumhuriyet Halk Partisi memleketin iktidarlı, faal ve işe yarar unsurlarını top
lamış bir depo halindedir. Yeni rejim bu iyi unsurlardan istifadeye imkân vermiş
ken bunları ihmal edip de "meçhul şöhref'lerden hayır beklemek münasip midir?
Bunun cevabını Türk milleti verecektir.

Gözden kaçan ehemmiyetli bir havadis...
Yazan: Cihat

Baban

4 Temmuz 1946 tarihli (Tasvir) İstanbul'dan:
Günlük politika gürültüleri arasında gazetelerimiz önemli bir habere sütun
larında lâyık olduğu mevkii veremediler. Haber şudur: Elâzığ-Van hattı üzerinde
bulunan Palu İstasyonu da işletmeğe açılmıştır. Memleketi tanımamak ve
Anadoluyu Tepebaşı bahçesinden seyretmek yüzünden bazı nazarî hesaplara sap
lanıp kalan mütefekkirlerimizin, İsmet İnönü'nün şahsına sıkı sıkı bağlı olan
demiryolu politikasını nasıl hırpaladıklarını hatırlıyoruz. Hemen Lozan Kon
feransından biraz sonra başlıyan bu tenkitler de maliyet hesaplarına geçiliyor ve
şimendiferlerin pahalıya mal olacağı ileri sürülerek şose ve kamyon tavsiye
ediliyordu. Hattâ bir çok memleketlerde -neresidir bu memleketler bilmiyoruzrayların söküldüğünden bahsediliyordu.
Zannediliyordu ki şimendifer yalnız ulaştırma bakımından iktisadî bir kıymet
taşımaktadır. Alelade bir ticaret işidir. Bir maliyet ve kâr mevzuudur. Halbuki
unutuluyordu ki, şimendifer, iktisadî olduğundan daha fazla içtimaî bir vasıf
taşımaktadır. Belki bir çok yerlere zararına işliyecek, fakat vatandaşları mahsur
kalmaktan kurtaracak, memleketi külçeleştirecek, yurttaşlar arasındaki içtimai ve
fikrî bağları kuvvetlendirecek, teması arttırarak yurdun bütünlüğünü tamamlıyacaktır. Şimendifer Erzuruma ulaşmadan evvel orada bir buçuk sene kalarak
gazetecilik yapmıştık. O zamanlar, bilhassa kışın, on beş günde bir gelen posta
ile, karlarla çevrili bu muhitin içinde vatandaşın kendi derdile nasıl baş başa
kalarak bir infırad pisikolojisi içinde bunaldığını da görmüştük... Raylar, mem
leketin içlerine doğru döşendikçe mahallilik fikirleri de beraber eriyor, vatandaşa
itimat geliyor, yaşama kudreti artıyor, teşebbüs kuvvetine mesnedler bulunuyor.
Nasıl rotatif makinesi keşfedilmeseydi, büyük trajlı gazeteler meydana gel855
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miyecek ve modern demokrasiler kurulamayıcak idiyse, şimendifersiz cemiyetler
de, tek bütün halinde millet olmıyacaklardı.
Bundan dolayı, Tasvir gazetesi Tevhidi Efkâr halinde iken (Zaman) ismile
çıktığı kısa bir müddet esnasında ve sonradan Tasviri Efkâr olduğu günlerden
bugüne kadar hep şimendifer siyasetinin taraftarlığını yaptı... Bu zarurete inandı.
Sabık idareler bu himmeti gösterebilmiş ve demiryolunu cumhuriyetten evvel
şarka ulaşmış bulunsaydı, ondan soma çıkan sürü sürü iç gaileleri daha o zaman
lardan tasfiye etmiş bulunduk. Demiryolu fikirde ve zihniyette de inkilâp yaptığı
için, taassubun çelmelerini yemiş bulunurduk.
Dün Palu, tecrid edilmişlikten kurtuldu, yarın Van bu mahzariyete erecektir,
daha öbür gün, İran ve Irak arasındaki rabıtalarımızın kuvvetlendirdiğini his
sedeceğiz.
Zaman, demiryolu dâvasının meşruluğunu isbat etti. Bu siyaset artık millete
malolmuş bulunuyor. Demiryolunun en hararetli düşmanları, vakıaların zoru al
tında hakikati teslime mecbur oldular ve demiryolu aleyhine işliyen kalemler bu
siyaseti methetmek için bilendi..
Bu vadide yapılacak çok işlerimiz olduğunu da unutmıyalım: Bugünkü duru
mumuzu dün ile mukayese edince, memnun oluyoruz, fakat daha iyi ve mükem
meli arayan gönlümüz, yarın yapılacak işlerin azameti karşısında irkiliyor. Daha
bütün vilâyetleri birbirine bağlıyamadık. Memleketteki nakliyatı bir çok yerlerde
tek hat karşılamıyor. Şoseciliğimiz hususî muhasebelerin elinde muvaffakkiyetsiz
bir çıkmazda ısrar edip duruyor, bir taraftan bölük pürçük paralar sarfediliyor,
diğer taraftan da yollar bir türlü düzene giremiyor. Hava nakliyatımız henüz bir
fanteziden öteye geçmiş değildir. Denizyolları siyasetimiz bocalıyor. Bu siyasete
şahsiyet karıştırmış olmanın cezasını bütün harp müddetince acı acı çektik.
Şimendifer işletmeciliğimiz her geçen gün biraz daha laubali bir eda alıyor.
Dün bütçemizin, malî imkânlarımızın kuvveti dahilinde yaptığımız işler,
yarınki dünya karşısında nisbetsiz derecede küçük kalacaktır. Onun için, çok gay
ret sarfetmeğe mecburuz. Bugün Palu, yarın Van, öbür gün Karaköse, İğdır, Doğu
Beyazıt, Siirt, Hakkâri ilâh... Ve bütün bunları da yaparken işletmeciliğimizi de
beraber inkişaf ettireceğiz. Atom devrinde uçakların Atlântiği on saatte geçtikleri
bir zamanda hâlâ eski usullerle kârvana iltihak edemiyeceğimizi de peşin olarak
tasdik edeceğiz. Demiryolculuğunu nasıl millî bir siyaset yaptı isek, devlet işlet
meciliğini rasyonal bir hale getirmeyi de öylece millî bir siyaset yapmalıyız.
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Garip bir tenkit...
Yazan: A. Şükrü

Esmer

6 Temmuz 1946 tarihli (Ulus) Ankara'dan:
Seçim mücadelesi içinde Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerine yöneltilmiş
olan yeni ve garip bir tenkit de Millî Kalkınma Partisi Lideri Sayın Nuri
Demirağ'dan gelmiştir. Eğer bu tenkit, bir siyasî parti liderinden başka bir tarafın
dan ileri sürülmüş olsaydı, belki de üzerinde durmağa bile değmezdi. Fakat Mil
lî Kalkınma Partisi, geçen belediye seçimlerine, Cumhuriyet Halk Partisinin
muhalifi olarak iştirak etmiş olan tek siyasî partidir. Gelecek Milletvekili seçim
lerine iştirak edecek olan başlıca siyasî partilerin de birbirini teşkil etmektedir.
Nuri Demirağ bu partiyi kuran ve onun liderliği vazifesini gören bir zattır.
Gazetelerin yazdığına göre, Halk Partisi Hükümetlerine karşı yönelttiği tenkit de,
seçim mücadelesini açış nutkunda ileri sürülmüştür. Bu itibarla sayın lider, bu
meseleyi uzun ve etraflı olarak incelemiş, muhakeme etmiş ve kesin hükme var
mış olmalıdır.
Nuri Demirağ'ın basına verilen nutkunda İkinci Dünya Harbine girmemiş ol
mamızın uzun boylu tenkit edildiği bildirilmektedir. Gazetelerin yazdığına göre,
Millî Kalkınma Partisi Lideri, iştirak ettiğimiz bir harpten ne şekilde çıkmış ola
cağımızı kendi görüşü ile izah etmiş, ancak bin senede bir defa gelen bu (fırsat)ı
kaçırmış olduğumuzu bildirmiş ve harbe katılmış olsaydık, bugün Paris Kon
feransına Başkanlık edeceğimizi söylemiştir.
Bu sözleri gazete sütunlarında okuyanlar, Nuri Demirağ'm, yalnız muharebe
hakkında değil, dünyada olup bitenler hakkında da hiç bir fikir sahibi olmadığı
kanaatine varacaklardır. İkinci Dünya Harbinin dışında kalamıyan memleketlerin
başlarına gelen felâket meydandadır. Geçen harp bir makine ve motor harbi ol
muş ve Mihver Devletlerinin taarruzuna uğrıyarak, harbe katılan büyük, ortanca
ve küçük devletler arasında yalnız üç büyük devlet ayakta kalabilmiştir. Fransa
gibi büyük bir devlet de yıkılmış ve ancak diğer üç büyük devletin yardımlariyle
kurtarılmıştır.
Türkiye'nin harbe katıldığı farzedilsin: Türk ordusunun kahramanca döğüşeceğine hiç şüphe yoktur.
Bu, bütün tarih boyunca böyle olmuştur. Fakat üstün makine ve motor kuv
veti karşısında çok ağır kayıplar verecek, çok kan akacak ve belki de mem
leketimizin bir kısmı düşman istilâsına uğrayacaktı. Müttefikimiz İngiltere, düş
man karşısında yalnız başına kaldığında bize silâh ve harp malzemesi yetiştirecek
bir vaziyette değildi. Harbe girmezden önce imzaladığımız andlaşma ile verilmesi
taahhüt ettiği silâh ve malzemeyi sağlayamamıştı. Biz İngiliz müttefiklerimizin
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vaziyetlerini iyi anladığımız için, bunu mazur gördük. Onlar da bizim
vaziyetimizi anlayışla karşıladılar. Harp içinde bizden istedikleri, Alman or
dularının Yakın ve Orta Şarka geçmelerine ve bu mıntakada Britanya İmparator
luğunu vurmalarına yer vermemekti. Bunu yaptık ve İngilterenin şükranlarını
kazandık. Harp içindeki yararlı hizmetlerimiz göz önünde tutularak, Birleşmiş
Milletlere üye olarak girmeğe davet edildik. İsveç ve İsviçre gibi harpte tam taraf
sızlıklarını muhafaza etmiş olan devletler bu derneğin üyeliğine alınmışlardır.
Biz İkinci Dünya Harbinde, müttefikimize karşı vazifemizi yaptık. Aynı
zamanda bir damla Türk kanının akmasına, bir Türk evinin yıkılmasına yer ver
medik. Bütün Avrupa bir harabeye dönmüş iken, aziz Türk vatanı bu harbin ağır
felâketinden masun kalmıştır. Bütün dostlar bu politikamızdaki isabeti överken,
düşmanlar da bu vaziyetimizi kıskançlıkla seyrederken, bir siyasî parti liderinin
çıkıp da bunu tenkit etmesi, bu seçim mücadelesinin garabetleri içinde bile kulağa
aykırı gelmektedir. Harbe iştirak ettiğimiz takdirde Barış Konferasına başkanlık
edeceğimiz hakkındaki iddiaya gelince; sayın lider mazur görsünler ama, böyle
bir şeyi düşünmek, en hafif tabiriyle, saflıktır. Eğer bilmiyorlarsa, biz kendisine
haber verelim ki, henüz Barış Konferansı toplanmış da değildir. Halk Partisi
hükümetlerinin dış politikasına karşı yöneltilmiş olan bu haksız tenkitlerin, Türk
vicdanlarında acı bir yankı uyandıracağına şüphe yoktur.
Buna yıkıcılık değil, nöbet değiştirme derler...
Yazan: Cihat

Baban

7 Temmuz 1946 tarihli (Tasvir) İstanbul'dan:
Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisinin; iktidar dolayısiyle kuvvet partisi
olması yüzünden hoş karşılanmıyan sert propaganda usullerini değiştirmiş ol
duğunu hissederek memnun olmuş, ve hattâ sayın (Ankara) başmuharriri
Batu'nun güzel bir siyasî mücadele numunesi olan makelesini de gazetemize
memnuniyetle dercetmiştik. Seçim günü yaklaştıkça, biz gazetecilere düşen vazife,
partizanların gerilen sinirlerini yatıştırmaktı, onun için bu yumuşak havayı alkış
lamıştık. Fakat son posta ile Ulus refikimizi okuduktan soma lodosun tekrar
karayele döndüğünü gördük, biz halka ve müfrit particilere sükûn tavsiye edecek
ken, bizzat gazeteci olarak çileden çıkarsak, doğacak fena neticelerin de sorum
luluğunu yüklenmemiz lâzım gelir.
Evvelâ karşılıklı tartışırken, bazı esaslı prensipler üzerinde mutabık olup ol
madığımızı araştırmak lâzımdır. Bir taraf millî hâkimiyet ve halk idaresi pren
sibine esas olarak ele alıp iddiasını ileri sürerken diğer taraf, şef idaresini lüzu
muna iman edip konuşursa; ayni plân üzerinde birleşemiyecek olan tarafların
neticeye varmalarına imkân yoktur. Bunu böylece tespit ettikten sonra biz mem858
TBMM KUTUPHANESI

lekette muvafık ve muhalif her nevi vatandaşın demokratik bir esas üzerinde
mutabık olduğumuzu kabul ederek söze başlamak istiyoruz. Yâni, halkın iradesi
neyi amirse o olacaktır. Halk sandık başında kime rey verirse, o milletin iradesi
ni ele alacaktır. Artık bundan sonra, halka rağmen halk idaresi mevzuubahis
değildir. Halka uyularak devlet idare edilecektir. Geçmişteki hizmetleri mükâfat
landırmak için de kimse iktidara getirilmiyecek, geçmişteki hizmetler dolayısiyle
de bir iktidar hakkı tanınmayacaktır. Bütün bunlarda mutabık mıyız! Halk Partisi
Genel Başkanı sayın İnönü, tarihî Sivas nutuklarından kurultaydaki son nutuk
larına kadar hep bu esasları ileri sürmüşler midir? Bu esaslar, realiteye ve ilmî
gerçeklere uygun mudur?
Öyle ise pekâlâ.. Millet ayın yirmi birinde reyini verecek ve cümlemiz de o
karara boyun eğeceğiz. Elverir ki millet, ürkmeden, korkmadan serbestçe oyunu
kullansın ve vicdanile sandığa attığı pusula ve sandıktan çıkan netice arasında bir
mutabakatsizlik olmasın...
Vicdaniyle pusula arasındaki mutabakati maddî ve manevî cebirler, tazyıklar
ve Seçim Kanununun menettiği usulsüzlükler bozabilir, sandığa atılan pusula ile
netice arasındaki mutabakatsizlik ise, ancak, millî hâkimiyete ve halkın reyine
karşı işlenen ağır, hiyaneti vataniye derecesinde ağır bir suç yüzünden ileri
gelebilir.
Bunlar olmayınca, bize ancak milletin iradesine boyun eğmek düşer. Ve eğer
millet bir tarafı yıkarsa, hakkını kullanmış olur ve yıkılan taraf da iktidarı güle
güle terkederek, memlekette mürakebe ve muhalefet mevkiinde aynen iktidarda
bulunanlar, kadar mukaddes ve muhterem bir şekilde ondan aşağı kalmıyan bir
keyfiyette hizmet etmekte devam eder. Tâ!., yeniden milletin vekâletini kazanıncaya kadar... Bu itibarla, muhalefet partileri ve tahsisan Demokrat Parti hakkında:
"Serbest Fırka da Demokrat Parti gibi önemli demokrasi şartlarının gerçekleş
mesine hizmet edecek yerde hemen iktidara geçmek için karma karışık bir (sayı
kalabalığı) toplamağa kalktı. Kim, varol! dediyse bağrına bastı ve iktidara geçdiyse bağrına bastı ve iktidara geçmeğe muvaffak olamadan (sayı kalabalığı) tahrik
çilerinin ister istemez uyandırdığı anarşi içinde boğuldu, gitti. Demokrat Partinin
tek bir fikir etrafında fikir devşirmeğe başladığını görüyoruz; bu fikir Cumhuriyet
Halk Partisinin iktidarını yıkmaktan ibarettir böyle bir parti, memleket vazife ve
sorumlarını ele aldığı vakit bugünkü nizam nasıl bir çorbaya döner, her biri baş
ka hırsta, başka amaçta ve başka yuğuruluşta fikirler ve mizaçlar ve ahlâklar
katıştığı kaç gün ayakta tutunabilirler. Demokrat Parti adamlarının bunu düşün
dükleri bile yoktur. Onlar kin ve öç nöbeti ile yanıp tutuşmaktadırlar.. Hele bir
defa Cumhuriyet Halk Partisini yıksınlar, kendileri de onun enkazı altında kalmış859
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lar umurlarında bile değildir. Propagandalarile, devşirme usulleriyle tahrikleriyle,
artık o da bildiğimiz mânada bir siyasî parti olmaktan çıkmıştır. Bu bir yıkıcılar
ve intikamcılar hareketidir."
Yine:
"Açık konuşmak için bildirelim ki onlar - yan demokratlar- doğrudan doğruya
İnönü ile siyasî savaş halindedirler." gibi yazılar yazılması doğru olmamak lâzım
gelir.
Eğer yukarıda münakaşa plânı olarak ortaya koyduğumuz millî hâkimiyet ve
halk iradesi prensibi üzerinde mutabık ve bu prensip üzerinde samimiyetle
duruyorsak, demokrasi hareketinde samimî isek... Tekrar ediyorum. Samimî isek!..
Bütün bu sözlere katiyyen yer vermemek lâzımdır. Millî hâkimiyet ve halk irade
si rejiminde partileri, iktidara götürmekte veya iktidarda tutmakta âmil olan unsur
liderlerinin, iktidara rerçibâdabad geçmek veya herçibâdabad iktidarda kalmak ar
zusu değil, halkın iradesi ve reyidir. Bir parti olarak ortaya çıktıktan soma, mah
dut bir kontrol veya muhalefet zümresi halinde iş görmek veya iktidara ulaşmak,
artık o partinin elinde değildir. Milletten itimat görürse, halkın vekâletiyle iş başı
na geçer. Bu itimada rağmen, kendisinden zayıf bir mürakebe unsuru olarak kal
ması istenirse,bu talep demokratik olmaz, muhalif parti bunu kabul ederse,
muvazaa, halkın emniyetini suiistimal olur. Vatandaş ile alay etmek olur.
Yukarıda aynen iktibas ettiğimiz satırlardaki (yıkıcılık) kelimesi ne kadar fena
ve sakar bir tarzda kullanılmıştır. Eğer yukarıda mevzuubahis ettiğimiz prensipte
mutabık ve samimî isek, eğer memleketteki vatandaşlar arasında fark gözet
miyorsak, bir partinin seçimi kaybedip iktidardan çekilmesine, yıkılmak değil,
nöbet değiştirmek ismini vermeliyiz. Ve bilhassa, muhalif partilere "siz haris in
sanlar, iktidara geçmek için mücadele ediyorsunuz" demekten artık vazgeç
meliyiz. Çünkü iktidarı istemek bir hırs eseri ise, iktidarda oturmak da bir hırs
eseri olmak lâzım gelir... Bu neviden akıl ve mantığı çileden çıkaran mucip sebep
lerle karşımızdakileri ilzam edemiyeceğimizi de artık bilmeliyiz... Muhalefet
yapılan bir itiraz da şudur: "Onlar İnönü ile siyasî savaş halindedirler."
Eğer yukarıdaki prensipte mutabık ve samimî isek, bu savaşı da tabiî kar
şılamak lâzımdır. Memlekette muhalefetin kuruluş ve lüzumuna inandıktan son
ra, bu inanışın tabiî neticesi, muhalefeti temsil eden Demokrat Parti ile Halk Par
tisinin siyasî savaşa girişmesidir. Sayın İnönü, Halk Partisinden ayrılmak is
tememişlerdir. Bu suretle hem bizzat muhalefetle mücadele edeceklerini, hem de
karşı taraftan gelecek mücadeleye muhatap olacaklarını peşin olarak kabul buyur
muşlardır. Eğer isteniyorsa ki, Demokrat Parti Halk Partisile mücadele etsin,
fakat bu mücadelesini taraftarları zorlasa bile, Halk Partisinin iktidarını tehlikeye
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düşürmiyecek tarzda yapsın, bir taraftan Halk Partisiyle savaşsın, fakat onun lideri
ni bu mücadelenin dışında bıraksın!.. Buna, demokrasi ve siyasî mücadele den
mez; bu olsa olsa, gayri ciddî bir demokrasi, göstermesi olur. Halkın böyle bir
gösteriyi seyredeceğini ummak da halka hakaret olur...
İnönü bugün için bu milletin şerik kabuletmez devlet reisidir. Fakat bu demek
değildir ki, fanî dünyadan başka herhangi bir vatandaş kendisini meşru yollardan
bu mevkie hazırlamak hakkından mahrum bulunsun... Mesuddur o memleket ki,
büyük makamlara insan seçeceği zaman, müteaddit değerler ve namzetler arasın
da tereddütler geçirsin... Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, Bakanlıklara
sayısız namzetler bulunsun... Yetişmiş devlet adamları arasında bir intihap üzün
tüsü duymak elbet bahtırical yüzünden kıvranmaktan evlâdır.
Mücadeleyi kabul eden Halk Partisi ve onun şefi iktidarı kazanırlarsa, yine
mevkilerinde kalacaklar, kaybederlerse o mevkileri başka vatandaşlara terkedeceklerdir. Yeni vatandaşlar da halkın reyile iktidar mevkiine geldikleri için
gidenler milletten saygı göreceklerdir.
Söyliyecek bir sözümüz daha var. Ulus refikimiz partilerin arkalarından
sürükledikleri insanlardan bahsederken bunları (karmakarışık bir sayı kalabalığı)
olarak ifade etmektedir. Bir takım vatandaşların muhalefet partilerine müzaharet
göstermeleri (karmakarışık bir sayı kalabalığı) yâni şuursuz bir kütle halinde
telâkki edilmeleri için kâfi sebep teşkil etmez. Vatandaş, vatandaştır. Ve bu mem
leketin üzerinde vatandaş haysiyetiyle yaşıyan insanlar (karmakarışık bir sayı kal
abalığı) şeklinde ifade etmek, o halka saygı göstermemek demektir. Biz demok
rasiyi biraz da bu gibi, halkı hor görenlerin rüyet tarzını değiştirmek için is
tiyoruz.
Anlaşmağa doğru mu?
Yazan: A. Şükrü

Esmer

7 Temmuz 1946 tarihli (Ulus) Ankara'dan:
Paristen gelen haberler, Dışişleri Bakanları arasındaki görüşmelerin, son gün
lerde daha iyi gelişmekte olduğunu anlatmaktadır. Paris görüşmelerinde beliren
en çetin anlaşmazlıklardan biri, İtalyan sömürgelerinin mukadderatı meselesi, bir
sene somaya bırakılmıştır. İkinci çetin anlaşmazlığı teşkil eden Tiryeste meselesi
üzerinde de bir uzlaşma zemini bulunduğu bildirilmektedir. Bunlardan başka,
İtalya ile Fransa arasındaki sınırın Fransa lehine değiştirilmesi, On iki Adanın
Yunanistana bırakılması, İtalyan donanmasının tahdidi gibi ikinci derecede ehem
miyetli meseleler üzerinde de anlaşmaya varıldığı anlaşılıyor.
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Birinci Paris Konferansının toplandığı gündenbiri Dörtleri meşgul eden Tiryeste meselesi, her iki tarafında kendi görüşünde ısrarı yüzünden görüşmeler bir
çıkmaz içine girmiş bulunuyordu. İngiltere ve Amerika, Tiryestenin İtalyada
bırakılması görüşünü müdafaa etti. Rusya ise, bu şehrin Yugoslavyaya veril
mesinde ısrar etti. İngiltere ve Amerika bu isteklerini ileri sürerken, Tiryestenin
İtalyan olduğuna işaret ediyorlar. Rusya ise, etrafının Hırvat olduğunu hatır
latıyordu.
Görüşmelerin çıkmaz içine girdiğini gören Fransız Dışişleri Bakanı, Tiryestede bir milletlerarası idarenin kurulmasını teklif etmiştir. Fransız teklifine göre,
Tiryesteye İtalyanın ve Yugoslavyanın, üzerinde mutabık kalacakları bir vali
tayin edilecektir. Eğer iki devlet bu noktada mutabık kalmazlarsa vali dört büyük
devlet tarafından tayin edilecektir. Bundan başka dört büyük devletle İtalyanın ve
Yugoslavyanın seçecekleri altı kişilik bir baro konseyi olacak ve Tiryeste ve o
bölgenin Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Konseyi tarafından garanti edilecektir.
Bu Fransız teklifi, ana hatları itibariyle büyükler tarafından kabul edilmiştir.
İngilterenin ve Amerikanın Tiryeste idaresini Birleşmiş Milletler Derneğine daha
sıkı olarak bağlamak istedikleri anlaşılmaktadır. Nihaî anlaşma şekli Yirmi Birler
Konferansında tespit edilecektir.
İtalyanın ve Yugoslavyanın bu formülü beğenmedikleri görülmektedir. Çün
kü İtalyanlar Tiryestenin kendilerinde kalmasında, Yugoslavlar da kendilerine
verilmesinde ısrar etmekte idiler. İtalya Başbakanı, yeni formül ile Yugoslav-İtalyan sınırlarının milliyet esasına göre çizilmesi yolundaki Londra Konferansı
kararı arasına bir tezat görmektedir. Yugoslav hükümeti de harp içindeki Yugos
lav fedakârlıklarının hiç göz önünde tutulmadığına işaret etmiştir. Yâni İtalya,
Tiryesteyi milliyet prensipleri namına, Yugoslavya ise harp ganimeti olarak
benimsemektedirler. Fakat her iki devletin de memnun kalmamış olması, bunun
bir uzlaşma formülü olduğuna en büyük delildir. Her halde bütün Orta Avrupanın
mahreci olan Tiryeste gibi bir büyük liman için milletlerarası bir idare sisteminin
elverişli olduğuna şüphe yoktur.
Ancak sömürgeler meselesinin tehiri ve Tiryeste meselesinin de bir halle bağ
lanmasıyla Dörtler arasındaki bütün anlaşmazlıkların ortadan kalktığı zannedilmemelidir.
Henüz Tuna meselesi etrafında bir anlaşmaya varılmamıştır. İngiltere ve
Amerika, Avrupanın en uzun nehri olan Tunanın eşit şartlar altında bütün mem
leketlere açılmasını istiyorlar. Rusya ise, bu havzadaki memleketlerin haklarını
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korumak bahanesiyle Tunayı kendi inhisarı altına almak niyetindedir. Yugoslav
ya, Bulgaristan ve Arnavutluğu da birleştirerek bir konfederasyon kurmak yolun
da girişilen teşebbüs de Moskovanın bu mıntıka hakkındaki politikasını aydınlat
maktadır. Bundan başka Pariste dokunulmamış olan Almanya meselesi vardır.
Sözün kısası Tiryeste meselesinde varıldığı bildirilen anlaşmaya rağmen, yarın
henüz uzaktadır.
Efkârı umumiye karşısında bir hesaplaşma...
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

7 Temmuz 1946 tarihli (Tanin) İstanbul'dan:
Okuyucularımın affını dilerim. Çünkü kendimden bahsetmek mecburiyetin
deyim. Dünkü Yeni Sabah, (Dün ne diyorlardı, bugün ne diyorlar?) başlığı altın
da yirmi üç sene evvelki yazılarımı bahis mevzuu ederek, Atatürk'ün nutkundan
bana ait bir fıkra almış ve beni mesleksizlikle itham etmek istemiştir. Otuz sekiz
senedenberi memleketin siyasî hayatına karışmış bir gazeteciyim. Otuz sekiz
senedenberi, fasılalarla İstanbul mebusuyum. Bu itibarla mesleğim, fikir ve
kanaatlerim, hayatım hakkında benden hesap istenebilir. Bunu otuz sekiz senelik
mücadele hayatımda bana müzaharet etmiş gıyabî dostlarıma, yahut muhalefet et
miş gıyabî muarızlarıma, kısaca, efkârı umumiyeye borçluyum. Bu zarurettir ki
hayatım ve mesleğim üzerinde biraz durmağa beni şevketti.
Evvelâ, bahis iyi anlaşılabilmek için, Yeni Sabah'm bana ait olan fıkrasını ay
nen nakledeceğim:
Ata merhum

bizzat

diyor

ki:

Biraz da Tanin gazetesine bakalım:
makalesinde...
ramı

Biz Halk

ve sözleri

Fırkasından

başkadır,

"Siyasî

hiç memnun

tuttuğu

yol

tahammürat"
değiliz...

başkadır.

Halk

unvanlı

Halk

baş

Fırkasının

Fırkasının

prog

demokratlığı

dudaklarındadır.
Tanin

başmuharriri

şu mütalâatta
Şekli
fayda

Bugün
leket

hükümeti
hura

hevesinden

etmez.

Asıl

ki,

tebdil

tarihinde

farkı

başka

icabeden

istisna

yazdığı

Irrî

görürüz.
hükümet

yalnız
nokta

edilirse,

Cumhuriyettir.

azdır.

idarei

bir kanun

hükümetin

edilmesi

ismi

bir mütegallibe

key femâyeşa

Fakat

Amerika

hepsinin

mutlakadan

çıkmış

müstebit,

Cumhuriyettir.

Mütteehidei

vardır

1840

bir başmakalede

de

bulunuyor:

hükümet

temin

4 Teşrinisani

Fakat

bir hükümdar

değiştirmek

ruhdur,

için

Amerikada

İşte bu kadar.
eder.

adını

yerine
Reisi

Bir hükümdarı

zorla

Cumhur
mutlak

bir

prensiplerdir.

da yirmi

buralarda

hiç

kadar

mem

Cumhuriyetin
Riyaseti
namını
gibi

Cum
taşıyan
keyif

ve

tanımaz.
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Mustafa Kemal: Nutuk, S. 631
Atatürk
tek

kelime

hakikati,

merhumun

ağzından

ve kaleminden

çıkan

ilâvesini

hadbilmezlik

sayar

sadece

umumî

efkâra

arz ile iktifa

ve

yukarıdaki
Atatürk'ün

satırlara
ortaya

biz

bir
attığı

eyleriz.

Yeni Sabahın mantıksızlığı burada başlıyor. Acaba Yeni Sabah, Nutuktan
naklettiği fıkramdaki fikir ve kanaatlerin mi aleyhindedir, yoksa şimdiki
yazılarımın mı? Görünüşe nazaran, benim bugün müdafaa ettiğim tezin aleyhin
de bulunması lâzım geliyor ve eski yazılarıma hak veriyor. Fakat böyle olunca,
ben 1340 tarihinde ancak Atatürke karşı haklı olabilirim. Atatürke karşı hür
metinden ve hadbilirliğinden bahseden gazete bu yazısında samimî olsa idi, tama
men benim lehimde olan bu hâtırayı bu kadar dirayetsiz surette tazelemezdi.
Yeni Sabahın (Dün) dediği şeyer tam 22 sene evvelki bir tarihtir. Madem ki
bu bahsi Yeni Sabah deşti, biz açıkça anlatalım.
Evet, Halk Partisi teşekkül ederken ve ettikten sonra ben onun aleyhinde
idim. Bu aleyhteki yazılarım yalnız Atatürkün nutkundaki küçük fıkraya mün
hasır değildir. 1925 tarihinde Çoruma nefyedildiğim güne kadar, Halk Fırkasının
programı, icraatı ve Başvekil İsmet Paşa aleyhinde muntazam ve şiddetli bir kam
panya yaptım. Tanin kolleksiyonlarını bulmak kolaydır. O zamana yetişmiş olan
lar bilirler ve yetişmeyenler de, hakikati öğrenmek için biraz araştırma zahmetine
katlanarak yazdıklarımı şimdi gözden geçirirlerse görürler ki, bütün muhalefetim
ve tenkitlerim Halk Partisinin kurduğu (Tek Parti) sistemine müteveccih idi.
Cumhuriyet inkılâbının bir diktatörlüğe müntehi olmasından korkuyor ve bunu
önlemek için vatanî vazifemi yapıyordum.
O zaman, yapayalnızdım. Matbuat aleyhimde idi. Hükümet aleyhimde idi.
Kalemimden başka bir silâhım, kanaat ve imanımdan başka bir yardımcım yoktu.
Benim 22 sene evvel müdafaa ettiğim hakikat, matbuat hürriyeti meydanının
bugünkü yalancı pehlivanlarına ancak şimdi malûm oldu. O tarihte tek parti sis
temini ve diktatörlüğün fenalığını, hürriyeti ve demokrasiyi benden daha fazla,
yahut hiç değilse benim kadar devamlı ve pervasız bir surette müdafaa etmiş bir
tek kalem sahibi, yahut her hangi bir vatandaş varsa lütfen gösterilsin. Bugün hiç
bir korku ve tehlike kalmadığı için, cesaret komedyası oynayan kahramanlar o
zaman benimle birlikte seslerini yükseltselerdi, yâni vatanî vazifelerini yapsalar
dı, tek parti sistemi ya hiç kurulmazdı, ya bu kadar sürekli olmazdı. Ben, idam
hükmünü bile kimseye danışmadan icra etmek salâhiyetini haiz İstiklâl Mah
kemesi huzurunda: "Böyle bir mahkemede hâkim olmaktansa mahkûm olmayı
tercih ederim." dediğim zamanlarda, bugünkü hürriyet kahramanlarının hepsi tek
parti sistemine dalkavuklukta birbirlerile müsabaka ediyorlardı. Süngülü jandar864
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malarla mahkemeye gidip geldiğim günlerde, beni tanıyanlar, benimle selâmlaş
mak zorunda kalmamak için, yollarını değiştiriyorlardı.
Nefyi ebed cezasiyle Çoruma gittim. Bugün bu kadar coşkun hürriyetçi, bu
kadar tam vatansever görünen beyler, acaba bana bir mektup yazıp da hatırımı
sordular mı? İstanbulda yalnız kalan çoluk çocuğumu bir ariyan oldu mu? Bana,
nasıl yaşıyorsun dediler mi? Bundan da vaz geçtim. Ufak bir sempatilerini bildir
diler ve beni manen teşci ve takviye ettiler mi? Hayır. Çünkü o günlerde riyakâr
lık, dalkavukluk, meskenet, daha kârlı idi. Bugün hürriyet severlik taslamanın
daha kârlı olması gibi!
Atatürk inkılâbının esaslarından hiç birine muhalif değildim. Hepsine bütün
kalbimle taraftardım İstanbulda birinci defa İstiklâl Mahkemesi karşısına çıktığım
vakit, mesleğimi soran reise: Cumhuriyetçi, Laîk ve Radikal kelimeleriyle
kanaatlerimi hülâsa etmiştim. Fakat bu prensiplerin tatbik yolu üzerinde tek par
ti sistemini en katî bir engel telâkki ettiğim içindir ki, Halk Partisine o kadar şid
det ve İsrarla muhalefet ediyordum. Bu muhalefette hiç bir şahsi düşmanlık eseri
yoktu. O kadar şiddetle hücum ettiğim Halk Partisinin şahsiyetleri hakkında
hakaret ve iftirayı tazammun edecek bir kelime bile yazmadım. Çünkü bence
muhalefet, yalnız vatan için en hayırlı gördüğüm fikir ve kanaatleri müdafaadan
ibarettir. Temiz imanları pis tabiyelerle bulaştırmaktan fena bir küçüklük olamaz.
Çorumdan döndükten sonra, İstanbulda İsmail Müştakla birlikte gümrük
komisyonculuğu yapmağa çalıştım. Elli yaşından sonra, beş para sermayesiz ve
bilgisiz, ticaret yapmağa kalkanların başına gelecek âkibet, bizde de kendisini
gösterdi. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık ve işimizi tasfiye ettik.
Geçinmek için bir iş aradım. Üniversitede serbest bir demokrasi kürsüsü is
tedim. Maarif Vekili, profesörlere verilen maaşın bana (lâyık) olmadığını esefle
beyan ederek mektubuma red cevabı verdi. Bir tüccar yanında kâtiplik, hattâ am
bar bekçiliği gibi bir vazife için bazı eski tanıdıklara müracaat ettim. Kızardılar,
(Aman efendim, haddimiz mi?) diye cevap verdiler. Hakları vardı. Çok sıkıcı bir
kâtip olacaktım. Yirmi sene evvel bir idadî mektebi müdürü olduğumu düşünürek
aynı vazifeye talip olmanın fazla bir iddia teşkil etmiyeceğine hükmettim. Bu da
semeresiz kaldı.
İşte böyle bir dakikada idi ki, benim halimden Şükrü Kaya vasıtasile haber
dar olan Başvekil İsmet Paşa, kendisine hiç müracaatım olmadığı halde, beni
Maadin ve Sanayi Bankası idare meclisi riyasetine tayin ettirdi.
Bir insandan bana karşı sönmez bir kin beklemem lâzım gelirse, o da İsmet
Paşa idi. Çünkü Halk Partisi ve hükümeti aleyhindeki bütün hücumlarımı, Baş
vekil sıfatiyle, hep ona tevcih etmiştim. Fakat İsmet Paşa yüksek çapta bir insan
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olduğunu ispat ediyor, kanaat üzerine müesses ve vatan menfaatine matuf bir
muhalefetin temizliğini takdir etmekle insafın en büyük numunesini veriyordu.
Ben bu yüksek jeste minnettar kalmakla beraber, siyasî fikirlerimi değiştirmiş
değildim.
Birinci Dil Kurultayı, fikrimin istiklâlini ve vicdani kanaatlerimi serbestçe
ifade için bana imkân verdi. Dil meselesinde düşündüklerimi açıkça ifade et
tiğimden dolayı, Atatürkün emrile Sanayi ve Maadin Bankasından atıldım. Bugün
dil inkılâbının aldığı şekle bu kadar itiraz eden beyefendiler acaba o gün nerede
idiler? Kim bana müzaheret etti? Kim benim adımı ağzına almak cesaretini gös
terdi? O gün, kürsüye çıkıp, üzerindeki profesörlük sıfatıma bile hürmet etmeden,
dalkavukluk eden bir adam, bugün Demokrat Partisinin hürriyet kahramanı Köp
rülü Fuat değil midir?
Soma, Kalemi Mahsus Müdürü vasıtasiyle istediğim bir mülakat teklifini
kabul etmek cesaretini gösteremiyen Başvekil, eski İttihat ve Terakki arkadaşım
Celâl Bayar değil midir?
Atatürk öldü. O'na matbuatta en çok ve en candan ben ağladım. Çünkü bu
fâni dünyadan ayrılmakla insanlara karşı borcunu ödüyor ve arkada yalnız iyi hiz
metler bırakıyordu. Ölüm karşısında her türlü şahsî infialler ve mücadeleler sükût
etmek icabederdi. Atatürk milletimizin yetiştirdiği en büyük inkılâpçı idi.
Ölümünden sonra, onu artık yalnız bu safhası altında görmek bir vatan vazifesi
idi. Bunu anlamayanların ve şahsî kin ve garezlerinin üstünde yükselmesini bilmiyenlerin vefatından sonra Atatürkün lehinde bulunduğumdan dolayı beni
seciyesizlikle itham ettiklerini işitmedim değil!
Nasıl ki bugün de, dün yere batırdığım Halk Partisinin müdafii olmakla itham
ediliyorum. Bunu yazan Yeni Sabahçı pekâlâ bilirki gazetesini çıkaracağı zaman
başmakale istemek üzere bana müracaat ettiğinde, dahilî siyasete dair hiç bir şey
yazmamak kararında olduğumu kendisine katî surette bildirmiştim. Çünkü (Tek
Parti) sistemi devam ediyordu ve bunun aleyhinde bulunmağa imkân yoktu. Ben
de aleyhinde bulunduğum bir idareyi meth için elime kalem alamazdım.
Cemaleddin Saraçoğlunun ısrarlarına rağmen, dahilî siyasete temas etmemek şar
tını muhafaza ettim ve o suretle Yeni Sabah gazetesine haricî işlere dair baş
makale yazmağa başladım.
Atatürk vefat etti. İsmet İnönü Cumhurreisi oldu. İlk adımda, memlekette bir
değişiklik, hürriyete doğru bir temayül, bir hafifleme ve müsahama havası esti:
İsmet Paşa, eski idare zamanında dağılmış kıymetli unsurları toplamak, muhalif
diye bir köşeye atılmış, kıymetlerinden istifade etmek politikasını getirdi. Birgün
Başvekil Celâl Bayarın telefonu üzerine, Ankaraya gittim. Celâl Bayar, İsmet
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Paşadan aldığı emir üzerine, beni de mebus yapmak istediklerini, vatan uğrunda
hep el birliğiyle çalışmanın hayırlı olacağını söyledi. Prensip itibariyle kabul et
tiğimi bildirerek Partiye alınmamaklığımı ve serbest mebus sıfatiyle bırakılmamı
rica ettim. H. Partisine girmek için ısrar eden ve idareye verilecek yeni ruhu bana
ihsan eden Celâl Bayar oldu. Kabul ettim ve Partiye girdim.
Filhakika, eski (Tek Parti) sistemi devam edecek olduktan sonra, Rauf Orbay,
Kâzım Karabekir, Refet Paşa, vesaire gibi tek parti sistemi aleyhinde kanaatlerini
belli etmiş zatlar hep bir araya toplanmakta bir mâna yoktu. İsmet İnönü, mem
lekette yeni bir ruh getiriyor ve inkılâbın ilân ettiği prensipleri fiile koymak is
tiyor ve bunu yaparken de vatan severiiklerine ve namuslarına emin olduğu zat
ların elbirliğine müracaat etmek kadirşinaslığını ve büyüklüğünü gösteriyordu.
Celâl Bayar istifasını verdiği vakit, memlekette hasıl olan umumî sevinç ve
heyecan hatırlardan çıktı mı? Atatürkün zamanında tek parti rejiminin en göze
batan timsali olan (Huzuru mûtad zevat) kliğinin gölgede bırakılması, bütün
memleketin haklı infialini uyandırmış olan eski İş Bankası saltanatına nihayet
verilmesi, âdeta 1324 de hürriyet ilânı kadar halkı memnun etmemiş midir? Bu İş
Bankası saltanatı asılsız bir şey mi idi? Yalnız Celâl Bayarın hissesine düşen 85
bin lira kadar bir tekaüdiye aidatını, bir çok dedikodular üzerine, Celâl Bayarın
Zonguldak Maden İşçilerine bağışladığını gazetelerde okuduğumu hatırlıyorum.
Bütün bunlar bugün unutuldu mu?
İsmet Paşanın demokrasiyi genişletmek ve tek partili rejimi terketmek azmi
Cumhurbaşkanlığından sonra ilk yapılan intihabatta maddî delillerle kendisini
belli etti. Bu hususta tereddüde imkân olamazdı. Fakat tehditleri hissedilen ve
biraz sonra da patlak veren İkinci Cihan Harbi, Türkiyede geniş demokrasi tasav
vurlarını arka plâna attı ve her şeyden evvel memleketin selâmetini düşünmek ve
memleketi harp felâketinden kurtarmak vazifesini hâkim kıldı.
Bu sırada ben, hiç tereddütsüz İngiliz dostluğu politikasını tuttum ve İngiltereyi bir İngiliz gazetesinden bile belki daha hararetli surette müdafaa ettim. Hal
buki Birinci Cihan Harbi sonunda İngilizler tarafından, hakaretler içinde, Maltaya
götürülmüş ve hapsedilmiştim. İngilizler yüzünden maddî ve manevî büyük
zararlara uğramıştım. Istırap ve sefalet çekmiştim ve Maltadan derin bir İngiliz
düşmanlığı ile dönmüştüm. Almanlardan şahsî hiç bir şikâyetim yoktu. Almanyanın ve Avusturyanın birinci rütbeden nişanlarını hâmilim. Hitlerin şahsî davet
lisi olarak 50 inci doğum yıldönümüne Berline gittim.
Eğer hissiyata, şahsî kin ve garaze tâbi olsaydım İngilizlere hücum edecek ve
Alman politikasını tutacaktım. Fakat görüyordum ki, vatanımın menfaati ve
selâmeti İngilizlerle dost ve müttefik olmaktadır. Emin idim ki, İngilterenin
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galebesi Türkiyenin kurtulmasını teşkil edecektir. İşte bu kanaat sevkiledir ki
kendi vatanımı müdafaa eder gibi İngiliz dâvasına sarıldım, en korkunç
dakikalarda bu sadakatten ayrılmadım ve sonuna kadar sebat ettim. Çünkü düs
turum şudur: Her şeyin üstünde vatan.
Haksız mı imişim? Fakat az mı iftiraya uğradım? En yakın dostlarımın bile
Tanini ellerinden attıklarını gördüm. Fakat ben fazla gazete satmak, etraftan
teveccüh ve iltifat toplamak için gazetecilik etmiyorum. Ben vatanımın iyiliğine
hizmet edeceğine inandığım görüşlerimi neşir ve müdafaa etmek için elimden
kalemi bırakmıyorum. İngiliz politikası bahsindeki mesleğime nasıl yalnız vatan
menfaati düşüncesi hâkim olduysa, Halk Partisi meselesinde de ayni his benim
kalemimi idare etmektedir.
Yeni Sabahta ben bu politikada devam ederken, şimdi meşhur hürriyet peh
livanlarından Saraçoğlu Cemaleddin bir aralık, ikinci sahifeye, ne olur ne olmaz,
Ali İhsan Sabis'in yazılarını basmağa başlamıştı.
Gazeteciliği bu tarzda anlamak da kabildir. Fakat benim yaptığım ve
yapacağım gazetecilik bu değildir.
İngilizlere karşı eski infial ve husumet hâtıralarını memleket menfaati namı
na nasıl ayaklar altına aldımsa, Halk Partisi meselesinde de vicdanımın emrine
itaat etmesini bildim.
Çünkü bugünkü Halk Partisi, dünkü Halk Partisi değildir. Dünkü Halk Par
tisinden beni ayıran şey inkılâp prensibi değil, bu prensiplerin fiile çıkmasına im
kân bırakmıyan tek parti sistemi idi. Halk Partisi bunu ortadan kaldırdıktan son
ra, benim ondan ayrı durmam için ne sebep kalır?
İşte İsmet Paşanın getirdiği ruh üzerine Halk Partisinin bu yeniliği ve değişik
liğidir ki beni ona bağlıyor ve onun müdafii yapıyor. Bugün müdafaa ettiğim
prensipler 1340 da Atatürk zamanındaki prensiplerime aykırı mıdır? Değişen ben
değilim, Partidir. Parti doğru yola geldikten soma onun ne kusuru kalır? Ve tek
rar ediyorum ki, bu hayırlı değişikliğin ve gelişmenin birinci kaynağı İsmet
İnönüdür. O düşünmeseydi, o istemeseydi, her zorluğu göze alarak sırf yüksek
vatan menfaati namına bu tehlikeli teşebbüsü azim ve iman ile eline almasaydı,
bugünkü hürriyet kahramanlarını daha çok zaman dizüstü yerlerde sürünürken
görecektik. Kuvvete karşı fikir ve kalem ile mücadele etmek cesaretini bu adam
lar ne zaman gösterdiler ki, şimdi ağız açabilecekler di? Bütün ömürlerinde ik
tidar mevkii karşısında perende atmaktan, dalkavukluk etmekten, korkakça sükût
etmekten başka bir şey yapmamış bu adamların arkasına mı takılacağız? Onlar,
kuvvet karşısında korkak ve miskin, fırsat düşünce kahraman, mutaarrız ve müf
teri olmaktan başka bir şey bilmezler.
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Diyorlar ki, ben mebusluğa kapılmışım da kanaatlerimi ve mesleğimi feda et
mişim. Bunu söyliyenlere işte açıkça meydan okuyorum. Bir prensipten fedakâr
lık yaptığımı göstersinler bana. Yeni Sabah, aradı, taradı. Bu işe o kadar beyinsiz
birini memur etmiş ki, Atatürkün en kudretli zamanında tek parti sistemi aleyhin
de karşısına dikilmiş olduğumu ispat eden bir vesikayı neşretti.
Halk Partisi bana bir mebusluk vermek lûtfunda bulundu. Eğer bir partinin
mebusu olmak, o partiye satılmak ise, bütün dünyanın parlâmentolarını kapa
malıdır. Mebus olmakla liyakatimin fevkinde bir makama mı erişmiş oldum? Bu
memlekette 450 mebus seçilirse, herhalde 450 ncisi ben olabilirim zannederim.
Şu halde, hangi nimet mukabilinde satılıyorum?
Bunu söyliyenlere bir noktadan hak veriyorum. Onların kendileri beş para
verenin üzerinde kalacak tıynette zelil mahlûklar oldukları, kanaat, iman, vatan
muhabbeti ne olduğunu bir an bile içlerinde duymadıkları içindir ki, başkalarını
da kendileri gibi düşünüyorlar.
Neye tama' edeceğim? Bu dünyada artık beni iğfal edebilecek hiç bir şeytan
kalmamıştır. Yaşım yetmişi geçmiştir, parayı ne yapayım? Beraber götüremem.
Kumar oynamıyorum? İçki içmem. Safahatim yok. Mevki hırsına gelince, Os
manlı İmparatorluğunda nezaretler reddettiğim zaman kırk yaşında yoktum. Mec
lisi Mebusan Reisliğini bile istemedim. Daima serbest gazeteci kalmayı tercih et
tim. Bundan sonra mı bir makama göz dikeceğim? Hayatta bir tek hırsıcahım ol
du: Vazifesini bilir bir vatandaş olmak.
Bugün işte bu vazifeyi yapıyorum. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisini mem
leketin kurtarıcısı ve kurtarıcı kuvveti olduğu içindir ki tutuyorum. Ve, diyorum
ki: Vatandaş evvelki gün seni haricî düşmanlardan kurtararak istiklâline sahip
kılan, dün harpten kurtaran, bugün hürriyet yolu üzerindeki engellerden kurtaran
Cumhuriyet Halk Partisini tut, dört el ile tut, reyini ona ver. Çünkü vatanın şim
diki halde inanılacak biricik kudreti odur.
İnandıramazlar...
Yazan: Haydar

Rüştü

Öktem

8 T e m m u z 1946 t a r i h l i ( A n a d o l u ) İ z n ı i r d e n :

Memlekette çeşitli sıkıntılar hüküm sürüyor. Bu, inkâr edilemez bir hakikat
tir. Fakat bu çeşitli sıkıntıları bir hamlede ortadan kaldırmak mümkündür, sözünü
söyliyenlere inanmanın zarar verici bir saflık olacağı da muhakkaktır.
Çeşitli sıkıntılar yalnız bizim memleketimizde acı tesirler yaratmış değildir.
Başka memleketler halkı milyonlarca evlâtlarını kaybetmek, evlerinin, bark869
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larının harabeleri üzerinde aç ve sefd suretile bu sıkıntıları çektiler, hâlâ da
çekiyorlar ve esefle söylüyoruz ki daha da çekeceklerdir. Bizim çektiğimiz sıkın
tılar uğradığımız ziyanlar, katlandığımız mahrumiyetler onlarınkinin yanında hiç
kalır. Esasen dünya yanar yıkılırken, biz her türlü dertlerden azade yaşıyamazdık.
Bunun aksini söyliyenler hakikati inkâr edenlerden başkaları olamaz ve bu kabil
sözlere inananlara da ancak acınır.
Unutamayız ki, harbin son senelerinde yurdumuz her tarafı kan ve ateşle çev
rilmiş bir ada haline gelmişti. Türkiyenin karadan, denizden bütün yolları kapan
mıştı. Yurttan bir habbe dışarıya çıkaramaz, satamaz olmuş, dışarıdan memlekete
bir zerre mal ve eşya sıkamaz ve bunlardan faydalanamaz bir durumda kalmıştık.
Harbe karıştırılmak için, sağdan soldan yapılan sıkıştırmaları da bu duruma ekler
sek halimizin ne kadar müşkül birsafhaya girmiş olduğu anlaşılır. Bütün bunlara
rağmen harbin sonunu burnumuz kanamadan, tüten bir ocağımız bile sönmeden
görmeğe muvaffak olduk. Bugün içinde bulunduğumuz ve düne kadar çektiğimiz
sıkıntılar, işte bu altı sene süren kanı ve ateşli harbin kaçınılmaz tesirlerinden
doğmuştur ki "bunları bir hamlede yok etmek mümkün değildir, aksini iddia
edenlere inanmak, aldanmaktan, aldatmaktan başka bir şey olamaz." diyoruz.
Hakikat bundan ibaret iken bu sıkıntıların muhaliflerimizin ellerinde bir ten
kit silâhı olarak kullanıldığını görmek cidden hazin oluyor. Düşünülmek, belirtil
mek istenmiyor ki, bu darlıklar, bu mahrumiyetler yalnız Saraçoğlu kabinesi
zamanında ortaya çıkmış değildir. Saraçoğlundan evvel hükümet başında baş
kaları da bulunmuşlardır. Bilhassa sayın Celâl Bayarın ikinci İktisat Vekâleti ve
Başvekâleti zamanlarında memleketin her çeşit işleri gülpembe bir manzara arzetmiyordu. İçinde bulunduğumuz o zamanki siyasî ve askeri ahvalin icabettirdiği bir çok idarî, iktisadî, malî tedbirler, onun iktidar mevkiinde çalıştığı zaman
ların mahsulüdür. Onu, aldığı bu tedbirlerden dolayı bugün tenkit eden de yoktur.
Fakat bu hal bütün gördüğümüz ve geçirdiğimiz sıkıntılı vaziyetlerin vebalini
bugünkü hükümete yükletmek için bir fırsat sayılmamalıdır. Böyle yapılsa - ki
esefle söylüyoruz; yapılıyor- milleti aldatmağa kalkışılmış oluyor. Halbuki bin bir
tecrübeden sonra anlaşılmıştır ki bu milletin sağduyusu yalan yanlış sözlerle
safiyetinden, hakikati sezişinden hiç bir şey kaybetmemiştir ve etmiyecektir de...
Keramet, mucize devirlerinden çok uzaklarda yaşıyoruz. Bir dua bir afsunla
veya tılsımlı bir değneğin hareketiyle bütün aksaklıkları ortadan kaldırmak müm
kün değildir. Bizden çok ileri milletler, devletler bu harpten galip çıktıkları halde
bile türlü sıkıntıları giderebilmiş değillerdir. Bunları birer birer anlatmağa lüzum
yok. Gazetelerin, radyoların her gün yayınladıkları haberler, dünya milletlerinin
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içinde çırpındıkları bitmez tükenmez ıstırapların ifadeleridir. Yine bu yayınlardan
ve olaylardan öğreniyoruz ki bütün dünya milletleri, dertlerini giderebilmek için
çok ciddî gayretler sarfediyorlar. İlimden, fenden, uzmanlardan, tecrübe görmüş
devlet adamlarından istifade yolunu tutuyorlar. Bu milletlerin iş ve devlet adam
ları kuru vaidlerle, boş lâflarla milletlerinin karşılarına çıkmıyorlar. Bu milletler
iktidar mevkiini kolayca şöhret edinmediği âdet haline getirenlere, sokak poli
tikacılığını bilgili ve dirayetli politikacılığa tercih edenlere vermiyorlar; hele böy
le hareket edenlere asla inanmıyorlar.
Sükûn tavsiye ediyoruz...
Yazan: Cihat

Baban

8 Temmuz 1946 tarihli (Tasvir) İstanbul'dan:

21 Temmuz imtihan günü yaklaşıyor. 22 Temmuz günü milletin iradesi an
laşılmış olacaktır. Önümüzdeki kısa zamanlar, sinir ve asabiyet günleridir. İktidar
mevkiindedirler ve iktidarda olanların civarında bulunanlarla, mevcutlarını ik
tidar renklerine basanlar, tekrar mevkilerini kazanıp kazanamıyacakları en
dişesiyle, muhalefette bulunanlar, bir an evvel iktidara ulaşmak gayretiyle, il, il
çe ve bucaklarda, yirmi seneden beri süregeldikleri eşraf hayatını kaybetmemek
endişesiyle veya artık, bu mevkide bulunanlarla yer değiştirmek maksadile,
mücadeleye atılanlar hep 21 Temmuz gününü bekliyorlar.
Herkes bir değildir. Sinirleri zayıf olanlar, kendilerine hâkim olamazlar. İnsan
dediğiniz mahlûk hotkâmdır. Menfaatlerine sıkı sıkı yapışır ve bu hodkâmlığın
tesiri altında kalara, menfaatinin emrettiği yoldan giderken, kendisine, faziletli in
san süsü verir. Gazetemize başvuran adaylara soruyorum:
"Basın hürriyetinin ve diğer hürriyetlerimizin aleyhinde çıkacak kanunlara
rey verecek misiniz?"
Hepsi, bilaistisna "Hayır, hâşâ!" diyorlar. Fakat evvelce dolu dizgin muhale
fet ettikten sonra, bir kolayını bulup Meclise girenlerin birdenbire nasıl fikir
değiştirdiklerini bildiğimiz için, yeni tatbikata intirazen bu vaatlere pek kulak as
mıyorum.
Biz şahsan, iktidarın şu veya bu parti eline geçmesile meşgul değiliz. İs
tiyoruz ki, vatandaş, sandığa reyini attıktan sonra, o reyin yerine gittiğini göz
leriyle görerek memleketteki hürriyet ve demokrasi havasına tatbikatla da inan
sın!.. Bir çok kimseler muhaliflerin yeni doktrinlerle ortaya çıkmaması olduk
larını söylüyorlar. Bunun mesuliyeti muhaliflerde değil, rubu asırlık son idare sis-
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temimizdedir. Doktrin bugünkü çorak siyaset tarlasında çıkamaz. Şimdilik
muvafık ve muhaliflerin müşterek vazifeleri, ana haklarımızın dokunulmazlığını
ispat etmeğe müteveccih olacaktır. Bir kerre vatandaş bütün endişelerden sıyrıl
masını, profesör beslediği fikirlerinden dolayı haini vatan telâkki edileceğinden,
tacir yanlışlıkla ağır bir vergiye çarpılacağından, gazeteci mahkûm olacağından
her hangi bir gün bir kanunun makabline teşmil edilerek, ortaya yeni suçlar çık
mayacağından emin olsun; o zaman fikir daha geniş bir saha bulacak, inkişaf ede
cek ve siyaset tarlası daha verimli olacaktır. Bu takdirde mevcut muvafık ve
muhalifler de istihale ederek kendilerini birer doktrine bağlamak mecburiyetini
hissedeceklerdir.
Her şeyi birden istemiyelim. Cumhuriyet nesli, daha iş başına geçmedi. Son
yirmi beş senelik hayatımız, yeni nesli âmme hizmetinden, hususî işlere ve dev
let memurluğuna doğru sürükledi. Eskiler, dünün siyaset geleneklerinden ken
dilerini kurtaramadılar, yeniler tecrübe sahibi olamadılar. Yalnız şu var ki, ortada
bu kusurlarımız mevcut diye ellerimizi kollarımızı bağlayacak değiliz eksiklik
lerimizi yenmeğe çalışacağız. Bunu da karşılıklı bir müsamaha havası içinde
yapacağız!.
Vatandaşlara sükûn tavsiye ediyoruz. Kime, hangi partiye rey vereceklerini
artık kararlaştırmış bulunuyorlar. Mümkün mertebe karşılıklı tazyiklere maruz
kalmamanın çaresi, kendi vicdan ve düşünceleriyle hareket etmektir. Birisi sizi
zorluyor mu? Mukabele etmeyiniz! Biri sizi tehdit mi ediyor, aldırmayınız!..
Sandık başında kavga çıkarmak istiyenler bulunacaktır. İdarecilerden sizi taz
yik edecekler görülecektir. Bunlar hakkında sükûnetle zabıt tutunuz! Biliyorum
bu zaptın faydası pek yok, çünkü idare âmirleri hakkındaki bu zabıtlar üzerinde
karar verecek makam, idare heyetleridir. Bu heyetlerden süratli iş çıkarmak müm
kün olmadığı gibi, memurlardan mürekkep olan bu kaza mercilerinin ekseriyetle
men'i muhakame kararı verecekleri malûmdur; böyle bir iş için seçim bittikten
ve işin alevi söndükten sonra, Şûrayı Devlette uğraşamayacağınız da meydan
dadır. Vazıı kanun acele ile bu işi ihmal etmiş ve seçimlere fesat karıştıran
memurlar hakkındaki takibatın mahkemeler tarafından yapılması hususunda âkit
kalmıştır. Bu noksanlar herhalde bir dahaki seçimlerde düzelecektir.
Biz şu veya bu parti dâvasında değiliz. Demokrasinin gerçekleşmesi dâvasındayız. Böyle olunca elbet Meclise muhaliflerin de katılmasını can ve gönülden ar
zu ediyoruz ve bu harekete mâni olanların keyfî hareketlerine set çekmek is
tiyoruz.
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Mücadele kanun dairesinde yapılmalıdır. Sizi tahrik etmek istiyenler çıkacak
tır. Hattâ bir hâdise vukua getirmek için onları kuranlar da bulunacaktır. Hattâ,
hattâ, Demokrat gibi gözüken Halkçıların, Halkçı gibi gözüken Demokratların,
halkın hürriyetlerini zedelemek için bazı teşebbüslere girişmeleri de mümkündür.
Bir komünist, aldığı bir kaç kuruşla Demokrat Parti saflarına karışarak (yaşasın
Stalin) diye bağırabilir!.. Bütün bunlar olur. Siz kötülükleri önlemek için, tek bir
ilâca maliksiniz. O da soğuk kanlılığınızdır. Memleketiniz hesabına, şahsî ve mil
lî hürriyetiniz namına sinirlerinize mağlûp olmamak, intizamı ve nizamı boz
mamak, kanunlara karşı gelmemek mecburiyetindesiniz!..
Döğüş yok! Söğme yok!.. Hücuma maruz kalırsanız, mukabele etmek yok!..
Silâh taşımak yok!.. Hattâ içip nâra atmak yok!.. Yalnız bildirdiğinizden ve
kararınızdan şaşmamak! Cesur olmak, metin olmak, tesir altında kalmamak,
korkmamak ve istediğiniz adaylara rey vermek var. Seçimlerde Türk milletinin
muvaffak olmasını istiyorsanız birbirinize metanet ve sükûn tavsiye ediniz.

Hâdiseler ve hakikatler...
Yazan: Necmeddin

Sadak

9 T e m m u z 1 9 4 6 tarihli ( A k ş a m ) İ s t a n b u l ' d a n :

Memleket işlerini bilmiyen son zamanlarda olup bitenlerden habersiz bir
adam Türkiyeye gelerek gazetelere göz gezdirse, ilk varacağı hüküm şudur:
Türkiyede koyu bir istibdad idaresi vardı. Millet zülüm altında inliyordu.
Nihayet bazı hürriyetsever insanlar bu hâle dayanamadılar, isyan bayrağını aç
tılar, büyük bir ayaklanma neticesi rejim devrildi, bu geçmiş rejimin kötülükleri
sayı la sayı la bitirilemiyor...
Hâdise ve hakikat bu mudur?
Meseleleri serinkanlılıkla düşünmek politikada muhalefet için de, muvafakat
için de, olgunluğun ilk şartıdır. Herhangi bir hırsa, heyecana kapılarak kararmış
gözle etrafa bakmak, bilhassa buhranlı dönemeçlerde, hem partilerin hem milletin
zararına olur.
Memlekette bir rejim mi devrildi, kötü olduğu bazılarınca boyuna iddia edilen
bir idare şekli zorla mı yıkıldı?
C. Halk Partisi ve onun Şefi, geçen yazdan beri Cumhuriyet ve Demokrasi
müesseselerinde ileriye doğru bazı değişiklikler yapılması lüzumuna inandılar,
Parti kongresi bu değişikliklere karar verdi. Halk Partisi Hükümeti bu kararlara
uygun kanunları Meclise kendi getirdi. Çoğunluğu Halk Partisinde olan Millet
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Meclisi bu kanunları kabul etti ve bu suretle, daha geniş bir hürriyete daha olgun
bir demokrasi hayatına imkân hazırlandı. Hâdise budur. Bundan dolayı da Halk
Partisine tariz etmek haklı olmaz sanırız.
Halk Partisi tek partili ve az çok mahdut hürriyetli sayılan idare şeklini daha
önce neden değiştirmedi, başka partilerin kurulmasına çok zaman evvel niçin im
kân vermedi, hülâsa bugün yaptıklarını vaktiyle neden yapmadı? Göze çarpan
bazı ağır ithamların sebebi ancak bu olabilir.
Fakat işi mugalataya ve demagojiye boğulmadan insafla düşünerek sorsak:
Bugünkü, daha doğrusu geçen yıldan beri başlayan ilerleyişi, Halk Partisinin tek
başına memleketi idare ettiği yirmi üç yıldan hangisinde başarması beklenirdi?
Yahut, bu geçmiş yıllar içinde rejim memlekete ne zaman zararlı olmuştur?
Atatürk'ün yüksek otoriteli idare devrinin Türkiyenin Altın Çağı olduğunda
şüphe eden bulunmaz, sanırız. Bu kurtuluş ve kuruluş devrinde memlekette geniş
ve ileri bir Demokrasi hüküm sürmekle beraber Türkiye ve Türk milleti, tarihinin
en şerefli inkılâplarını yaratmıştır. Bugünkü muhaliflerden hiç birinin, C. Halk
Partisinin o devrindeki eserlerini tenkit etmediğine samimiyetle inanıyoruz. Nasıl
başka türlü olsun ki muhalif parti lideri bu işlerin içinde, soma da başında bulun
makla bihakkın iftihar ediyor. Gene nasıl başka türlü olabilir ki C. H. Partisine
şiddetle çatanlar partinin bütün mazisi olan Atatürk devrini ellerinde bir hasret
bayrağı gibi kullanıyorlar.
Millet Büyük Önderini kaybettikten bir yıl soma Cihan Harbi çıktı. Bu ileri
Demokrasi hareketine o büyük yangın içinde girişilmesi gerektiğini iddia edecek
tek akıllı insan çıkamıyacağı gibi, o korkunç badirede memleketin o günkü rejim
le kötü idare edilip felâkete sürüklendiğini söylemeğe dili varacak insaflı bir
vatandaş bulunamaz.
Harp 1945 mayısında bitti. C. Halk Partisi Şefi İsmet İnönü'de 1945 yılı 19 Mayıs
Gençlik Bayramında söylediği nutukta daha ileri bir Demokrasi hareketi için ilk
işareti verdi.
Hakikatler de bunlardır.
Bunları hatırlatmaktan maksadımız, C. Halk Partisine sataşmak için bugün
giriştiğimiz yeni gelişme yolunu ve geçmiş yılları ele almanın haksızlık ve insaf
sızlık olacağını belirtmektir.
C. Halk Partisinin ve Hükümetlerinin kusurları, eksikleri, başarısızlıkları yok
mudur? Göze çarpan hücumları haklı gösterecek konu bu ise, cevabı çok basittir :
Dünyanın hiç bir medenî memleketinde, tarihin hiç bir devrinde her şeyi yoluna
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koyup herkesi hoşnut edebilmiş bir idare şekli ve bir hükümet olagelmemiştir.
Her yerde ve her devirde hükümetlere verilen imtihan numarası, tam değildir, an
cak ortalamadır.
Eğer C. Halk Partisi ve Hükümeti kendinden tam memnun olsaydı ve gidişi
ni memleketin tam iyiliğine yeter bulsaydı, daha iyi iş görmek, daha çok çalışmak
için kendi karşısında bir kontrol partisinin çıkması lüzumuna bizzat inanır, millet
kontrolünü daha tesirli hale sokacak değişikliklere bizzat başvurur muydu?
C. Halk Partisi ve onun yüksek Şefi, memleket idaresinin özlenir şekle gir
mesine daha çok imkân vermek içindir ki kontrolün başlıca şartı olan karşı par
tilerin doğmasını, söz ve yazı hürriyetinin genişlemesini candan dilediler ve düne
kadar Partinin ve rejimin başlıca şahsiyetlerinden olan Celâl Bayarın bir karşı
parti kurmasını sevinçle selâmladılar.
Hâdise ve hakikatler böyle olunca, memlekette karşılıklı partiler arasında,
hattâ düne kadar birlikte çalışıp aynı mesuliyetlere iştirak etmiş insanlar arasında
neden samimî bir işbirliği heyecanı doğmayıp da zehirli bir çatışma havası es
tiğine akıl erdirmek mümkün olmuyor. Bu günkü hareket bir zorluk ve zorbalık,
bir kavga döğüş mahsulü bir durum olsaydı, karşılıklı kin ve münaferetleri an
lamak kolaydı. Fakat giriştiğimiz yeni hayat, memleket ve milletin hayırına,
düşünülerek ve istenerek, bile bile alınmış tedbirlerin neticesidir. Böyle olunca,
beklenen şey, itidal ve tesamüh duyguları, hürmet ve sevgi içinde işe koyulmak
tı. Bahusus karşı karşıya geçen partiler arasında, insanları birbirine düşman et
meğe yetecek prensip farkları da yoktur.
Memleketin bugünkü manzarası içerde vatansever, hırs, kin, menfaat gütmiyen vatandaşlara, dışarda dostlara hüzün vericidir. Yalnız düşmanlar seviniyor.
Yeni partilerin ve muhalefetin vazifesi, geçmişten değil, gelecekten kuvvet al
maya çalışarak - çünkü geçmişin hataları varsa mesuliyet onlara da aynen aittir tarizlere ve hücumlara girişmemek, mücadeleyi sadece politik ve ekonomik pren
sipler üzerine teksif etmektir. Mücadeleyi kazanmağa çalışmak, seçimde muvaf
fak olmaya gayret etmek partilerin en başta gelen haklarıdır. Fakat silâhları iyi
seçerek küçüklüğe düşmemek şartile...
Demokrat Parti seçimlerde başarı gösterip yeni Meclise seçkin bir zümre ile
gelirse, en çok sevineceklerden biri olacağız. Bütün Halk Partisinin böyle düşün
düğüne eminiz. Çünkü aksi takdirde o kadar özlenen münakaşa ve kontrol sis
temi, bu uğurda verilen kararlar hoşa gidecek dört yıl daha beklemek zorunda
kalacağız. Bu bakımdan da Demokrat Partinin iyi çalışmasını, iyi hareket et
mesini can ve gönülden temenni ediyoruz.
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Çoğunluk ve Hükümet Partisi olmak bakımından C. Halk Partisinin de bugün
ve yarın, seçimlerde ve Mecliste kendine düşen vazifeleri, haklan derecesinde üs
tün gördüğüne şüphe yoktur. Millet iradesinin tam tecellisi, seçimlerin en dürüst
ve serbest şekilde yapılması C. Halk Partisi için en büyük iftihar, en güzel zevk
olacaktır. Büyük Şef İnönü'nün, bu sahada kongrede söylediği sözler boşuna
değildir.
Ancak bu şartlar altında, yâni hâdise ve hakikatler tahrif edilmiyerek her an
göz önünde tutularak partilerin aynı vatana hizmet emelile kardeşçe ve prensipler
etrafında mücadeleye girişmeleri bu millete hayırlı olur. Bugünkü kötü hava
devam eder, gitgide artarsa, şahsiyat, kin ve nefret fikirlerin ve prensiplerin yeri
ni tutmağa başlarsa, yarından endişe etmekte haklı oluruz. Dostlarımız şimdiden
samimî kaygılanıyorlar.
Giriştiğimiz hareket vatan ve millet için zarurîdir. Bu devrimi mutlaka geçirmeyiliz. Fakat en az zararlı şekilde geçirmeliyiz. Bu buhran geçidinde gazetelere
düşen vazife, her şeyden fazladır ve gazetecilerin tarihe karşı mesuliyetleri her
kesten fazla olacaktır. Gazeteler, bir müddet için olsun, millet efkârını teskin veya
tahrik etmekte en birinci vasıtadırlar. Bu vazifeyi görürken gazetelerin vatan
davasını her şeyden üstün tutmaları tabiîdir. Bunun içindir ki, hürriyet hakkından,
millî kontrol adına diledikleri gibi istifade eden gazetelerin bugünkü müstesna,
ağır mesuliyetlerini düşünerek çirkin ve ağır sözlerden çekinmeleri, onların da
münakaşa ve mücadeleyi fikir ve prensipler etrafında teksif etmeleri beklenir.
Hangi partiden, hangi kanatten olurlarsa olsunlar bütün gazeteci arkadaşlara
havadis neşretmekte ve yazı yazmakta, vatan ve Demokrasi lehine böyle bir işbir
liği teklif ederiz.

Seçime girerken...
Yazan : A. Şükrü

Esmer

9 Temmuz 1946 tarihli (Ulus) Ankara'dan :
Seçim günü yaklaştıkça, dünyanın dikkat ve alâkası Türkiye üzerinde toplan
maktadır. İkinci Dünya Harbinden sonra, aşağı yukarı her Avrupa memleketinde
seçim yapılmıştır. Fakat memleketimizde bu ayın yirmi birinci günü yapılacak
olan seçimin başka memleketlerdeki seçimlerden ayrı bir hususiliği vardır : İngil
tere müstesna olmak üzere, bütün Avrupa memleketleri harp içinde ya Mihverin
istilâsına uğramış ve kurtarılmıştır. Yahut da Mihverin yanında harbe katılarak
yenilmiş ve rejimleri yıkılmıştır. Bu itibarla geçmiş aylar zarfında Avrupa mem
leketlerinde yapılan seçimler, rejim kurma mahiyetini alan hareketler olmuştur.
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Halk Partisine dayanan cumhuriyet hükümetleri tarafından İkinci Dünya Har
bi esnasında takibedilen isabetli dış politika, memleketimizi harp sahnesi olmak
tan korumuş ve Atatürk zamanında kurulmuş olan rejimde istikrar sağlamıştır.
Başka memleketlerde olduğu gibi, bizde seçim, bir rejim kurma mânasını tazammun etmemekte, normal siyasî hayatımızın bir hâdisesini teşkil etmektedir.
Cumhuriyet devrinde ve hele İkinci Dünya Harbi içinde takibettiğimiz doğru,
dürüst politika neticesinde Türkiyenin milletlerarası itibarı çok yükselmiştir,
denilebilir ki Türkiye, tarihin hiç bir devrinde, milletlerarası hayatta bu derece
şerefli bir mevki işgal etmemiştir.
Türk vatanı, harbin felâketlerinden masun kalmıştır. Harp içinde tecavüze uğ
ramamış, kurtarılma beklememiştir. Türk milleti, kendi mukadderatının tam ve
kayıtsız şartsız hâkimidir. İç ve dış politikasına istediği istikameti vermekte ser
besttir. Yabancılara borcu yoktur. Muhtaç memleketlere yardım sağlıyacak bir
vaziyettedir. Birleşmiş Milletlerin üyesidir. Yakın Şarkın kuvvetli bir barış ve is
tikrar unsurudur. Dünyanın en kudretli devletlerinden biri olup harpten zaferle
çıkmış olan Britanya İmparatorluğunun müttefikidir. Birleşik Amerikanın yakın
dostudur. Her devlet, böyle bir vazifeyi sağlamayı bir gaye bilir.
İşte Halk Partisi, Türk milletinin önüne, seçim günü, böyle parlak başarı ile
çıkacaktır. Demokrasi hayatında seçim, bir takım vaatlerin ileri sürülmesine
vesile olan bir hâdisedir. Halk Partisi istikbal hakkında vaatlerden ziyade, geçmiş
teki büyük başarılarına dayanarak milletten güven istiyecektir.
Gittikçe soysuzlaşmakta olan muhalefet, seçim mücadelesi içinde çoğu
belediye vazifesine ait olan bir takım şikâyetleri ileri sürmüş ve bunları mücadele
mevzuu olarak parmağına dolamıştır. İkinci Dünya Harbine katılmayan Türkiye,
bütün dünyaya şamil olan bu badirenin iktisadî tesirlerinden masun kalamazdı.
Bu tesirlerin şümul ve mahiyeti üzerinde durmak uzun sürer. Esasen bunlar her
kesçe bilinen meseleleridir. İkinci Dünya Harbi içinde, bir defa Moskovayı, iki
defa Londrayı üç defa Amerikayı ziyaret etmiş bir adam sıfatiyle, sayın hemşerilerime şunu temin etmek isterim ki, bu seyahatlerden her geri dönüşümde
memleketimizin hayat şartlarını, diğer memleketleri kıyaslandıramıyacak dere
cede iyi buldum ve büyük rahatlık hissettim. Bu bugün de böyledir.
Seçim, dünyanın nazarında Türk milleti için bir imtihan vesilesi olacaktır.
Seçim mücadelemizi bütün dünya uzaktan seyretmektedir. Demokrat memleket
ler, demokrasinin milletlerarası hayattaki teamülüne uyarak, bu mücadelede şu
veya bu tarafı tutmak ister gibi bir vaziyet almaktan çekinmektedirler. Moskova
radyosu ve basını böyle bir yol takibetmiyor ve seçim üzerine tesir yapmıya
çalışıyor. Bu hareket hakkında hüküm verirken de Moskovanın bu politikayı yal877
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nız memleketimiz hakkında değil, her memleket hakkında takibettiğini hatırlat
mak yerinde olur. Fakat Türk milleti, ne içerideki muhalefetin sunî propagan
dasına, ne de dışarıdan gelen ikrah verici seslere kulak asmıyarak kendi şuurunun
işaret ettiği yoldan yürüyecektir. Uzun tarihin tecrübeleri içinde yuğrulmuş olan
büyük millete yakışan yol budur.
Başbakanın açık ve aydınlık nutku...
Yazan: Asım

Us

10 Temmuz 1946 tarihli (Vakit) İstanbul'dan:
Başbakan Şükrü Saraçoğlu, genel seçim nutkunu söyledi. Bu nutuk Cumhuriyet
Halk Partisinin icratını hülâsa eden bir bilançoda hem Partinin ana siyaseti gösteril
miş hem de bu siyasetin tatbikinden elde edilen neticeler izah edilmiştir; Bu bilan
çoda her şey açıktır; üstü örtülü, kapalı hiç bir noktası yoktur; ifadeler riyazi bir
kesinliği haizdir. Ayın yirmi birinci günü sandık başına gidecek olan oy sahipleri
radyoda dinlenen bu sözleri gelip geçici bir propaganda nutku olarak dinlemelidir:
bu sözlerin ifade ettiği hakikatler üzerine tam bir fikir edinebilmek için gazetelerde
neşredilecek metinleri de aynca dikkatle okumalı ve her madde üzerinde aynca
zihin yormalıdır. Tâ ki muhalif propagandaların zihinlerde uyandırdığı şüphe ve
tereddüt sislerin dağılsın; hakikat güneşinin aydınlığı içinde salim bir kanaat ile oy
verilebilsin. Saracoğlunun sözleri vicdanlarının sesleriyle değil, fakat kalblerinin
karanlık ihtiraslarile hareket eden ve en açık hakikatlere bile gözlerini ve kulaklarını
kapayan muhaliflerin vaziyetlerinde hiçbir değişiklik yapmayacağına eminiz. Fakat
bu muhalifler içinde şahsî bir kin ve ihtirasla hareket etmiyenleri mutlaka düşün
dürecektir. Vergi olarak milletten alınmış olan paralarla Türk milletinin emniyet ve
selâmetile beraber bugüne kadar vücuda gelmiş olan eserleri gözönüne getirerek,
Türkiye Cumhuriyetinin bugünkü muhteşem varlıklariyle evvelki halini mukayese
edecektir ve ondan sonra kararını verecektir ve mutlaka bu karar Cumhuriyet Halk
Partisi İdaresinin lehine olacaktır.
Halk tabakaları içinde en kesif olan kitle hiç şüphesiz vicdanlarının seslerini
dinliyen vatansever insanlardır ve bu insanların pek çoğu bu memlekette mutlak
saltanat devrinden başka bir de Meşrutiyet devri geçirmişlerdir. Bu devirlerin
hepsinde milletten vergi olarak alınan paraların nerelere ve nasıl sarfedildiğini
görmüşlerdir. Bu devirlerde yalnız milletten vergi olarak alınan paralar hesapsız,
kitapsız sarfedilmekle kalmamış, yabancı memleketlerden en ağır faizlerle
yapılan bir çok istikrazlar da milletin hürriyetine yüklenmiştir. Bugün başımızda
Cumhur Başkanımız olan İsmet İnönü'nün Lozan sulh konferansında uğradığı en
büyük zorluklar, geçmiş idarelerin bu memlekete bıraktığı borç yüklerinin ve bu
borçlar yüzünden ağırlaşan kapitülâsyonların tasfiyesi meselesi olmuştur.
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Lozan Konferansında Türk milletinin istiklâli kurtarıldı. Kapitülâsyonlar kal
dırıldı. Fakat Düyunu Umumiye meselesi gene askıda kaldı. Bu meselenin tam
tasfiyesi İkinci Dünya Harbinin patladığı günlere kadar devam etmiştir. Düyunu
Umumiye belâsını Türk milletinin başından kaldırmış olan İsmet İnönü ile Şükrü
Saraçoğlu'dur.
Düyunu Umumiye kaldırılmamış olsaydı, bugün Türk milletinin, Türkiye
Cumhuriyetinin hali ne olurdu? Bu hususta kısa bir fikir vermek için dünya mese
lesinin ne olduğunu bir kerre hatırlayalım: Alacaklılar İmparatorluk devrinin Tür
kiye hesabına ayrılan borçların altın ile ödenmesini istiyorlardı. O zaman İstanbul
piyasasında meselâ yüz liralık Düyunu Umumiye tahvili kâğıt para ile 150-160
liraya alınıp satılıyordu. Bu hesaba göre 100 liralık Düyunu Umumiye tahvil
lerine verilecek faizin miktarı 160 liranın getireceği faizden yâni yüzde 4 hesabiy
le nihayet 7, 7.5 kâğıt liradan fazla olmamak lâzım geliyordu. Halbuki faizler al
tınla ödenmek icabederse 100 lira için 4 altın lira verilecekti. Lozanda yapılan,
1928 anlaşmasında kabul edilen anlaşma hesapları tatbik edilmiş olsaydı bugün
Düyunu Umumiye borçları gene devam edip gidecekti ve en aşağı senede 3,5 mil
yon altın lira taksit ödenecekti. Bugün piyasada bir altın lira en aşağı 30 kâğıt lira
demek olduğuna göre, her sene devlet bütçesinden yabancı alacaklılara verilecek
faizin miktarı 100 milyon liradan fazla bir yekûn tutacaktı.
Düyunu Umumiye melesesinin tasfiye edilmesi demek, Türk milletinin eski
mukavelelere göre bugün, hattâ her sene ödemesi lâzım gelen yüz milyonlarca
liralardan kurtarılmış olması demektir.
Türk milleti bu kadar ağır malî yük altında kalmış olsaydı, Cumhuriyet dev
rinde herhangi bir imar hareketini gerçekleştirmiye imkân bulunabilir miydi?
Meselâ sulhtan sonra yabancı şirketlerin elindeki demiryolları satın alınabilir
miydi? Türk sermayesi ve Türk emeği ve Türk bilgisiyle yeni demiryolları yapıla
bilir miydi?
Şükrü Saraçoğlu bugün memleketimizde işler bir halde olan demiryollarının
uzunluğu 7,500 kilometreyi bulduğunu söylüyor. Bir kilometre demiryolu bugün
130- 140 bin liradan aşağıya çıkmaz. Bir kilometrelik demiryolunun en aşağı kıy
meti 100 bin lira farzedilse, mevcut demiryollarımız 750 milyon lira kıymetinde
muazzam bir servet demek değil midir?
İşte Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti on beş, yirmi senelik bir devre içinde
ve İsmet İnönünün yüksek idaresi altında Türk milletini yalnız soyguncu bankalar
elinden kurtarmakla kalmamış, soygunculardan kurtardığı paralarla memlekette
böyle imar eserleri vücuda getirmiştir. Demiryolları sadece bir misaldir. Mem
leketin her tarafını süsliyen fabrikalar da bu şekilde vücut bulmuştur. Yer altı ser879
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vetleri işletilmiştir. En aşağı yirmi milyon altın liralık bir yekûn tutan bir altın
stoku, bugün devlet hazinesinde durmaktadır. İsraftan, suistimallerden bahseden
insafsız müfterileri değil, fakat vicdanı vatandaşlara kanaat vermek için yalnız bu
başarıları göstermek kâfi değil mi?

Seçim mücadelesinde tutulacak yol...
Yazan : Necmeddin

Sadak

10 Temmuz 1946 tarihli (Akşam) İstanbul'dan:
Memleketin yeni girdiği siyasî mücadele hayatında karşılıklı partiler ve
gazetelerce tutulması gereken fikir ve prensipler ölçüşmesi yolunda ilk güzel ör
neği Şükrü Saraçoğlu verdi. Radyoda, evvelki akşam seçim nutkunu söyliyen
Başbakan, C. Halk Partisinin ve Hükümetlerinin, Osmanlı İmparatorluğu çökün
tüleri üzerine kurulan yeni Türkiyede neler yaptıklarını, hangi işleri başardıklarını
anlattı. Bilhassa kendisinin harbin ilk yıllarında Başbakanlığı kabul ettikten son
ra ne gibi korkutucu güçlükler ve buhranlarla karşılaştığını hatırlattı.
Yirmi üç yılda bu memlekette yapılan işlerin çok büyük olduğunu kabul etmiyen bir Türk vatandaşı değil, dost veya düşman bir yabancı bile yoktur.
Saraçoğlu bunları kısaca tekrarlıyor. Fakat bütün nutkunda bu eserleri - Partisi
veya şahsı adına - ne benimseme vardır, ne de bu eserlerden dolayı övünmeğe
rastlanıyor. Bütün bu işler ve eserler Türk milletinin malıdır.
Şükrü Saracoğlunun seçim mücadelesi nutkunda hoşa giden diğer bir vasıf,
partisi ve hükümeti adına halka hitabederken dedikodulara ve şahsiyata hiç tenez
zül etmemesi, günlerdir, aylardır, partisi ve hükümeti adına uğradığı türlü hücum
lara cevaplar vermek, karşı saldırışlara geçmek gibi kavga usullerine asla giriş
memiş olmasıdır. Saraçoğlu sadece, partisinin ve hükümetlerinin memleketi idare
ettiklerini, uzun yıllar içinde neler yaptıklarını halka anlatmakla iktifa ediyor,
(yalnız vicdanlardan gelen oyları istiyoruz) diye sözlerini bitiriyor.
Boyuna hücuma uğrayan, her gün yerli yersiz tenkid edilen bir devlet adamı,
bilhassa bir Başbakan için bu yolu tutabilmek, seçim mücadelesinde halkın kar
şısına menfi tariz yığınlariyle değil, müspet icraat bilânçosiyle çıkmak çok güç iş
tir, bugünkü gürültülü, sinirli hava içinde büyük olgunluk eseridir. O derecede ki
rejime ve idareye en ağır kelimelerle hergün çatmaktan müstesna zevk duyan
Emin Yalman bile: "Müspet meselelerden ve hükümetin icraatından bahseden bu
nutku iktidar mevkiindeki hükümetin seçim devresinde tarafın, bilhassa
gazetelerinin mücadele tarzına ilk ciddî örnek" saymak tesamuhunu gösteriyor.
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Bu örnek boşa gitmemelidir. Karşı tarafın, bilhassa gazetelerinin mücadele ve
münakaşalarında da basit ve sathî duyguları gıcıklıyan umumî çalakalem hücum
ların yerini, Yalmanın "vakarlı ruh" diye vasıflandırdığı bu nutkun tarzı tut
malıdır. C. Halk Partisi henüz tam ve mükemmel hale gelmiş değildir. Onun
hükümetleri türlü ahval ve şartlar altında memleketin ve halkın bütün dileklerini,
ihtiyaçlarını yerine getirmiş olmaktan uzak sayılabilir. Yapılması beklenen şeyler
daha çok olabilir. Halkın bazı sahalarda ıstırabının derin olduğunu ne Parti, ne
Meclis, ne Hükümet hiç bir an inkâr etmiş değillerdir. Hangi memlekette, hangi
devirde halk efkârının noksansız kemal derecesine eriştiğini kabul edeceğini par
ti ve hükümetler görülmüştür ki Türkiye gibi yeniden kurulan bir ülke böyle bir
ihtimale henüz kavuşmak imkânını bulmuş olsun Halk Partisinin kendi isteğiyle
giriştiği bu yeni ilerleyiş hareketinde, bizzat kendi kendisini daha iyiye götürmek
azmi de büyük yer tutar.
Fakat bir memleket idaresi hakkında hüküm verirken en yanlış hareket, mil
letin refahı ve terakkisi ölçüsünü mücerret olarak ele almaktır. Acıların ve yoksuzlukların hududu olmadığı gibi refah ve saadetin de sınırı yoktur. Her şey nisbîdir. Bilhassa memleket işleri, her zaman insan kudretine bağlı olmayan şartların
ve unsurların tesiri altındadır. Bunun içindir ki bir idare ve rejim hakkında verile
cek hükümler bir kısım insanların mücerret anlaşıylarına, dilek ve isteklerine göre
verilmez, mukayeselerden çıkarılır. Türkiyenin durumu hakkında bir fikir edin
mek için bu durum tam hoşumuza gider, isteğimize uygun olup olmadığını düşün
mek boştur. Doğru ve insaflı bir hükme varmak için memleketimizi, aynı
medeniyet ve servet derecesindeki milletlerin aynı devirdeki durumlariyle
mukayese etmek ilim görüşüne uygun tek yoldur. Böyle bir mukayesenin de
bugün Türkiye lehinde çıkacağı inkâr kabul etmez bir hakikattir. Bu hükme var
mak için biraz memleket dışına çıkmak etrafı görmek ve dost, düşman yabancıları
dinlemek kâfidir.
C. Halk Partisi ve Hükümetleri herşeyi yaptılar, her işi başardılar mı? Bunu
iddia etmek için insanın çok iptidaî, her türlü ilerleme fikrinden yoksun olması
lâzımdır.
Yapılanları daha iyi yapmak, yapılmıyanları yaptırmak içindir ki Cumhuriyet
Kanunlarında, seçim usullerinde millî kontrolü daha tesirli kılacak büyük değişik
liklere Halk Partisi lüzum gördü.
Bu değişikliğin verdiği geniş haklardan beklenen netice, millet işlerinin karşı
partilerce konrolü, hükümet icraatının şuurlu, bilgili tenkididir. Her halde, iki
tarafın birbirine girmesi, işlerin şahsiyata ve görültüye boğulması değildir. Bu
gibi usullerle hiç bir milletin ileri gittiği görülmüş değildir.
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Türk milleti, iradesini tam belli etmek için ilk defa imkân elde etmiştir. Tek
dereceli seçim, hem millet için, hem partiler için güç fakat şerefli bir imtihan
olacaktır. Saraçoğlunun dediği gibi yalnız vicdanlardan gelecek oylarla, hangi
parti kazanırsa kazansın, bu ilk tecrübenin, mazisi engin, olgun bir millete yaraşır
şekilde cereyan etmesi şarttır. Dünya bize bakıyor. Türkiyenin yalnız iç hayatın
daki düzenlik değil, dışardaki kudret ve itibarı, düşmanların cesaret veya ümitsiz
liği girişilen imtihana bağlıdır.
Muvaffak olmak için tutulacak yolu Saraçoğlu gösterdi: Demagojiden, ulu or
ta hücum ve tarizlerden, dedikodulardan kaçınarak, münakaşa ve mücadeleyi fikir
sahasına getirmek ve şahsiyat etrafında değil, prensipler üzerinde dürüst ve ser
best bir seçime hazırlanmak, soma da hür ve dürüst insanlar gibi, bu seçimlerin
neticesine, yâni tecelli edecek millet iradesine, medenî memleketlerde olduğu
gibi gürültüsüz boyun eğmek.
Geçirilecek üç nazik devre...
Yazan : Necmeddin

Sadak

12 Temmuz 1946 tarihli (Akşam) İstanbul'dan:
Karşılıklı partilerin hayatında üç ehemmiyetli devre vardır: Seçimden önce,
seçimler, seçimden soma...
Demokrasi hayatında yaşı ilerlemiş milletler ve partiler için bu devreler, her
zaman az çok sarsıntılı olmakla beraber, tehlikeli değildir. Genç Demokrasilerde
ise, bir bünyenin sayılı hastalıklarına benzer, bunları tehlikesizce atlatmak gerektir.
Seçimden önceki hazırlık devresi partiler bakımından, yeni doğan çocukların
diş çıkarma ateşini andırır. Bu propaganda devresinde bilhassa aburcubura çok
dikkat etmek lâzımdır. Çünkü en fazla bu ilk nazik devrede kayıp verilir.
Hiç bir parti karşı tarafın hoşuna gidecek şekilde seçim propagandası yapmaz.
Siyasî hayatta bu derece nezaket beklemek boştur. Her parti bilhassa yeni doğan
ve kendine ilk adımda yer yapmak istiyen partiler kendileri için en iyi şeyleri söy
lerler, en güzel adaklarda bulunurlar, karşı tarafı da elden geldiği kadar batırmıya
çalışırlar. Hele karşıdaki parti uzun ve şerefli bir maziye sahip, büyük inkılâplar
başarmış, memlekette kuvvetle yerleşmiş bir kurul olursa propaganda o nisbette
aşırı çeşitlere girer. Bu, her yerde, her zaman böyle olagelmiştir. Bu hakikati
kabul etmek, politikada objektif görüşün ve olgunluğun ilk şartıdır.
Parti propagandasının bir sınırı yok mudur?
Vardır, fakat bu hududu ne karşı partiler, ne de hükümetler sezer. Bu sınır çer
ce vel iyen iki meşru o partinin ahlâk ve dürüstlük vasfı ile milletin akıl ve inan
seviyesidir.
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Meselâ bir parti çıkar, seçim propagandası olarak bir saltanat ve istibdat reji
mini yıkmak istediğini ilân eder. Edebilir ve buna karışmaya kimsenin hakkı yok
tur. Verilecek hüküm, memleketin bir kaç yıllık, bir kaç aylık tarihini bilmesi, kar
şısına çıkan türlü insanları tanıması gereken millete aittir. Eğer Fransada son
seçimlerde Radikal Parti "Vatanı biz kurtardık" propagandasını yapsaydı, yahut
Sosyalistler: "Krallığı biz devireceğiz!" deselerdi, tarihini iyi bilen Fransız mil
letine karşı ancak gülünç olurlar, bir oy dahi alamazlardı.
Gene başka bir parti "lâik" programla ortaya çıkar, propagandasına, meselâ
dini âlet ederse, özü sözüne uymadığı için güvensizlikle karşılanması icabeder.
Bütün bunlar, politikaya da hâkim olması gereken en basit ahlâk kaideleridir. Ah
lâkın asgarîsi mevcut olmadıkça, cemiyet hayatı gibi politika gelişmesi de ken
diliğinden imkansızlaşır.
Bir yeni siyasî parti tasarlayalım ki köy köy dolaşarak, iş başına geçtiği tak
dirde vatandaşlardan hiç vergi almıyacağını, yahut hayatı birdenbire ucuz
latacağını, fıkarayı zengin edeceğini ilân ediyor. Böyle bir propagandaya engel
olmak, karşı koymak ne kimsenin hakkıdır, ne de lüzumludur. Bunların cevabı
ancak, dinliyenlerin gülmesi olabilir. Daha başka bir parti çıksa da, önüne üfürük
çüleri büyücüleri, sihirbazları takarak halkı avlamağa çıksa, en beyhude hareket
böyle bir propagandayi önlemiye çalışmak olur. Eğer milletin seviyesi henüz bun
lara aldanacak iptidaî derecede ise partiler, seçimler, tek değil, çift yollu seçim
bile zaten fazladır. Propagandanın bu safdilâne şekillerine karşı da silâh, yalnız
halkın seviyesi olabilir.
Giriştiğimiz geniş Demokrasi hayatı bu ilk devrededir. Bunun bir hastalık
şeklini almaması, partilerin, seçim hazırlığı ve propaganda konusu bakımından
iyi ahlâk, düzgün ve müspet fikir dışına çıkmalarına bağlıdır. Bu ilk devre çok
naziktir. Sözü aşağıya düşürmemeğe dikkat etmelidir. Çünkü tecrübeler gös
teriyor ki, partileri yaşama ve yerleşme kudretleri veya zaafları hep bu ilk devrede
belli olmaktadır.
Bu ilk devre tehlikesizce geçerse, ikinci safha, yâni seçimler gelir. Bu devre,
genç, yaşlı, bütün partiler için bir imtihandır. Her ciddî imtihan gibi, bunda da hile
ve desise suç teşkil eder. Hükümet partisi bakımından olgunluğun alâmeti bütün
kuvvet ve vasıtalarını seçimlerin serbestlik ve doğruluğuna kullanmaktadır. Kar
şı partiye doğmak imkanını veren, onun lüzumuna, hattâ zaruretine inanan bizzat
hükümet partisi olduğu için seçimlerin en tabiî neticesidir. Hükümet partisinin öz
lediği durum, ilk defa yapılan bu tek dereceli, yâni doğrudan doğruya millet
iradesi imtihanından şerefli bir numara ile çıkarak karşısında gene bir kısım mil
lî iradenin tecellisi demek olan gözleri acele bir iktidar hırsı ile kararmamış, temiz
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bir kontrol ve muhalefet partisi görmektir. Hükümet partisinin böyle hareket et
mesine hiç sebep yoktur. Aksi takdirde, kendi isteğiyle verdiği kararları inkâr et
miş taptaze millî iradeyi bütün kudret ve nüfuzu ile temsil etmek fırsatını kaçır
mış olur. Partinin başında ve hükümette böyle yanlış yola gidecek insanlar bulun
saydı bu tecrübeye zaten girişilmezdi.
Fakat ilk imtihanı kaybetmek, yahut olgun numara alamamak bir şerefsizlik
veya kudretsizlik değildir. Yeni hayata giren partiler için en lüzumlu seciye, sebat
etmek, ümitsizliğe düşmemek, fütur getirmemektir. Partiler, milletler gibi uzun
ömürlü varlıklardır. Bu seciyede olmayan ve ilk sınıf imtihanında diplomaya göz
diken insanlar ömürleri boyunca cahil kalırlar.
Üçüncü devreye atlama, partiler için büyük bir hayatiyet, ümit verici bir
kabiliyet işaretidir. Fakat seçim sonrası da ilk önceki devirlerden daha az sarsın
tılı değildir. Buna da çok dikkat etmeliyiz.
İmtihanı kaybedenler, yahut az numara ile kazananlar - eğer olgun ve kanaat
li değilseler - mutlaka vesileler yaratırlar, haksızlık olduğunu, işe fesat karıştığını
ileri sürerler. Bu kötü huydan şimdiden vazgeçtiğimizi ilan ederek millî iradenin
tecellisi şekline boyun eğmeyi herkes kabul etmelidir. Yoksa, Demokrasi var
lığının körpe bünyesine nifak hastalığının korkunç mikroplarını aşılamış oluruz.
Vazifemiz bununla da bitmiş olmuyor. Demokrasi çocuğunu büyütmek cid
den güç, zahmetli bir iştir. Bıkmamak, usanmamak lâzımdır.
Meclis safhası ki, artık devam eder, ayrı bir ihtimam ister. Partilerin, çokluğu
azlığı ne olursa olsun, karşılıklı bir sevgi ve saygı havası içinde, millet menfaat
lerini parti menfaatlerine feda etmeden işgörmeleri pek kolay değildir. Çok par
tili memleketlerden ders alarak hareket etmeli. Gürültü ve kavga içinde milleti,
Demokrasi denilen zarurî, fakat nazik mahlûktan bıktırmak bir memleketin, bu
devrede, başına gelecek en ağır felâkettir.
Demokrasi ve partiler hayatını böyle anlıyoruz. Başka türlü anlıyanlar var mı,
bilmiyoruz. Manzaraya bakılınca bazı anlayışlara şaşmamak, acı duymamak bir
memleketin, bu devrede, iyi niyetli insanların elele vermeleri güçlükleri yen
meğe, tehlikeleri atlatmağa yeter sanırız.
Açık ve samimî bir konuşma...
Yazan : Necmeddin

Sadak

13 Temmuz 1946 tarihli (Akşam) İstanbul'dan:
Memlekette ciddî muhalefet partisine yer ve imkân bırakan kararlardan,
kanunlarda yapılan değişikliklerden soma anarşiyi andıran bir mücadele havası
esiyor. Hiç gürültüsüz, dedikodusuz bir demokrasi ancak, bu hayata kendi sosyal
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gelişimi neticesinde varmış, bu uğurda devrimler ve denemeler geçirmiş millet
lere öz bir kurul olduğu için, tek dereceli seçime ve birden fazla partili politika
hayatına ilk giren bir memlekete çok sessiz fikir ve meslek münakaşaları bek
lemedik safdillik olurdu.
Fakat, fazla heyecana, fazla sinirliliğe kapılmak başka, çok verimli olması
beklenen yeni bir ilerleyiş hareketini başlangıçta suya düşürecek, güzel bir ideali
geciktirecek derecede şiddete girişmek büsbütün başka şeydir.
Seçimler etrafında türlü yerlerden çeşitli kaynaklardan gelen haberleri ve bazı
yazıları okudukça bu tahriklerin ve tarizlerin partilere mi, memlekete mi faydası
dokunacağını anlamaktan insan âciz kalıyor.
Ne yapmak istiyoruz? Halk Partisi ne istiyor? Demokrat Parti neyi bekliyor?
Bizim bildiğimize ve anladığımıza göre, Halk Partisi bazı kanunlarda değişik
likler yaparak geniş bir basın hürriyeti temin etti ve başka partilerin doğmasına
imkân hazırladı. Bu kararlan veren rejime bazıları vesayet ve istibdat idaresi
diyorlar. Demokrat Parti "Artık yeter, söz milletindir" gibi yaftalar asıyor. Artık
yeter olan idare şekli, vesayet ve istibdat vasıfları C. Halk Partisinin ve Türkiye
Cumhuriyeti rejiminin, bugüne kadar baştan başa geçmiş tarihine mi aittir? Bu
sert ve acı tarizlerin 1923'den Atatürkün elemli kaybına kadar geçen devreye ait
olması kabul edilemez, çünkü Demokrat Parti ve onun gazeteleri Atatürk devrini
demokrasi ve hürriyet bahsinde örnek alarak hürmetle anmakta kusur etmiyorlar.
Türkiyenin bu en parlak devrini kendisine şerefli tarih yapmakta C. Halk Partisi
de muhaliflerde mutabık olunca, geriye tariz ve tenkit vesilesi olarak İsmet
İnönü'nün Cumhur Başkanlığı devresi kalıyor. Bu vesayet ve istibdat idaresi hep
1938'den bugüne kadar mıdır?
Halk Partisinin saltanat idaresi, Demokrat Partinin (Artık yeter!) dediği ve
milletin haklarından mahrum kaldığı bu acıklı devre, hep İkinci Cihan Harbinin
altı, yedi yılına mı rastlıyor? Demek ki bu korkunç harp yıllarında bütün dünya
milletleri, bilhassa Avrupa ve Balkan memleketleri içinde en kötü idare edileni,
en koyu vesayet ve istibdat altında felâketlere sürükleneni biz olduk? Bunun suçu
da, bu devrede memleketi idare etmiş olan Halk Partisine aittir.
İnsaf... Harp devresi içinde Türkiyeyi en koyu düşmanlar bile takdir ettiler.
Harp 1945'te bitti ve Halk Partisi Şefi İsmet İnönü, aynı yıl söylediği nutukta
daha geniş bir demokrasiye girmek lüzumundan bahsetti. Bütün bugünkü hareket
bu kararın neticesidir. Onun için, en sert tariz üslûbunun kendisine şiar edinmiş bir
yazarın şu cümlesini en küçük mantık ve insafa uygun bulmuyoruz: "C. Halk Par
tisi dürüst, cömert, asîl, içtihada saygılı bir tavırla iptitadan ortaya çıksaydı ve şu
hatalarım var, mürakabesizliğin neticesidir, yeni bir yol tutacağım, milletin irade
sine tâbi olacağım, deseydi, iktidar mevkiini çok kolaylıkla muhafaza ederdi..."
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İptidadan, yâni ne zaman? Halk Partisinin tuttuğu yol, aynen bu değil midir?
Memlekette ayaklanma oldu vatan ve hürriyetseverler dağa çıktılar da zorla
muhalefet zorla hürriyet mi oldu? Halk Partisi ve onun yüksek Şefi kusurları gör
düler, ciddi bir murakabe zaruretini anladılar, belki çok zaman önce anladılar ve
harp bitince bu harekete bizzat karar verdiler. Geniş basın hürriyeti, muhtelif par
tiler doğması imkânları Halk Partisi kongresinin kararları neticesi değil midir? Bu
kararlar da bir kontrol zaruretini, millî iradenin daha tam tecellisi lüzumunu kabul
etmekten doğmuştur. Eğer C. Halk Partisi ve onun Şefi, rejimin ve idarenin her
kusurdan münezzeh, ideal bir şekil olduğuna inansalardı, bu değişikliklerle lüzum
görmezlerdi. Buna lüzum gördükten ve karar verdikten sonra yeni sistemin ger
çekleşip gelişmesine, başlangıçta niçin engel olsunlar?
C. Halk Partisi ve onun aziz Şefi bu şekilde daha iyi bir Millet Meclisi seçile
ceğine, daha iyi hükümetler kurulacağına, işlerin daha iyi yürüyeceğine inandığı
için bu tarihî adımı attı.
Demokrat Partiye gelince, bu partiyi kuranların, Halk Partisine ve Şefine
hâkim olan en temiz, vatansever duygularla hareket ettiklerine kimsenin şüphesi
yoktur. Bir muhalif kontrol partisi kurmak gibi güç işi, ağır mesuliyeti yüklenmek
azmini gösteren Celâl Bayar, yurda hizmet etmekten başka emel beslememiştir.
Başka türlü nasıl olurdu ki, kendisi de son yıllara kadar C. Halk Partisinin Ban
kacısı, Vekili, Başvekili idi. Bundan dolayıdır ki kurucusu ve Lideri bulunduğu
Demokrat Partinin (Artık yeter), (Parti saltanatını yıkacağız) gibi propagan
dalarını cidden anlıyamıyoruz. O derece anlamıyoruz ki Celâl Bayarın Demokrat
Parti lideri olduğunu bilmiyen bir insan sanki eskiden kalma bu çeşit yaftaların
doğrudan doğruya kendisine hitabettiğine sahip olabilir.
Bu, neden böyle oldu?
Celâl Bayarın muhalefet partisi kurmaktaki asîl emellerini biliyoruz. Ken
disini bizden fazla samimiyetle alkışlayan olmadı. Hâlâ da en candan dileğimiz
bu güç, fakat tarihî vazifeyi başarmasıdır. Fakat, açık ve samimî olmak için şah
siyattan şiddetli bir tiksinti duymakla beraber söylemek isteriz ki, Halk Partisin
den, değerli emeklerle en dürüst şekilde ve kutlu bir vazife uğruna ayrılan Celâl
Bayarın yanına Halk partisinden en güzel inkılâp kanunları neticesi maddi men
faatleri haleldar olduğu için kırılıp ayrılanlar da geldiler. Bu ilk zaaf âmili idi. İş
bununla da kalmadı. Kendisile birlikte yirmi üç yıl gibi uzun bir zaman mem
leketi tek başına idare etmiş bir Partiye karşı birikmesi pektabiî olan gayri mem
nunlar, ıstırap ve yoksulluk çekenler, türlü sahalarda Halk Partisile teker teker
karşı karşıya kalanlar, tecanüssüz bütün bir kalabalık - bizde her defasında görül
düğü gibi - o tarafa katıldı. Demokrat Partinin prensiplerini bilerek benimsemek
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şöyle dursun, programını bir kerre okumamış olanlar, partiye yazıldı. Öyle ki şim
di Celâl Bayarın peşinde İş Bankası İktisat Vekilliği, Başvekillik zamanlarında
Celâl Bayarın en şiddetli muarızı bulunmuş olanlar belki çoğunluğu teşkil eder.
Bunu da tabiî görelim, çünkü bu kitlenin, Demokrat Parti idealistlerinden değil,
Halk Partisini ve hükümetlerini haklı haksız beğenmiyenlerden teşekkül etmesi
de C. Halk Partisinin zaafıdır.
Bütün bunlara rağmen Demokrat Partinin, kuruluşu ilk aylarında ve ilk seçim
de hemen iktidar mevkiini değil, Mecliste esaslı bir muhalefeti gözlemesi ve bu
hedefe çalışması, kendisi için en kuvvetli başarı âmili olur, böyle bir hareket par
tinin kendi kendisini bularak mütecanis bir hale gelmesile ve Meclisteki şuuru
kontrol vazifesile memlekette kısa zamanda büyük sevgi ve güven kazandırırdı.
Eğer yanılmıyorsak - yanılmış olmamızı dileriz - tutulan yol bu değildir.
Demokrat Parti, bir yaşına girmeden iktidar hırsına kapıldı. Bunun imkânsız
lığını anlamadı. Bütün yaygaralar bu imkânsızı mümkün kılmak ihtirasından
kopuyor. Boşuna telâş.
Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin Demokrat Partiye yerini vermek maksadiyle seçimlere girişmediğini farzedelim. Bu yeni partinin ne bir Meclis kura
cak sayıda adayı, ne bir hükümet teşkiline yeter, adı güven verecek adamı var.
Geçmişi olan ve tanınan tek tük isimler bile parti dışında aranıyor. Bize öyle
geliyor ki - eğer gene yanılmıyorsak - Demokrat Partinin bu acele ve toptan
emelleri bugünkü kötü havayı yaratmağa çok hizmet etmiştir. Eğer Demokrat
Parti, Celâl Bayarın ilkin beslediği ideale ve bugünkü kendi yetkisine göre
hareket ederek, iktidarı somadan gerçekleşecek bir gaye bilseydi ve kuvvetli bir
muhalefet partisi vazifesine razı olsaydı bütün bu kin ve münaferetler yer bulmaz,
bu kadar dedikodulu çekişme doğmazdı sanırız.
Seçimlerde çokluğu elde etmek gayreti, edememek hiddetidir ki milleti ikiye
ayırmak tehlikesini sezdiren bu hüzünlü manzaraya sebeboluyor. Şimdiden
seçimlerde cebir ve şiddet kullanıldığı vesilesini muhalifler elinde devamlı bir
silâh olarak hazırlatıyor.
Kuvvetli bir muhalefet partisini memleket için ve bizzat C. Halk Partisinin
kuvvetlenmesi için ilk şart sayanlardan biriyiz. Bu bakımdan düşüncelerimizi
açık yazmak cesaretini bulduk. Eğer karşı tarafta da bizim gibi düşünen insanlar
olursa, derin bir ferah duyacağız. Karşılıklı iki partinin seçimlerin serbest ve
dürüst olması için elbirliğiyle - sonradan itiraz götürmez - tedbirler bulmalarını
da gönülden dileriz. Çünkü, seçimlere fesat karıştığı iddiası her memlekette zayıf
tarafın daima kullandığı bayat silâhtır. Hiç bir yerde hedefe varamaz.
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21 Temmuzda T ü r k Gençliği...
Yazan : İbrahim

Özkan

14 Temmuz 1946 tarihli (Anadolu) İzmir'den:
21 Temmuzun eşiğinde Türk Gençliğinin feyizli ve sağlam bir bütün teşkil
eden güven verici manzarası, bize bundan evvelki Türk gençliği nesillerini hatır
latıyor. Bundan çeyrek asır önce, bundan yarım asır önce ve daha gerilere doğru
her çeyrek asrın çerçevesi içinde, sıra sıra solgun veya mustarip, mazlum veya
dalgın, fakat daima cesur ve şerefli siluetler halinde, babalarımızın ve büyük
babalarımızın gençlikleri gözlerimizin önüne geliyor.
Eski gençlik nesillerimiz, İmparatorluk ihtişamının yaldızlı paravanası arkasın
da sürüp giden hüsran, gadir ve bakımsızlık faciasının figüranları olarak, çocukla
olgun yaş arasında dümdüz ve bomboş bir rüya halinde yaşamışlardır. Köyde,
kasabada, şehirde, her yerde Türk genci kendisinin ve toprağının imkânlarından
habersiz, peşin hükümlerin ve bunların çatık kaşlı temsilcileri olan Tuğranın ve
sarığın zebun bir oyuncağı olmuştur. Tanrı ile aralarında padişahın gölgesi, toprak
la aralarında ağanın tapusu, ilimle aralarında skolâstiğin siyah perdesi vardı.
Dünya ölçüsünde büyük meselelere gebe olan yirminci asrın başında da Türk
gençliği için dünya meseleleri, henüz keşfedilmemiş kıtalar halindedir. Okur
yazar nisbeti yüzde beşi bile bulmayan bu gençlik, 1908 ihtilâlini sevinçli fakat
kamaşmış gözlerle karşıladı. Her sınıf vatandaş çocuklarını ve vatanını ve vatanın
her köşesini müsavi bir aydınlıkla sarıp kavramıyan bir maarif, memleket için as
la birleştirici ve kaynaştırıcı rol oynıyamayacağından, 1908, Türkiyede yekpare
bir gençlik bulamadı. Bu, üzerinde durulacak bir noktadır. Anlaşmak ve bağdaş
mak için sadece ayni dili konuşmak yetmez. Dil aynı meselelerin ve dâvaların
çözülmesi ateşini taşımak, ayni hedeflerin hasretini çekmek, aynı düşmanlara kar
şı kin duymak da şarttı.
1908 Türkiye'nin genç milyonları içinde Türkiyenin yer yüzündeki ve yir
minci asırdaki mevkiini ve durumunu tam mânasiyle kavrıyabilenler ancak bin
lerle ifade edilecek bir sayıda idi. Fakat gene 1908'de, yekpare bir gençlik yarat
mak için gereken malzemenin hazır bulunduğunu da söylemek lâzımdır. Bu mal
zeme içinde bilhassa şunlar vardı :
1 - Zincirleme savaşların neticesi olan silâh arkadaşlığı,
2 - Müşterek iktisadi bunalma,
Nihayet Birinci Cihan Harbinin ve mütarekenin cehennemi potasında en müt
hiş şartlarla kıvamını bulan (Uyanık Türk Gençliği ruhu) Cumhuriyet rejimi için888
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de kendi ideali olan hüviyetine kavuştu. Ve ancak C. Halk Partisi prensiplerinin
millî ihtiyaçlardan mülhem olan teyidi iledir ki, maarif, Türk Gençliği için mem
leket bütünlüğünün benimsenmesinde en başta gelen unsur sayıldı.
Bugünün mesut Türk gençliği tek dereceli seçimi yaşıyacak olan ilk Türk
gençliği nesli olarak, ayrıca bahtiyarlık ve iftihar duyuyor, Fakat, tek dereceli
seçim önünde bu neslin bütün duygularını sadece (bahtiyarlık ve iftihar)
kelimeleriyle anlatmak, bu nesli hâdiselerin kabuğunda kalan sathî bir nesil say
mak demektir.
Alkışçısını da, ıslıkçısmı da ancak para ile veya müphem vadeli ve muzlim
bir takım vaat spekülâsyonlariyle temin eden teşekküllerin propagandaları, Türk
gençliği için sadece nefretli, ibretle seyredilecek bir manzara olacaktır.
İki insanın dostluğu bile her şeyden evvel, karşılıklı bir anlayış havası içinde
yaşamış olan bir maziye dayandığı gibi, bir siyasî teşekkül de milletin karşısına
elbette ki mazisiyle çıkar.
C. Halk Partisi, çeyrek asırlık mazisi Türk milleti için on yedinci asırdan yir
minci aşıra cesaretle dayanmış sağlam bir merdivendir. Maziye değer vermemek;
Mazisi olmayanların veya mazisi bulanık olanların harcıdır.
Türk gençliği, 21 temmuzda seçim sandığının başına - muhteris propagan
daların aksi sadasını vermeğe değil - Cumhuriyet rejiminin aydınlığı ile uyanan
vicdanının öz sesini duyurmağa koşacaktır.
Gerçekler karşısında...
Yazan : A. Şükrü

Esmer

14 T e m m u z 1946 t a r i h l i ( U l u s ) A n k a r a ' d a n :

Seçim günü yaklaştıkça muhalif gazeteler, Cumhuriyet rejiminden normal
gelişmesinde varmış olduğumuz merhaleye (istibdat) devrinden (hürriyet) dev
rine geçişi ifade eden derin ve şümullü bir devrim mâna ve mahiyetini vermeğe
çalışmaktadırlar. Hattâ Adana'da çıkan bir gazete, bunu Fransız İnkılâbına ben
zetmiş, bu gazeteye göre, son kanunların Büyük Millet Meclisinden geçmezden
önceki devir, On altıncı Lui'nin idaresi, ondan sonraki devirde Fransız İnkılâbını
takibeden günleri imiş. Bu gülünç iddialar, Demokrat Parti tarafından basılan bir
seçim afişinde de aşağı yukarı benimsenmiş bulunuyor. Gazetelerde resmi çıkan
bu afişte şu sözler vardır: (Yeter: Artık söz milletindir.)
Başbakan Şükrü Saraçoğlu, geçen gün radyoda söylediği nutukla bu çeşit
demagojinin üstüne soğuk su dökmüş ve gerçekleri milletin gözü önüne koymuş889
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tur. Çığırtkanlığın gürültüsü içinde yükselen bu vakarlı sesten ve rakamlara
dayanan sözlerden anlıyoruz ki, Türkiyemiz, geçmiş yıllar içinde maddî ve kültür
alanında en çok ilerlemiş olan bir memlekettir. Kıyaslanmada, nispetler muhafaza
edilmek şartiyle, hiç bir memleket bu kadar kısa bir zamanda bu derece ileri git
miş değildir. Siyasî iktisadî, içtimaî ve kültür hayatımızın hangi safhası alınırsa
alınsın, orada büyük bir gelişmenin kaydedilmiş olduğu görülür. Fabrikaların
takati yirmi beş misli artmıştır. Kömür istihsali bir milyon tona yaklaşmışken dört
milyon tona yaklaşmıştır. Bu artışın bir milyon tondan fazlası, 1938 senesinden
beridir. Yâni harp yılları içindedir. Demiryollarımızın uzunluğu 7.500 kilometreyi
bulmuş ve inşaat devam etmektedir. Yolcu nakliyatı yedi misline çıkmıştır.
Ticaret gemilerimizin tonajı sekiz mislini bulmuştur. Şoseler'in uzunluğu 45 bin
kilometreye varmıştır. 1938 senesinde başlıyan sulama ve kurutma işlerinde
büyük gelişme vardır. On binlerce hektar toprak su baskınından kurtarılmış, on
binlerce hektar toprak da sulanmıya başlanmıştır. Kültür alanında, talebe sayısı
340 binden bir buçuk milyona çıkmıştır. Yirmi Köy Enstitüsü kurulmuştur. Ver
ginin ağırlığı köylünün sırtından alınmıştır. Bütün bunları Başbakan, rakamlara
dayanarak ispat etmiştir. Adana gazetesinin mantıkına göre, bunları, inkılâptan
sonra da her nasılsa iktidarda kalan On altıncı Lui'nin Başbakanı anlatıyor! Bu
yazıları yazanların mantık ve muhakemelerine şaşmamak elden gelmiyor.
Demokrat Partinin seçim afışlerindeki (yeter) sözüne gelince; bu efendilerden şu
suali sormak yerinde olur: Yeter olan nedir? Rakamların belâgatiyle ifade edilen
gelişmeler mi? Dünyanın ekser memleketleri İkinci Dünya Harbinin felâketleri
içinde kıvranırken, bundan masun kalan Türkiyenin muharebe yılları içindeki
ilerlemesi ve gelişmesi mi?
Seçim mücadelelerinin bir özelliği de, siyasî partilerin; geleceğe matuf vâdlerde bulunmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde Türk milletinin önüne is
tikbale matuf vaadlerle değil, geçmişe ait başarılarla çıkmaktadır. Hiç bir mem
leketin hükümeti bu kadar kısa bir zaman içinde, bu kadar büyük işler başarmış
değildir. Muhalefet tarafından girişilen seçim propagandası realiteleri örtemez,
Halk Partisi Hükümetleri bu başarılarını; Türk milletinden aldıkları kuvvete daya
narak gerçekleştirmişlerdir. Siyasî hayatımızdaki son gelişmeler de daima mil
letin arzu ve dileklerinden ilham alan Halk Partisinden gelmiştir. (Huriye kah
ramanı) olarak meydana atılanların bunda bir rolü olmamıştır. Gittikçe soysuzlaş
makta olan muhalefetin propagandasına rağmen, (kervan yürüyecek), seçimde
milletten yeni itimat ve kuvvet alacak olan Halk Partisi, millet uğurundaki hiz
metlerine devam edecektir.
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Demokrasiyi, demokrasi olmayanla tarif denemesi...
Yazan : Necmeddin

Sadak

15 Temmuz 1946 tarihli (Akşam) İstanbul'dan:
Demokrasi denilen halkçı idarenin en iyi hükümet şekli olduğunda çok şükür,
herkes birliktir.
Birlik olduğumuz böyle ehemmiyetli bir noktanın varlığı bile sevindiricidir.
Fakat, Demokrasinin iyiliğinde, faydasında, lüzumunda hepimiz birlik ol
makla beraber mânasında, galiba hemfikir değiliz. Manzaraya bakılırsa öyle
görünür ki Demokrasiyi çeşit çeşit anlıyoruz.
Bu da ayıp sayılmaz. Çünkü ortadaki iddialara göre Demokrasiye yeni gire
ceğiz. Bu yola çoktan girmiş Büyük Devletler bile kaç yıldır, kendi aralarında
Demokrasiye müşterek bir tarif bulamadıkları için, sulh olamıyor.
Fakat Demokrasinin herkesçe kabul edilmiş tarifini yapmak güç olsa ve uzun
sürse de Demokrasinin ne olmadığı noktasında birleşmek her halde daha kolaydır.
Demokrasi şudur veya budur. Şöyle de olur, böyle de... Ancak, muhakkak
olan bir nokta var: Demokrasi, anarşi demek değildir.
Eğer bu noktada olsun mutabıksak devam edelim.
Anarşi, lügat mânasiyle değil, en kısa tarifıle, herkesin, her aklına geleni yap
ması demek olduğuna göre, Demokrasinin böyle bir idare şekli olmasa gerektir.
Demokraside halk kendi temsilcilerini bizzat seçer. Bunun türlü usulleri ola
bilir. Fakat muhakkak olan bir nokta var ki o da gazetelerimizin yaptığı gibi,
sokakta rastgelene: "Kimi Milletvekili görmek istersin? diye sorulmadığıdır.
Çünkü, hergün beş on kişinin rastgele ağzından çıkmış isimleri sıralamak ne mil
letin iradesini gösterir, ne de seçim kabiliyetini... Demokrasinin curcuna ol
maması için adaylar ilân edilir, günü gelince, millet serbestçe oyunu verir. Yoksa,
çarşıda, sokakta, önümüze çıkana: "Kimi istersin?" diye sormak, aralarında ne
fikir, ne parti birliği olmıyan insanları gazete satırlarına sokmak dünyanın en
garip ülkelerinde dahi Demokrasiye sığmaz sanırız.
Demokrasinin anarşi olmadığı muhakkak ise, ne vatandaşın, aklına gelince,
hükümete : (Sen çekil!) demesi ve bu şahsî dileğin gazetelerde - ciddî bir mese
le gibi - yer bulması da Demokratik olmasa gerektir. Bize öyle geliyor ki,
Demokraside hükümetlerin iş başına gelme şekilleri olduğu gibi, iş başından
çekilme yolları da vardır. Her aide bir avukatın: (Sen çekil!), yahut bir mektep
çocuğunun : (Sen kal!) demesile Başbakanın piliyi pırtıyı toplaması, yahut kol
tuğa iyice yerleşmesi, Demokrasi değildir sanırız. Demokrasi, her halde bu ol
madığına göre demokratik olmıyan bir yolu Demokrasisever gazetelerin ehem891
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miyetli bir hâdise gibi yazmaları tuhaf değil midir? Hiç bir muhalif, işbaşındaki
hükümete : (Yerinde otur) diyemiyeceğine, hiç bir muvafık da kendi Baş
bakanına: (Sen çekil!) tavsiyesinde bulunamıyacağına göre eğer gazeteler her
vatandaşın bu yoldaki şahsî dileklerini boyuna neşretseler, Başbakan da bunlara
cevap vermeğe kalksa komik bir Demokrasi manzarası doğmaz mı?
Demokrasiyi müspet mânasiyle anlatmadığımıza, sadece Demokrasinin ne ol
madığını izah etmeğe çalıştığımıza göre bu menfi yoldan bir misal daha verelim.
Demokrasi herhalde otoriteli rejim, vesayet idaresi demek değildir. Bunda,
haklı olarak, her gün, şiddetle ısrar eden arkadaşlar var. Hattâ bugünkü rejimi bile
vesayet, disiplin idaresi sayarak bundan milleti kurtarmağa gayret ediyorlar. Güzel
amma, memleketi bir taraftan, yüksek şahsiyetlerin otoritesinden kurtarmak
gayesiyle nefes tüketen gazetelerin, öbür yandan otoritenin, vesayetin, disiplinin
en âlâsını ballandıra ballandıra millete hazırlamaları Demokrasiye nasıl sığar?
Demokrasi, türlü memleketlerde görüldüğü gibi, çeşit çeşit kalıplara girer.
Fakat herhalde Demokrasi, milletin yalnız bir tarafı dinlemesi, yalnız bir tarafa
inanmak zorunda kalması demek değildir.
Gazeteler, seçim yerlerinden, boyuna acıklı, telâşlı, heyecanlı, bazan korkunç
haberler alıp yazıyorlar. Acaba bu işin hiç bir sevimli ve sevindirici tarafı yok
mu? Demokrasi, şu veya bu çeşit olabilir, fakat bize öyle geliyor ki, Demokrasi
mutlaka boğuşma demek olmadığı gibi, herşeyin de mutlaka kötü ve çirkin
tarafını ele almak değildir.
Bazı gazetelere bakılırsa, memleketin her yerinde zorluk, hüküm sürüyor.
Nasıl inanalım?
Bir gazete şöyle yazıyor: "Seçim bölgelerine yolladığımız bu çocukların hep
si yalan söylemiyor ya?" Bu çocukların hiç birisi yalan söylemiyor. Şurada bura
da bazı memurların, hükümet talimatına aykırı olarak hareket ettiklerini
kabuledelim. Bu, gazetelerin yazdığı gibi, her şehir ve kasabada, her il ve bucak
ta böyle midir? Bütün Türkiye sınırları içinde bir tek yer yok mudur ki, orada
memurlar çok iyi ve insaflı hareket etmiş olsunlar? Kaç gündür gazeteleri böyle
ferah verici bir haber bulmak hevesiyle okuyoruz. Ne olur, bir yerde tesadüfen
memurların vazifelerini iyi gördüklerini bildiren kısa bir habere rastlasak! Kos
koca Türkiyede memurların iyisi hiç yok mu? Memleketimiz baştan başa bu
derece çirkin midir? Buna imkân olmadığı içindir ki sadece kötüyü yazmanın,
kötüyü ve çirkini ısrarla aramanın iyi ve güzel taraflara iltifat ve tenezzül göster
memenin Demokrasi ruhuna uygun olabileceğini kabul etmiyoruz.
Hepimiz, millî irade kontrolüne daha sıkı bağlı bir idare makinesinin kullanıl
ması istiyoruz. Fakat bir memleket için felâket, daha iyiyi aramak için yola çıkar892
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ken yolunu şaşırmak, karanlıklara sapmaktır. Demokrasi uğruna mücadele eden
ler için Demokrasiye en zıt yollara düşmekten daha acıklı bir hata olamaz.
Memleket bir dönüm noktasındadır. Bugüne kadar başarılan ve dünyayı hay
retler içinde bırakan işlerin ve devrimlerin hepsini sağlam temele bağlayacak,
milletin uzun istikbalini güven altın alacak en büyük inkılâbın eşiğindeyiz. Eşsiz
bir cesaretle girişilen bu dâvanın kazanılması Türk milleti için cihan huzurunda
en şerefli imtihan olacaktır. Eğer bu dâva suya düşerse, şimdiye kadar kazandık
larımızın da sıfıra inmesi tehlikesi vardır. Bu güzel ilerleyişi kin ve münaferet
havası içinde boğmamaya çalışalım. Bu güzel hareket, bilhassa başlangıcında
milleti bölücü, birbirine düşürücü değil, birleştirici ve sevdirici olmalıdır.
Bu en büyük dönüm noktasında gazetelerin vazife ve mesuliyetleri ağırdır.
Halk ve dünya, memleket dâvasını onlardan öğreniyor. Bu tarihî mesuliyeti bir
kere daha seçim haftası başında hatırlatmağa cesaret ettiğimizden dolayı sayın
meslektaşların aflarını dilerim. Onların da benim gibi düşündüklerine güvenerek
derim ki, boğuşsuz ve tehlikesiz bir seçimin gerçekleşmesinde, gölgesiz ve leke
siz bir Demokrasi mücadelesinin güzel başlangıcında rolleri çok büyüktür. Eğer
isterlerse bunun tam aksi de olabilir. Fakat bundan kim kazanır?
Mareşal diyor ki...
Yazan : Asım

Us

15 Temmuz 1946 tarihli (Vakit) İstanbul'dan :
Mareşal Fevzi Çakmak Ankaradan gelmiş, Erenköyündeki köşklerine yerleş
miştir. Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak isimleri Millî Mücadelenin bütün
kahramanlık safhalarını aydınlatan üç parlak yıldızdır. Sayın Mareşalin İstanbula
gelişi hakkında dünkü gazetelerde çıkan tafsilâtı okuyunca bu üç yıldızı ilk defa
bir arada gördüğüm günleri hatırladım ve kendisini ziyaret ederek hadisler arasın
daki ihtisaslarını öğrenmek isterdim. Daha evvel telefonla söz verdikleri gibi beni
saat on birde, köşklerinde kabul ettiler.
Atatürk ordusunun İzmire girdiği günün ertesi idi. İstanbuldan İzmire ilk
yetişen İstanbul gazetecileri arasında ben de vardım. Ayni günde İzmirde yangın
başlamış ve ateş çok süratle yayıldığı için eşyalarımızı Kramer otelinden almak
mümkün olmamıştı. O gün yangından evvel Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşayı
karargâhlarında ziyaret etmiştik. Geceyi de Karşıyakada bir köşkün balkonunda
Fevzi ve İsmet Paşaların yanında İzmirin alevleri göklere yükselen yangın faciası
karşısında geçirmiştik.
Fevzi Paşa, elinden hiç bırakmadığı dürbünle mütemadiyen bir türlü önü alınamıyan yangının hareketlerini, muhtelif kollara ayrılan alevlerin istikametlerini
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takibediyordu. İsmet Paşa ise mağlûp olan düşman ordusunun ricatı esnasında
yapmış olduğu şehir ve köy, mal ve can tahribatını hesabediyordu. Aradan uzun
yıllar, devirler geçmiş olmasına rağmen, Mareşal İzmir zaferinin sevinçlerini göl
gelendiren o acı geceyi pek iyi hatırladı:
- Biliyorsunuz, o gün, yangında evleri yanan binlerce ve binlerce Rum ve Er
meni, ellerine alabildikleri eşyalariyle şehrin dışarısına çıkmışlar, yahut İzmirin
Kordonboyuna toplanmışlardı. Gece olunca, yersiz, yurtsuz kalan bu sefil biçâre
insanların taarruza uğradıklarını haber almıştım. Derhal emir verdim. Yangından
çıkan ve açıkta kalan ne kadar Rum ve Ermeni varsa, hepsinin etrafına bir askerî
kordon konarak muhafaza altına alındılar. Türk milletinin büyüklüğü hakkında
gördüğüm delillerden biri budur. O zaman askerlerimiz felâketzede Rumlarla Er
menilerin kıllarına zarar getirmeksizin muhafaza etmişti, dedi.
Mareşal Çakmak ile İsmet İnönünün iptida, böyle tarihî bir facia karşısında
bütün bir gece, yanyana bir yerde gördüğüm için hafızamda iki isim unutulmaz
bir şekilde birleşmiştir. Aradan geçen yirmi bu kadar sene zarfında da yine bu iki
isim, daima benim için bir ve beraber kalmıştır. Onun için şimdiye kadar siyasî
hayata girmekten çekinen sayın Mareşalin bu defa Demokrat Parti adına müstakil
olarak adaylığı konacağını duyunca yirmi bu kadar sene hafızamda daima bir ve
beraber duran iki büyük isim arasında bir fikir ayrılığı bulunması ihtimali zihnim
de bir endişe noktası olarak belirmişti. Bu ziyaretten istifade ederek, bu endişemi
de tatmin etmiş olacaktım.
- Paşam, dedim. Halk Partisi tarafından teklif edilen adaylığı kabul etmemiş
siniz. Fakat Demokrat Partinin listesinde müstakil olarak adaylığınızın gösteril
mesine muvafakat etmişsiniz. Bu tarz muamele, Halk Partisi ile Demokrat Parti
arasında bir fark gözetmekte olduğunuzun neticesi midir?
Bu suale aldığım cevap şu oldu :
- Ben bütün hayatım boyunca bir asker oldum. Yine asker kalmak isterim.
Halk Partisi tarafından bana Partiye, girmek teklifi yapıldı. Bu, prensibime
muvafık değildi. Ben ordunun başında bulundukça ancak Genelkurmay Başkan
lığının vazife bakımından resmen müsait olduğu derecede siyasetle meşgul ol
dum. Ordunun içerisine siyaset karışmamasına dikkat ettim. Resmî hayattan
çekildikten sonra da her hangi bir partiye girmek istemedim. Bana iptida müstakil
olarak kendi tarafımdan aday göstermek teklifini yapan Demokrat Partidir. Bu
teklifi kabul ettim. Bu teklifi kabul edişim Demokrat Partiye girmek demek ol
madığı gibi Halk Partisi ile Demokrat Parti arasında bir fark gözettiğimden dolayı
da değildir. Benim rolüm partiler arasında muvazene temin etmek için çalışmak
olacaktır. Şu veya bu parti hakkında alacağım tavrı seçimden soma toplanacak
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Büyük Millet Meclisindeki parti vaziyetlerine göre kararlaştıracağım. Bugün
Cumhuriyet Halk Partisi kuvvetlidir. Ona karşı Demokrat Partiyi teşkil için
çalışanların gayretlerini bir fedakârlık olarak telâkki ederim.
- İsminizin Millî Kalkınma Partisi tarafından da yine müstakil olarak kendi
aday listesine konacağı yolunda rivayetler var. Bu gibi teşebbüslere ne buyurulur?
- Dediğim gibi, bana ilk defa teklifi yapan Demokrat Partidir. Buna
muvafakat ettim. Diğer bir parti aynı şekilde ismimi kendi listesine müstakil
olarak koyacak olursa, buna mâni olmam; fakat kendi adımın muhtelif partiler
arasında propaganda bayrağı olarak kullanılmasını da doğru bulmam.
- Biz, geçmişte parti mücadelelerinin ifratı yüzünden çok zarar görmüş bir
milletiz. Meselâ geçen mütareke devrinde memleket inkıraz uçurumlarına doğru
yuvarlanırken ittihatçılık - İtilâfçılık facialarını henüz unutmadık. Bu facialara
son veren Atatürk ile arkadaşlarının açtıkları millî mücadele hareketlerindeki bir
lik oldu. Memleketin bütün namuslu, vatansever evlâtları İttihatçı olsun, İtilâfçı
olsun, kurtuluş yolunda birleşti. Atatürkün hayatında uzun zaman tek partili idare
edilişimizin en mühim sebebi harp içinde kurulan bu birliği sulh içinde muhafaza
etmek gayretidir. Şimdi hâdiselerin şevkiyle yeniden çok partili bir sisteme doğ
ru gidiyoruz. Bu noktadan ne düşündüğünüzü sorabilir miyim?
- Geçmişte parti mücadelelerinin ifratı yüzünden memleketçe zararlar gör
düğümüz doğrudur. Fakat tek partili idarenin de bir memleketi felâketten kur
taramadığını da İkinci Dünya Harbinin verdiği misaller gösterdi. Hitler, Almanyayı tek parti ile idare ederken memleketini ve milletini nasıl felâkete sürük
lediğini biliyoruz. Eğer Almanyada bir kaç parti bulunsaydı, belki Alman mil
letinin başına bugünkü felâketler gelmezdi. Sonra bir de İngiltere ve Amerikaya
bakalım. Oralarda birer muvazeneli parti idaresi vardır ve bu memleketler Almanyanın taarruzlarına karşı çok partili idare sistemleri sayesinde mukavemet et
miş ve nihayet zafere de erişmiştir. Biz de geçmişten ve etrafımızdan aldığımız
derslerle böyle bir muvazeneli parti idare sistemi kurarsak, memleket için hayırlı
bir muvaffakiyet temin etmiş oluruz. Tabiî memlekette devamlı bir hükümet kur
mağa imkân bırakmıyan muvazenesiz parti sistemi arzu edilecek şey değildir.
Dünya bir kararda durmuyor. Bu âlemde her şey mütemadiyen değişiyor. Halk
Partisi, tek partili idare sisteminden, çok partili idare sistemine geçmek lüzumunu
kendiliğinden hissetmiş ve memlekette muhalif partiler teşekkül etmesi imkân
larını hazırlamıştır. Şüphesiz bu yeni bir ilerleme hamlesidir. Eğer Cumhuriyet
Halk Partisi bu hamleyi yapmamış olsaydı, hatâ etmiş olurdu. Tek dereceli yeni
seçim için yedi sekiz günlük bir zaman kaldı. Şimdi hepimizin bütün arzumuz
memleketimiz için ilk defa yapılan bu tecrübede muvaffak olmaktır. Seçim
neticesine hâdisesiz erişmektir.
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Yukarıya kaydettiğimiz konuşmadan umumî olarak bende kalan intiba şudur:
Muhterem Mareşal Fevzi Çakmak, memleketimiz için daha ziyade İngilterede ve
Amerikada olduğu gibi, kontrollü bir demokrasi idaresini istiyor. Çok partili idare
sistemine taraftar olmakla beraber bazı memleketlerde olduğu gibi, istikrarlı bir
hükümet kurmağa mâni olan muvazenesiz parti çokluğunu da iyi bulmuyor. Cum
huriyet Halk Partisinin kuvvetine karşı Demokrat Partinin giriştiği teşebbüsü bir
fedakârlık addediyor ve müstakil olarak onun listesine kendi adının girmesine
muvafakat etmekle hem kendisi siyasî parti mücadeleleri dışında kalmak istiyor,
hem de memleketimizde demokrasi sisteminin gelişmesine bir yardım vazifesi
gördüğü kanaatinde bulunuyor.
Girişilen harekette dış endişeler asla yer tutmaz...
Yazan : Necmeddin

Sadak

16 Temmuz 1946 tarihli (Akşam) İstanbul'dan :
Tek dereceli serbest seçimlerle millî iradenin tam belirmesi, karşı partilerin
türemesine geniş imkânlar verilmesi, basın hürriyetinin daha kayıtsız şartsız tat
biki gibi kararların C. Halk Partisince alınmasında, memleketin ilerlemesi
bakımından bir çok sebepleri âmil olmuştur.
Millet Meclise seçiminde, hükümet teşkilinde, memleket işlerinin yürütül
mesinde yeni girişilen şeklin eskisinden daha faydalı olacağı kanaati bu sebep
lerin başında gelir. Daha çok Demokratik idarelerin, daha az Demokratik olanlara
üstünlüğü bu asır milletlerinin vardığı şüphe götürmek hakkikatlerden olduğu için
C. Halk Partisi Şefi, İkinci Cihan Harbi biter bitmez, harp felâketinden masun
kalmış memleketimizde bu değişikliğin zamanı geldiğine hükmetti, Partiyi, Mec
lisi ve Hükümeti bu kararlar etrafında topladı.
Esasen Halk Partisi ve Meclis, bu tenkit ve kontrol zaruretini çoktan duymuş
ve kendi kendisini bu yolda ıslah hareketi kendi içinden başlamıştı. Uzun zaman
tek başına memleket idare eden tek partilerin ve yalnız kendi partisi kontrolü al
tında iş görerek Mecliste yalnız kendi partisine hesap veren hükümetlerin her
zaman en iyi şekilde iş görmedikleri göze çarpan bir hakikat olmuştur.
Girişilen hareketin bunlardan derin, daha uzun görüşlü bir sebebi de var.
Şimdiye kadar Türkiyeyi idare etmiş olan tek partili Cumhuriyet rejimi şek
linin memleket için hayırlı mı, zararlı mı, olduğunu münakaşaya hacet yoktur. Bu
rejimin yirmi üç yıl memleketi nasıl idare ettiği, memlekette neler yaptığı, vatanı
kaç defa kurtardığı meselesini tarihe bırakalım. Bazılarının o türlü sıfatlar altında
tenkit ve tehzil ettikleri bu çeyrek asırlık idarenin, devir devir, lehinde ve aleyhin
de bulunmak pek kolaydır. Fakat böyle bir münakaşa için görüş mesafesi henüz
896
TBMM KUTUPHANESI

çok kısadır. Varılacak hükümlerin doğru olması, zaman içinde daha gerilemeğe
bağlıdır. Böyle bir münakaşa artık lüzumsuzdur. Çünkü, lehinde de bulunsak,
aleyhinde de, istesek de istemesek de, bu memlekette Atatürk'le İsmet İnönü'den
soma artık Şef çıkmıyacaktır ve çıkamaz. Şimdiden soma memleket, her zaman
yetişmesi muhal olan şahsî deha ve müstesna dirayetlere değil, sadece Cum
huriyet müesseselerine dayanacaktır. Hazırlanan büyük inkılâp; Türk milletini
kendi kendine, Cumhuriyet Kanunları, millî iradeden doğan Meclislerle idare et
mesi hazırlığıdır.
Giriştiğimiz harekette böyle türlü zarurî sebepler vardır. Bunların hepsi Türk
milletinin kendisi içindir ve hepsi kendi içinden doğmadır. Bu ileri harekete asla
tesiri olmayan ve olmasına imkân bulunmayan bir âmil varsa, o da dış tazyik veya
dış endişelerdir. Türkiyenin bu hareketinde dışarıya hoş görünmek, dışarıdan kay
gılanmak gibi hiç bir düşünce âmil olmamıştır. Bunun içindir ki, bu değişikliğin
ne sebeplerinde, ne de neticelerinde dış endişelere yer ayrılamaz.
Çok basit görünen bu hakikati burada yazmamıza sebep, Bay Ahmet Emin'in
bir yazısında gözümüze ilişen şu parçalardır :
"Hiç bir resmî sıfatı olmayan, fakat bizi tanıyan ve seven bir Amerikalı dos
tum, mühim bir nokta üzerine dikkatimi çekti; dedi ki: "Amerika ve İngiltere;
Rumen ve Bulgar seçimlerinin iktidar mevkiindeki hükümetin müdahale ve zor
balığı esası üzerine yapıldığından ve millî iradeyi belirtmediğinden dolayı
Romanya ve Bulgaristan hükümetlerini Mükerrer surette protesto etmişlerdir.
Türkiyeyi zaten propaganda yaylım ateşi altında tutan ve pusuda fırsat kollayan
Sovyet Rusya, Türk seçimlerinin tahakküm esası üzerine cereyan ettiğini görürse
yaygarayı basacaktır. Türkiyenin müttefiki sıfatiyle İngiltere ve dostu sıfatiyle
Amerika, çok müşkül bir mevkide kalacaklardır. Bunlardan ikisinin de biricik ar
zusu: Türkiyede milletin güvenine sahip bulunan ve ona dayanan istikrarlı ve
dürüst bir hükümet mevcut olmasından ibarettir."
Bu Amerikalı dost kimdir ve necidir, bilmiyoruz. Fakat dünya ahvalinden ve mil
letlerarası siyaset olduğu sözlerinden bellidir. Yazık ten tamamiyle habersiz bir adam
ki Ahmet Emini, zekâsına ve bilgisine rağmen kendisini ikna veya iğfal ederek, bu
kötü satırları bir Türk gezetesinin başyazısına geçirtmeğe muvaffak olmuş.
İlkin şunu söyliyelim ki: İngilizlerin ve Amerikalıların düşünceleri asla bu
değildir. Dörtler konferansı sırasında Pariste konuştuğumuz çok yetkili İngiliz ve
Amerikalıları oraya gelen haberlerden, Türkiye hakkında endişeli gördüm. Bu en
dişelerin sebebi Orta Şarkta sulhun tek temeli olan kuvvetli Türkiyede o kadar
beğendikleri istikrarın bozulması ve güvendikleri bu memleketin parti kav
galarına dalarak zayıflaması idi. Bu hareketin Türkiyenin kuvvetini ve istikrarını
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daha sürekli surette sağlayacak neticeler vereceğini anlatarak endişelerini gider
meğe çalıştım.
Romanya ve Bulgaristanla Türkiye seçimleri arasında mukayeseye gelince,
böyle bir benzerliğe Ahmet Emin'in nasıl inandığına ve bunu yazmağa eli var
dığına hayret ediyoruz.
Romanya ve Bulgaristan, Almanyanın mağlûp müttefikleridir. Sovyet işgali
ve Müttefik kontrolü altında bulunuyorlar. Oralardaki hükümetler ve seçimler
dolayisiyle İngiltere ve Amerikanın protestoda bulunmaları, Sovyet işgali altın
daki bu memleketlerde azlığı teşkil eden komünistlerin Rusya'nın emriyle çokluk
halka hiç bir hak ve hürriyet vermemelerinden ileri geliyor. Nasıl ki, bir avuç
komünist, bütün vatanseverleri asıp kesmektedir. İstiklâline ve hürriyetine sahip
Türkiyenin, kendi istek ve karariyle yapacağı seçimlerin bu işgal altındaki mem
leketler durumu ile ne münasebeti olabilir?
Seçimler, elbette serbest, dürüst, cebirsiz, tazyiksiz olmalıdır. Bu en basit
prensibi müdafaa etmek için yabancı korkusunu, ecnebi tehdidini ileri sürmeğe
lüzum var mı? Bizim iç işlerimize karışmak kimin hakkıdır ve böyle bir imkân ve
ihtimali düşünmek hangi Türkün aklına gelir? Hiç bir İngiliz ve Amerikalı böyle
düşünmez.
"Pusuda fırsat kollayan, Türk seçimlerinin tahakküm esası üzerine cereyan et
tiğini görürse yaygarayı basacak olan Sovyet Rusyaya" gelince hiç bir değişiklik
hareketi veya seçim yapmasak da Türkiye Cumhuriyeti idaresiyle Bolşevik istib
dadı arasında herhangi bir mukayeseye girişmeyi fazla buluruz. Rusya, Türkiyeden şikâyet etmeden önce kendi idaresine ve el koyduğu memleketlerde kur
duğu cehennemlere bakmalıdır.
Türkiye seçimleri nasıl cereyan ederse etsin, neticesi ne olursa olsun önüne
asla geçilemiyecek -fakat hiç umrumuzda olmayan- bir şey varsa, o da Rus
propagandasının basacağı yaygaradır. Seçimlerimiz, Ahmet Emin'in bile kabul ve
tasdik edeceği, dünyada eşi görülmemiş bir serbestlik ve dürüstlük içinde cereyan
etse dahi Rus propagandası; "Türkiye seçimlerinde hükümet tazyik kullandı"
diyecektir. Bunu dememesi için çare, seçimlerin cidden dürüst ve serbest cereyan
etmesi değil, seçimlerde Halk Partisinin kaybetmesidir. Ancak o zaman Bolşevik
radyoları avaz avaz Türkiye seçimlerini övecekler, Türkiye'de demokrasi baş
ladığını ilân edeceklerdir. Çok acı da olsa, hakikat budur. Bizi şimdiden üzen nok
ta, seçimler sonunda memleket içinden de duyulacağını sezdiğimiz tenkit ve
tarizlerin Bolşevik propagandasile birleşeceğidir. Türk milleti için bu, bir hazin
tesadüf olacaktır. Fakat ne yapalım ki Halk Partisinin şereflerinden biri Bolşevik
propagandasının kendi aleyhinde olmasıdır.
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Her halde seçimler, Türk milletinin kendi işidir. Bunların tam serbest ve
dürüst, cebirsiz, tazyiksiz olmasını, yabancıların ve onlarda yapacağı tesirleri
düşünerek, onlara yaranmak için değil, biz kendimiz kendi hoşumuza gitmek için
isteriz ve hesabını biz, kendi içimizde birbirimize veririz.
Girişilen bu harekette, hem sebep, hem netice bakımından asla tesiri olmıyacak bir âmil varsa o da dış endişelerdir. Bu hakikati ve bu kanaati bugün ve
yarın için, Türk milletinin istiklâli ve hükümranlığı bakımından çok ehemmiyet
li görmeseydik, üzerinde durmazdık.

Dört gün sonra sandık başına gidiyoruz...
Yazan : Ziyad

Ebüzziya

17 Temmuz 1946 tarihli (Tasvir) İstanbul'dan:
Seçime dört gün kaldı. Gazetenin memleketin uzak bölgelerine gitmesi ve
seçim gününe kadar yollarda vakit geçmesi ihtimaline binaen vatandaşlarımla
seçim hasbihalini bugün yapıyorum.
Bir aydanberi bu mevzuda çok şeyler söylendi. Propagandalar yapıldı, yalan
yanlış haberler işae edildi. Herkes birbirini ikna etmek için gayret sarfetti. Tazyik
yapıldı, "Nasıl olsa Halk Partisi kazanacak, hiç olmazsa muhalif rey vererek kötü
kişi olmayalım" düşüncesini vatandaşlara telkin etmek için, lüzumsuz propagan
dalar yapıldı. Jandarmaların füzulû gayretkeşliğini örtbas eden valiler oldu. Dost
ça kulağımıza eğilerek "Ben seni severim, soma karışmam ha. Kendini yakıyor
sun!" diyenler oldu. ve işin içine bir takım ruhî tesirler karıştı. Muhalif vatandaş
"Eğer iktidar partisi iş başına gelecek olursa şiddetli bir tepki yaratılacak, Serbest
Fırka zamanından sonra nasıl, Serbestçiler fişlere geçti, memuriyet alamadı,
süründülerse, bizim de başımıza aynı şeyler gelebilir, binaenaleyh ne yapıp yapıp
Halk Partisini iktidar mevkiinden uzaklaştırmak lâzım." diye düşündü. Buna
mukabil idare memuru, "Halk Partisi ile müşterek bir mazim var. Bu dâvaya faz
la karıştım, muhalifler iş başına geçecek olurlarsa beni işimden ederler" dedi. Ve
bunun için elinden geldiği kadar her çareye başvurarak Halk Partisini kazandır
mağa çalıştı.
Vatandaşlar, bunların hepsini unutalım!.. Dâva ne o partinin, ne de bu partinin
iş başına gelmesidir. Daha geniş ve memleketçi bir görüşte hâdiselere bakalım:
Maksadımız yurtta, düşünen, çalışan, mevcudiyetlerinden istifade edilecek olan
bütün insan kuvvetlerini, memleket işlerinde, gerek kendilerine iş vererek, gerek
onlara murakabe mevkiinde tutarak seferber etmektir. Öyle bir sistem yaratmak
istiyoruz ki, burada, bilgi, fazilet, vatanseverlik meziyetlerine malik olan insanlar
yukarı kademelere doğru sürülebilsinler. Tek parti sistemi, buna müsaade et899
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miyordu. Gerçek kabiliyetlerin gölge altında kalmasından ve işe yaramıyan, fakat
buna mukabil dalkavukluk yoliyle hullûl kabiliyetlerine malik olan insanların işe
karışmalarından binnefıs Halk Partisi de şikâyet ediyordu.
Yeni seçimler, Halk Partisine toplanmak gerçek kıymetlere doğru bir is
tikamet almak imkânını verdi.
Yarınki demokratik gelişmelerde bize Demokrat Parti kadar Halk Partisi,
Halk Partisi kadar diğer Partiler de lüzumludur. Bugünkü memnuniyetsizlik Halk
Partisinin uzun seneler iktidarda tek başına kalmış olmasından ve yeni Mecliste
ezilmiyecek, sözünü dinletecek murakabe vazifesini lâyıkiyle yapabilecek grup
ların teşekkül etmesini arzulayan bir histen doğmaktadır.
Halk Partisinin şerefli bir mazisi vardır. Bunu inkâr etmeğe imkân yoktur. Fakat
şunu da kabul etmek lâzımdır ki, muhalifler de bu vatanın temiz insanlarıdır. On
lara seçim ihtirasları dolayısiyle sürülmek istenen lekeler yersizdir, ve gayri meşru
mücadele tarzlarıdır. Hep aynı milletin evlâtları aynı topluluğun cüzüleriyiz.
Bu memlekette iktidar Partisinin, dürüst, muhalefet partisinin gayri dürüst ol
masına imkân yoktur. Kusurlarımız ve meziyetlerimizde müşterek olduğumuzu
unutmamalıyız. Bir milleti iyi ve kötü tasniflerine tâbi tutarak muhalif ve muvafık
diye ikiye bölmeğe imkân yoktur.
Dâva, millî iradenin, halk hâkimiyetinin yerleşmesi ve meşru yollardan tahak
kukudur. Bunun için, ey vatandaş, sandığın namusunu koruyacak, millet iradesi
ni temsil eden reylerin yerine gitmesine dikkat edeceksin; aleyhinde bile olsa,
eğer tasnifler meşgulsen, gayri meşru yola sapmıyacaksın! Gelmiyenleri, geldi
diye gösterip onların reylerini sandığa atmıyacaksın! Tasnif yaparken rey çalmıyacaksın!
Bu milletin kendi kendine olan güvenini yıkma, vatandaş kendisini idare
edenlerin o mevkine meşru yoldan geldiklerinde inanmalıdır ki, Meclise,
Hükümete itimat ve hürmeti olsun. Bu itimat teessüs etmedikçe, iktidar mekiinde
milletin ve halkın müzaheretine nail olarak iş yapmağa imkân yoktur. O kimseler
için muvaffakiyet mevzuu bahis değildir. Unutma ki, muvaffak olmayan
hükümetlerin zararlarını millet, sen, ben, senin ve benim evlâtlarımız çeker!..
Sandık başındaki propagandalara âlet olma, tecavüze uğrarsan mukabele et
me, yalnız müdahalelerin tesiri altında da kalma... Unutma ki, sana tesir yapabil
diği nisbette tayzik artar. Eşini, dostunu, vatandaşlarını, aileni ikaz et!.. Onlara
telkin et ki, kimse fikirlerinden ve içtihatlarından dolayı ukubete uğramaz.
Sandık başına mutlaka git ve rey ver!.. Kanunsuz ve haksız gördüğün durum
lar karşısında irkilme... O yanlışlıkları, sulh ile, şefkat ile, tashih etmeğe çalış,
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senin tuttuğun tarafa rey vermemiş olanlara kızma... Ona garez olma... Düşün ki
dört senede bir rey verme hakkı vatandaşın en meşru, en dokunulmaz hakkıdır.
Bu hakka tecavüz etme!..
Vatanını, memleketini seviyorsan... Hür bir vatandaş payesine erişmek ister
sen, bu yurdu, hür vatandaşların korkusuz iş ve gönül birliği halinde yükselttik
leri bir cennet haline getirmek istiyorsan... Ne jandarmanın tazyikinden, ne
nahiye müdürünün tehdidinden, ne âmirinin ihtarından kork! Git, kime istersen
reyini ona ver!..
Rus taraftarlığı mı, aslâ...
Yazan : Abidin

Dav er

17 Temmuz 1946 tarihli (Cumhuriyet) İstanbul'dan:
Seçim mücadelesinde, birdenbire dış siyasetimiz de, konu teşkil etti. Birden
bire diyoruz. Çünkü bir kaç gün evveline gelinceye kadar seçim mücadelesinde
ve bu mücadele etrafındaki parti propagandalarında, yalnız iç siyaset ve bu
siyasetle ilgili meseleler etrafında tartışmalar oluyordu. Nitekim Başbakan Şükrü
Saraçoğlu, 8 Temmuz günü söylediği ilk seçim nutkunda, (son günlere kadar dış
politikamızı beğenmiyen iyi niyetli bir adam bulunmadığına şimdiye kadar yurt
içinde ve dışında yapılan neşriyat dolayisiyle kani olduğumuz için) bu konuyu bir
tarafa bıraktığını söylemişti.
Böylece dış politikamız seçim mücadelesi ve tartışmaları dışında kalırken
Moskova radyosu seçimlerde haricî siyasetimizin de hararet ve heyecanla bahis
mevzuu olduğunu ileri sürdü.
Radyo, mahut yayımlarında "demokratik çevreler ve demokratlar kampı
diyor ki: Halk Cumhuriyet Halk Partisinin dış siyasetini beğenmiyor ve tasvibetmiyor. Halk, bu partiden uzaklaşıyor; ondan soğuyor. Hükümetin bu savaşta güt
tüğü siyasete Millî Kalkınma Partisi de şiddetle muhalefet etti" gibi bir iddia or
taya attı. Ve böylece dış siyasetimiz de birdenbire, seçim mücadelesinde yer aldı.
Moskova radyosunun söylemek istediği şudur: Türkiye halkı, bugünkü
siyasetten memnun değildir. Türkiyenin dış siyaseti, kurtuluş savaşında silâhla
Türkiyenin karşısına çıkmış olan yabancı kuvvetlerin (yâni İngilterenin) kuy
ruğuna takılmış ve onlara âlet olmuştur. Türkiye, Sovyet Rusyaya ve onun
demokratik idarelere kavuştuğu Bulgaristan, Yugoslavya gibi Balkan devletlerine
dost olmalıdır. Türkiye halkı böyle istiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet
leri, bu yolu takibetmedikleri için, halk bu partiden uzaklaşıyor ve soğuyor.
Türkiyede, Moskova radyosunun iddia ettiği gibi, bir hava var mıdır? Türkiye
halkı, müttefiki İngiltere, dostu Birleşik Amerika ve gene o radyonun söylediği
901
TBMM KUTUPHANESI

gibi, Yunanistanla dostluğu bırakıp Sovyet Rusya ve Bulgaristan gibi Balkan dev
letleriyle sıkı fıkı dost olmak istiyor mu? Kısaca, Türk milleti, bugünkü dış
siyaseti beğenmiyor mu?
Bu iddianın ne kadar mânâsız, çürük ve saçma olduğunu anlamak için, Tür
kiyenin bugünkü manzarasına bakmak, Türk milletinin kalbini dinlemek, nabzını
yoklamak kâfidir.
Türk milleti, Atatürk'ün harbten yıllarca evvel ortaya koyduğu "Yurtta sulh,
cihanda sulh" prensipine bütün varlığiyle bağlı olduğunu harp içinde ispat etmiş,
barışa ne büyük kıymet ve ehemmiyet verdiğini göstermiştir. Biz, Türk barışını
korumak için hiç bir maceraya atılmadık; parlak vaitlere kulak asmadık. Bu vaitler ve tazyikler, bir zaman Sovyet Rusyadan da geldi. Nitekim 1942 sonbaharın
da, Londrada İngiliz devlet adamlariyle yaptığımız temaslarda biz Türk gazeteci
lerine, Moskova büyük elçiliğinden yeni dönmüş ve dünya politika âleminde
"Komünist Lord" diye tanınmış olan Sir Stafford Cripps, "Mareşal Stalinin Mihverci Bulgaristanın zararına Varnaya kadar uzanan Bulgar topraklarının bir mükâ
fat olarak Türkiyeye verilmesi lâzım geldiğini kendisine söylediğini" açıkça
beyan etmişti.
Sovyet Rusya, Hitlerle dost olduğu zaman, Molotov, "Türkiye harbin mih
rakına girmiştir. Buna pişman olacaktır." derken kendisi Alman orduları karşısın
da bunaldığı zaman, Türkiyeyi ateşe sokmak için bize bol keseden Bulgar toprak
larını peşkeş çekiyordu. Türkiye, asla tutulmayacağına yüzde yüz zemin olduğu
bu Bolşevik vaatlerine de, Hitlerin Kafkasyayı ve Suriyeyi bize vermek yolun
daki vaatlerine olduğu gibi, kulak asmadı.
Türkiye, barışı seviyor ve barış istiyordu. Türkiye, komşularile dost geçinmek
istiyordu; onun için vaatlere aldırış etmedi, tazyiklere dayandı ve macera
politikasından uzak kaldı. Harpten önce, harp içinde ve harpten soma da Türkiye
hep aynı dürüst ve şerefli yolda yürümüştür ve yürümektedir.
Olayların gidişine göre politika değiştiren Sovyet Rusyadır ki, Türkiyeyi kendi
kuyruğuna takılı bir peyk yapmak için bize kâh güler yüz gösteriyor; kâh dişlerini
gıcırdatıyor. Türkiyenin dış siyasetinde ise, bir değişiklik yoktur; değişen, moskovanın politikasıdır. Biz, sadece bu değişikliklere karşı istiklâlimizi, hükümran
lığımızı ve topraklarımızı korumak için -en tabiî bir hakkımız olarak- cephe alıyoruz.
Sovyet Rusya, Türkiye ile eskisi gibi dost olmak istiyorsa bu, onun elindedir.
Vaktiyle takibettiği dostluk yoluna girdiği gün, orada eski Türk-Rus dostluğunun
kurulmasına hiç bir mâni kalmaz.
Fakat Sovyet Rusya, Boğazlarda üs istedikçe, Ermeni ve Gürcü dilekleri mas
kesi altında doğu topraklarımıza göz diktikçe, kendi emrine tâbi Balkan devlet902
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lerini tahrik ettikçe, Suriyedeki Ermenileri ve Bolşevik âletlerini aleyhimize kış
kırttıkça, Fransız Komünistlerini Kürdistan ve Kilikya muhtariyetleri diye mev
hum dâvalar peşinde koşturdukça, Türk milleti Sovyet Rusyaya karşı nasıl dost
luk besliyebilir?
Moskova, bu açık düşmanlık yolunda yürüdüğü müddetçe, Türkiye halkının
bugünkü dış siyasetimizi beğenmediği yolundaki iddialar, kuru bir tevehhümden
ibaret kalacaktır. Sovyet Rusyanın memleketimize karşı takibettiği ihtiras poli
tikası devam ettikçe, Türkiyede hiç bir parti, hiç bir hükümet Rus taraftarı ve dos
tu bir dış siyaset takibedemez. Çünkü millî şuur, millî vicdan, Sovyet Rusyanın
kuyruğu ve oyuncağı olmanın esaret ve ölüm demek olduğunu pek iyi kavramış
tır. Moskova, Türkiyeye karşı tuttuğu yolu değiştirmedikçe her Türk, bugünkü dış
siyasetimizi bütün varlığiyle destekliyecektir ve bu siyasetten ayrılmak istiyecekler olursa, onların karşısına bütün kuvvetiyle dikilecektir. Moskova radyosu boşu
na yoruluyor. Seçimlerde Rus politikası hiç bir rol oynayamaz. Milletin iradesi
katîdir.
Biz ne bekliyorduk...
Yazan : Necmeddin

Sadak

17 Temmuz 1946 tarihli (Akşam) İstanbul'dan:
Sayın Celâl Bayarın nutkunu dikkatle okuduk. Bu sabırsızlık ve alâkamız,
Demokrat Partisi Liderinin, siyasî hayata yeni giren ve fikirleri ilk defa öğrenilen
bir şahsiyet olmasından ileri gelmiyordu. Bu memleket Celâl Bayan, uzun zaman
iş başında görmüş, tanımış, çok defa dinlemiştir. Seçim nutkunun ayrıca ilgi
uyandırması, birdenbire şiddetle mücadeleye atılan bir muhalefet partisinin, mil
leti refaha kavuşturmak, kötü olduğu söylenen bir idarenin ortaya atılan kusur
larını düzeltmek için ne gibi çareler düşündüğünü öğrenmek merakından ileri
geliyordu. Uzun tetkikler neticesi aylardan beri hazırlanmış olması gereken bu ilk
ve uzun propaganda nutkunu, bütün millet gibi, bundan dolayı ehemmiyetle
okuduk.
Celâl Bayarın nutkunda, hükümet partisini tenkit, pek tabiî olarak geniş yer
tutuyor. Sayın Lider, vatandaş hak ve hürriyetlerine engel bazı kanunlardan,
seçimlere ağır şartlar altında girildiğinden, bazı yerlerde örfî idarenin hâlâ devam
etmesinden, vergilerden, cebrî ianelerden, iktisadî ve malî işlerdeki bozukluktan,
hayat pahalılığından, paramızın durumundan, bütçelerden, ziraat ve orman iş
lerinden, köy mekteplerinden, ticaret işlerinde müdahaleden acı acı şikâyet ediyor.
Haklı olduğu noktalar yok değil.
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Bunlardan bahsedecek değiliz. Böyle bir vazife bize düşmediği gibi, ileri
sürülen bu tenkitleri birer birer yeniden ele almak, yazana da okuyana da ayrıca
usanç verir.
Celâl Bayarın tenkitlerinin çoğu doğrudur. O kadar doğrudur ki, aynı mese
leler etrafındaki bu tenkitlerin çok daha şiddetlisini, çok daha bilgilisini bizzat
Halk Partisi grup toplantılarında ve Meclis konuşmalarında bizzat Parti millet
vekillerinin ağzından iki yıldır dinledik. Fakat geride kalan altı, yedi yıllık çetin
devrenin güç şartlar altında yapılanla yapılmıyanı ayırdetmek, iyi, güzel, başarılı
tarafları da kabul ederek mümkün olduğu halde yapılmamış işler üzerinde dur
mak, yâni insaflı olmak, sanırız ki Celâl Bayarın nutkunu daha çekici ve inan
dırıcı, daha kuvvetli bir şekle sokardı. C. Halk Partisinin eski Başkanvekili pekâlâ
tasdik eder ki, bugünün şartları içinde, bizden çok daha ileri, çok daha zengin
hangi memleketin muhalefet liderliğini kabul buyursa ve orada da böyle tenkitlere
girişse, hoşnutsuzluk ve başarısızlık listesi İzmir nutkundan daha az uzun olmazdı.
Memlekette hiç kimse, hattâ bizzat Halk Partisi âzası ve şefleri dahi, bu par
tinin en mükemmel parti olduğunu, hükümetlerin de ideal, kusursuz iş gördük
lerini iddia etmezler. Eğer her şey istenilen şekilde yürümüş olsaydı, bugünkü
harekete bizzat Halk Partisi ve onun Şefi lüzum görürler miydi? Fakat Celâl
Bayarın nutkunda, üzerinde durulacak kısım, bu tenkitler değildir. Bir muhalefet
lideri için hükümet partisini elden geldiği kadar tenkit etmekten daha tabiî bir hak
olamaz. Tenkit edilecek şeyler de yok olmadığına göre bu hakkı alabildiğine kul
lanmak çok anlaşılır bir mücadele yoludur. Bu, dünyanın her yerinde böyle
olagelmiştir.
Biz, safdil bir muhalif gibi, bu tenkitleri haklı bularak, hepsine inanarak, hat
tâ bunlara kendi kafamızda başkalarını da ilâve ederek nutukta eksik gördüğümüz
başlıca bir iki nokta üzerinde duracağız. Celâl Bayarın nutkunda, eksik olan ilk
nokta, bu derece tenkit ettiği, adetâ yerin dibine batırdığı bir Parti ve bir idare sis
temi içinde uzun yıllar nasıl Vekillik ve Başvekillik etmiş olmasının izahıdır. Eğer
Celâl Bayar, bu vazifelerden, rejime ve hükümetlerine vaktiyle isyan bayrağı
açarak ayrılmış olsaydı, bu izaha lüzum kalmazdı. İş başında bulunduğu uzun
devirlerde millet hakkından ve hürriyetinden hiç bahsetmemiş, Başvekilliğinde
gazeteler kapamış olan Celâl Bayarın, nasıl olup da bir kaç ay içinde - nutkunda
söylediği gibi- hak ve hürriyet âşkının heyecanına kapıldığını izah etmesi, taraf
tarlarını ve bizim gibi samimî dostlarını çok teselli ederdi. Eğer Celâl Bayar, pek
yakın zamanda ayrıldığı iktidar partisini "İnkılâbı geciktirmeğe uğraşmak'la it
ham etmeseydi, bizzat kendilerinin İktisat Vekilliği, Başvekillik devirlerinde mil904
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letin bu hürriyet ve murakabe haklarına nasıl hürmet ve riayet ettiğini sormak bel
ki kimsenin aklına gelmezdi. Bunun içindir ki, Sayın Liderin bu ilk nutkunda,
Halk Partisi işlerinin tenkitli hesabını yaparken Halk Partisi Vekili, Başvekili
Celâl Bayardan hiç bahsetmemesi büyük bir noksandır.
İkinci göze çarpan noksan şudur: Celâl Bayar diyor ki: "İktidar Partisi genel
başkan vekili ve Başbakan, Partisinin seçim nutkunu sadece malî, iktisadî, kül
türel işlere hasredeceğini söylemiştir. Bu nutukta ilk dikkati çeken cihet, geleceğe
ait işler hakkında müspet bir şey söylenmemiş olmasıdır."
Bu sözlere Başbakan adına cevap verecek değiliz. Fakat, bunları okuyunca ilk
defa akla gelen sual şu değil midir? Başbakanın nutkunda bu noksanı görüp söyliyen Celâl Bayar, nasıl oluyor da aynı hataya düşüyor ve nutkunda geleceğe ait
hiç bir fikir bulunmuyor? İktidar Partisini bu seçimlerde devirmek için mücadeleye
girişen ve hükümetin bütün işlerini tenkit eden muhalefet lideri, seçimleri kazanıp
iktidarı ele aldığı takdirde kendi partisinin neler yapacağını anlatmalı değil miy
di? Halbuki Celâl Bayarın nutkunda, bu bozuk işleri nasıl düzelteceğine dair tek
satır yoktur.
Bunun bir sebebi olabilir. Demokrat partisi propagandacıları, köylerde "Hiç
vergi almayacağız, askerliği kaldıracağız" gibi vaatlerde bulunuyorlarmış. Celâl
Bayar ayarında bir devlet adamı bu şekil demagojiye tenezzül edemezdi. Hattâ
Celal Bayar ölçüsünde realist bir politikacı "İş başına geçer geçmez, hayat
pahalılığını yarı yarıya indireceğiz, paramızın kıymetini on misline çıkaracağız"
gibi şeyler de söyliyemezdi.
Bundan başka, Celâl Bayar bugünkü teşkilâtı ve yanındaki arkadaşlarla
hükümete geçmenin imkânsızlığına ihtimal ki inanmıştır. İktidar yerini, istemek
şöyle dursun, şayet Halk Partisi iktidarı kendiliğinden Demokrat Partisine devret
mek istese Celâl Bayar nazikâne bir red cevabı verecektir ve bundan dolayı gele
ceğe ait, yapılması gereken işlerden bahsetmiye hiç lüzum görmemiştir. Fakat
bunu da söylemesi kendi partisi lehine büyük bir itidal örneği olurdu.
Celâl Bayarın, nutkunda tenkit ettiği meseleleri, memleketin çektiği sıkın
tıları, millet arasında ve Halk Partisi içinde bilmiyen yoktur. Biz, kendi
hesabımıza, bu tenkitleri iki misline çıkarabiliriz. Memleketin yeni bir hamle,
yeni ve kudretli bir cihaz beklediğinde kimsenin şüphesi yoktur. Atılan adımlar
da bunun içindir. Fakat bizim alâka ile beklediğimiz, derin merakla öğrenmek is
tediğimiz şey, iktidar makamında Başvekilliği esnasında bu kötülüklere çare
bulamamış olan Celâl Bayarın yeniden o makama geçince neler yapmayı düşün
düğü idi. Merakımız boşa gitti.
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Mecliste Müstakillerin rolü...
Yazan : Cihat

Baban

18 Temmuz 1946 tarihli (Tasvir) İstanbul'dan:
Önümüzdeki Büyük Millet Meclisinin nasıl bir terkip arzedeceğini şimdiden
kestirmek çok zordur. Halk Partisi kahir bir ekseriyet kazanacağını ileri sürmek
tedir. Demokrat Partinin bazı nikbin uzuvları da aynı fikirdedirler. Bunların
arasında Mecliste murakabenin tesis edilmesini istiyenler vardır ki, muhaliflerden
40 ilâ 200 arasında ne kadar Milletvekili girerse, o kadar memnun olacaklardır.
Ankarada Halk partisi ileri gelenlerinden, Demokrat Partinin 100-120 Millet
vekili çıkarabileceğini söyliyenleri işittim... Yine öyle tahminlerinde salâhiyet
sahibi kimselerle görüştüm ki, bunlar Demokratların 30 mebusluğu bir nimet
telâkki etmeleri lâzım geldiğini ifade etmektedirler.
Efkârı umumiyenin arzu ve temayülü Büyük Millet Meclisine aynen aksedebilecekse, muhalefetin temsil edeceği nisbetin hayli kabank olması lâzım gelir...
Bu arada Mecliste Müstakil Milletvekilleri de bulunacaktır. Bunlardan bir
tanesi sayın Mareşal, bütün milletin gönül birliğiyle seçeceği, Parti ihtiraslann
üzerine çıkmış, mazisi ve hayatiyle millete mal olmuş bir şahsiyettir. Hiç şüphe
yok ki, yalnız mevcudiyeti, haklıyı haksızdan ayırmak hususundaki geniş seziş
kudretiyle, ortada zaman zaman esecek şiddetli rüzgârları tadil edecek, Mecliste
bir nizam ve huzur kaynağı olacak. Yüksek bir hakem gibi millî vazifesini
yapacaktır.
Sayın Mareşale tereddübeden bu ödev, diğer müstakil Milletvekilleri için de
bir nisbet dahilinde varittir. Müstakil Milletvekilinin yarınki, parlamenter
hayatımızda önemli bir rol olacaktır. Hiç bir parti disiplinine tâbi olmadan tenkit
ve murakabesini yapabilecektir. Hiç bir partiye bağlı olmadığı için, iktidar mev
kiine yükselmek imkânlarından da mahrum olduğundan, kendisine hiç kötü niyet
atfedilemiyecektir.
Müstakil Milletvekili de tenkitlerini hasbî olarak yapacaktır. Yine, sırası gele
cek, muhalif ve muvafık partiler şiddetle çarpıştığı zaman heyecanlanan efkârı
yatıştırmak için, müstakillerin hizmetine başvurmak lâzım gelecektir. (Ne senden,
ne benden) dendiği zaman müstakil ortaya atılacak, bağımsızlığın rahatlığiyle
dâvayı bitaraf olarak halletmek imkânını bulacaktır.
Müstakil Milletvekili bir grup ve bir partiyi temsil etmediği için programlar
ve onların tatbikatı etrafında daha serbest düşünecek. Adeta vatandaşların
şikâyetlerini, kendi partisiyle hiç bir zaman tenakuza düşmek endişelerine kapıl
madan Mecliste aksettirmek imkânını bulacaktır. Yine müstakil Milletvekili hiç
bir programa bağlı olmadığı ve bir partiyi temsil etmediği için, kürsüye çıktığı
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zaman, daha geniş bir kütlenin mümessili olmak hissile hareket edecektir. Bu
münakaşaları takibeden vatandaşlar da iki çarpışan fikir arasında mutavassıt
düşünceleri görecek, okuyacak ve memleket işleri hakkında daha etraflı bilgi
sahibi olacaktır. (Efkârı umumiye) dediğimiz şey, daha rahat ve kolay teşekküh
edecek, halkın devlet idaresine yardımı daha müspet olacaktır.
Müstakil Milletvekili, bütün dünya meclislerinde, daima faydalı olmuş,
daima müspet sahada faaliyet göstererek bir Meclis cihazının iyi işlemesinde âmil
olmuştur. Memleket işlerinin başarılmasında icra ve tenkidin aynı derecede
sorumlu olduklarını biz burada mütemadiyen iddia etmişizdir.
Devlet idaresini bir kül olarak telâkki etmek zarurîdir. İcra ve iktidar mevkiindekiler pilot iseler, tenkit ve murakabe mevkiindekiler de râsıtlık vazifesini görerek
aynı şekilde sorumlu ve aynı şekilde şerefleri paylaşarak yurda hizmet ederler.
Bundan sonra, devlet işlerindeki muvaffakiyet, filân veya falan Partinin değil,
bütün partilerin müşterek kurdukları Büyük Millet Meclisinin olacaktır. İşte böy
le bir mevkide ve yerde, Müstakil Milletvekili, hiç bir disipline, hiç bir kayda, hiç
bir görüş tarzına bağlanmadan râsıt ve murakabe vazifesini yaparsa, elbet faydalı
olacak ve o da Meclis bünyesi içinde ödevini görürken hizmet edecektir.
*
Bütün bu lüzum ve faydalara kani olduğum içindir ki, ben de bu yönden hiz
met etmek maksadiyle serbest ve müstakil olarak adaylığımı koymuş bulunuyo
rum.
İbret alalım ve d a i m a uyanık olalım...

Yazan : Abidin Daver
18 T e m m u z 1946 t a r i h l i ( C u m h u r i y e t ) İ s t a n b u l ' d a n :

Moskova radyosu, Türk seçimlerine musallattır. Tamamiyle bir iç dâvamız
olan bu meselede mutlaka bir rol oynamak istiyor. Bizi daima uyanık bulmağa
sevketmekte olması itibariyle yaptığı propagandalardan dolayı bu radyoya teşek
kür etmek yerinde olur. Çünkü Rus radyosunun bu millet ve memleketin hayrına
çalışmadığını ve Türkiyenin iyiliğini istemediğini her Türk pek iyi bildiği için,
onun sesli bir tehlike çanı gibi bizi dikkate ve uyanıklığa davet ediyor. Hani,
demiryollarının şoseler üzerinden geçtiği bazı yerlerde, trenin gelmekte olduğunu
bildiren çanlar vardır. İşte onlar gibi.
Moskova radyosunun çanı da bize :
Türk, sakın gaflete dalma uyanık ol! diyor.
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Gerçi uyanığız, fakat gene bizlere düşen bir vazife vardır : Moskova rad
yosunun mikrofonu başında geceleri bir baykuş gibi öten tezvircinin bazan tarafı
haktan görünerek yaldızlı kâğıtlar içinde sunduğu zehirleri göstermektir. Seçim
mücadelelerine ve propagandalarına uluorta ve bütün kuvvetiyle karışan Mos
kova radyosu son bir yayımında, zehirlerini şu üç noktaya teksif etmiştir :
1- Radyo, yeni kurulan İşçi ve Çiftçi Partisiyle Sosyal Demokrat Partiye
hücum ediyor. Çünkü bu partilerin başkanları, seçimlerde C. H. Partisini destekliyeceğiz, demişler ve böylece terörü tasvibettiklerini göstermişlerdir. Radyonun
terör dediği şey, zulüm ve tethiş politikasıdır ki, bunun vatanı şimdi Sovyet Rus
ya ve peyklerinin topraklarıdır. Öyle ki son defa da bir buçuk milyon Türkü, yurt
larından topyekûn sürmüşlerdir.
2 - Radyo, Cumhuriyet Halk Partisi ve hükümetin bir terör idaresi olduğunu
iddia ederek şöyle diyor :
"Türkiyede Cumhuriyet ilân edileli 23 yıl oluyor Fakat rejim, bugün hâlâ Os
manlı İmparatorluğunun devrindeki cihazı sökemedi ve ezemedi. Belki onları
mükemmelleştirmiştir. Eski memurlar, polisler vazifededir. İşin aslına bakarsanız,
aynı müesseseler aynı işler devam etmektedir. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde
4000 taharri memuru vardır. Sivil polisler, Sultan Hamide hizmet etmiş memur
lardır. Birinci Şubede 45 yıl hizmet eden taharriler vardır. Bunlar sultanlar
zamanında, hattâ Beşiktaş muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşanın karakollarında işe
başlayanlardır. Bunların iliklerine Fehim Paşanın ruhu işlemiştir. Aynı şeyleri or
duda ve devlet cihazının her tarafında istediğiniz kadar bulabilirsiniz. Halk Par
tisi ise, bu tip adamları demokratlara karşı taarruza geçirdi. İşte demokratik çev
re, hükümet cihazlarının bunlardan temizlenmesini istiyor."
Moskova baykuşunun, 23 yıldır Cumhuriyet rejiminin Türkiyede Osmanlı
İmparatorluğunun, hattâ Abdülhamidin idaresini yaşattığını iddia etmesi, mem
leketimize, rejimimize ve Atatürk inkılâbına karşı öyle bir iftiradır ki, bunu ancak
Türkün ezelî ve ebedî düşmanları yapabilir. Bu iftira da ispat ediyor ki, Moskova
radyosunun arasıra Atatürkten ve onun yaptığı inkılâptan takdirle bahsetmekten
maksadı, düşmanın o büyük Türkün adını ve eserini, sadece bir kışkırtma silâhı
olarak kullanmaktan başka bir şey değildir. Atatürk sağ olsaydı, hiç şüphesiz
Moskova radyosu ona da hücum edecekti.
Moskova radyosu, Cumhuriyet rejiminin Abdülhamit devrini devam ettir
diğini söylemekle Bolşeviklerin kendi ihtilâllerinde tatbik ettikleri imha poli
tikasını bize de tavsiye ediyor. Malûm olduğu üzere, Bolşevik İhtilâli Çarların
adamı, taraftarı ve burjuva diye önüne geleni temizlemiş ve sel gibi kan akıtmış
tı. 1936 - 37'de de ihtilâle ihanet ettiler ve düşmanla işbirliği yaptılar, diye başta
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Genelkurmay Başkanı Mareşal Tuhaçevski olmak üzere, Bolşevik Partisine
muhalefete başlıyan bir çok eski şeflerin ve ordudan 32,000 subayın temizlen
mesiyle neticelenmişti. (Bunların işbirliği yaptıkları iddia edilen düşman Hitler
Almanyası idi ki o temizlemeyi yapanlar, 1939'da bizzat bu Almanya ile sarmaş
dolaş olmuşlardı.)
Moskova radyosunun, yapmadığımızdan şikâyet ederek satırlar arasında bize
tavziye ettiği şey, 1917'denberi kendilerinin durmadan tatbik ettikleri bu korkunç
tethiş ve imhadır. Yâni Türkleri birbirine kırdırmaktır.
3 - Tezvirci, "sayın dinleyicilerim" rıyakârlığiyle asla saymadığı halkımıza
hitabederek Türk amelesini, Türk köylüsünü ve bilhassa Türk kadınını Halk Par
tisi aleyhine kışkırtıyor ve bakınız ne diyor:
" - Halk Partisi kadınlara karşı ne ile övünür? Türk kadınlarını gün yüzüne
çıkardı, peçeden ve taasrubdan kurtardı, medenî nikâhın esaslarını koydu, erkek
lerle kızların birlikte okumasını sağladı. İşte bunları öne sürüyor. Bunları Halk
Partisi yapmış değildir. 1919 - 1922 millî kurtuluş savaşında bunları dövüşerek
kazandı. Anadolu kadınları sırtlarında mermi taşıdılar. Silâha sarıldılar, babalariyle, kardeşleriyle, kocalarile siperlerde omuz omuza düşmana karşı yürüdüler.
Türk kadını 25 yıldır demokratik kuvvetlerin ön saflarında irticaa karşı savaşıyor.
Silâhla dövüşenlerin listesinin başında Kara Fatmanın adı Türkiyenin bağımsız
lığı ve demokratlaştırılması uğrundaki savaşın bayraktarı olduğunu söyler. Suad
Derviş ediplerin ve Sabiha Sertel'de Türk halkının göğsünü kabartır.
Millet Meclisinde bir kaç tane Halk Partisinden ile kadın Milletvekili vardır.
Bunlar bir defa olsun, Türk kadınından, hele işçi kadınlardan söz açmadılar. On
ları korumayı bir defa olsun akıllarına getirmediler."
Dünyada hiç bir inkılâp, hiç bir rejim, kadının haklarını Türk inkılâbı ve
Cumhuriyet rejimi kadar tanımamış ve korumamıştır. Türk kadını, en ileri
demokrat memleketlerin kadınları kadar, hattâ daha fazla haklara ve onlardan
daha evvel sahip olmuştur. Fransa gibi bazı memleketlerde, kadınlar, Türk
kadınından çok sonra, bazı haklarına kavuşabilmişlerdir. Moskova radyosunun
beğenmediği ve Abdülhamit idaresinin bir devamı olduğunu iddia ettiği Türk
kadınının haklarını uzun ve çetin mücadeleler neticesinde damla damla değil, bir
hamlede tanıyıp vermiştir.
Moskova radyosunun tefsircisi bu tezvirlerle Türk kadınını aldatacağını ve
onu Cumhuriyet rejimi aleyhine sevkedeceğini sanıyor.
Türk kadını ne kör, ne de nankördür. O inkılâbın ve Cumhuriyet rejiminin
kendisine, artık istenecek bir hak bırakmadığını ve erkekle yüzde yüz eşit ol909
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duğunu pek iyi bilir. Uyanık, vatansever ve hepsi kahraman Mehmetçiğin kanın
dan birer Kara Fatma olan Türk kadınlarının bu düşman iftiraları karşısında duy
dukları his, yalnız nefret ve lanettir.
Anayasada değişiklik lâzım...
Yazan : Cihat

Baban

19 Temmuz 1946 tarihli (Tasvir) İstanbul'dan:
Cumhur Başkanı İnönü'nün Parti Genel Başkanı sıfatiyle iradetmiş oldukları
nutkun üzerinde en ziyade durulması gereken cihet, kendi makamları ertafındaki
münakaşalara vermiş oldukları cevaptır. Anayasamız, Cumhur Reisliği makamı
ile Parti Başkanlığının ayni şahsın uhdesinde birleşip birleşemiyeceği mevzuun
da sükût etmektedir. Bu itibarla bir hukukî nazariye, - ki Cumhur Başkanımız da
bu nazariyenin taraftarıdır - bu iki sıfatın aynı şahsın üzerinde birleşeceğini iddia
etmektedir. Anayasamız, ayni zamanda her iki sıfatın aynı şahıs uhdesinde bir
leşebileceğini de kaydetmemiştir. Binaenaleyh yukardaki mütaleanın zıddı da bir
takım hukukî mesnedlere dayanılarak aksi de ileri sürülmektedir.
Sayın İnönü bu dâvayı bir parti meselesi propagandası mevzuundan dışarı
çıkararak, bir Anayasa münakaşası halinde tetkik edilmesini daha makul bulmak
tadırlar. Nihayet iki gün sonra seçimlere gireceğimiz için bu meselenin
münakaşası da iki gün soma, seçim propagandası mahiyetinden dışarı çıkacak ve
akademik bir anayasa meselesi halinde müzakere mevzuu olacaktır. Biz şahsan,
yeni Mecliste bu Anayasa meselesinin artık ortaya çıkacağına, yeni cereyanlar,
yeni demokratik inkişaflar karşısında, Anayasamızın eskiyip eskimediğinin
yeniden gözden geçirilip geçirilmemesinin tedkikine ihtiyaç hâsıl olacağına kaniim.
Öyle zannediyorum ki, çeşitli partilerin temsil edileceği önümüzdeki devrede
icra ve teşri kuvvetlerini birbirinden ayırmak, kuvvetlerin tevhidi sisteminden
tevzini sistemine doğru gitmek bir zaruret olacaktır.
Bu takdirde kabinenin Meclise dahil olmayan kimselerden seçilmesi mezuubahis
olacak, rical kıtlığı sıkıntısı bertaraf edilmiş bulunacaktır. Bugün memleketin
şurasında burasında iş ve vazife sahibi öyle ehliyetli insanlar vardır ki, onlara
icabettiği zaman bir Bakanlık koltuğu vermemek yüzünden cidden sıkıntılara uğ
ramış bulunuyoruz. Kuvvetlerin tevzini sistemine gidince, bir Ayan Meclisi veya
daha modern bir isimle senato kurmak ihtiyacını da duyacağız. Bu suretle
şikâyetimizi mucip olan, birbirini nakzeden kanunların miktarları hiç olmazsa
azalacak, Anayasaya uygun olmayan hükümler gözümüzden daha az kaçacaktır.
Artık cezri inkılâplar devresini geçirdiğimize kaniiz, bundan soma, esaslı
kuruculuk ve yapıcılık dâvalarına el atacağız. Böyle bir hamle içinde üstünkörü
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ve acele yerine ağır ve esaslı adımlar atmanın imkânlarını arıyacağız, hattâ Ayan
Meclisinde durulmuş, tecrübe sahib olmuş ve mevki hırsından uzak yaşıyan, bir
daha seçilmemek kaygılarını taşımayan insanların kazanmakta olduğumuz hür
riyeti daha kuvvetle teminat altında tutabileceklerine inanacağız.
Ayan Meclisi ayni zamanda, bitaraf insan deposu vazifesini de görecektir.
Senatoya girecek kimselerin partilerle olan rabıtalarının kesilmesini de istiyeceğiz. Bu suretle yalnız memleket mülâhaza ve endişeleriyle hareket eden in
sanlardan mürekkep bir Meclis kurarak, kanunları bitaraf bir tetkikten geçire
ceğiz. Ayan Meclisi Reisi, çok muhtemel olarak, Devlet Başkanlığı makamının
da normal namzedi olacaktır.
Bugüne kadar yapılması gereken seri inkılâp hamleleri için böyle bir ihtiyar
lar ve tecrübeliler meclisinin zararı olabilirdi, bundan soma faydası olacaktır. Bu
tarz memleketin teşrii hayatına, ve bu hayat yoliyle idare ve siyaset dünyasına is
tikrar getirecektir. Bu takdirde böyle bir muvazeneli sistem içinde Anayasanın bir
çok noktaları değişirken, devlet makamı hakkında da memleket sözünü söyliyecek ve bu sistem içinde Cumhur Başkanının hürriyeti, salâhiyetleri ve par
tilerle olan münasebetleri etrafında elbet karar verilecektir.
Gerek Cumhur Başkanının nutuklarında böyle bir mevzua temas etmek ih
tiyacını duymuş olmaları, gerek bu nutuktan evvel kendi şahısları etrafında
yapılan tartışmalar, ister istemez bizi artık hissedilmeğe başlıyan bir takim teşriî
ihtiyaçların halline doğru sürüklemektedir. Önümüzdeki Meclisin bu neviden
müzakerelere sahne olacağını şimdiden tahmin etmeliyiz.
Yarın, Türkiye tarihinde ehemmiyetli dönüm noktası olacaktır.
Vatandaşlar vazife başına...
Yazan: Necmeddin

Sadak

20 Temmuz 1946 tarihli (Akşam) İstanbul'dan:
Yarın, bütün Türk milleti sandık başına giderek, vekillerini seçecektir. Millet
vekillerinin doğrudan doğruya seçilmesi, yâni tek dereceli olması, Türkiye
tarihinde ilk defa görülüyor. Bu bakımdan hâdisenin ehemmiyeti büyüktür. Yarın,
tam halkçı idarenin başlangıcı olacaktır.
Bu hakkın kullanılması, millete bazı vazifeler yüklüyor. Hiç bir an akıldan
çıkarmamalıdır ki, millî haklar, ancak, kullanıldığı ve iyi kullanıldığı takdirde
yerleşir ve genişler.
Millete düşen ilk vazife, kendisine verilen, daha doğrusu, kendisinin olan bu
hakkı, yarın kullanmaktır.
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Seçim hakkı olan her vatandaş işi ve mesleği geçim ve fikir seviyesi, dinî ve
siyasî inanları ne olursa olsun, muvafık veya muhalif partili, yahut bağımsız,
yarın mutlaka reyini kullanmalı, yâni her demokraside bütün vatandaşlara düşen
bu ilk vazifeyi her halde yerine getirmelidir.
Halkçı idarelerde millî iradeyi belirtecek başka bir yol henüz bulunmamıştır,
millî irade, bütün vatandaşların serbestçe ifade edilmiş isteklerinin yekûnunda
meydana çıkacağına göre oyların sayısı ne kadar çok olursa, milletin arzusu o
kadar tam şekilde belirir. Hem bu oylar neticesinde doğacak Millet Meclisinin ve
kurulacak hükümetin içerde, dışarda temsil kudreti ve nüfuzu, hem de Türk mil
letinin kendi hâkimiyeti hakkı kullanma istek ve kabiliyeti, bu çokluk derecesine
bağlıdır. Eski filozofların (Bir millet lâyık olduğu hükümete maliktir) sözü, bu
bakımdan hâlâ doğruluğunu muhafaza etmektedir. Herhangi bir düşünce ile, bu
büyük fırsatta reyini kullanmaktan vazgeçen vatandaş, memleket ve millet içer
sindeki alâkasızlığını, başkaları tarafından idare edilmeğe razı olmak derecesine
çıkarmış demektir. Söz söylemeğe hakkı kalmaz. Bundan başka, reyini kullan
mayan vatandaş, eğer şahsî kanaatleri ve bir partiye bağlılığı varsa bunlara ihanet
etmiş olur.
İlk vazife memleket mukadderatının yeni bir yola girdiği ve bu mukadderata
dört yıl, millet adına hâkim olacak bir Meclis seçildiği günde, vekar içinde, ses
siz ve gürültüsüz, reyini kullanmaktır.
Milletçe, Devletçe, Partilerce, ikinci vazifemiz seçim hakkının en serbest, en
dürüst, en şuurlu şekilde kullanılmasına dikkat etmektir. Böyle olmayan seçim
lerin ne vatandaşın hakları ne de bu seçimlerden çıkacak Millet Meclisinin tem
sil kudreti bakımından hiç bir değeri yoktur, Cumhur Başkanı, C. Halk Partisi
Lideri İsmet İnönü'nün hâlâ kulaklarda çınlayan şu sözlerini tekrarlıyalım:
"Seçimi idare edecek memurlarımız, kanunların hükümlerini her vatandaş ve
her parti hakkında, gözlerini kırpmadan tatbik etmek için cesur ve kendilerine
güvenir olacaklardır. Hür vatandaşların serbest oylarının meydana çıkması
kanunî, vicdanî borcumuzdur. Milletin rızasiyle tâyin olunmayan iktidar mekiinin
hiç bir kıymeti ve hiç bir meşru tarafı yoktur."
Hiç bir Devlet Başkanı bu konuda bundan açık, bundan kesin sözler söyliyemez. Bu sözler yarın vazife başında bulunacak bütün memurlara, seçim hak
larını kullanacak bütün vatandaşlara tek hareket rehberidir.
Artık herkes söyliyeceğini söylemiş, türlü fikirler ortaya atılmış, doludizgin
bir muhalefet hiç bir kayda ve kaygıya bağlanmadan aklın ve hayalin erişebile
ceği bütün tenkit ve hücum vasıtalarını haklı, haksız, yerli, yersiz, tükeninceye
kadar kullanmıştır. İtiraf edelim : Geriye baktığımız zaman, harplerin en müt912
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hişinden esirgenmiş bir memlekette, bir kısım vatandaşların sıkıntı ve yoksulluk
tan kurtulamadıklarını, bir çok işlerin oldukça kalabalık bir gayri memnunlar kit
lesi yarattığını görüyoruz. Fakat, giriştiğimiz yeni hayatın en tesirli neticesi
olarak yarın, memleket işlerini daha iyi şekilde yürütecek, halkın dertlerine daha
çabuk çare bulabilecek, kudreti, gene ancak, tarihi uzun ve olgun, teşkilâtı geniş,
iş görecek unsurları bol olan iktidar partisinde görüyoruz.
Gene itiraf edelim: Eline, müstesna bir zamanda, müstesna bir fırsat geçmiş
olan karşı tarafı içinde bulunduğumuz ahval ve şartların her hangi tenkit ve
muhalefeti çok kolaylaştırmasına rağmen, asla yapıcı bulmadık. Evet hoşnutsuz
luk çoktur, sıkıntılar, dertler büyüktür. Yapılamamış, yapılması gereken işler var
dır. En tarafsız bir zihniyetle ve can kulagiyle karşı tarafı kaç gündür okuduk, din
ledik. Boyuna hücum ettiler. Bu, çok kolaydı. Dertlerimize deva olarak ne göster
diler, hangi fikirleri ileri sürdüler? Hiç. Bir muhalefet ve kontrol partisi olarak
kendilerinden istifade edilecek insanlar, karşı tarafta eksik değildir. Bunlar,
kalabalıktan sıyrılarak, belli fikirler ve kanaatler etrafında birleştikleri gün mem
leket kendilerinden çok hizmet görecektir. Fakat, bugünkü idare beğenilmese de,
kendilerine bugünden devlet ve memleket teslim edilecek bir zümre ve teşekkül,
henüz karşı tarafta yoktur. Onların da samimî olarak bu kanaati beslediklerine vatansever insanlar oldukları için - inanıyoruz.
Fakat, artık zaman, bu düşünceleri dahi lüzumsuz kılmıştır. Herkes, hepimiz
ayrı ayrı ne düşünürsek düşünelim, karar milletindir. Millet yarın kararını
verecektir. Tarih engin, İmparatorluklar idare etmiş, yüksek, olgun bir millet
sıfatiyle verecek ve yarın, Türkiyenin bir dönüm noktası olacaktır.
Vatandaşlar, millî irade, reylerinizle tecelli edecektir...
Yazan : Abidin

Daver

21 T e m m u z 1946 t a r i h l i ( C u m h u r i y e t ) İ s t a n b u l ' d a n :

Heyecanla beklenen gün nihayet geldi. Bugün memleketimizin siyasî
hayatında tarihî bir gündür. Çünkü Türk milleti, ilk defa olarak tek dereceli usul
le milletvekillerini bizzat kendisi seçiyor. Bu, büyük bir inkılâptır.
Şimdiye kadar, Türkiyede halk idaresinin tam ve ileri bir demokrasi olmasına
engel teşkil eden başka kayitler ve şartlar da, bugün ortadan kalkmıştır. Seçim tek
dereceli olduğu gibi gizli reylerdir. Seçim, adayları her yerde müttefıkan kazanan
tek parti ile yapılmıyor. Memlekette, aylardan beri müteaddit partilerin ve müs
takil adayların çarpıştığı bir seçim mücadelesi vardır ki son raundu, bugün sandık
başında ve içinde cereyan edecektir.
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İki dereceli seçimler, yalnız parti değil, iki parti olduğu zamanlarda da bugün
kü gibi ve bugünkü kadar hararet ve heyecanlı olmadığı gibi, bilhassa halkın
iradesini belirtmek bakımından şimdiki tek dereceli seçim kadar, büyük kıymet
ve ehemmiyeti yoktu. Meselâ İstanbulda, yarım milyonluk muazzam bir halk küt
lesi yerine, iki bin küsur ikinci seçmen reyini kullanıyordu. Binlerce genç yetiş
tirmiş bir Üniversite profesörünün veya bir kısım vatandaşlara seneler boyunca
hitabetmiş, yol göstermiş bir başmuharririn reyini ya ümmî, yahut da biraz okur,
fakat iki satır yazamaz bir ikinci seçmen sandığa atıyordu. Böyle bir seçim
usulünün câri olduğu memleketteki demokrasiye, demokrasi değil, demokrasi tas
lağı demek daha doğru idi. Onun içindir ki, iki dereceli seçimler, bir kaç parti ile
yapılsa dahi, halkın büyük çokluğu tarafından kayıdsızlıkla karşılanıyordu. Tek
partili ve iki dereceli seçim ise, (seçim) değil, (tayin) addediliyordu. Türkiyede
yapılan büyük inkılâptan sonra, iki dereceli seçim de, parti usulü de, bundan ev
velki son iki seçimde müracaat edilen yoklamalara rağmen, dünyayı hayret ve
hayranlık içinde bırakan inkılâbımıza yaraşmıyordu.
Denize girmeden yüzme öğrenmek imkânı olmadığı gibi, tek dereceli ve
müteaddit partili seçimler yapmadan da millet rüştünü ispat edemez ve demokrasi
tam olamazdı. Bu demokrasi denize girmemizi yüzmeyi, yâni Milletvekillerini
bizzat seçmeği öğrenmemiz lâzımdı. Artık bunun zamanı gelmiş olduğu için,
kendimize örnek tuttuğumuz ileri demokrasilerin hayatını biz de aynen kabul et
tik. Bugün ilk tatbikini yapıyoruz.
Bugün, bir imtihan günüdür. Partiler için de, adaylar için de, halk için de im
tihan günüdür. Bir kelime ile, Türk demokrasisi bugün imtihan verecektir. Tam
numara almasak dahi, sınıf geçecek kadar iyi bir not alacağımızdan şüphe et
miyoruz.
Partiler meydandadır. Partilerin şefleri ve ileri gelenleri meydandadır. Partili
veya müstakil adaylar meydandadır. Bunların yaptıkları işler, programları ve vaat
leri meydandadır. Propagandaları meydandadır. İyi ve kuvvetli tarafları kusurlu ve
zayıf tarafları meydandadır. Gürültülü seçim propagandalarının baş döndürücü,
sinirli, heyecanlı havası içinde, doğruyu eğriden, gerçeği yalandan demiyelim de,
gerçek olmayandan ayırmak herkes için kolay bir iş olmakla beraber, hepimizin az
çok bir fikri, bir kanaati, bir imanı tebellür etmiştir. Elimizi vicdanımıza koyarak
akıl ve vicdanlarımızın sesini dinleyerek, beşerî ihtiraslarımızın mümkün olduğu
kadar bir tarafa bırakarak rey vereceğiz. Rey pusulasını sandığa atarken ruh
larımıza, vicdanlarımıza şu tek düşünce hâkim olmalıdır:
Milletin ve memleketin yüksek menfaatlerine hizmet ve hürmet düşüncesi, bu
yüksek, hattâ kutsal menfaatlere en iyi hizmet ve hürmet edeceklerine inan
dığımız partilere ve adaylara rey vermek düşüncesi.
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Bu düşünceden uzaklaşır, ihtiraslara kapılır ve aldanırsak, artık kabahati es
kisi gibi ikinci seçmenlere yükletemeyiz. Kusur ve kabahat doğrudan doğruya
bizimdir.
Meşhur Montesquiue (Monteskiö) nün (Her millet lâyık olduğu idareye
kavuşur) sözü, bilhassa serbest seçimlerin neticesi bakımından bir hakikattir. Bizi
dört yıl müddetle seçeceğimiz insanlar idare edecektir. Emniyet ve itimada lâyık,
özü sözü bir insanları seçersek, işlerimiz iyi gider. Aldanırsak günahı vebali boy
numuza! Onun için vatandaş, bugün sandık başına giderken ve reyini atarken bir
angarya yapar gibi rastgele ve baştan savma hareket etmemeli iyice düşünmelidir.
Çünkü o tek tek reylerin muhassalası olarak sandıklardan çıkacak şey, fert ve mil
let olarak dört yıllık hayatımızın gidişi ve idaresi olacaktır.
İsmet İnönü'nün seçim nutkunun şu parçasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanının sözleri olarak değil, fakat Devlet başı ve Cumhur Başkanının seçim
lerde tutulması lâzım gelen doğru yolu hepimize gösteren bir nasihat olarak kabul
etmeliyiz:
"Seçimin sinirli devrinden geçip, huzura ve feyizli çalışmaya kavuşmamız,
millî iradenin tecellisiyle temin olunacaktır. Bu iradenin hakikî ve temiz bir suret
te meydana çıkması, hepimizin müşterek muvaffakiyetimiz, kanunî vazifemiz ve
şahsî şerefimiz olacaktır. Seçimi idare edecek memurlarımız, kanunların hüküm
lerin her vatandaş ve her parti hakkında, gözlerini kırpmadan tatbik için, cesur ve
kendilerine güvenir olacaklardır. Hür vatandaşların serbest oylarının meydana
çıkması, kanunî ve vicdanî borcumuzdur. Milletin rızasiyle tayin olunmayan ik
tidar mevkiinin hiç bir kıymeti ve hiç bir meşru tarafı yoktur. Bunun gibi milletin
rızası meydana çıktıktan soma, bunu kıymetten düşürmek için yapılacak
propagandaların ve gösterilecek maddi veya manevî mukavemetin de hiç bir
ehemmiyeti olmıyacaktır. Göstermeğe çalışıyorum ve yorulmadan tekrar ediyo
rum ki, dâvanın esası seçimde milletin serbest iradesinin meydana çıktığına, mil
letin kendisinin inanmasıdır."
Bugünkü seçim, bu sözlerin ruhuna uygun bir şekilde cereyan etmesidir ki, bu
ilk imtihanda iyi not almamızı temin edecektir.
Vatandaşlar;
Milletin dört yıllık mukadderatını bugün vereceğiniz reylerinizle siz tayin
edeceksiniz. Karşılıklı propaganda gürültüleri arasında hakikati bulup çıkarmak
ve reyinizi ona göre kullanmak ferdî ve millî vazifenizdir. Türke hâs vekar,
sükûnet ve itidalle sandığa reyinizi attınız. Kimlere inanıyor ve güveniyorsanız,
onlara rey veriniz. Mesuliyet sizindir. Millî iradeyi tecelli ettirecek olan bu
mesuliyetin büyüklüğünü bir an unutmıyarak ona göre davranınız.
Vicdanlarınızın ilhamının, memleket ve millet için hayırlı olmasını dileriz.^
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1946 ERKEN S E Ç İ M L E R İ SONRASI BASINDAKİ GÖRÜŞ VE
DEĞERLENDİRMELER
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- 22-31 Temmuz 1946 Büyük bir başarı...
Yazan : ***
22 T e m m u z 1946 t a r i h l i ( C u m h u r i y e t ) İ s t a n b u l ' d a n :

Dün bütün memleket halkı millî, tarihî ve her bakımdan şerefli bir vazifeyi
başarmış ve yeni Milletvekillerini seçmiştir.
İstanbulda halk, sandık başlarına seve seve koşmuş ve herkes reyini dilediği
gibi kullanmıştır. Bizzat gezip gördüğümüz yerlerin hepsinde karşılaştığımız man
zaralar, İçe ferahlık verecek mahiyetteydi. Genç, ihtiyar, kadın, erkek, her vatan
daş defteri imzalıyor, zarfını alıyor ve oy listesini zarfın içine koyarak zarfı
kapatıyor ve sandığa atıyordu. Anlaşılıyordu ki, memleketin kültür seviyesini yük
seltmek ve ümmiliğin kökünü kırmak için sarfolunan gayretler boşa gitmemiş,
bilâkis memlekette demokrasi hayatının gelişmesine, halkta hâkimiyet şuurunun
iyiden iyiye uyanmasına, halkın iç ve dış memleket politikasiyle alâkasının can
lanmasına yardım etmiş ve sonunda bu neticenin alınmasına imkân vermiştir.
Dünkü müşahadelerimizin bize verdiği ilk intiba tek dereceli seçimin halkı
her zaman fazla cezbettiği ve herkese, bu pek mühim ve pek büyük vazifeyi
başarmak için ilham ve heyecan verdiğidir. Anlaşılıyor ki halk, bir mahcur
muamelesi görmeği ve kendi salâhiyetlerini ikinci seçmen adı verilen vasilere
devretmeyi şeref ve gururuna yediremediği için iki dereceli seçimlere rağbet gös
termemeği tercih ediyor ve bu yüzden çeşit seçimler pek basmakalıp oluyordu.
Bu defa ise, herkesin seçime iştirak ve oyunu kullanmak için yepyeni bir
heyecan ve bu vazifeyi yapmaktan geri kalmamak üzere eşsiz bir incizab duy
duğu göze çarpıyordu. Çünkü tek dereceli seçim, halkı huzursuzluğa uğratan
aşağılık duygusunu kaldırıyor ve onu ergin bir irade ve karar sahibi olarak politi
ka ve mukadderat sahnesine kavuşturuyordu. Bu yüzden halk, her zamandan faz
la seçimle alâkalanmış ve oyunu kullanmak için koşmuştur. Türk halkının tek
dereceli seçimi derhal benimsediğini ve onun gereklerini yapmakta zerre kadar
aksamadığını görerek derin bir haz duymamak imkânsızdır.
Acaba halkın birdenbire benimsediği ve gereklerine dört elle sarıldığı bu ileri
müesseseyi, tek partilik adı verilen parti mutlakiyetine alışanlar, daha doğrusu o
mutlakıyeti istismar edenler, aynı şekilde benimsediler mi ve ayni gereklere uy
dular mı? Yoksa parti zorbalığı yapmağa kalktılar mı?
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Bu satırları yazdığımız sırada, bu noktayı aydınlatacak tafsilâtı almamış
bulunuyorduk. Fakat her yeniliğin, her hayırlı inkılâbın bir takım düşmanları
bulunmasını, çok tabiî görmek icabeder. Onun için murakabe ve hesap istemiyerek, parti zorbalığına dayanan bir takım geri kafalı, muzir unsurlarını fesat
karıştırmağa özenmiş olmaları ihtimalini gözönünde tutmak, bir zarurettir. Fakat
bütün bunlar gelip geçici âmillerdir. Asıl hakikat halkın seviyesinde görülen yük
selmedir ve bu seviye yüksekliğinin her ileri adımı, fesat unsurların kökünü kıra
cak en ezici darbedir. Onun için particilik zorbalığı, ölüme mahkûmdur ve halkın
haklarına, hürriyetlerine sarılan eli, bu hayırlı inkılâbi bütünliyecektir.
Tek dereceli seçimin vermiş olduğu neticeye gelince, tasnif işinin henüz
tamamlanmamış olmasına mebni, bunu öğrenmemiş bulunuyoruz. Fakat tasnif
bittikten soma da şu veya bu partinin, şu veya bu kimsenin değil, fakat milletin
ne kazanmış olduğu bahis mevzuu olacaktır. Seçim neticesinde, halkın en çok
güvendiği ve kendilerinden yararlı hizmetler beklediği partiler ve şahsiyetler
kazanmışsa, milletin kurulmasını istediği murakabe kurulmuşsa o zaman seçimi
millet kazanmış ve seçimin hedefi gerçekleşmiş olur.
Neticenin bu mâna ve mahiyeti haiz olmasını umarak büyük başarısından
dolayı milletimizi tebrik eder ve onun ileri seviyeli, tam mânasiyle demokrat, er
gin ve hür bir millet olduğunu ispat ettiğini iftiharla kaydetmeği bir vazife biliriz.

Particilik hırsı, vatana zararlı olacak dereceye varmamalıdır...
Yazan : Necmeddin

Sadak

22 T e m m u z 1946 t a r i h l i ( A k ş a m ) İ s t a n b u l ' d a n :

Türkiyeye musallat Moskova radyosu memleketimizdeki seçimlere bizim
kadar ilgi gösteriyor. Bu komşu radyonun, Türk milletinin hayrına çalıştığı hak
kında şimdiye kadar hiç bir delil ve işarete rastlamadığımız için, seçimlerden Tür
kiye menfaatleri aleyhine neticeler umduğuna inanmak zorundayız.
Türkiyede seçimlerin kendine iyi fırsatlar hazırladığını sezen Moskova rad
yosu, bu konu etrafındaki düşüncede toplanıyor: C. Halk Partisi kötü bir istibdat
idaresi kurmuştur. Türk milleti bunu yıkmalıdır. Ancak, hükümeti elinde tutan bu
Parti, seçimleri serbest yapmıyor, zorluk ve zorbalıkla seçimi kazanmak istiyor.
C. Halk Partisi seçimleri ve iktidarı kaybetse, bundan Moskova ne
kazanacak? Halk Partisinin yerini alacak olanlar, Moskova radyosunun dilediği
işbirliğini yaparak memleketi Rusyaya mı teslim edecekler?
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Kimlerden olursa olsun, Türkiyede hiç bir parti, hiç bir insan yoktur ki, mem
leketi Bulgaristan veya Romanyaya benzetmek istesin. Bütün Türk vatandaşlarını
ve partilerini böyle bir ihanetten tenzih ederiz.
O halde, C. Halk Partisine yılladır düşman kesilen Moskova radyosunun bu
seçimlerde, Demokrat Partisini desteklemekten maksadı nedir?
Rusyanın emelleri hakkında hâlâ iyi niyet besliyecek safdillik veya cehalette
vatandaşlarımız bulunabilir. Fakat Moskova radyosunu kurup işleten ve söyleten
ler pek âlâ bilirler ki Demokrat Partisi iş başına gelse de bu parti adına memleketi
idare edecek olanlar hâdiseler ve hakikatlerle karşı karşıya gelerek devlet
mesuliyetini yüklenince, dış politikada C. Halk Partisi hükümetlerinden başka
türlü hareket etmiyeceklerdir.
Bunun böyle olacağını pekâlâ bilen Moskova radyosunun emeli, Demokrat
partisinin, şunun bunun - her kim olursa olsun - iş başına geçmesi değil, C. Halk
Partisinin dâvayı kaybetmesidir. Hele bir kerre iktidar partisi yıkılsın, Türkiyede
çözülme başlasın, ondan sonrası kolaydır. Halk Partisi iş başından çekilip kuvvet
siz teşekküllere dayanan zayıf hükümetler ardısıra gelip gittikçe, Türkiyeye el at
mak, şurada burada karışıklıklar çıkarmak, ayaklanmalar tertibetmek daha kolay
olacaktır.
Bu olmayınca olmıyacağı ihtimaline karşı da Moskova radyosu ikinci
propaganda manevrasına başvuruyor: Seçimlerin hükümet tazyiki altında cereyan
ettiğini, bu yüzden muhaliflerin kazanamıyacaklarını kaç zamandır söyleyip
duruyor.
Karşı taraf liderlerinin ve gazetelerinin aynı zamanda, yâni seçimlerden önce
ayni propagandaya başvurmuş olmalarını düşman kaynaklarla bilerek işbirliği
yaptıklarına hamletmek aklımıza gelmez. Fakat bu yanlış manevranın Moskova
radyosu ile ağız birliğine rastlaması acı bir talihsizlik eseri olduğu kadar mem
leket zararına büyük neticeler doğuracağı da gizlenemez. Bunun içindir ki gerçek
vatanseverlik - sadece Moskova radyosunun cana kıyıcı propagandasını destek
lemiş olmamak için - bu kötü yola girilmemesini emrederdi. Yazık ki böyle ol
madı. Seçimlere zorbalık karıştığı, daha seçim başlamadan, muhalefetin parolası
hâline girdi. Şimdi de Moskova radyosu ile birlikte ayni propaganda devam
edecektir.
"Cumhuriyet" gazetesinin Ankara muhabiri, gayet doğru bir görüşle şunları
yazıyor:
"Demokrat Partisi seçimlere, esasen şu iki mazeret ve iddia ile girmiş
bulunuyor: 1- Acele. 2- Tazyik. Son haftaların bütün yayınları elenirse Demokrat
propagandasının bu iki ana temel üzerine kurulduğu görülür. Temeller önce atıl
mış, hâdiseler sonradan, ancak bunların teyit ve tevsiki için kullanılmıştır.
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Halbuki ortaya atılan havadislerden bir çoğunun doğru olmadığı, bir kısmına
mübalâğa karıştığı anlaşıldı. Şu köye falan partinin filân adamı gidememiş bil
mem nerede bir Jandarma bir vatandaşı karakola götürmüş. Demokrat Partisi, bu
tek tük hâdiseler yüzünden mi çokluğu kaybetti? İstanbul gibi kalabalık şehirler
de, herkesin gözü önünde hiç bir şey olmuyor da bu gibi hâdiseler hep sadece kar
şı tarafın kontrol ettiği yerlerde mi cereyan ediyor? Bu gibi ahvalde, şikâyetçi
olanların ve yaygarayı basanların işgüzarlığından, telâşından, vehminden,
yalanından neden hiç şüphe edilmiyor?
Seçimlerde her yerde her memurun en büyük dürüstlükle hareket etmesini
herkes ister. Bu yolda verilen emirler, bilhassa Cumhur Başkanının sözleri mey
dandadır. Eğer bazı yerlerde bazı küçük memurlar bu emirlere tam riayet etmedilerse, bu hâdiseler seçimlerin neticesine yüzde bir tesir etmiyeceği gibi, bun
lardan ne hükümet ne de parti mesul tutulamaz. Hükümet gördüğü yerde suçu
cezalandırır, fakat suç işlenmesine engel olabilecek hükümet mekanizması dün
yanın hiç bir yerinde henüz görülmüş değildir. Nihayet, eğer Demokrat Partisi lid
eri ve üyeleri, hükümetin sıkı emirlerine rağmen bazı memurların iyi hareket et
mediklerini söylerlerse denebilir ki bir seçim devresinde, büyüğünden küçük
lerine kadar bütün idare memurlarını, bütün jandarma ve polisleri değiştirip yer
lerine daha iyilerini getirmek gibi bir sihirbazlık hükümetten beklenemezdi.
Bu ilk seçimlerin Demokrat Partisinin hoşuna gidecek derecede ideal şekilde
cereyan etmediği kabul olunsa bile, neticenin asla bundan dolayı değişmediği de
inkâr edilemez. Giriştiğimiz bu güç hayatın uzun tecrübeleri olmak gerektir.
Seçimler her defa daha iyi olacaktır.
Karşı partilerin: "Seçimlere fesat karıştı!" feryadı, hiç bir yerde iyi tesir bırak
mıyor. Hele can düşmanımız da bu feryadı basar ve kendiliğinden bir ağız birliği
teessüs ediverirse, bu yoldaki particilik ihtirasının millet üzerindeki tesiri çok acı
olur. Düşman oyununa, istiyerek istemiyerek, bilerek bilmiyerek, âlet olanları
millet affetmez. Çünkü bu yolda hareketlerin en hafif vasfı galettir.

Millet karşısında her iki tarafın vazife ve mesuliyetleri...
Yazan : Necmeddin

Sadak

27 Temmuz 1946 tarihli (Akşam) İstanbul'dan:
Her türlü şahsî ihtiraslardan, kin duygularından, menfaat kaygısından kendini
uzak tutan, serinkanlılıkla ve itidal ile hareket eden Türk vatandaşı, son günlerin
hâdiselerine dikkatle göz gezdirince, - eminiz ki - şöyle düşünür:
Seçimler, bugün şekli ve neticeleriyle dahi memleket bakımından geniş ve
hayırlı bir ilerleme adımı olmuştur. Çünkü Türk milleti, tarihinin en çetin im919
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tihanlarından birini daha başarı ile vermiştir! İlerleyen ve genişliyen Demokrasi
hayatı, milletler için özendirici, sevindirici, çekici bir devredir. Fakat buna eriş
mek ve buna lâyık derece ve seviyeye gelmek güçtür. Çünkü bu hayat tarzı, her
yaş ve bünyedeki milletlere uygun olmuyor, ekseriya sinir buhranları, ihtilâçlar ve
ihtilâller içinde sona eriyor. Bundan dolayıdır ki giriştiğimiz engin ve olgun
hayatın eşiğinde hepimizi sevindirmesi gereken ilk nokta, tek dereceli ve birden
fazla partili seçim vazifesini, Türk milletinin, yabancıları bile hayran bırakacak
bir vekar sükûn ve siyasî terbiye âdabı içinde yapmış olmasıdır.
Seçimlerin şeklinde ve tekniğinde eksik ve aksayan taraflar görülmüş olabilir.
Fakat, mânevi değeri çok büyük olan bir ilerleyiş adımında ve ilk adımda göze
çarpan hataları düzeltmek, da,ha iyi, daha sıkı bir tekniğe, millî iradenin tecel
lisinde hiç kimsede zerre kadar şüphe bırakmıyacak kanun şekillerine varmak her
zaman mümkün ve bundan soma daha kolay olacaktır. Bu bakımdan, hâdiselerin
sathına değil, derinliğine göz atmanın, yarınki hayatımız için daha faydalı ola
cağına inanıyoruz.
Hâdiselerin derinliğine bakılınca, Türk milletinin siyasî hayatında ilk defa
görülen, çok sevindirici bir netice ile karşılaşıyoruz: Tek dereceli seçimler, Millet
Meclisine hayli kalabalık muhalifler ve müstakiller zümresi yollamaktadır.
Bunun mânasını ve ehemmiyetini anlamak için bugüne kadar Cumhuriyet
idaresinde böyle bir şey olmadığını düşünmek, yeter sanırız. Biz, sayılar üzerin
de durmanın ve didişmenin faydalı olduğuna inanmıyoruz. C. Halk Partisi aday
ları daha az, daha çok seçilebilir. Demokrat Partisi şurada, burada daha büyük
başarılar elde edebilirdi veya edemezdi, gibi meseleler üzerinde asla durmıyacağız. Çünkü iki taraflı sayıların bir derece daha çoğalması veya azalması
dahi memleketin bugünkü siyasî durumunu bu ilk devrede asla değiştiremezdi.
Bundan başka, bizim aradığımız temel noktalar bunlar değildir. Bizim bugün için
araştırdığımız, sadece yeni giriştiğimiz hayatın başlangıcında, her iki tarafa ve
tarafsız bütün vatanseverlere düşen vazife ve mesuliyetlerdir.
Tek dereceli seçimi, millet en sakin şekilde başarmış, başka partiler doğmuş,
karşı bir parti Meclise kalabalık bir zümre ile girebilmiştir. İlk gaye bu idi. Seçim
Kanunlarını daha iyi şekillere sokmak, seçim dürüstlüğünü ve serbestliğini daha
sıkı kontrol altına almak, bundan sonra kolay olacaktır. El verir ki vardığımız ilk
netice, yani iki partili Millet Meclisi gerçekleşmiş ve iktidara geçebilecek teşek
küllere yol ve imkân açılmış olsun.
Seçimlere ve seçimlerin neticesine baktığımız zaman yarının karşılıklı vazife
ve mesuliyetleri kendiliğinden meydana çıkıyor.
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Demokrat Partisi, bunu kuranların dahi asla ummadıkları bir sevinç ve sevgi,
bir heyecan ve hararetle karşılandı. Bir çok yerlerde halkın reyi, gönülden kopan
bir coşkunluk ve samimiyetle onundu.
Bu, niçin böyle oldu? Her kısım seviyeden, her meslek ve mezhepten bir halk
kütlesi Demokrat partisinin programını ve prensiplerini hemen benimsedi mi?
Demokrat Partisini kuranlar, bu memleketin siyaset sahnesine yepyeni çıkmış,
henüz denenmemiş, hiç bir işe karışmamış idealistler veya her giriştikleri işlerde
memleketi ihya etmiş, fakat her nedense köşede bucakta bırakılmış devlet adam
ları mıydı?
Bunlardan hiç birisi değil... Demokrat partisini kuranların değeri, vatansever
liği, idealleri ne kadar yüksek olursa olsun, onların etrafına toplanan coşkunluk,
o partiye bağlılıktan ileri gelmiyor, Halk Partisine ve Hükümetlerine kızgınlık ve
kırgınlıktan doğuyordu. Yirmi üç yıl tek başına memleketi idare etmiş bir partinin
çok kalabalık bir hoşnutsuzluk kitlesile karşılaşması dünyanın her yerinde
mukadder bir politika zaruretidir. Bu partinin yaptığı her iş, iyi de olsa kötü de
kendisine bir muhalif zümre yaratır. Bilhassa maddî ve manevî sahalarda büyük
devrimler yapmış, bu devrimlerde bir kısım vatandaşların ya duygusunu incitmiş,
yahut menfaatini örselemiş bir parti, yirmi üç yılda epeyce muhalif peyda eder.
Bu zarurî neticeye kusurları, hataları, hükümet makinesinde aksayan tarafları,
ticaret zorluklarını, içerde ve dışarda dedikoduları, hayat pahalılığı gibi milletin
canına işliyen sıkıntıları katarsanız, dünya harbine girmemiş, milleti ve mem
leketi ölüm ve yıkımdan esirgemiş olmanın minnet ve meziyetini dahi unut
turacak hoşnutsuzluklar yekûnunun bu derece büyümüş olmasına şaşmazsınız.
Bunun içindir ki Demokrat Partisinin etrafını saran ve içten gelme bir sevinç ve
coşkunlukla ona rey veren kitle, çokluk bakımından, onun taraftarları değil, mad
dî, manevî binbir sebepten biri yüzünden, haklı haksız, bilgili bilgisiz, Halk Par
tisine düşman kesilmiş insanlardan birikmedir. Bu hakikati Demokrat Partisi
gazeteleri de belirtiliyor. (Vatan) şöyle yazıyor :
"Altı ay önce kurulan bir parti, her türlü imkânlardan mahrum olmasına rağ
men ne yaptı da kendini millete sevdirdi ve itimadını kazandı? İşin doğrusu şudur
ki, bu seçimi Demokrat Partisi kazanmamıştır. Sadece Halk Partisi kaybetmiştir."
(Tasvir) diyor ki:
"Halk, Demokrat partisinin listesine rey verirken, umumiyetle bu listelerde
ilân olunan kimseleri tanıdığı, bildiği için değil, onları C. Halk Partisinden ol
madıkları için tercih etmiştir."
Halk Partisi seçimlerde ekseriyeti kazanmış olmakla beraber, bu görüşler
doğrudur. Bunun için Demokrat partisi şefleri, olgun politikacı iseler, bu durum921
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dan ne sevinmeli, ne övünmelidirler. Çünkü onlar da partiden henüz dün ayrıl
dılar. Soma da Halk Partisinin karşısına bugün kim çıksa (Evet, kim olursa olsun
ve programı ne yazarsa yazsın) bu derece coşkunlukla benimsenecekti: Bu
bakımdan Demokrat Partisine düşen vazife ve mesuliyetler var.
Millet Meclisine giren bu yeni parti, memlekette ilk muhalefet hareketini fay
dalı, verimli kılmak mesuliyetini taşıyor. Kendi tarafından görünen halk kitlesini,
memlekete hayırlı sükûn ve itidal içinde bir muhalefet cereyanı, bir fikir ve pren
sip çarpışması haline, sokmak, yahut bu kitlenin - iktidar mevkiine ve partisine
karşı hoşnutsuzluğundan doğan - heyecanını günlük hâdiselerle boyuna körük
lemek onun elindedir. Fakat bir biz inanıyoruz ki Demokrat Partisini idare eden
ler bu ağır mesuliyeti bilen ve düşünen insanlardır.
Karşı partinin bu mesuliyetten doğan vazifesi de, sadece Halk Partisini sev
medikleri, istemedikleri için kendi etrafında toplanmış olan çeşit çeşit düşüncede
gayrimemnun insanların karmakarışık bir kalabalık halinden çıkarak, fikir ve
prensipler etrafında birleşmiş bir parti şekline sokmaktır. Gördüklerimize daya
narak kesin kanaatle iddia edebilir ki, Halk Partisinden ve hükümetinden şu veya
bu sebeple soğudukları için Demokrat Partisini heyecanla destekliyen vatandaş
lar arasında bu partinin programını ve prensiplerini hiç bilmiyen, bilse de asla
kabul edemiyecek olanlar ekseriyeti teşkil ederler. Bu, Demokrat Partisinin gele
ceği için sevindirici ve ümit verici değil, ürkütücü olabilir.
Demokrat Partisinin, bugünkü eşsiz talihinden istifade ederek vatan ve millet
işlerinde büyük hizmetler görmesi beklenir. Bunun, bugün için ilk şartı, politikayı
sokaktan, Meclise nakletmek, bu buhranlı deçvirde sükûn ve itidali gürültüye,
yatıştırıcı hareketleri sinirli havanın devamına tercih etmektedir. Bugünkü büyük
başarısı - sebep ve âmilleri ne olursa olsun - Demokrat Partisine yarın için geniş
imkânlar hazırlamıştır. Memleketin, bu büyük inkılâbı sarsıntısız geçirmesinde
Demokrat Partisinin çok ağır vazife ve mesuliyet payı vardır.
Seçimler, C. Halk Partisi için de büyük ders olacak neticeler vermiştir. İktidar
Partisi - seçimlerin neticesi ne olursa olsun - bu realiteyi görmemezlik edemez,
bu bakımdan, tek dereceli seçimler memleket için ne kadar feyizli bir adım oldu
ise, C. Halk Partisi ve hükümetleri için de o derece ibret alıcı bir imtihan vazife
si görmüştür. C. Halk Partisi de bundan sonra kendini zafer neşesi içinde unut
mamak, bilâkis derlenip toplanmak, şimdiye kadar olduğundan başka türlü çalış
mak mesuliyeti karşısındadır. Partice ve hükümetçe yapılacak çok işler olduğu en
kesin ifade ile anlaşılmıştır. Uğradıkları itirazlar, dokundukları menfaatler ne
olursa olsun C. Halk Partisinin giriştiği büyük davaları yarıda bırakması, yahut
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yüksek prensiplerden, demagoji adına fedakârlık yapması asla bahis mevzuu ola
maz. Fakat hayat pahalılığı ile ciddî surette uğraşmak, ticaret işlerini yoluna koy
mak, hükümet makinesini içerde ve dışarda adam akıllı ıslâh etmek ve nihayet
parti teşkilâtı ve kadrolarını kuvvetlendirmek en çabuk ve başta gelen vazifelerimiz
olacaktır.
Sadece millet ve memleket menfaatleri düşüncesiyle iki tarafa düşen vazife
ve mesuliyetleri böylece hülâsa ederken, sağduyulu bütün vatandaşların en
samimî duygularına tercüman olduğumuza eminiz.
Bu vazife ve mesuliyetler Millet Meclisindeki karşılıklı çalışmalarda daha
kuvvetle belirecektir. Fakat ona henüz vakit var. Üzerinde ısrarla durmak is
tediğimiz devre, çok nazik ve kesin olduğuna, inandığımız, şu önümüzdeki gün
ler ve haftalardır. Bu günlerde artık gürültü ve dedikodunun kesilmesi gerektiğini
sanıyoruz. Bunların hiç bir faydası kalmamıştır. Hiç bir şeyi değiştirmesine im
kân olmıyan ve şiddetli sarsıntılar arasında milleti birbirine katarak girdiğimiz
yeni hayat hakkında içerde ve dışarda kötü hükümler verilmesine yaramaktan
başka hiç bir netice vermiyecek olan hamlelere son vermek lâzımdır. Muhalefet
büyük başarı kazanmıştır. Bu başarının memlekette devamlı heyecanlar uyandır
mak için değil, vazifeye koyulmak için istismar edileceği zaman gelmiştir.
Her şeyden önce Cumhuriyet müesseselerinin, kutluluğunu, her hangi sebep
veya vesile ile şüpheye düşmek bugünün politika oyunlarına yarasa dahi, yarın
için büyük tehlikeler kaynağı olabilir. Onlara kolaylıkla el süreceği zehabını
uyandırmak, gelecekte en tehlikeli parti oyunlarına yol açar. Buna engel olmak
vazifesi her iki taraf için de en başta gelir. Yoksa, üstüne o kadar titrediğimiz
Cumhuriyet ve Demokrasinin kendi elimizle, ana temellerini sarsmış oluruz.
Millet çetin bir imtihanı şerefle kazandığı halde, memleketin havası üzücüdür.
Sinirlilik ve gerginlik biteceği yerde artmak istidadını gösteriyor. Gönüllere ferah
verici, açık güneşli bir hava beklerken, ufukta karartıcı bulutların toplanması
yazık değil midir?
Kendini bilir her vatandaşın duyduğu eza ile memleket manzarasını çirkinleş
mekten korumak vazife ve mesuliyetimizi bir kerre daha hatulıyor ve hatırlatıyoruz.
Yeni girdiğimiz engin hayatın güzel, rahat, verimli olması nasıl elimizde ise,
bunun kin, ihtiras, nifak içinde boğulup gitmesi de öylece elimizdedir.
Sinirli havayı, lüzumsuz heyecanları yatıştırmağa çalışalım ve Demokrasinin
elbirliğiyle milleti yükseltmek demek olduğunu yalnız sözle değil, hareketimizle
ispat edelim.
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Millet Meclisini bekliydim...
Yazan : Necmeddin

Sadak

31 Temmuz 1946 tarihli (Akşam) İstanbul'dan:
Büyük heyecanlar hayal genişliğini arttırır. Bunun içindir ki seçimlerin
doğurduğu umulmadık sinirli hava, gelecek ve olacaklar hakkında akla gelmedik
tahminlere yol açtı. Her değişikliğin arkasından yenilik beklemek, insanlar için
tabiî haldir. Memleketin idare sistemini değiştirerek yirmi üç yıldır alışılmış tek
partili ve iki dereceli seçim yerine çok partili ve tek dereceli seçimin geçmesi halk
vicdanında (yeniyi arama) temayülünü nasıl kuvvetlendirdise, daha iyiyi yeniden
bulmak ümidide, fikirlerde aynı şiddetle uyanmıştır. Bu ruhî halet her inkılâp
hareketinden soma kendini gösterir. Kitlenin bu ihtiyacına cevap vermek gayretile de havadis kaynakları her zamandan fazla işlemeğe, bu değişiklik ve yeni
lik arzusuna elverişli haberler bulmağa, bulamazsa uydurmağa başlar. Bilhassa
memleketimizin geçirdiği uzun sükûn devrinden sonra bugünkü manzaraya asla
şaşmamalıdır.
Memleketin girdiği yeni hayatın, yeni çalışma şekillerini gerekli kıldığında
şüphe edilemez. Fakat beklenen değişikliği, gazetelerin hergün birbirleriyle yarış
edercesine haber verdikleri gibi, bir kaç insan veya vazife üzerinde gerçekleş
mesini esas tutmak, karşısında bulunduğumuz hâdiseye pek sathî gözle bakmak
demektir.
Hiç şüphe yok ki, C. Halk Partisi ve hükümeti, değişen siyasî bünyeye uy
mak, çalışma ve iş görme tarzını yeni gelişmelere göre ayarlamak zorundadır,
bunda insanların, fert olarak, tesirleri inkâr edilemez. Fakat Devlet sadece bir
dama tahtası olmadığı için, beklenen şey, Parti ve hükümetin, tek tek değişimleri
ermesi değil, zümre halinde ve toplu bir mekanizma şeklinde yeni zihniyetlere,
yeni çalışma tarzına varmasıdır.
Bunun içindir ki, hem verilen çeşitli haberlere inanmamak lâzımgeldiği
kanaatindeyiz, hem de asıl ehemmiyetli değişikliği, şahıslardan ziyade Parti için
de, hükümete geçecekler arasında çalışma tarzına hâkim olacak yeni zihniyette
beklemenin ve istemenin daha doğru olacağına inanıyoruz. İlim tabiriyle, yeni
idarenin (Statik) yer değişmelerden ziyade (Dinamik) hareketlere önem vermesi
istenir. Böyle bir sistemde ise şahısların kuvveti, teker teker fert olarak taşıdıkları
meziyetlere göre değil, devlet adamı olarak bir araya geldikleri zaman gös
terecekleri tecanüs kabiliyetiyle ölçülür. Daha doğrusu, iyi çalışma ve iyi iş gör
me kudreti bir (Fizik) hâdisesinden değil (Kimya) imtizacından doğar.
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Bu bakımdan, yeni giriştiğimiz hayatın en yetkili uzvu Millet Meclisi olacak
tır. Gerek Partiler içindeki imtizaç ve tecanüsün derecesi, gerek birden fazla par
tilerin karşılıklı konuşma ve tartışma verimi Millet Meclisinde görülecek ve an
laşılacaktır. Daha yeniyi, daha iyiyi Millet Meclisinin kararlarından bekliyeceğiz.
Çünkü nihayet, hükümetler ancak Millet Meclisinin itimadile iş başında kalabilir
ler ve Millet Meclisini de bizzat millet seçecektir. Bundan dolayıdır ki, bugün ve
istikbalde memleketin mukadderatına hâkim tek müessese halinde işliyecek olan
Millet Meclisinin bütün dedikoduların üstünde, millî iradenin belirdiği tek otorite
kaynağı kalması, hiç bir bahane ile sarsılıp zayıflamaması, demokrasinin temel
şartıdır.
Şimdi bütün milletin dikkati bir kaç gün sonra vazifesine başlıyacak olan Mil
let Meclisine çevrilmiştir. Meclis toplanıp kurulduktan sonra, dışarda bütün
gürültüler duracak, verimli bir çalışma devri başlıyacaktır. Bütçe konuşmaları da
pek yakın olduğu için muhalefet partisi, memleketi daha iyiye götürmek, milletin
sıkıntılarına çare bulmak, ne gibi tedbirler düşündüğünü, C. Halk Partisinin han
gi işlerini beğenmediğini uzun uzadıya, günlerce, haftalarca söylemek fırsatını
bulacaktır. Propaganda nutuklarının kalabalık üzerinde bir an tesir yapan parlak
cümleleri halk kitlelerini heyecana getiren kolay ve umumî ifadeler yerine, ayrı
ayrı memleket dâvaları hakkında bilgiye ve tetkike dayanan fikirler dinliyeceğiz.
Şehir ve kasaba meydanlarının cazip, alkış toplayan, fakat hemen unutulan
heyecanlı sözleri yerine millet kürsüsünün serinkanlı, ağır başlı ve aynen zabıt
lara geçen nutukları geçecektir. Bu kürsünün büyük faydası, yalnız büyük mem
leket meseleleri üzerinde milleti aydınlatması değil, aynı zamanda şahsî meziyet
leri veya hiçlikleri hemen meydana çıkarmasıdır. Bir çok yeni kudretler orada
belirir, bir çok sahte şöhretler orada söner. İki partili, bol münakaşalı Meclis, bu
bakımdan da memlekete hayırlı olacak, köşede bucakta kalmış, iş başına geçe
memiş yüksek dehalar kendilerini gölgeden kurtarmak imkânını bulacaklardır.
Uydurma haberlerle oyalanmıyalım, Meclisi bekliyelim. Her iyi karar oradan
çıkacak, her iki taraf millet ve memleket uğurundaki iyi düşüncelerini hiç engel
siz orada açığa vuracaklardır.
}>
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III. BÖLÜM

VII. DÖNEM BÜYÜK MİLLET
MECLİSİ'NİN AÇILIŞI,
MECLİS REİSİ, RİYASET DİVÂNI,
REİSİCUMHUR VE ENCÜMEN
SEÇİMLERİ
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VII. D Ö N E M B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ N İ N A Ç I L I Ş I
Büyük Millet Meclisi'nin VII. Döneminin Fevkalâde Toplantısı 8 Mart 1943
günü, Kocaeli Milletvekili Sııbhi Artel'in Başkanlığında toplanmıştır:
« BİRİNCİ CELSE
Açılma saati: 14
REİSİSİN- Subhi Artel (Kocaeli),
MUVAKKAT KÂTİPLER: Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara), Bekir Kaleli (Gazianteb).
REİS- Celseyi açıyorum.
REİSİSİN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
Aziz ve muhterem arkadaşlarım,
Asîl Türk milletini temsil eden Büyük Millet Meclisimizin 7 nci Devresinin
Fevkalâde İçtimaını yüksek huzurlarınızda açmakla derin kıvanç duymaktayım.
Çok yaşamak tahdisi nimete vesile teşkil etmekle beraber bilhassa böyle yüksek
ve güzide bir meclise velev kısa bir zaman için olsun riyaset şerefini de bahşet
miş olan ihtiyarlık nazarımda büyük bir bahtiyarlıktır. Meclisimizin bu devresinin
de Millet ve vatanımız için ve mukaddes Cumhuriyetimiz için saadet ve selâmet
içinde büyük başarılarla geçmesini sizlerle beraber yürekten diler, Yüksek
Heyetinizi en derin saygı ve sevgilerle selâmlarım (Alkışlar).
ANDİÇME
Azanın Andiçmesi
REİS- Ruznamemize göre ilk iş yoklama yapıldıktan sonra vatan ve millet
uğrunda kutsal vazifemizi sadakatle yapacağımıza andiçmek olacaktır.
Arkadaşlarım, ekseriyet olduğunu muhakkak biliyoruz. Yoklama yapmağa
lüzum yoktur. Sizleri andiçmeğe davet ediyorum.
(Sayın üyeler andiçtiler) [1].
SEÇİMLER
Meclis Reisi Seçimi
REİS- Efendim, ruznameye devam ediyoruz. Şimdi Reis intihap edeceğiz.
Yalnız seçime geçmeden evvel reyleri tasnif için kura ile üç arkadaş ayıra
cağız, ondan sonra reyleri toplamağa başlıyacağız.
Nafiz Aktın (Amasya), Emin Sazak (Eskişehir), Esat Tekeli (Urfa).
Bu üç arkadaş reyleri tasnif edeceklerdir.
Seçime Edirne intihap dairesinden başlıyoruz.
[1]

Andiçen âzamn adları zaptın
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(Edirne intihap dairesinden başlanılarak reyler toplandı).
REİS- Rey vermiyen var mı? Reylerini vermiyenler lütfen versinler.
Rey toplama muamelesi bitmiştir.
Meclis Reisliği için verilen reylerin neticesini arzediyorum:
Reye (427) zat iştirak etmiştir ve (427) reyle ve ittifakla Çankırı mebusu Mus
tafa Abdülhalik Renda Reisliğe seçilmiştir. (Alkışlar).
(Alkışlar arasında Mustafa Abdülhalik Renda Riyaset makamını işgal ettiler.)
REİS- Aziz arkadaşlarım, Reisliğe seçmek suretiyle hakkımda göstermek lûtfunda bulunduğunuz yüksek itimattan dolayı her birinize şükran, minnet, sevgi ve
saygılarımı sunarım, vazifemi görürken daima kıymetli yardımlarınızı esir
gememenizi bilhassa rica ederim. (Alkışlar).
Riyaset Divanı Seçimi
REİS- Ruznameye devam ediyoruz.
Divanı Riyaset intihabını yapacağız. Reis vekilleri, İdare Amirleri ve Kâtipleri
intihap edeceğiz. Lütfen arkadaşlar daima sepetleri sağlarına alarak yürüsünler.
Tasnif için üçer arkadaş seçilecektir. Evvelâ Reis vekilleri için:
(Gazianteb) Dr. Memed Ali Ağakay, (Zonguldak) Emin Erişirgil, (Manisa)
Rıdvan Nafiz Edgüer.
Bu üç arkadaş Reis vekillikleri için verilecek reyleri tasnif edeceklerdir.
İdare Amirliklerine verilen reyleri tasnif için:
(Balıkesir) Hacim Çarıklı, (Diyarbakır) Kemal Şedele, (Rize) Hasan Cavid
Belül.
Bu üç arkadaş da İdare Amirlikleri için verilen reyleri tasnif edeceklerdir.
Kâtiplikler için:
(Edirne) Ekrem Demiray, (Mardin) General Seyfi Düzgören, (Manisa) Dr.
Sâada Emin Kâatcılar.
Bu üç arkadaş da kâtiplikler için verilen reyleri tasnif edeceklerdir.
Urfa intihap dairesinden intihaba başlıyoruz. Arkadaşlar daima sepetleri sağ
larına alsınlar.
(Urfa intihap dairesinden başlanarak reyler toplandı.)
REİS- Rey vermiyen arkadaş var mı?
Rey toplama muamelesi bitmiştir.
Tasnif için evvelce kurası çıkan arkadaşlar lütfen tasnife başlasınlar.
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Riyaset divanı intihabına dair olan mazbataları okutuyorum:
Reis vekillikleri için (410) arkadaş rey vermiştir. (410) reyle Reis vekillik
lerine: Dr. Mazhar Germen (Aydın), Refet Canıtez (Bursa), Şemsettin Günaltay
(Sivas) intihap edilmişlerdir.
İdare amirlikleri için: (409) arkadaş rey vermiştir. (409) reyle Halid Bayrak
(Ağrı), Avni Doğan (Çankırı) ve İrfan Ferid Alpaya (Mardin) İdare amirliklerine
seçilmişlerdir.
Divan kâtiplikleri için; (413) arkadaş rey vermiştir. (413) reyle Bekir Kaleli
(Gazianteb), Kemal Turan (İsparta), Vedit Uzgören (Kütahya), Nasuhi Baydar
(Malatya), Naşit Fırat (Samsun), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) intihap edil
mişlerdir.
REFET CANITEZ (Bursa)- Hakkımızda lütfen gösterdiğiniz yüksek itimat ve
teveccühten dolayı Divana intihap buyurduğunuz bütün arkadaşlar ve şahsım
namına şükranlarımı arzediyorum. Ancak bu vazifede muvaffakiyetimiz yüksek
yardımlarınızla mümkün olacaktır. Bu müzaheretinizi bizden esirgememenizi bil
hassa arkadaşlarım namına da rica ediyorum (Alkışlar).
Reisicumhur Seçimi
REİS- Riyaset divanı tamamen teşekkül etmiştir. Şimdi Dahilî nizam
namemiz mucibince Reisicumhur seçimine başlıyoruz. Reyleri tasnif için gene
Dahilî nizamnamemiz mucibince dokuz arkadaş kura ile ayrılacaktır.
Muhlis Erkmen (Kütahya), Münib Boya (Van), Halid Mengi (Niğde), Şemset
tin Günaltay (Sivas), Ali Şelhum Devrim (Hatay), Hamdi Çelen (Kastamonu),
Faik Baysal (Kayseri), Rüştü Bekit (Diyarbakır), Dr. İbrahim Tali Öngören
(Diyarbakır).
Tekirdağ intihap dairesinden rey toplanmasına başlıyacağız. Arkadaşlarımdan
rica ederim, daima kürsüyü sağlarına alarak, bir taraftan çıkıp bir taraftan inerler
se kolaylık temin edilmiş olur. Tasnifi ârâ aleni olacağı için arzu edenler salonda
kalırlar.
(Tekirdağ intihap dairesinden itibaren rey toplanmasına başlandı).
REİS- Rey vermiyen arkadaşlar var mı?
Rey toplama muamelesi bitmiştir.
Şimdi Reisicumhur intihabına ait verilen reylerin neticesini arzediyorum.
Reye iştirak eden arkadaşların adedi 435 tir. 435 reyle ve müttefıkan Ankara
mebusu İsmet İnönü Reisicumhur seçilmişlerdir.
(Şiddetli ve sürekli alkışlar).
Dahilî nizamnamemiz mucibince kendilerine keyfiyeti arzetmek ve yemine
davet etmek için yanlarına gidiyorum. Binaenaleyh 15 dakika için celseyi tatil
ediyorum.
Kapanma saati: 18,14
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İKİNCİ CELSE
Açılma saati: 18,40
REİS- Abdülhalik Renda
KÂTİPLER: Vedit Uzgören (Kütahya), Bekir Kaleli (Gazianteb),
Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Kemal Turan (İsparta).
REİS- Celse açılmıştır.
Reisicumhurun andiçmesi
(Reisicumhur İsmet İnönü şiddetli ve sürekli alkışlar ve yaşa, varol sesleri
arasında Riyaset kürsüsüne gelerek andiçtiler).
REİS- Martın 15 nei pazartesi günü saat 15 de toplanılmak üzere bugünkü
inikada son veriyorum.
Kapanma saati: 18,44
Andiçen Azalar
Afyonkarahisar

Ali Çetinkaya
Ali Taşkapılı
Berç Türker
Dr. Ahmed Hamit Selgil
Haydar Çerçel
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Mebrure Gönenç
Suad Yurdukoru
Ağrı

Halid Bayrak
Hüsamettin Tugas
Amasya

Ali Kemal Yeğitoğlu
Esad Uras
Nafiz Aktın
Zeki Tarhan
Ankara

Arif Baytın
Arif Çubukçu
Belkis Baykan
Fevzi Daldal

Gl. Nihat Anılmış
Halil Naci Mıhçıoğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Mebrure Aksoley
Mihal Kayaoğlu
Muammer Eriş
Mümtaz Ökmen
Reşit Börekçi
Ziya Yörük
Antalya

Dr. Cemal Tunca
Dr. Galip Kahraman
Dr. Hüsamettin Kural
Hikmet T. Dağlıoğlu
Numan Aksoy
Nurullah Esad Sümer
Tayfur Sökmen
Aydın

Adnan Menderes
Agâh Sırrı Levend
Dr. Hulusi Alataş
Dr. Mazhar Germen

Dr. Rıza Levent
Gl. Refet Aipman
Nuri Göktepe
Balıkesir

Fahrettin Tiritoğlu
Gl. Kâzım Özalp
Hacim Çarıklı
Hayrettin Karan
Hikmet Onat
Hulusi Küçükler
İsmail H. Uzunçarşılı
Muzaffer Akpınar
Osman Niyazi Burcu
Pertev Etçioğlu
Süreyya Örgeevren
Bilecik

Ahmed Esen
Dr. Muhlis Suner
Kasım Gülek
M. Şevket Esendal
Bingöl

Feridun Fikri Düşünsel
Tahsin Banguoğlu
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Bitlis

Bülent Osma
Muhtar Ertan
Bolu

Celâl Sait Siren
Cemil Özçağlar
Dr. Zihni Ülgen
Hasan Cemil Çambel
Hasan Şükrü Adal
H. Raşit Öymen
Burdur

Dr. A. Ruhi Yeşilyurt
İbrahim Necmi Dilmen
Sekip Engineri
Bursa

Ahmed Münir Erhan
Atıf Akgüç
Aziz Duru
Dr. M. Talât Simer
Dr. Refik Güran
Dr. Sadi Konuk
Fatin Güvendiren
Gl. Âşir Atlı
Gl. Naci Tınaz
Muhittin Baha Pars
M. Fehmi Gerçeker
Refet Canitez
Çanakkale

Atıf Kamçıl
Hilmi Ergeneli
Sadık Tahsin Arsal
Selâhattin Batu
Reşat Nuri Güntekin
Rusuhi Bulayırlı
Çankırı

Atıf İnan
Avni Doğan
Dr. Akif Arkan
M. Abdülhalik Renda
Talât Onay

Çoruh

Ali Rıza Erem
Asım Us
Atıf Tüzün
Mazhar Müfıd Kansu
Çorum

Dr. Mustafa Cantekin
Eyüb Sabri Akgöl
Hasan Akdoğan
İsmet Eker
Münir Çağıl
Naim Atalay
Nuri Kayaalp
Denizli

Dr. Behçet Uz
Dr. Hamdi Berkman
Dr. S. Kâmil Tokgöz
Emin Aslan Tokad
Haydar Günver
Naili Küçüka
Diyarbakır

Dr. İ. Tali Öngören
Gl. Kâzım Sevüktekin
Kemal Şedele
Osman Ocak
Rüştü Bekit
Şeref Uluğ
Edirne

Dr. Fatma Memik
Ekrem Demiray
Fuad Balkan
M. Nedim Gündüzalp
Memet Edip Ağaoğulları
Elâzığ

Fazıl Ahmed Aykaç
Fuad Ağralı

Hasan Kişoğlu
İhsan Yalçın
Sabit Sağıroğlu
Erzincan

Abdülhak Fırat
Aziz Samih İlter
Behçet Kemal Çağlar
Feyzi Halfegil
Şükrü Sökmensüer
Erzurum

Aziz Akyürek
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Münir Hüsrev Göle
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgün
Raif Dinç
Salim Altuğ
Şükrü Koçak
Eskişehir

Emin Sazak
İstamat Özdamar
İzzet Arukan
İzzet Ulvi Aykurd
Yavuz Abadan
Gazianteb

Bekir Kaleli
Cemil Said Barlas
Dr. Abdürrahman Melek
Dr. Memed Ali Ağakay
Dr. Muzaffer Canbolat
Memed Şahin
Şefik Özdemir
Ömer Asım Aksoy
Giresun

Ahmed Ulus
Ayet Sayar
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Dr. H. Vâsıf Somyürek
Fikret Atlı
Gl. İhsan Sökmen
İsmail Sabuncu
Münir Akkaya
Necmi Osten
Gümüşane
Cabir Selek
Edib Servet Tör
Hasan Fehmi Ataç
Recai Güreli
Şevket Erdoğan
Hakkâri
Ali Reşat Göksidan
Hatay
Ali Şelhum Devrim
Abdülgani Türkmen
Bekir Sıtkı Kunt
Gl. Eyüb Durukan
Hamdi Selçuk
Hasene İlgaz
İçel
Dr. Muhtar Berker
Emin İnankur
Ferit Celâl Güven
Gl. Şefik Tursan
Refik Koraltan
Şefik Tugay
Turhan Cemal Beriker
İsparta
Cemil Tüzemen
Hüsnü Özdamar
Kâzım Aydar
Kemal Turan
Mükerrem Karaağaç

istanbul
A. Hamdi Denizmen
Ahmed Şükrü Esmer
Ali Kâmi Akyüz
Ali Rana Tarhan
Atıf Bayındır
Celâl Esad Arseven
Dr. Galip Ataç
Dr. Hayrullah Diker
Fakihe Öymen
Ferit Hamal
Galib Bahtiyar Göker
Gl. Kâzım Karabekir
Gl. Refet Bele
Hüseyin Cahit Yalçın
Hüsnü Kortel
İbrahim Alâettin Gövsa
İsmail Hakkı Ülkmen
Memed Emin Yurdakul
Numan Menemencioğlu
Salâh Cimcoz
Şükrü Âli Ögel
Vehbi Sandal
Ziya Karamursal
izmir

Benal Anman
Celâl Bayar
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Dr. Kâmran Örs
Ekrem Oran
Esad Çınar
Halid Onaran
Halil Menteşe
Hasan Âli Yücel
Münir Birsel
Rahmi Köken

Sadettin Epikmen
Şehime Yunus
Şükrü Saraçoğlu
Kars
Cevat Dursunoğlu
Esad Özoğuz
Eşref Demirel
Fuad Köprülü
Gl. Hasan Durudoğan
Şerafettin Karacan
Zihni Orhon
Kastamonu
Abidin Binkaya
Dr. Fahri Ecevid
Hamdi Çelen
Hilmi Çoruk
Nuri Tamaç
Rıza Saltuğ
Tahsin Coşkan
Tezer Taşkıran
Ziya Orbay
Kayseri
Ahmet Hilmi Kalaç
Faik Baysal
Mustafa Kemal Şatır
Muhittin Taner
Nazmi Toker
Ömer Taşcıoğlu
Reşid Özsoy
Suat Hayri Ürgüblü
Kırklareli
Dr. Fuad Umay
Korgrl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kansu
Şevket Ödül
Zühtü Akın
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Muhlis Erkmen

Hasan Reşid Tankut

Faik Selen

Ömer Bedrettin Uşaklı

Rasih Kaplan

Fuad Çobanoğlu

Receb Peker

İbrahim Turan

Sadri Ertem

Dr. Aziz Uras

Şevket Turgut

Salâhattin Kutman

Edib Ergin

Vedit Uzgören

Gl. Seyfı Düzgören

Kırşehir

Kocaeli
Ali Dikmen

Malatya

Mardin

Hasan Menemencioğlu

Dr. F. Şerefeddin Bürge

Dr. Cafer Özelçi

İrfan Ferid Alpaya

Gl. Mürsel Bakü

Emrullah Barkan

Lûtfi Ülkümen

İbrahim Süreyya Yiğit

Halet Sağıroğlu

Rıza Erten

İbrahim Tolon

Kemal Sayın

Ragıb Akça

Mahmud Nedim Zabcı

F. Osman Menteşeoğlu

Refik Fenmen

M. Şevket Özpazarbaşı

Hüsnü Kitabe ı

Salâh Yargı

Mihri Pektaş

Orgrl. İzzeddin Çalışlar

Sedad Pek

Muttalip Öker

Sadullah Güney

Konya

Niğde

Nasuhi Baydar

Ahmet Hamdi Dikmen

Osman Taner

Ali Muzaffer Göker

Tevfik Temelli

Ali Rıza Türel

Muğla

Manisa

A. Galanti Bodrumlu
Dr. Rasim Ferid Talay
Faik Soylu

Dr. Osman Ş. Uludağ

Dr. Sâada Kâatçılar

Halid Mengi

Dr. Sadi Irmak

Faik Kurdoğlu

Hüseyin Ulusoy

Gl. Ali Fuad Cebesoy

Feyzullah Uslu

Kâzım Tepeyran

Hulki Karagülle

Haldun Şarhan

Rifat Dolunay

Kâzım Okay

Hikmet Bayur

Ordu

Muhsin Adil Binal

İsmail Ertem

Dr. Vehbi Demir

Naim Hazım Onat

Kâni Karaosman

Dr. Zeki Mesud Sezer

Sedat Çumralı

Korgrl. A. R. Artunkal

Hamdi Şarlan

Şevki Ergun

Osman Ercin

Hamdi Yalman

Tevfik Fikret Sılay

Rıdvan Nafiz Edgüer

İsmail Çamaş

Vehbi Bilgin

Şevket Raşit Hatipoğlu

Selim Sırrı Tarcan

Yasar Özey

Şevket Akyazı

Kütahya
Alâettin Tiridoğlu

Rize

Maraş

Besim Atalay

Abdullah Yaycıoğlu

Ali Zırh

Dr. Ali Süha Delilbaşı

A. Hamdi Tanpınar

Dr. Saim Ali Dilemre

Hamit Pekcan

Dr. Kemali Bayizit

Fuat S irmen
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Hasan Cavid Belül
Kemalettin Kamu
Tahsin Bekir Balta
Samsun

Amiral Fahri Engin
Hüsnü Çakır
Memed Ali Yürüker
Nail Öztuzcu
Nasuhi Erzurumlu
Naşit Fırat
Sabiha Gökçül
S. Necmi Selmen
Zühtü Durukan
Seyhan

Ali Münif Yegena
Cavid Oral
Damar Arıkoğlu
Dr. Kemal Satır
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran
Kemal Çelik
Salâhattin Çam
Şemsa İşcen
Siird

Ali Rıza Esen
Behçet Türkay
Ressam Şevket Dağ
Saffet Tuncay
Sinob

Cemil Atay
Cevdet Kerim İncedayı
Dr. Bahattin Kökdemir
Hulusi Orucoğlu
İsmail Habib Sevük
Sivas

A. Naci Demirağ

Abidin Yurdakul

Salise Abanozoğlu

Atıf Esenbel

Sırrı Day

Hikmet Işık

Temel Göksel

İsmail Hakkı Başak

Tunceli

İsmail Memed Uğur

Hasan Üçöz

Kâmil Kitapçı

Necmeddin Sahir Sılan

Mitat Şükrü Bleda

Urfa

Reşat Şemsettin Sirer

Ahmet Kutsi Tecer

Şemsettin Günaltay

Esad Tekeli

Ziya Basara

Hüseyin Sami Coşar

Tekirdağ

Kâzım Berker

Cemil Uybadın

Razi Soyer

Ekrem Pekel

Suud Kemal Yetkin

Emin Ataç
Fayık Öztrak
Nazmi Trak

Van

İbrahim Arvas
Münib Boya

Rahmi Apak
Tokad

Cemal Kovalı
Galib Pekel
Halid Nazmi Keşmir
Muammer Develi
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
Resai Erişken
Sabri Çelikkol
Trabzon

Daniş Eyiboğlu
Faik Ahmed Barutçu

Yozgad

Ahmet Sungur
Celâl Arat
Mahmut Alpak
Salim Korkmaz
Sırrı İçöz
Y. Duygu Karslıoğlu
Ziya Arkant
Zonguldak

Ahmet Gürel
Emin Erişirgil
Halil Türkmen

Halil Nihad Boztepe

Hasan Karabacak

Hasan Saka

Hazım Atıf Kuyucak

Lûtfi Yavuz

Rifat Vardar

M. Süreyya Anamur

Şeref Tansan

Mitat Aydın

Şinasi Devrin

Raif Karadeniz

Yusuf Ziya Özençi

>}
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Encümen Seçimleri
K<

].-

Mazbataları

97

Tetkik

Encümeni

Seçimi

REİS- Efendim, bazı mazbatalar hakkında şikâyetler vardır. Dahilî nizam
name mucibince otuz kişiden mürekkep, kura ile, Mazbataları tetkik encümeni
seçeceğiz:
İzmir Rahmi Köken, Amasya Esad Uras, Mardin Dr. Aziz Uras, Sinob Dr.
Bahattin Kökdemir, Balıkesir Gl. Kâzım Özalp, Kastamonu Tahsin Çoşkan, Er
zurum Gl. Pertev Demirhan, İçel Refik Koraltan, Ankara Raşit Börekçi, Edirne
Memet Edip Ağaoğulları, Ordu Selim Sırrı Tarcan, Ankara Falih Rıfkı Atay, Er
zurum Şükrü Koçak, Tekirdağ Ekrem Pekel, Kırklareli Dr. Fuad Umay, İstanbul
Fakihe Öymen, Tokad Halit Nazmi Keşmir, Çorum Dr. Cemal Alper, Kars
Şerafettin Karacan, Erzurum Aziz Akyürek, Kayseri Muhittin Taner, İzmir Halit
Onaran, Kastamonu Ziya Orbay, Ankara Arif Baytın, Maraş Dr. Kemali Bayizit,
Kırklareli Nafı Atuf Kansu, Ankara Halil Naci Mıhçıoğlu, Tokad Nazım Poroy,
İçel Şefik Tugay, İzmir Sadettin Epikmen.
2.- Encümenler

Seçimi

REİS- Dahilî nizamname mucibince seçilmesi lâzımgelen encümenlerin in
tihabına başlıyoruz.
Adliye encümeni için 25, Arzuhal Encümenine 25, Bütçe Encümenine 35,
Dahiliye Encümenine 30, Divanı Muhasebat Encümenine 20, Gümrük ve İnhisar
lar Encümenine 20, Hariciye Encümenine 20, İktisat Encümenine 30, Kütüphane
Encümenine 5, Maarif Encümenine 20, Maliye Encümenine 20, Meclis Hesap
larının Tetkiki Encümenine 10, Millî Müdafaa Encümenine 25, Nafıa En
cümenine 20, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümenine, Teşkilâtı Esasiye En
cümenine 20, Ziraat Encümenine de 25 âza seçilecektir.
Bu encümenlerin intihabına başlamak için kura çekiyorum. Kastamonu'dan
başlıyoruz.
(Kastamonu intihap dairesinden başlanarak reyler toplandı).
REİS- Yine kura ile tasnife memur arkadaşları seçeceğiz.
Adliye Encümeni: Sırrı Day (Trabzon), Rıza Saltuğ (Kastamonu), Salih
Korkmaz (Yozgad).
Arzuhal Encümeni: Atıf Akgüç (Bursa), Naim Atalay (Çorum), Hâzim Atıf
Kuyucak (Zonguldak).
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Bütçe Encümeni: Lûtfi Yavuz (Trabzon), Hamdi Yalman (Ordu), Raif Dinç
(Erzurum).
Dahiliye Encümeni: Hakkı Kılıçoğlu (Muş), Gl. Mürsel Baku (Kocaeli),
Mitat Şükrü Bleda (Sivas).
Divanı Muhasebat Encümeni: Asım Us (Çoruh), Osman Taner (Malatya),
Mahmut Alpak (Yozgad).
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni: Sabiha Gökçül (Samsun), Fuad Çobanoğlu
(Kırşehir), Mihri Pektaş (Malatya).
Hariciye Encümeni: Naili Küçüka (Denizli), Hüsamettin Tugaç (Ağrı), Gl.
Nihat Anılmış (Ankara).
İktisat Encümeni: Hayrettin Karan (Balıkesir), Gl. Hasan Durudoğan (Kars),
Ali Şelhum Devrim (Hatay).
Maarif Encümeni: Fuad Balkan (Edirne), Hüsnü Özdamar (İsparta), Dr. Refik
Güran (Bursa).
Maliye Encümeni: Dr. Muhtar Berker (İçel), Kâni Karaosman (Manisa), Halil
Türkmen (Zonguldak).
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni: İsmail Habib Sevük (Sinob), Atıf
Tüzün (Çoruh), İhsan Yalçın (Elâzığ).
Meclis Kütüphanesi Encümeni: Münib Boya (Van), Halid Mengi (Niğde), Dr.
Sâada Emin Kâatçılar (Manisa).
Millî Müdafaa Encümeni: Memed Emin Yurdakul (İstanbul), Gl. Aşir Atlı
(Bursa), Atıf İnan (Çankırı).
Nafıa Encümeni: Hasan Üçöz (Tunceli), Benal Anman (İzmir), Kâzım Aydar
(İsparta).
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni: Hasan Cavid Belül (Rize), Behçet
Kemal Çağlar (Erzincan), Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara).
Teşkilâtı Esasiye Encümeni: Refik Fenmen (Kocaeli), Hamdi Şarlan (Ordu),
Vehbi Bilgin (Konya).
Ziraat Encümeni: Feyzullah Uslu (Manisa), Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane),
Münir Birsel (İzmir).
Rey vermiyen zevat var mı?
Rey toplama muamelesi bitmiştir.
Reylerin tasnifi bitinceye kadar celseyi 15 dakika tatil ediyorum.
Kapanma saati: 16,10
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İKİNCİ CELSE
Açılma saati: 16,35
REİS: Refet Canıtez
KÂTİPLER: Kemal Turan (İsparta), Vedit Uzgören (Kütahya)
REİS- Celse açılmıştır.
Encümenler intihabatına ait tasnif neticesini arzediyorum.
Adliye E n c ü m e n i n e :

Ankara Ziya Yörük, Antalya Numan Aksoy, Balıkesir Osman Niyazi Burcu,
Bilecik Ahmed Esen, Bingöl Feridun Fikri Düşünsel, Bursa Atıf Akgüç, Çorum
Münir Çağıl, Denizli Haydar Günver, Denizli Naili Küçüka, Erzincan Abdülhak
Fırat, Eskişehir Yavuz Abadan, Hatay Bekir Sıtkı Kunt, İzmir Ekrem Oran, Kas
tamonu Abidin Binkaya, Kayseri Reşid Özsoy, Kocaeli Subhi Artel, Kocaeli
Salâh Yargı, Konya Hulki Karagülle, Manisa Feyzullah Uslu, Rize Dr. Saim Ali
Dilemre, Seyhan Kemal Çelik, Sinob Cemil Atay, Trabzon Faik Ahmed Barutçu,
Urfa Kâzım Berker, Zonguldak Şinasi Devrin.
394 er reyle seçilmişlerdir.
Arzuhal Encümenine:

Afyon K. Ali Taşkapılı, Ankara Gl. Nihat Anılmış, Ankara Arif Çubukçu,
Balıkesir Pertev Etçioğlu, Balıkesir Hayrettin Karan, Balıkesir Hikmet Onat, Bit
lis Muhtar Ertan, Bursa Mustafa Fehmi Gerçeker, Çorum Nuri Kayalap, Denizli
Faik Asal, Elâzığ İhsan Yalçın, Erzincan Feyzi Halfegil, Erzurum Raif Dinç,
Gazianteb Memed Şahin, Hatay Ali Şelhum Devrim, İçel Gl. Şefik Tursan, İzmir
Dr. Hüseyin Hulki Cura, Kocaeli İbrahim Tolon, Muş Kâmil Kotan, Ordu İsmail
Çamaş, Ordu Hamdi Şarlan, Tokad Muammer Develi, Trabzon Lûtfi Yavuz, Van
Münib Boya, Zonguldak Ahmet Gürel.
397 şer reyle seçilmişlerdir.
Bütçe Encümenine:

Amasya Ali Kemal Yiğitoğlu, Antalya Nurullah Esat Sümer, Aydın Gl. Refet
AIpman, Balıkesir Süreyya Orgeevren, Bitlis Bülent Osma, Bursa Dr. Sadi
Konuk, Çanakkale Sadık Tahsin Arsal, Çorum İsmet Eker, Diyarbakır Rüştü
Bekit, Diyarbakır Şeref Uluğ, Edirne Mahmut Nedim Gündüzalp, Giresun Münir
Akkaya, Giresun Ayet Sayar, Hatay Hamdi Selçuk, İsparta Mükerrem Karaağaç,
İstanbul Hüsnü Kortel, İstanbul Fakihe Öymen, İstanbul İsmail Hakkı Ülkmen,
İzmir Münir Birsel, Kastamonu Tahsin Coşkan, Kayseri Faik Baysal, Konya Dr.
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Sadi Irmak, Kütahya Hâmid Pekcan, Kütahya Alâettin Tiridoğlu, Manisa Faik
Kurdoğlu, Mardin Rıza Erten, Muğla Hüsnü Kitaba, Samsun Memed Ali
Yörüker, Tokad Halid Nazmi Keşmir, Tokad Refik Ahmet Sevengil, Trabzon M.
Süreyya Anamur, Yozgad Sırrı İçöz, Yozgad Ahmet Sungur, Zonguldak Emin
Erişirgil, Zonguldak Hazım Atıf Kuyucak.
393 er reyle seçilmişlerdir.
Dahiliye Encümenine:

Afyon Karahisar Suad Yurdkoru, Ankara Fevzi Daldal, Antalya Tayfur Sök
men, Balıkesir Yahya Sezai Uzay, Bolu Hasan Şükrü Adal, Bursa Fatin Güven
diren, Çanakkale Hilmi Ergeneli, Çoruh Atıf Tüzün, Elâzığ Sabit Sağıroğlu, Er
zurum Nakiye Elgün, Gazianteb Dr. Abdurrahman Melek, Gümüşane Recai
Güreli, Hatay Abdülgani Türkmen, İçel Refik Koraltan, Kars Esad Özoğuz, Kon
ya Şevki Ergun, Kütahya Sadri Ertem, Kütahya Ömer Bedrettin Uşaklı, Malatya
Emrullah Barkan, Malatya Muttalip Öker, Maraş Rasih Kaplan, Mardin Edib Er
gin, Seyhan Cavid Oral, Siird Saffet Tuncay, Sivas Mithat Şükrü Bleda, Tekirdağ
Cemil Uybadın, Tokad Galib Pekel, Trabzon Salise Abanozoğlu, Yozgad Salim
Korkmaz, Zonguldak Rifat Vardar.
396 şar reyle seçilmişlerdir.
Divanı M u h a s e b a t E n c ü m e n i n e :

Ankara Halil Naci Mıhçıoğlu, Balıkesir Hulusi Küçükler, Bolu Cemil Özçağlar, Çanakkale Rusuhi Bulayırlı, Çorum Dr. Cemal Alper, Diyarbakır Osman
Ocak, Kastamonu Ziya Orbay, Kastamonu Nuri Tamaç, Kayseri Mustafa Kemal
Şatır, Kocaeli Sedad Pek, Malatya Dr. Cafer Özelçi, Malatya Mihri Pektaş, Malat
ya Tevfık Temelli, Manisa İsmail Ertem, Niğde Avram Galanti Bodrumlu, Niğde
Faik Soylu, Niğde Hüseyin Ulusoy, Sivas Kâmil Kitapçı, Sivas Abidin Yurdakul,
Yozgad Yusuf Duygu Karslıoğlu.
396 şar reyle seçilmişlerdir.
G ü m r ü k ve İ n h i s a r l a r E n c ü m e n i n e :

Amasya Nafiz Aktın, Çanakkale Atıf Kamçı 1, Diyarbakır Kemal Şedele, Er
zurum Münir Hüsrev Göle, Eskişehir İstamat Özdamar, Gazianteb Cemil Said
Barlas, Hatay Gl. Eyüp Durukan, Kocaeli Ali Dikmen, Malatya Halet Sağıroğlu,
Malatya Osman Taner, Mardin Gl. Seyfı Düzgören, Samsun Nasuhi Erzurumlu,
Samsun Sabiha Gökçül, Samsun Nail Öztuzcu, Samsun Süleyman Necmi Selmen, Seyhan Şemsa İşcen, Tekirdağ Ekrem Pekel, Tekirdağ Nazmi Trak, Trabzon
Daniş Eyiboğlu, Urfa Ahmet Kutsi Tecer.
404 er reyle seçilmişlerdir.
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Hariciye Encümenine:

Ağrı Rıfkı Refik Pasin, Ankara Falih Rıfkı Atay, Antalya Dr. Cemal Tunca,
Bolu Hasan Cemil Çambel, Çoruh Asım Us, Diyarbakır Dr. İbrahim Tali Ön
gören, Elâzığ Fazıl Ahmed Aykaç, Erzurum Gl. Pertev Demirhan, Gümüşane
Cabir Selek, Gümüşane Edib Servet Tör, İstanbul Gl. Refet Bele, İstanbul Ahmed
Şükrü Esmer, İzmir Halil Menteşe, Kocaeli İbrahim Süreyya Yiğit, Konya Ali
Muzaffer Göker, Manisa Hikmet Bayur, Samsun Amiral Fahri Engin, Seyhan Gl.
Naci Eldeniz, Sivas Necmettin Sadak, Tokad Nazım Poroy.
395 er reyle seçilmişlerdir.
İktisat Encümenine:

Afyon Karahisar Berç Türker, Ankara Hıfzı Oğuz Bekata, Ankara Muammer
Eriş, Ankara Mihal Kayaoğlu, Çankırı Atıf İnan, Eskişehir Emin Sazak, Gazian
teb Şefik Özdemir, Giresun Necmi Osten, İçel Dr. Muhtar Berker, İçel Şefik Tur
gay, İstanbul Celâl Esad Arseven, İstanbul Ahmed Hamdi Denizmen, İstanbul
Ferit Hamal, İstanbul Vehbi Sandal, İzmir Benal Anman, Kırşehir Fuad
Çobanoğlu, Kırşehir Şevket Torgut, Konya Ahmet Hamdi Dikmen, Konya Kâzım
Okay, Kütahya Salâhaddin Kutman, Manisa Haldun Sarhan, Niğde Dr. Rasim
Ferid Talay, Ordu Şevket Akyazı, Ordu Muammer Yarımbıyık, Rize Hasan Cavid
Belül, Trabzon Temel Göksel, Trabzon Raif Karadeniz, Urfa Hüseyin Sami
Coşar, Zonguldak Hasan Karabacak, Zonguldak Şeref Tansan.
393 er reyle seçilmişlerdir.
Maarif Encümenine:

Ankara Belkis Baykan, Bingöl Tahsin Banguoğlu, Bolu Hıfzırrahman Raşit
Öymen, Çanakkale Reşat Nuri Güntekin, Çankırı Talât Onay, Eskişehir İzzet Ul
vi Aykurd, İçel Emin İnankur, İstanbul Ali Kâmi Akyüz, İstanbul İbrahim Alâettin Gövsa, İzmir Esat Çınar, İzmir Şehime Yunus, Kars Fuad Köprülü, Kastamonu
Tezer Taşkıran, Konya Muhsin Adil Binal, Manisa Rıdvan Nafiz Edgüer, Ordu
Selim Sırrı Tarcan, Sinob İsmail Habib Sevük, Sivas Reşat Şemsettin Sirer, Trab
zon Halil Nihad Boztepe, Urfa Suut Kemal Yetkin.
404 er reyle seçilmişlerdir.
Maliye Encümenine:

Afyon K. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ankara Mebrure Aksoley, Antalya Hik
met Turhan Dağlıoğlu, Antalya Dr. Galip Kahraman, Aydın Adnan Menderes,
Balıkesir Hacim Çarıklı, Burdur Sekip Engineri, Bursa Ahmed Münir Erhan, İs
tanbul Atıf Bayındır, Kastamonu Hamdi Çelen, Kayseri Ömer Taşçıoğlu, Malat941
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ya Mahmud Nedim Zabcı, Maraş Abdullah Yaycıoğlu, Muğla Feridun Osman
Menteşeoğlu, Rize Tahsin Bekir Balta, Tekirdağ Emin Ataç, Tokad Cemal
Kovalı, Urfa Esad Tekeli, Van İbrahim Arvas, Zonguldak Yusuf Ziya Özençi.
399 ar reyle seçilmişlerdir.
Meclis Hesaplarının Tetkiki E n c ü m e n i n e :

Afyon K. Haydar Çerçcl, Çoruh Mazhar Müfıd Kansu, Erzurum Nafiz Dumlu, Giresun Ahmet Ulus, İsparta Hüsnü Özdamar, Maraş Ahmet Hamdi Tanpınar,
Rize Ali Zırh, Siird Ressam Şevket Dağ, Sinob Hulusi Oruçoğlu, Sivas Ziya
Basara.
387 şer reyle seçilmişlerdir.
Meclis K ü t ü p h a n e s i E n c ü m e n i n e :

Balıkesir İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Giresun Gl. İhsan Sökmen, Hatay Hasene
İlgaz, Niğde Hazim Tepeyran.
388 er reyle seçilmişlerdir.
Millî M ü d a f a a

Encümenine:

Ağrı Hüsamettin Tugaç, Bursa Gl. Âşir Atlı, Bursa Gl. Naci Tınaz, Çankırı Dr.
Akif Arkan, Çorum Eyüb Sabri Akgöl, Diyarbakır Gl. Kiazım Sevüktekin, Edirne
Memet Edip Ağaoğullan, Edirne Fuad Balkan, Elâzığ Hasan Kişoğlu, Erzincan
Şükrü Sökmensüer, Erzurum Aziz Akyürek, Gazianteb Dr. Muzaffer Canbolat, İs
parta Cemil Tüzemen, Kars Gl. Hasan Durudoğan, Kayseri Nazmi Toker, Kırk
lareli Korgrl. Kemal Doğan, Kırşehir Faik Selen, Kocaeli Gl. Mürsel Baku, Kon
ya Vehbi Bilgin, Mardin Dr. Aziz Uras, Muğla Sadullah Güney, Siird Behçet Türkay, Sinob Cevdet Kerim İnccdayı, Tekirdağ Rahmi Apak, Tokad Sabri Çelikkol.
392 şer reyle seçilmişlerdir.
Nafıa E n c ü m e n i n e :

Afyon Karahisar Ali Çetinkaya, Afyon Karahisar Mebrure Gönenç, Ankara
Arif Baytın, Ankara Raşit Börekçi, Edirne Ekrem Demiray, Erzincan Behçet
Kemal Çağlar, Erzincan Aziz Samih İlter, Eskişehir İzzet Arukan, İsparta Kâzım
Aydar, İzmir Sadettin Epikmen, Kars Aşref Demirel, Kars Dr. Esad Oktay, Kay
seri Muhittin Taner, Kocaeli Refik Fenmen, Malatya Memed Şevket Özpazarbaşı,
Manisa Osman Ercin, Niğde Halid Mengi, Sivas İsmail Hakkı Başak, Sivas Abdurcahman Naci Demirağ, Urfa Razi Soyer.
387 şer reyle seçilmişlerdir.
942
TBMM KUTUPHANESI

Sıhhat ve İçtimai M u a v e n e t E n c ü m e n i n e :

Amasya Zeki Tarhan, Antalya Dr. Hüsamettin Kural, Bilecik Dr. Muhlis
Suner, Burdur Dr. Ahmet Ruhi Yeşilyurt, Bursa Dr. M. Talât Simer, Denizli Dr.
Hamdi Berkman, Denizli Dr. Server Kâmil Tokgöz, Edirne Dr. Fatma Memik, İs
tanbul Dr. Hayrullah Diker, İzmir Dr. Kâmran Örs, Kastamonu Dr. Fahri Ecevid,
Kastamonu Rıza Saltuğ, Kocaeli Dr. Fazıl Şerefeddin Bürge, Konya Dr. Osman
Şevki Uludağ, Kütahya Dr. Ali Süha Delilbaşı, Manisa Dr. Sâada Emin Kâatçılar,
Maraş Dr. Kemali Bayizit, Ordu Dr. Zeki Mesut Sezer, Seyhan Dr. Kemal Satır,
Sinob Dr. Bahattin Kökdemir.
383 er reyle seçilmişlerdir.
Teşkilâtı Esasiye E n c ü m e n i n e :

Ankara Mümtaz Ökmen, Balıkesir Gl. Kâzım Özalp, Bursa Dr. Refik Güran,
Bursa Muhittin Baha Pars, Çorum Dr. Mustafa Cantekin, Gümüşane Hasan Feh
mi Ataç, İstanbul Dr. Galip Ataç, İstanbul Gl. Kâzım Karabekir, İstanbul Ziya
Karamursal, İstanbul Hüseyin Cahid Yalçın, İzmir Celâl Bayar, İzmir Mahmud
Esad Bozkurd, Kırklareli Dr. Fuad Umay, Kütahya Muhlis Erkmen, Mardin
Hasan Menemencioğlu, Muğla Orgl. İzzeddin Çalışlar, Samsun Hüsnü Çakır,
Seyhan Ali Münif Yegena, Tekirdağ Fayık Öztrak, Tokad Resai Erişken.
386 şar reyle seçilmişlerdir.
Ziraat Encümenine:

Afyon K. Dr. Ahmed Hâmid Selgil, Aydın Nuri Göktepe, Bursa Aziz Duru,
Çanakkale Selâhattin Batu, Çorum Hasan Akdoğan, Çorum Naim Atalay, Deniz
li Emin Aslan Tokad, Giresun Fikret Atlı, Hakkâri Ali Reşat Göksidan, İzmir
Rahmi Köken, Kırklareli Zühtü Akın, Kırşehir İbrahim Turan, Konya Sedat Çum
ralı, Malatya Kemal Sayın, Manisa, Kâni Karaosman, Manisa Yaşar Özey, Mar
din Lûtfi Ülkümen, Niğde Rifat Dolunay, Seyhan Damar Ankoğlu, Siird Ali Rıza
Esen, Sivas Atıf Esenbel, Sivas İsmail Memed Uğur, Tunceli Hasan Üçöz, Yoz
gad Mahmut Alpak, Zonguldak Halil Türkmen.
384 er reyle seçilmişlerdir.
Başka işimiz yoktur. Çarşamba günü saat 15'te toplanmak üzere celseyi ka
patıyorum.
Kapanma saati: 16.52 '
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MECLİS'İN AÇILMASI (1.XI.1943)
Meclis Reisi, Riyaset Divânı Seçimleri
"/.-

Meclis

Reisi

98

seçimi

REİS- Riyaset intihabına başlıyacağız. Evvelâ tasnifi âra için kura çekiyoruz.
(Konya dairei intihabiyesinden başlanarak reyler toplandı.)
REİS- Rey vermiyen zevat var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir.
Reylerin neticesini arzediyorum efendim.
Büyük Millet Meclisi Reisliği için yapılan seçime (375) zat iştirak etmiştir.
(375) reyle ve mevcudun ittifakiyle Çankırı mebusu Abdülhalik Renda Büyük
Millet Meclisi Reisliğine seçilmiştir. (Sürekli alkışlar).
(Mustafa Abdülhalik Renda alkışlar arasında Riyaset kürsüsüne geldiler)Aziz arkadaşlarım, göstermek lûtfunda bulunduğunuz yüksek itimattan dolayı
minnet, şükran ve saygılarımın kabulünü sureti mahsusada herbirinizden ayrı ay
rı rica ederim. (Sürekli alkışlar).
Ruznamemize devam ediyoruz.
2.- Reis

Vekilleri,

idare

Amirleri

ve Kâtipler

seçimi

REİS- Reis vekilleri, İdare âmirleri ve Riyaset divanı kâtipleri intihabı
yapılacaktır.
Evvelâ reyleri tasnif edecek komisyonu ayıracağız.
(Balıkesir Hulusi Küçükler, (Erzincan) Şükrü Sökmensüer, (Gümüşane) Şev
ket Erdoğan. Bu üç arkadaş Reis vekillikleri için verilen reyleri tasnif edecekler
dir.
(Samsun) İhsan Ezgü, (Tokad) Halit Nazimi Keşmir, (Balıkesir) Yahya Sezai
Uzay. Bu üç arkadaş da İdare amirlikleri için verilen reyleri tasnif edeceklerdir.
(Kastamonu) Abidin Binkaya, (Çorum) Münir Çağıl, (İzmir) Halil Menteşe
(Yok sesleri), (Bursa) Aziz Duru.
Bu üç arkadaş da kâtiplikler için verilen reyleri tasnif edeceklerdir.
(Kütahya) Hamit Pekcan, (Kütahya) Alâettin Tiridoğlu, (Erzincan) Aziz
Samih İlter.
Bu arkadaşlar reyleri tasnif edeceklerdir.
98 a.g.e., Birinci İnikat, I.XI. 1943, 5-6. ss.
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Sıra ile sepetler konmuştur. Birincisi Reis vekilleri, İkincisi İdare âmirleri,
Üçüncüsü de kâtipler içindir.
Soldan başlayarak sağdan çıkınız.
(Bolu intihap dairesinden başlanarak reyler toplandı).
REİS- Rey vermiyen arkadaş var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir.
Reylerin neticesini arzcdiyorum.
Reis vekilliklerine rey veren arkadaşların adedi 378'dir. Dr. Mazhar Germen
(Aydın), Refet Canıtez (Bursa), Şemsettin Günaltay (Sivas) 378'er reyle Reis
vekilliklerine seçilmişlerdir. (Alkışlar).
İdare amirliklerine rey veren arkadaşların adedi 373'tür. Halit Bayrak (Ağrı),
Muttalip Öker (Malatya), İrfan Ferid Alpaya (Mardin). 373'er reyle İdare amir
liklerine seçilmişlerdir. (Alkışlar).
Divanı Riyaset kâtiplikleri için yapılan intihaba iştirak eden arkadaşların
adedi 378'dir. Behçet Kemal Çağlar (Erzincan), Kemal Turan (İsparta), Vedit Uzgören (Kütanya), Nasuhi Baydar (Malatya), Naşid Fırat (Samsun), Necmeddin
Sahir Sılan (Tunceli) 378'er reyle Divanı Riyaset kâtipliklerine seçilmişlerdir.
(Alkışlar).
DR. M. GERMEN (Aydın)- Divanı Riyasete tekrar intihap etmek lûtfunda
bulunduğunuz arkadaşlarım namına şükranlarımı arzederim. Bizi arkalamanızı
bilhassa rica ederim. (Alkışlar).
REİS- Ruznamemiz bitmiştir. Encümen intihabı için gereken cetveller tabı ve
tevzi edilmiştir. Ayın sekizinci pazartesi günü toplanmak üzere bugünkü inikada
nihayet veriyorum.
Kapanma saati: 16.22

>y
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Encümen Seçimleri"
«BİRİNCİ CELSE
Açılma saati: 15
REİS- Dr. M. Germen
KÂTİPLER: N. S. Sılan (Tunceli), N. Fırat (Samsun)

REİS- Celse açılmıştır.
3.- SEÇİMLER
].- Encümenler

seçimi

Dahilî nizamnamenin 22 nei maddesine uyarak 19 encümene âza seçimi
muamelesine başlıyacağız. Müsaadenizle evvelâ tasnif heyetlerini ayıralım.
A d l i y e E n c ü m e n i için:

Gl. N. Tınaz (Bursa), C. Arat (Yozgad), İ. Ezgü (Samsun).
Arzuhal Encümeni için:
R. Karadeniz (Trabzon), H. Çarıklı (Balıkesir), F. Asal (Denizli).
B ü t ç e E n c ü m e n i için:

T. Sökmen (Antalya), A. K. Tecer (Urfa), A. H. Tanpınar (Maraş).
D a h i l i y e E n c ü m e n i için:

Ş. Koçak (Erzurum), K. Aydar (İsparta), M. Yanmbıyık (Ordu).
D i v a n ı M u h a s e b a t E n c ü m e n i için:

A. R. Göksıdan (Hakkâri), C. Selek (Gümüşane), E. S. Tör (Gümüşane).
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni için:
N. E. Sümer (Antalya), A. Taşkapılı (Afyon), Ş. Saraçoğlu (İzmir).
H a r i c i y e E n c ü m e n i için:

M. Karaağaç (İsparta), F. O. Menteşeoğlu (Muğla), Dr. M. A. Ağakay
(Gazianteb).
İktisat E n c ü m e n i için:

S. Çumralı (Konya), B. S. Kunt (Hatay), H. Türkmen (Zonguldak).
M a a r i f E n c ü m e n i için:

Gl. İ. Sökmen (Giresun), Z. Tarhan (Amasya), S. Kutman (Kütahya).

99
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Maliye E n c ü m e n i için:

H. Sağıroğlu (Malatya), M. Develi (Tokad), N. Atalay (Çorum).
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni için:
H. Günver (Denizli), Dr. H. Berkman (Denizli), H. Çerçel (Afyon K.).
Meclis K ü t ü p h a n e E n c ü m e n i için:

İ. Arvas (Van), Dr. G. Ataç (İstanbul), Dr. M. Canbulat (Gazianteb).
Millî M ü d a f a a E n c ü m e n i i ç i n :

M. Ş. Özpazarbaşı (Malatya), S. S. Tarcan (Ordu), C. E. Arseven (İstanbul).
M ü n a k a l â t E n c ü m e n i için:

Ş. Akyazı (Ordu), F. Selen (Kırşehir), A. Tüzün (Çoruh).
Nafıa E n c ü m e n i için:

M. Boya (Van), İ. Özdamar (Eskişehir), F. Daldal (Ankara).
S ı h h a t v e İ ç t i m a i M u a v e n e t E n c ü m e n i için:

Z. Durukan (Samsun), İ. H. Baltacıoğlu (Afyon Karahisar), H. Ulusoy (Niğ
de).
T e ş k i l â t ı E s a s i y e E n c ü m e n i için:

Ş. Â. Ögel (İstanbul), H. F. Ataç (Gümüşane), Gl. Ş. Tursan (İçel).
T i c a r e t E n c ü m e n i için:

A. Akyürek (Erzurum), İ. N. Dilmen (Burdur), Gl. A. Atlı (Bursa).
Z i r a a t E n c ü m e n i için:

R. Fenmen (Kocaeli), A. Türkmen (Hatay), A. Esenbel (Sivas).
Adliye Encümeni için 25, Arzuhal Encümeni için 25, Bütçe Encümeni için
35, Dahiliye Encümeni için 30, Divanı Muhasebat Encümeni için 20, Gümrük ve
İnhisarlar Encümeni için 20, Hariciye Encümeni için 20, İktisat encümeni için 30,
Maarif Encümeni için 20, Maliye Encümeni için 20, Meclis Hesaplarının Tetkiki
Encümeni için 10, Meclis Kütüphanesi Encümeni için 4, Millî Müdafaa En
cümeni için 25, Münakalât Encümeni için 20, Nafıa Encümeni için 20, Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Encümeni için 20, Teşkilâtı Esasiye Encümeni için 20, Ticaret
Encümeni için 20, Ziraat Encümeni için 25 âza ayrılacaktır.
Muğla İntihap dairesinden başlıyarak esamiyi okuyoruz.
(Muğla intihap dairesinden başlanarak reyler verildi).
REİS- Reylerini vermiyen zevat varsa lütfen reylerini versinler. Rey toplama
muamelesi bitmiştir.
Reyler tasnif olununcaya kadar, celseyi tatil ediyorum.
Kapanma saati: 15.40

>}
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İKİNCİ CELSE
Açılma saati: 16
REİS- Dr. Mazhar Germen
KÂTİPLER: N. S. Sılan (Tunceli), N. Rıfat (Samsun)
REİS- Celse açılmıştır.
Encümen seçimlerinin neticelerini encümen sırasiyle teker teker okuyarak arzediyorum:
Adliye E n c ü m e n i :

Antalya Numan Aksoy, Balıkesir Osman Niyazi Burcu, Bilecik Ahmed Esen,
Bingöl Feridun Fikri Düşünsel, Bursa Atıf Akgüç, Çorum Münir Çağıl, Denizli
Haydar Günver, Denizli Naili Küçüka, Erzincan Abdülhak Fırat, Hatay Bekir Sıt
kı Kunt, İzmir Ekrem Oran, Kastamonu Abidin Binkaya, Kastamonu Dr. Fahri
Ecevit, Kayseri Reşid Özsoy, Kocaeli Subhi Artel, Kocaeli Salâh Yargı, Konya
Hulki Karagülle, Manisa Feyzullah Uslu, Rize Dr. Saim Ali Dilemre, Seyhan
Kemal Çelik, Sinob Cemil Atay, Trabzon Faik Ahmed Barutçu, Urfa Kâzım Ber
ker, Zonguldak Şinasi Devrin.
REİS- İsimleri okunan zevat (334) reyle Adliye Encümeni âzalıklarına seçil
mişlerdir.
Arzuhal Encümeni:
Afyon Karahisar Ali Taşkapılı, Ankara Gl. Nihat Anılmış, Antalya Tayfur
Sökmen, Balıkesir Pertev Etçioğlu, Balıkesir Hayrettin Karan, Balıkesir Hikmet
Onat, Bursa Mustafa Fehmi Gerçeker, Çorum Nuri Kayaalp, Denizli Faik Asal,
Elâzığ İhsan Yalçın, Erzurum Raif Dinç, Gazianteb Memed Şahin, İçel Gl. Şefik
Tursan, İzmir Dr. Hüseyin Hulki Cura, Kars Zihni Orhon, Kayseri Mustafa
Kemal Şatır, Kocaeli İbrahim Tolon, Muş Kâmil Kotan, Ordu İsmail Çamaş, Or
du Hamdi Şarlan, Samsun İhsan Ezgü, Tokad Muammer Develi, Van Münib
Boya, Van Nihad Berker, Yozgad Yusuf Duygu Karslıoğlu.
REİS- İsimleri okunan zevat (334) reyle Arzuhal Encümeni âzalıklarına seçil
mişlerdir.
Bütçe Encümeni:

Antalya Nurullah Esad Sümer, Aydın Gl. Refet AIpman, Balıkesir Süreyya
Orgeevren, Bitlis Bülent Osma, Bolu Dr. Zihni Ülgen, Çanakkale Sadık Tahsin
Arsal, Çorum İsmet Eker, Diyarbakır Rüştü Bekit, Diyarbakır Şeref Uluğ, Edirne
Mahmud Nedim Gündüzalp, Eskişehir Yavuz Abadan, Giresun Münir Akkaya,
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Giresun Ayet Sayar, Hatay Hamdi Selçuk, İsparta Mükcrrem Karaağaç, İstanbul
Hüsnü Kortel, İstanbul Fakihe Öymen, İstanbul İsmail Hakkı Ülkmen, İzmir
Münir Birsel, Kastamonu Tahsin Coşkan, Kayseri Faik Baysal, Kütahya Hamid
Pekcan, Kütahya Alâettin Tiridoğlu, Manisa Faik Kurdoğlu, Mardin Rıza Erten,
Muğla Hüsnü Kitabcı, Rize Tahsin Bekir Balta, Samsun Memed Ali Yörüker,
Tokad Halid Nazmi Keşmir, Tokad Refik Ahmed Sevengil, Trabzon M. Süreyya
Anamur, Yozgat Sırrı İçöz, Yozgad Ahmet Sungur, Zonguldak Emin Erişirgil,
Zonguldak Hazım Atıf Kuyucak.
REİS- İsimleri okunan zevat (327) reyle Bütçe Encümeni âzalıklarına seçil
mişlerdir.
Dahiliye E n c ü m e n i :

Ankara Fevzi Daldal, Balıkesir Fahrettin Tiritoğlu, Balıkesir Yahya Sezai
Uzay, Bolu Hasan Şükrü Adal, Bursa Fatin Güvendiren, Çanakkale Hilmi Er
gendi, Çoruh Atıf Tüzün, Elâzığ Sabit Sağıroğlu, Erzincan Şükrü Sökmensüer,
Erzurum Nakiye Elgün, Gazianteb Dr. Abdurrahman Melek, Giresun Necmi Osten, Gümüşane Recai Güreli, İçel Refik Koraltan, Kars Esad Özoğuz, Kayseri
Ahmet Hilmi Kalaç, Konya Şevki Ergun, Kütahya Sadrı Ertem, Kütahya Ömer
Bedrettin Uşaklı, Malatya Emrullah Barkan, Maraş Rasih Kaplan, Mardin Edib
Ergin, Seyhan Cavid Oral, Siird Saffet Tuncay, Sivas Mithat Şükrü Bleda, Tekir
dağ Cemil Uybadın, Tokad Galib Pekel, Trabzon Salise Abanozoğlu, Yozgad
Salim Korkmaz, Zonguldak Rifat Vardar.
REİS- İsimleri okunan zevat (334) reyle Dahiliye Encümeni âzalıklarına
seçilmişlerdir.
Divanı Muhasebat Encümeni:

Amasya Ali Kemal Yiğitoğlu, Ankara Halil Naci Mıhçıoğlu, Balıkesir Hulusi
Küçükler, Bitlis Muhtar Ertan, Bolu Cemil Özçağlar, Burdur İbrahim Necmi Dil
men, Çanakkale Rusuhi Bulayırlı, Diyarbakır Osman Ocak, Gazianteb Ömer
Asım Aksoy, Kastamonu Ziya Orbay, Kastamonu Nuri Tamaç, Kocaeli Sedad
Pek, Malatya Dr. Cafer Özelçi, Malatya Mihri Pektaş, Malatya Tevfık Temelli,
Manisa İsmail Ertem, Muğla Cemal Karamuğla, Niğde Avram Galanti Bodrum
lu, Niğde Faik Soylu, Sivas Abidin Yurdakul.
REİS- İsimleri okunan zevat (335) reyle Divanı Muhasebat Encümeni âzalık
larına seçilmişlerdir.
G ü m r ü k ve İ n h i s a r l a r E n c ü m e n i :

Amasya Nafiz Aktın, Çanakkale Atıf Kamçıl, Erzurum Münir Hüsrev Göle,
Eskişehir İstamat Özdamar, Gazianteb Dr. Memed Ali Ağakay, Gazianteb Cemil
949
TBMM KUTUPHANESI

Said Barlas, Kocaeli Ali Dikmen, Malatya Halet Sağıroğlu, Malatya Osman
Taner, Mardin Gl. Seyfı Düzgören, Ordu Hamdi Yalman, Rize Kemalettin Kamu,
Samsun Sabiha Gökçül, Samsun Nail Öztuzcu, Seyhan Şemsa İşcen, Tekirdağ
Ekrem Pekel, Tekirdağ Nazmi Trak, Trabzon Daniş Eyiboğlu, Urfa Ahmed Kut
si Tecer, Yozgad Celâl Arat.
REİS- İsimleri okunan zevat (336) reyle Gümrük ve İnhisarlar Encümeni
âzalıklarına seçilmişlerdir.
Hariciye Encümeni:

Ağrı Rıfkı Refik Pasin, Ankara Falih Rıfkı Atay, Antalya Dr. Cemal Tunca,
Bolu Hasan Cemil Çambel, Çoruh Asım Us, Diyarbakır Dr. İbrahim Tali Ön
gören, Elâzığ Fazıl Ahmed Aykaç, Erzurum Gl. Pertev Demirhan, Gümüşane
Cabir Selek, Gümüşane Edib Servet Tör, İstanbul Gl. Refet Bele, İstanbul Ahmed
Şükrü Esmer, İzmir Halil Menteşe, Kocaeli İbrahim Süreyya Yiğit, Konya Ali
Muzaffer Göker, Manisa Hikmet Bayur, Samsun Cemil Bilsel, Seyhan Gl. Naci
Eldeniz, Sivas Necmettin Sadak, Tokad Nâzım Poroy.
REİS- İsimleri okunan zevat (338) reyle Hariciye Encümeni âzalıklarına
seçilmişlerdir.
İktisat Encümeni:

Afyon Karahisar Berç Türker, Ankara Hıfzı Oğuz Bekata, Ankara Muammer
Eriş, Ankara Mihal Kayaoğlu, Ankara Ziya Yörük, Balıkesir Muzaffer Akpınar,
Çankırı Atıf İnan, Elâzığ Hasan Kişioğlu, Eskişehir Emin Sazak, Gazianteb Bekir
Kaleli, Gazianteb Şefik Özdemir, Hatay Abdülgani Türkmen, İçel Turhan Cemal
Beriker, İçel Dr. Muhtar Berker, İçel Şefik Tugay, İstanbul Ahmed Hamdi Denizmen, İstanbul Galib Bahtiyar Göker, İstanbul Ferit Hamal, İzmir Benal Anman,
Kırşehir Fuad Çobanoğlu, Konya Ahmed Hamdi Dikmen, Konya Kâzım Okay,
Niğde Dr. Rasim Ferid Talay, Ordu Şevket Akyazı, Rize Hasan Cavid Belül,
Trabzon Temel Göksel, Trabzon Raif Karadeniz, Urfa Hüseyin Sami Coşar, Zon
guldak Hasan Karabacak, Zonguldak Şeref Tasan.
REİS- İsimleri okunan zevat (332) reyle İktisat Encümeni âzalıklarına seçil
mişlerdir.
Maarif Encümeni:

Ankara Belkis Baykan, Aydın Agâh Sim Levend, Bingöl Tahsin Banguoğlu,
Bolu Hıfzırcahman Raşit Öymen, Çanakkale Reşat Nuri Güntekin, Çankırı Talât
Onay, Eskişehir İzzet Ulvi Aykurd, İçel Emin İnankur, İstanbul Ali Kâmi Akyüz,
İstanbul İbrahim Alâettin Gövsa, İzmir Esad Çınar, İzmir Şehime Yunus, Kars
Fuad Köprülü, Kastamonu Tezer Taşkıran, Konya Muhsin Adil Binal, Manisa
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Ridvan Nafiz Edgüer, Sinob İsmail Habib Sevük, Sivas Reşat Şemsettin Sirer,
Trabzon Halil Nihad Boztepe, Urfa Suut Kemal Yetkin.
REİS- İsimleri okunan zevat (336) reyle Maarif Encümeni âzalıklarına seçil
mişlerdir.
Maliye Encümeni :

Afyon K. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Afyon K. Suad Yurdkoru, Ankara Meb
rure Aksoley, Antalya Hikmet Turhan Dağlıoğlu, Antalya Dr. Galip Kahraman,
Aydın Adnan Menderes, Balıkesir Hacim Çarıklı, Burdur Sekip Engineri, Bursa
Dr. Sadi Konuk, İstanbul Atıf Bayındır, Kastamonu Hamdi Çelen, Kayseri Ömer
Taşçıoğlu, Malatya Mahmud Nedim Zabcı, Muğla Feridun Osman Menteşeoğlu,
Tekirdağ Emin Ataç, Tokad Cemal Kovalı, Urfa Esad Tekeli, Van İbrahim Arvas,
Zonguldak Yusuf Ziya Özençi, Zonguldak Halil Türkmen.
REİS- İsimleri okunan zevat (330) reyle Maliye Encümenine âzalıklarına
seçilmişlerdir.
Meclis Hesaplarının Tetkiki E n c ü m e n i :

Afyon Karahisar Haydar Çerçel, Çoruh Mazhar Müfıd Kansu, Erzurum Nafiz
Dumlu, Giresun Ahmet Ulus, İsparta Hüsnü Özdamar, Maraş Ahmed Hamdi Tanpınar, Rize Ali Zırh, Samsun Zühtü Durukan, Siird Ressam Şevket Dağ, Sinob
Hulusi Oruçoğlu.
REİS- İsimleri okunan zevat (330) reyle Meclis Hesaplarının Tetkiki En
cümeni âzalıklarına seçilmişlerdir.
Meclis K ü t ü p h a n e s i E n c ü m e n i :

Balıkesir İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Giresun Gl. İhsan Sökmen, Ordu Selim
Sırrı Tarcan, Sivas Kâmil Kitabçı.
REİS- İsimleri okunan zevat (330) reyle Meclis kütüphanesi Encümeni
âzalıklarına seçilmişlerdir.
Millî M ü d a f a a

Encümeni:

Ağrı Hüsamettin Tugaç, Bolu Korgl. Abdullah Alptoğan, Bursa Gl. Aşir At
lı, Bursa Gl. Naci Tınaz, Çankırı Dr. Akif Arkan, Çorum Eyüb Sabri Akgöl,
Diyarbakır Gl. Kiazım Sevüktekin, Erzurum Aziz Akyürek, Erzurum Gl. Zeki
Soydemir, Gazianteb Dr. Muzaffer Canbolat, Gümüşane Şevket Erdoğan, Hatay
Gl. Eyüp Durukan, İsparta Cemil Tüzümen, İstanbul Şükrü Âli Öğel, Kars Gl.
Hasan Durudoğan, Kayseri Nazmi Toker, Kırklareli Korgl. Kemal Doğan,
Kocaeli Gl. Mürsel Baku, Konya Vehbi Bilgin, Mardin Dr. Aziz Uras, Muğla
Sadullah Güney, Siird Behçet Türkay, Sinob Cevdet Kerim İncedayı, Tekirdağ
Rahmi Apak, Tokad Sabri Çelikkol.
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REİS- İsimleri okunan zevat (329) reyle Millî Müdafaa Encümeni âzalık
larına seçilmişlerdir.
Münakalât Encümeni:

Aydın Dr. Rıza Levent, Bursa Ahmed Münir Erhan, Çoruh Ali Rıza Erem,
Edirne Memed Edib Ağaoğulları, Edirne Fuad Balkan, Erzurum Salim Altuğ,
Hatay Hasene İlgaz, İstanbul Vehbi Sandal, İzmir Sadettin Epikmen, İzmir Halid
Onaran, İzmir Dr. Kâmran Örs, Kars Eşref Demirci, Kars Şerafettin Karacan, Kır
şehir Faik Selen, Kocaeli Refik Fenmen, Kütahya Receb Peker, Ordu Dr. Vehbi
Demir, Sivas Hikmet Işık, Trabzon Mitat Aydın, Tunceli Hasan Üçöz.
REİS- İsimleri okunan zevat (339) reyle Münakalât Encümeni âzalıklarına
seçilmişlerdir.
Nafıa E n c ü m e n i :

Afyon K. Ali Çetinkaya, Afyon K. Mebrure Günenç, Ankara Arif Baytın, An
kara Raşit Börekçi, Çorum Dr. Cemal Alper, Edirne Ekrem Demiray, Erzincan
Aziz Sabih İlter, Eskişehir İzzet Arukan, İsparta Kâzım Aydar, İstanbul Celâl
Esad Arseven, Kars Dr. Esad Oktay, Kayseri Muhittin Taner, Konya Fatin Gök
men, Malatya Memed Şevket Özpazarbaşı, Manisa Osman Ercin, Maraş Hasan
Reşid Tankut, Niğde Halid Mcngi, Sivas İsmail Hakkı Başak, Sivas Abdurrahman
Naci Demirağ, Urfa Razi Soyer.
REİS- İsimleri okunan zevat (326) reyle Nafıa Encümeni âzalıklarına seçil
mişlerdir.
S ı h h a t ve İçtimai M u a v e n e t E n c ü m e n i :

Afyon K. Dr. Ahmed Hamdi Selgil, Amasya Zeki Tarhan, Antalya Dr.
Hüsamettin Kural, Bilecik Dr. Muhlis Suner, Burdur Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt,
Bursa Dr. M. Talât Simer, Denizli Dr. Hamdi Berkman, Denizli Dr. Scrver Kâmil
Tokgöz, Edirne Dr. Fatma Memik, İstanbul Dr. Galip Ataç, Kastamonu Rıza Saltuğ, Kocaeli Ragıb Akça, Konya Dr. Sadi Irmak, Konya Dr. Osman Şevki
Uludağ, Kütahya Dr. Ali Süha Delilbaşı, Manisa Dr. Sâada Emin Kâatçılar, Maraş
Dr. Kemali Bayizit, Ordu Dr. Zeki Mesut Sezer, Seyhan Dr. Kemal Satır, Sinob
Dr. Bahaddin Kökdemir.
REİS- İsimleri okunan zevat (334) reyle Sıhhat ve İçtimai Muavenet En
cümeni âzalıklarına seçilmişlerdir.
Teşkilâtı Esasiye E n c ü m e n i :

Ankara Mümtaz Ökmen, Bursa Dr. Refik Güran, Bursa Muhittin Baha Pars,
Çorum Dr. Mustafa Cantekin, Gümüşane Hasan Fehmi Ataç, İstanbul Dr. Hayrul952
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lah Diker, İstanbul Gl. Kâzım Karabekir, İstanbul Ziya Karamursal, İstanbul
Hüseyin Cahid Yalçın, İzmir Celâl Bayar, İzmir Mahmud Esad Bozkurd, Kırk
lareli Dr. Fuad Umay, Kütahya Muhlis Erkmen, Mardin Hasan Menemencioğlu,
Muğla Orgl. İzzeddin Çalışlar, Samsun Hüsnü Çakır, Samsun Amiral Fahri En
gin, Seyhan Ali Münif Yegena, Tekirdağ Fayık Öztrak, Tokad Resai Erişken
REİS- İsimleri okunan zevat (347) reyle Teşkilâtı Esasiye Encümeni âzalık
larına seçilmişlerdir.
Ticaret Encümeni:
Amasya Esad Uras, Ankara Arif Çubukçu, Bilecik Kasım Gülek, Diyarbakır
Kemal Şedele, Erzincan Feyzi Halfegil, Giresun İsmail Sabuncu, Giresun Dr.
Hasan Vasıf Somyürek, Kastamonu Hilmi Çoruk, Kırklareli Şevket Ödül, Kır
şehir Şevket Torgut, Konya Naim Hazim Onat, Kütahya Besim Atalay, Kütahya
Salâhaddin Kutman, Manisa Haldun Sarhan, Niğde Hüseyin Ulusoy, Ordu
Muammer Yarımbıyık, Seyhan Salâhaddin Çam, Trabzon Lûtfi Yavuz, Yozgat
Ziya Arkant, Zonguldak Ahmed Gürel
REİS- İsimleri okunan zevat (334) reyle Ticaret Encümeni âzalıklarına seçil
mişlerdir.
Ziraat Encümeni:
Aydın Nuri Göktepe, Bursa Aziz Duru, Çanakkale Salâhattin Batu, Çorum
Hasan Akdoğan, Çorum Naim Atalay, Denizli Emin Aslan Tokad, Giresun Fikret
Atlı, Hakkâri Ali Reşat Göksidan, Hatay Ali Şelhum Devrim, İzmir Rahmi
Köken, Kırklareli Zühtü Akın, Kırşehir İbrahim Turan, Kocaeli Dr. Fazıl Şerefeddin Bürge, Konya Sedat Çumralı, Malatya Kemal Sayın, Manisa Kâni Karaosman, Manisa Yaşar Özey, Maraş Abdullah Yaycıoğlu, Mardin Lûtfi Ülkümen,
Niğde Rifat Dolunay, Seyhan Damar Arıkoğlu, Siird Ali Rıza Esen, Sivas Atıf
Esenbel, Sivas İsmail Memed Uğur, Yozgad Mahmut Alpak.
REİS- İsimleri okunan zevat (330) reyle Ziraat Encümeni âzalıklarına seçil
mişlerdir.
Çarşamba günü için ruznamemizde müzakere mevzuu yoktur. Hazır değildir.
Müsaade buyurursanız cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada nihayet
veriyorum.
Kapanma saati: 16.30
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MECLİS'İN AÇILMASI (1.XI.1944)
Meclis Reisi, Riyaset Divânı ve Encümen Seçimleri
<{

J.- Meclis

Reisi

100

seçimi

REİS- Reis intihabına başlıyoruz. Lütfen reylerinizi kürsünün üzerindeki
sepete atınız.
Çekilen kuraya göre reyler Trabzon intihap dairesinden başlanarak sepete
atılacaktır.
(Reyler toplandı.)
REİS- Reyleri tasnif edecek arkadaşlar için kura çekiyorum:
Dr. Saim Ali Dilemre (Rize), Mebrure Aksoley (Ankara), Nazmi Toker (Kay
seri).
Reye iştirak etmiyen arkadaş var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. Şim
di reylerin tasnifi yapılacaktır.
REİS- İntihabın neticesini arzediyorum. 387 reyle ve intihaba iştirak eden ar
kadaşların ittifakiyle Büyük Millet Meclisi Reisliğine Çankırı Mebusu Mustafa
Abdülhalik Renda intihab olunmuştur. (Alkışlar).
(Çankırı Mebusu Mustafa Abdülhalik Renda reislik makamını işgal ettiler.)
REİS- Aziz arkadaşlarım; reisliğe seçmek suretiyle hakkımda göstermek lûtfunda bulunduğunuz büyük itimattan dolayı hepinize ayrı ayrı şükran veminnetlerimi sunarım. Vazifemi görürken çok kıymetli yardımlarınızı esirgememenizi
bilhassa rica ederim. (Alkışlar).
2.- Reis

Vekillikleri,

İdare

Amirleri

ve Kâtipler

seçimi

REİS- Divanı Riyaset intihabına devam ediyoruz.
Reis Vekilleri, İdare Amirleri ve kâtipler seçilecektir.
Evvelâ verilecek reyleri tasnif için üçer arkadaş seçeceğiz.
Reis vekillikleri için:
Hazım Atıf Kuyucak (Zonguldak), Hamdi Selçuk (Hatay), Arif Baytın (An
kara).
100 a.g.e., İçtima:2, Birinci İnikat, 1.XI.1944, 9. s.; İkinci İnikat, 8.XI.1944, 12-16. ss.
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İ d a r e Â m i r l e r i için:

Atıf Bayındır (İstanbul), İhsan Ezgü (Samsun), İbrahim Necmi Dilmen (Bur
dur).
K â t i p l i k l e r için:

Dr. Süeda Kâatçılar (Manisa), Hikmet Işık (Sivas), Vehbi Sandal (İstanbul).
Şimdi herkesin kutuları sağa almak suretiyle reylerini atmalarını rica ede
ceğim.
(Yozgat intihap dairesinden itibaren reyler toplandı.)
Reye iştirak etmeyen var mı?
Rey toplama muamelesi bitmiştir.
Reylerin neticesini arzediyorum.
Reis vekillikleri için 358 arkadaş rey vermiştir. 358 reyle Dr. Mazhar Germen
(Aydın), Refet Canıtez (Bursa), Şemsettin Günaltay (Sivas), reisvekilliklerine
seçilmişlerdir.
İdare amirlikleri için 357 arkadaş rey vermiştir. 357 reyle Hâlit Bayrak (Ağ
rı), Muttalip Öker (Malatya), İrfan Ferit Alpaya (Mardin), İdare amirliklerine in
tihap edilmişlerdir.
Kâtiplikler için 360 arkadaş rey vermiştir. Behçet Kemal Çağlar (Erzincan),
Kemal Turan (İsparta), Vedit Uzgören (Kütahya), Nasuhi Baydar (Malatya), Naşit
Fırat (Samsun), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 360 reyle kâtipliklere seçilmiş
lerdir.
Encümenlerin seçilmeleri için ihtisas cetvelleri dağıtılmıştır. Bugün başka
müzakere edilecek birisimiz kalmamıştır. Binaenaleyh, önümüzdeki, yani ayın
sekizinci çarşamba günü toplanmak üzere bugünkü inikada nihayet veriyorum.
Kapanma saati: 17.55
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BİRİNCİ CELSE
Açılma saati: 15
REİS- Dr. M. Germen
KATİPLER: Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), N. Fırat (Samsun)
REİS- Celse açılmıştır.
3.- S E Ç İ M L E R
(<

1.-

Encümenler

seçimi

REİS-Encümenlerin seçimleri yapılacaktır. Encümenlerin isimleri ile adedlerini Heyeti Celileye arzediyorum.
Adliye Encümeni 25, Arzuhal Encümeni 25, Bütçe Encümeni 35, Dahiliye
Encümeni 30, Divanı Muhasebat Encümeni 20, Gümrük ve İnhisarlar Encümeni
20, Hariciye Encümeni 20, İktisat Encümeni 30, Maarif Encümeni 20, Maliye En
cümeni 20, Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 10, Meclis kütüphanesi En
cümeni 5, Millî Müdafaa encümeni 25, Münakalât Encümeni 20, Nafıa Encümeni
20, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni 20, Teşkilâtı Esasiye Encümeni 20,
Ticaret Encümeni 20, Ziraat Encümeni 25.
Şimdi müsaadenizle evvel beevvel reyleri tasnif etmek üzere beher encümen
için üçer kişiyi kura ile ayıracağız.
Adliye E n c ü m e n i için:

Vehbi Sandal (İstanbul), Sim İçöz (Yozgad), Korgl. Kemal Doğan (Kırk
lareli).
A r z u h a l E n c ü m e n i için:

Dr. Sadi Irmak (Konya), Sabiha Erbay (Samsun), Fevzi Daldal (Ankara).
B ü t ç e E n c ü m e n i için:

Münir Hüsrev Göle (Erzurum), İzzet Ulvi Aykurt (Eskişehir), Emin Aslan
Tokad (Denizli).
Dahiliye E n c ü m e n i için:

Muzaffer Akpınar (Balıkesir), Fuat Sirmen (Rize), Şefik Özdemir (Gazian
teb).
Divanı M u h a s e b a t E n c ü m e n i için:

Hulusi Küçükler (Balıkesir), Gl. İhsan Sökmen (Giresun), Lûtfi Yavuz (Trab
zon).
G ü m r ü k v e İ n h i s a r l a r E n c ü m e n i için:

Şinasi Devrin (Zonguldak), Bekir Sıtkı Kunt (Hatay), Vedit Uzgören (Kütah
ya).
Hariciye E n c ü m e n i için:

Hasan Menemencioğlu (Mardin), Mitat Şükrü Bleda (Sivas), Reşat Nuri Güntekin (Çanakkale).
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İktisat E n c ü m e n i için:

Rıdvan Nafiz Edgüer (Manisa), Dr. Mehmet Ali Ağakay (Gazianteb), Müm
taz Ökmen (Ankara).
M a a r i f E n c ü m e n i için:

Edip Servet Ör (Gümüşane), Dr. Cemal Tunca (Antalya), Hamdi Şarlan (Or
du).
Maliye E n c ü m e n i için:

Hasene İlgaz (Hatay), Ali Reşat Göksıdan (Hakkâri), Tuğamiral Hulusi Gökdalay (Sivas).
M e c l i s H e s a p l a r ı n ı n T e t k i k i E n c ü m e n i için:

Celâl Arat (Yozgad), Şefik Tugay (İçel), Mahmud Nedim Zapcı (Malatya).
M e c l i s K ü t ü p h a n e s i E n c ü m e n i için:

Hilmi Uran (Seyhan), General Hasan Durudoğan (Kars), Pertev Etçioğlu
(Balıkesir).
Millî M ü d a f a a E n c ü m e n i için:

İbrahim Alâettin Gövsa (İstanbul), Şemsa İşcen (Seyhan), Halidun Sarhan
(Manisa).
M ü n a k a l â t E n c ü m e n i için:

Atıf Esenbel (Sivas), Necmi Osten (Giresun), Aziz Semih İlter (Erzincan).
Nafıa E n c ü m e n i için:

Atıf Tüzün (Çoruh), Orgeneral İzzettin Çalışlar (Muğla), Dr. Mustafa Cantekin (Çorum).
S ı h h a t v e İ ç t i m a i M u a v e n e t E n c ü m e n i için:

Dr. Cafer Özelçi (Malatya), Galip Bahtiyar Göker (İstanbul), Hüseyin Ulusoy
(Niğde).
Teşkilâtı Esasiye E n c ü m e n i için:

Celâl Bayar (İzmir), Ragıp Akça (Kocaeli), Hüsnü Kortel (İstanbul).
T i c a r e t E n c ü m e n i için:

Gl. Seyfı Düzgören (Mardin), Şemsettin Günaltay (Sivas), Abidin Yurdakul
(Sivas).
Z i r a a t E n c ü m e n i için:

Ferit Celâl Güven (İçel), Hamdi Yalman (Ordu), İbrahim Süreyya Yiğit
(Kocaeli).
Reylerin verilmesine Balıkesir'den başlıyacağız. Lütfen reylerinizi sağdan
başlıyarak kullanınız.
(Balıkesir intihap dairesinden itibaren reyler toplandı).
REİS- Reyler ayrılıncaya kadar celseyi muvakkaten kapıyorum.
K a p a n m a saati: 15.40

y>
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İKİNCİ CELSE
Açılma saati: 16
REİS- Dr. M. Germen
KÂTİPLER: Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), N. Fırat (Samsun)
« REİS- Celse açıldı.
Ârânın neticesi arzolunacaktır, müsaade buyurursanız kâtip okuyacaktır.
Adliye E n c ü m e n i :

(Antalya) Numan Aksoy, (Balıkesir) Osman Niyazi Burcu, (Bingöl) Feridun
Fikri Düşünsel, (Bursa) Atıf Akgüç, (Denizli) Haydar Günver, (Denizli) Naili
Küçüka, (Erzincan) Abdülhak Fırat, (Hatay) Bekir Sıtkı Kunt, (İstanbul) Dr.
Kemal Cenap Berksoy, (İzmir) Ekrem Oran, (Kastamonu) Abidin Binkaya, (Kas
tamonu) Dr. Fahri Ecevit, (Kayseri) Reşit Özsoy, (Kayseri) Cafer Tüzel,
(Kocaeli) Subhi Artel, (Kocaeli) Salâh Yargı, (Konya) Hulki Karagülle, (Malat
ya) Dr. Cafer Özelçi, (Manisa) Feyzullah Uslu, (Rize) Dr. Saim Ali Dilemre,
(Seyhan) Kemal Çelik, (Sinob) Cemil Atay, (Trabzon) Faik Ahmet Barutçu, (Ur
fa) Kâzım Berker, (Zonguldak) Şinasi Devrin.
REİS- İsimleri okunan zevat 312 şer reyle Adliye Encümeni âzalıklarına
seçilmişlerdir.
Arzuhal Encümeni:

(Afyon Karahisar) Ali Taşkapılı, (Ankara) Gl. Nihat Anılmış, (Antalya), Tayfur
Sökmen, (Balıkesir) Pertev Etçioğlu, (Balıkesir) Hayrettin Karan, (Balıkesir) Hik
met Onat, (Bursa) Mustafa Fehmi Gerçeker, (Çorum) Nuri Kayaalp, (Denizli) Faik
Asal, (Erzurum) Raif Dinç, (Gazianteb) Memed Şahin, (Giresun) İhsan Gürak,
(İçel) Gl. Şefik Tursan, (İzmir) Dr. Hüseyin Hulki Cura, (Kars), Zihni Orhon, (Kay
seri) Mustafa Kemal Şatır, (Kocaeli) İbrahim Tolon, (Ordu) İsmail Çamaş, (Ordu)
Hamdi Şarlan, (Kastamonu) İhsan Ezgü, (Tokad) Muammer Develi, (Van) Nihat
Berker, (Van) Münip Boya, (Yozgad) Yusuf Duygu Karslıoğlu.
REİS- İsimleri okunan zevat 312 şer reyle Arzuhal Encümeni âzalıklarına
seçilmişlerdir.
Bütçe Encümeni:

(Aydın) Gl. Refet Alpman, (Balıkesir) Süreyya Örgeevren, (Bitlis) Bülent Osma, (Bolu) Dr. Zihni Ülgen, (Çanakkale) Sadık Tahsin Arsal, (Çorum) İsmet
Eker, (Diyarbakır) Rüştü Bekit, (Diyarbakır) Şeref Uluğ, (Edirne) Mahmud
Nedim Gündüzalp, (Eskişehir) Yavuz Abadan, (Giresun) Münir Akkaya,
(Giresun) Ayet Sayar, (Hatay) Hamdi Selçuk, (İsparta) Mükerrcm Karaağaç, (İs
tanbul) Hüsnü Kortel, (İstanbul) Fakihe Öymen, (İstanbul) İsmail Hakkı Ülkmen,
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(İzmir) Münir Birsel, (Kastamonu) Tahsin Coşkan, (Kayseri) Faik Baysal,
(Kütahya) Hâmid Pekcan), (Kütahya) Alâettin Tiridoğlu, (Manisa) Faik Kurdoğlu, (Mardin) Rıza Erten, (Muğla) Hüsnü Kitabcı, (Rize) Tahsin Bekir Balta,
(Samsun) Memed Ali Yörüker, (Tokad) Halid Nazmi Keşmir, (Tokad) Refik Ah
med Sevengil, (Trabzon) M. Süreyya Anamur, (Urfa) Esat Tekeli, (Yozgad) Sırrı
İçöz, (Yozgad) Ahmed Sungur, (Zonguldak) Emin Erişirgil, (Zonguldak) Hazım
Atıf Kuyucak.
REİS- İsimleri okunan zevat 312 şer reyle Bütçe Encümeni âzalıklarına seçil
mişlerdir.
Dahiliye E n c ü m e n i :

(Ankara) Fevzi Daldal, (Balıkesir) Fahrettin Tiritoğlu, (Balıkesir) Yahya Sezai
Uzay, (Bolu) Hasan Şükrü Adal, (Bursa) Fatin Güvendiren, (Çoruh) Atıf Tüzün,
(Elâzığ) Sabit Sağıroğlu, (Elâzığ) İhsan Yalçın, (Erzincan) Şükrü Sökmensüer,
(Erzurum) Nakiye Elgün, (Gazianteb) Dr. Abdurrahman Melek, (Giresun) Necmi
Osten, (Gümüşane) Recai Güreli, (İçel) Refik Koraltan, (İzmir) Halid Onaran,
(Kars) Esad Özoğuz, (Kayseri) Ahmet Hilmi Kalaç, (Konya) Şevki Ergun, (Kütah
ya) Ömer Bedrettin Uşaklı, (Malatya) Emrullah Barkan, (Maraş) Rasih Kaplan,
(Mardin) Edib Ergini, (Seyhan) Cavid Oral, (Sivas) Mithat Şükrü Bleda, (Sivas)
Eşref Dizdar, (Tekirdağ) Cemil Uybadın, (Tokad) Galib Pekel, (Trabzon) Salise
Abanozoğlu, (Yozgad) Salim Korkmaz, (Zonguldak) Rifat Vardar.
REİS- İsimleri okunan zevat 314 er reyle Dahiliye Encümeni âzalıklarına
seçilmişlerdir.
Divanı Muhasebat Encümeni:

(Amasya) Ali Kemal Yiğitoğlu, (Ankara) Halil Naci Mıhçıoğlu, (Balıkesir)
Hulusi Küçükler, (Bitlis) Muhtar Ertan, (Bolu) Cemil Özçağlar, (Burdur) İbrahim
Necmi Dilmen, (Çanakkale) Rusuhi Bulayırlı, (Gazianteb) Ömer Asım Aksoy,
(Kastamonu) Ziya Orbay, (Kastamonu) Nuri Tamaç, (Kocaeli) Sedad Pek,
(Malatya) Mihri Pektaş, (Malatya) Tevfik Temelli, (Manisa) İsmail Ertem, (Muğ
la) Cemal Karamuğla, (Niğde) Avram Galanti Bodrumlu, (Niğde) Faik Soylu,
(Sivas) Abidin Yurdakul.
REİS- İsimleri okunan zevat 314 er reyle Divanı Muhasebat Encümeni
âzalıklarına seçilmişlerdir.
G ü m r ü k ve İ n h i s a r l a r E n c ü m e n i :

(Amasya) Nafiz Aktın, (Çanakkale) Atıf Kamçıl, (Erzurum) Münir Hüsrev
Göle, (Eskişehir) İstamat Özdamar, (Gazianteb) Dr. Memed Ali Ağakay, (Gazian
teb) Cemil Said Barlas, (Kocaeli) Ali Dikmen, (Malatya) Halet Sağıroğlu,
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(Malatya) Osman Taner, (Mardin) Gl. Seyfı Düzgören, (Ordu) Hamdi Yalman,
(Rize) Kemalettin Kamu, (Samsun) Sabiha Erbay, (Samsun) Nail Öztuzcu, (Sey
han) Şemsa İşcen, (Tekirdağ) Ekrem Pekel, (Tekirdağ) Nazmi Trak, (Trabzon)
Daniş Eyiboğlu, (Urfa) Ahmed Kutsi Tecer, (Yozgad) Celâl Arat.
REİS- İsimleri okunan zevat 280 er reyle Gümrük ve İnhisarlar Encümeni
âzalıklarına seçilmişlerdir.
Hariciye Encümeni:
(Ağrı) Rıfkı Refik Pasin, (Ankara) Falih Rıfkı Atay, (Ankara) Ziya Yörük,
(Antalya) Dr. Cemal Tunca, (Bolu) Hasan Cemil Çambel, (Çoruh) Asım Us,
(Elâzığ) Fazıl Ahmet Aykaç, (Erzurum) Gl. Pertev Demirhan, (Gümüşane) Cabir
Selek, (Gümüşane) Edib Servet Tör, (İstanbul) Gl. Refet Bele, (İstanbul) Ahmet
Şükrü Esmer, (İzmir) Halil Menteşe, (Kocaeli) İbrahim Süreyya Yiğit, (Konya)
Saffet Arıkan, (Manisa) Hikmet Bayur, (Samsun) Cemil Bilsel, (Seyhan) Gl. Naci
Eldeniz, (Sivas) Necmettin Sadak, (Tokad) Nâzım Poroy.
REİS- İsimleri okunan zevat 313 er reyle Hariciye Encümeni âzalıklarına
seçilmişlerdir.
İktisat Encümeni:
(Afyon) K. Berç Türker, (Ankara) Hıfzı Oğuz Bekata, (Ankara) Muammer
Eriş, (Ankara) Mihal Kayaoğlu, (Balıkesir) Muzaffer Akpınar, (Çankırı) Atıf
İnan, (Elâzığ) Hasan Kişioğlu, (Eskişehir) Emin Sazak, (Gazianteb) Bekir Kaleli,
(Gazianteb) Şefik Özdemir, (Giresun) İsmail Sabuncu, (İçel) Turhan Cemal
Beriker, (İçel) Dr. Muhtar Berker, (İçel) Şefik Tugay, (İstanbul) Ahmed Hamdi
Denizmen, (İstanbul) Galib Bahtiyar Göker, (İstanbul) Ferit Hamal, (İzmir) Benal
Anman, (Kırşehir) Fuad Çobanoğlu, (Konya) Ahmed Hamdi Dikmen, (Konya)
Kâzım Okay, (Malatya) Kemal Sayın, (Niğde) Dr. Rasim Ferit Talay, (Ordu) Şev
ket Akyazı, (Rize) Hasan Cavid Belül, (Trabzon) Temel Göksel, (Trabzon) Raif
Karadeniz, (Urfa) Hüseyin Sami Coşar, (Zonguldak) Hasan Karabacak, (Zongul
dak) Şeref Tansan.
REİS- İsimleri okunan zevat 313 er reyle İktisat Encümeni âzalıklarına seçil
mişlerdir.
Maarif Encümeni:
(Ankara) Belkis Baykan, (Aydın), Agâh Sırrı Levend, (Bingöl) Tahsin Banguoğlu, (Bolu) Hıfzırrahman Raşit Öymen, (Çanakkale) Reşat Nuri Güntekin,
(Çankırı) Talât Onay, (Diyarbakır) Osman Ocak, (Eskişehir) İzzet Ulvi Aykurd.
(İstanbul) Ali Kâmi Akyüz, (İstanbul) İbrahim Alâettin Gövsa, (İzmir) Esad
Çınar, (İzmir) Şehime Yunus, (Kars) Fuad Köprülü, (Kastamonu) Tezer Taşkıran,
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(Konya) Muhsin Adil Binal, (Manisa) Rıdvan Nafiz Edgüer, (Sinob) İsmail Habib
Sevük, (Sivas) Reşat Şemsettin Sirer, (Trabzon) Halil Nihad Boztepe, (Urfa) Suut
Kemal Yetkin.
REİS- İsimleri okunan zevat 310 ar reyle Maarif Encümeni âzalıklarına seçil
mişlerdir.
Maliye Encümeni:

(Afyon K.) İsmail Hakkı Baltacıoğlu, (Afyon K.) Suad Yurdkoru, (Ankara)
Mebrure Aksoley, (Antalya) Hikmet Turhan Dağlıoğlu, (Antalya) Dr. Galip Kah
raman, (Aydın) Adnan Menderes, (Balıkesir) Hacim Çarıklı, (Burdur) Sekip Engineri, (Bursa) Dr. Sadi Konuk, (İstanbul) Atıf Bayındır, (İzmir) Şevket Adalan,
(Kastamonu) Hamdi Çelen, (Kayseri) Ömer Taşçıoğlu, (Malatya) Mahmud
Nedim Zabcı, (Muğla) Feridun Osman Menteşeoğlu, (Siird) Saffet Tuncay,
(Tekirdağ) Emin Ataç, (Tokad) Cemal Kovalı, (Van) İbrahim Arvas, (Zonguldak)
Yusuf Ziya Özençi.
REİS- İsimleri okunan zevat 305 er reyle Maliye Encümeni âzalıklarına seçil
mişlerdir.
Meclîs Hesaplarının Tetkiki E n c ü m e n i :

(Afyon K.) Haydar Çerçel, (Çanakkale) Hilmi Ergeneli, (Çoruh) Mazhar
Müfıd Kansu, (Erzurum) Nafiz Dumlu, (Giresun) Ahmed Ulus, (İsparta) Hüsnü
Özdamar, (Maraş) Ahmed Hamdi Tanpınar, (Rize) Ali Zırh, (Samsun) Zühtü
Durukan, (Sinob) Hulusi Oruçoğlu.
REİS- İsimleri okunan zevat 317 şer reyle Meclis Hesaplarının Tetkiki En
cümenine seçilmişlerdir.
Meclis K ü t ü p h a n e s i E n c ü m e n i :

(Balıkesir) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, (Giresun) Gl. İhsan Sökmen, (Ordu)
Selim Sırrı Tarcan, (Sivas) Kâmil Kitapçı.
REİS- İsimleri okunan zevat 302 şer reyle Meclis Kütüphanesi Encümenine
seçilmişlerdir.
Millî M ü d a f a a

Encümeni:

(Ağrı) Hüsamettin Tugaç, (Bolu) Korgl. Abdullah Alptoğan, (Bursa) Gl. Âşir
Atlı, (Bursa) Gl. Naci Tınaz, (Çankırı) Dr. Akif Arkan, (Çorum) Eyüp Sabri Akgöl, (Diyarbakır) Gl. Kiazım Sevüktekin, (Erzurum) Aziz Akyürek, (Erzurum)
Gl. Zeki Soydemir, (Gazianteb) Muzaffer Canbulat, (Gümüşane) Şevket Er
doğan, (Hatay) Gl. Eyüp Durukan, (İsparta) Cemil Tüzemen, (İstanbul) Şükrü Âli
Öğel, (Kars) Gl. Hasan Durudoğan, (Kayseri) Nazmi Toker, (Kırklareli) Korgl.
Kemal Doğan, (Kocaeli) Gl. Mürsel Baku, (Konya) Vehbi Bilgin, (Mardin) Dr.
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Aziz Uras, (Muğla) Sadullah Güney, (Siird) Behçet Türkay, (Sinob) Cevdet
Kerim İncedayı, (Tekirdağ) Rahmi Apak, (Tokad) Sabri Çelikkol.
REİS- İsimleri okunan zevat 310 ar reyle Millî Müdafaa Encümeni âzalık
larına seçilmişlerdir.
Münakalât Encümeni:

(Aydın) Dr. Rıza Levent, (Bursa) Ahmed Münir Erhan, (Çoruh) Ali Rıza
Erem, (Edirne) Memed Edib Ağaoğulları, (Edirne) Fuad Balkan, (Erzurum)
Salim Altuğ, (Hatay) Hasene İlgaz, (İstanbul) Vehbi Sandal, (İzmir) Sadettin
Epikmen, (İzmir) Dr. Kâmran Örs, (Kars) Eşref Demirel, (Kars) Şerafettin
Karacan, (Kırşehir) Faik Seler, (Kocaeli) Refik Fenmen, (Kütahya) Recep Peker,
(Ordu) Dr. Vehbi Demir, (Sivas) Amiral Hulusi Gökdalay, (Sivas) Hikmet Işık,
(Trabzon) Mitat Aydın, (Tunceli) Hasan Üçöz.
REİS- İsimleri okunan zevat 320 şer reyle Münakalât Encümeni âzalıklarına
seçilmişlerdir.
Nafıa E n c ü m e n i :

(Afyon K.) Ali Çetinkaya, (Afyon K.) Mebrure Gönenç, (Ankara) Arif Baytın, (Ankara) Raşit Börekçi, (Çorum) Dr. Cemal Alper, (Edirne) Ekrem Demiray,
(Erzincan) Aziz Samih İlter, (Eskişehir) İzzet Arukan, (İsparta) Kâzım Aydar, (İs
tanbul) Celâl Esad Arseven, (Kars) Dr. Esad Oktay, (Kayseri) Muhittin Taner,
(Konya) Fatin Gökmen, (Malatya) Memed Şevket Özpazarbaşı, (Manisa) Osman
Ercin, (Maraş) Hasan Reşid Tankut, (Niğde) Halid Mengi, (Sivas) İsmail Hakkı
Başak, (Urfa) Razi Soyer, (Zonguldak) Dr. Rebi Barkın.
REİS- İsimleri okunan zevat 316 şar reyle Nafıa Encümeni âzalıklarına seçil
mişlerdir.
S ı h h a t ve İçtimai M u a v e n e t E n c ü m e n i :

(Afyon K.) Dr. Ahmed Hamdi Selgil, (Amasya) Zeki Tarhan, (Bilecik) Dr.
Muhlis Suner, (Burdur) Dr. Ahmet Ruhi Yeşilyurt, (Bursa) Dr. M. Talât Simer,
(Denizli) Dr. Hamdi Berkman, (Denizli) Dr. Behçet Uz, (Edirne) Dr. Fatma
Memik, (İstanbul) Dr. Galip Ataç, (Kastamonu) Rıza Saltuğ, (Kocaeli) Ragıb Ak
ça, (Kocaeli) Dr. Fazıl Şerefeddin Bürge, (Konya) Dr. Sadi Irmak, (Konya) Dr.
Osman Şevki Uludağ, (Kütahya) Dr. Ali Süha Delilbaşı, (Manisa) Dr. Sâada
Emin Kâatçılar, (Maraş) Dr. Kemali Bayizit, (Ordu) Dr. Zeki Mesut Sezer, (Sey
han) Dr. Kemal Satır, (Sinob) Dr. Bahaddin Kökdemir.
REİS- İsimleri okunan zevat 316 şar reyle Sıhhat ve İçtimai Muavenet En
cümeni âzalıklarına seçilmişlerdir.
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Teşkilâtı Esasiye E n c ü m e n i :

(Ankara) Mümtaz Ökmen, (Bursa) Dr. Refik Güran, (Bursa) Muhittin Baha
Pars, (Çorum) Dr. Mustafa Cantekin, (Diyarbakır) Dr. İbrahim Tali Öngören,
(Elâzığ) Fuad Ağralı, (Gümüşane) Hasan Fehmi Ataç, (İstanbul) Dr. Haynıllah
Diker, (İstanbul) Gl. Kâzım Karabekir, (İstanbul) Ziya Karamursal, (İstanbul)
Hüseyin Cahid Yalçın, (İzmir) Celâl Bayar, (Kırklareli) Dr. Fuad Uma, (Kütahya)
Muhlis Erkmen, (Mardin) Hasan Menemencioğlu, (Muğla) Orgl. İzzeddin Çalış
lar, (Samsun) Hüsnü Çakır, (Samsun) Amiral Fahri Engin, (Seyhan) Ali Münif
Yegena, (Tokad) Resai Erişken.
REİS- İsimleri okunan zevat 304 er reyle Teşkilâtı Esasiye Encümeni âzalık
larına seçilmişlerdir.
Ticaret Encümeni:

(Amasya) Esad Uras, (Ankara) Arif Çubukçu, (Bilecik) Kasım Gülek, (Diyar
bakır) Kemal Şedele, (Erzincan) Feyzi Kalfagil, (Kastamonu) Hilmi Çoruk,
(Kırklareli) Şevket Ödül, (Kırşehir) Şevket Torgut, (Konya) Naim Hazim Onat,
(Kütahya) Besim Atalay, (Kütahya) Halil Benli, (Kütahya) Salâhaddin Kutman,
(Manisa) Haldun Sarhan, (Muş) Kâmil Kotan, (Niğde) Hüseyin Ulusoy, (Ordu)
Muammer Yanmbıyık, (Siird) Emin Kılıççıoğlu, (Trabzon) Lûtfi Yavuz, (Yoz
gad) Ziya Arkant, (Zonguldak) Ahmed Gürel.
REİS- İsimleri okunan zevat 309 ar reyle Ticaret Encümeni âzalıklarına seçil
mişlerdir.
Ziraat Encümeni:

(Aydın) Nuri Göktepe, (Bursa) Aziz Duru, (Çanakkale) Salâhaddin Batu,
(Çorum) Hasan Akdoğan, (Çorum) Naim Atalay, (Denizli) Abidin Ege, (Denizli)
Emin Aslan Tokad, (Giresun) Fikret Atlı, (Hakkâri) Ali Reşad Göksidan, (Hatay)
Ali Şelhun Devrim, (Hatay) Abdülgani Türkmen, (İzmir) Rahmi Köken, (Kırk
lareli) Zühtü Akın, (Kırşehir) İbrahim Turan, (Konya) Sedat Çumralı, (Manisa)
Kâni Karaosman, (Manisa) Yaşar Özey, (Maraş) Abdullah Yaycıoğlu, (Mardin)
Lûtfi Ülkümen, (Niğde) Rifat Dolunay, (Seyhan) Damar Arıkoğlu, (Siird) Ali
Rıza Esen, (Sivas) Atıf Esenbel, (Sivas) İsmail Memed Uğur, (Yozgad) Mahmut
Allıoğlu.
REİS- İsimleri okunan zevat ta 311 er reyle Ziraat Encümeni âzalıklarına
seçilmişlerdir.
Cuma günü ruzname mevcut olmadığından pazartesi günü toplanmak üzere
inikada son veriyorum.
Kapanma saati: 16.15
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MECLİS'İN AÇILMASI (l.XL1945)
Meclis Reisi ve Riyaset Divânı Seçimleri
<(

1.-

Meclis

Başkanı

101

seçimi

BAŞKAN- Başkanlık Divanı seçimine başlıyoruz.
İlk evvel Meclis Başkanı seçilecektir.
Adlan okunacak arkadaşlar kürsünün sol tarafından gelerek öne konan sepete
oylarını atsınlar.
Oyları ayırmak için ad çekiyoruz:
General Refet Alpman (Aydın), Refik Fenmen (Kocaeli), İbrahim Turan (Kır
şehir).
(Ad çekme ile Çankırı seçim bölgesinden başlanarak oylar verilmeye başlanBAŞKAN- Oy vermiyen arkadaşlar varsa oylarını versinler.
Oy toplamı işlemine son verilmiştir.
Meclis Başkanı seçimine verilen oyları arzediyorum.
Büyük Millet Meclisi Başkan seçimine 369 Milletvekili oy vermiştir. Yeter
sayı vardır. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına hazır olanların oybirliği ile ve 369
oyla Çankın Milletvekili Abdülhalik Renda seçilmiştir. (Alkışlar).
(Çankırı Milletvekili Abdülhalik Renda kürsüye alkışlar arasında gelmiştir).
BAŞKAN- Aziz arkadaşlarım!
Göstermek lûtfunda bulunduğunuz yüksek güvenden dolayı hepinize sonsuz
minnet ve şükranlarımı sunarım.
Vazifemi yaparken kıymetli yardımınızı esirgememenizi hepinizden ayrı ayrı
dilerim (Alkışlar).
2.- Başkan

Vekilleri,

Kâtipler

ve İdareci

Üyeler

seçimi

BAŞKAN- Ruznameye devam ediyoruz. Başkan Vekilleri, İdareci Üyeler ve
Kâtipler seçilecektir.
Şimdi oylan ayıracakları seçeceğiz.
Başkan Vekillikleri için:
(Sivas) Necmettin Sadak, (Niğde) Avram Galânti Bodrumlu, (Konya) Fatin
Gökmen.
101 a.g.e, Toplantı: 3, Birinci birleşim, 1.XI.1945, 9-10. ss.

964
TBMM KUTUPHANESI

Kâtiplikler için:
(Maraş) Ahmed Hamdi Tanpınar, (Elâzığ) Hasan Kişioğlu (Yok sesleri),
(Samsun) Zühtü Durukan, (Gümüşane) Recai Güreli.
İdareci Üyeler için:
(Giresun) Ayet Sayar, (Kütahya) Hâmid Pekcan, (Çoruh) Mazhar Müfıd Kan
su.
Seçildiler.
Reylerin nereden verilmeğe başlanacağını anlamak için ad çekiyorum: Kon
ya'dan başlanacaktır. (Oylar toplanmağa başlandı).
BAŞKAN- Arkadaşlar sepetleri sağlarına almak suretiyle oylarını kullanırlar
sa daha kolay olur.
Oy vermiyen arkadaşlar varsa lütfen oylarını versinler. Oy toplama işi bitmiş
tir.
Seçimlerin sonucunu arzediyorum:
Başkan Vekillikleri için 375 arkadaş oy vermiştir.
Tevfik Fikret Sılay (Konya), Cevdet Kerim İncedayı (Sinob), Şemsettin
Günaltay (Sivas) 375 şer oyla Başkan Vekilliklerine seçilmişlerdir. (Alkışlar).
Kâtiplerin seçimine 373 arkadaş oy vermiştir.
Bülent Osma (Bitlis), Dr. Muhtar Berker (İçel), Sedat Pek (Kocaeli), Vedit
Uzgören (Kütahya), Naşit Fırat (Samsun), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 373
çer oyla Kâtipliklere seçilmişlerdir. (Alkışlar).
İdareci Üyeler için 375 arkadaş oy vermiştir.
Halid Bayrak (Ağrı), Muttalip Öker (Malatya), İrfan Ferit Alpaya (Mardin)
375 şer oyla İdareci Üyeliklere seçilmişlerdir. (Alkışlar).
BAŞKAN VEKİLİ ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas)- Sayın arkadaşlarım;
bizleri Başkanlık Divanına seçmek suretiyle lütfen gösterdiğiniz teveccüh ve
güvene, gerek kendi adıma ve gerek arkadaşlarım adına şükranlarımızı sunarken,
bize emanet ettiğiniz sorumlu görevleri başarabilmek için daima muhtaç ola
cağımız kıymetli yardımlarınızı da esirgememenizi candan dilerim.
Şükranlarımı tekrar etmekle derin bir zevk duyarım. (Alkışlar).
BAŞKAN- Pazartesi günü saat 15 de toplanmak üzere bugünkü birleşime son
veriyorum.
Kapanma saati: 16.45

y>

965
TBMM KUTUPHANESI

Komisyonlar Seçimi
(<

/.- Komisyonlar

102

seçimi

BAŞKAN- Şimdi Meclis komisyonlarının seçimine geçiyoruz efendim. 19
komisyon seçeceğiz: Adalet Komisyonuna 25, Anayasa Komisyonuna 20, Bayın
dırlık Komisyonuna 20, Bütçe Komisyonuna 35, Dışişleri Komisyonuna 20,
Dilekçe Komisyonuna 25, Ekonomi Komisyonuna 30, Gümrük ve Tekel Komis
yonuna 20, İçişleri Komisyonuna 30, Maliye Komisyonuna 20, Meclis Hesaplarını
İnceleme Komisyonuna 10, Meclis Kitaplığı Komisyonuna 4, Millî Eğitim Komis
yonuna 20, Millî Savunma Komisyonuna 25, Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonuna 20, Sayıştay Komisyonuna 20, Tarım Komisyonuna 25, Ticaret Komis
yonuna 20, Ulaştırma Komisyonuna 20, olmak üzere 19 komisyona üye seçeceğiz.
Evvelâ komisyonların oylarını ayırmak için üçer kişilik ad çekeceğiz.
A d a l e t K o m i s y o n u için:

Sedat Çumralı (Konya), Kâni Karaosman (Manisa), Dr. Kâmran Örs (İzmir).
A n a y a s a K o m i s y o n u için:

Korgl. Kemal Doğan (Kırklareli), Temel Göksel (Trabzon), Behçet Kemal
Çağlar (Erzincan).
B a y ı n d ı r l ı k K o m i s y o n u için:

Cemil Said Barlas (Gazianteb), Muhittin Üstündağ (İstanbul), Dr. Talât Simer
(Bursa).
Bütçe K o m i s y o n u için:

Esat Çınar (İzmir), Hazım Tepeyran (Niğde), Hikmet Bayur (Manisa).
Dışişleri için:

Talât Onay (Çankırı), Turhan Cemal Beriker (İçel), Ali Şelhum Devrim
(Hatay).
D i l e k ç e K o m i s y o n u için:

Tahsin Bekir Balta (Rize), Cemal Karamuğla (Muğla), (Yok sesleri), İbrahim
Alâettin Gövsa (İstanbul), Sadettin Epikmen (İzmir).
E k o n o m i K o m i s y o n u için:

Zühtü Akın (Kırklareli), Ziya Arkant (Yozgad), Agâh Sırrı Levend (Aydın).
G ü m r ü k ve Tekel K o m i s y o n u için:

Ekrem Demiray (Edirne), Suud Kemal Yetkin (Urfa), Sabit Sağıroğlu
(Elâzığ), (Yok sesleri), Hüsamettin Tuğaç (Ağrı).
102 a.g.e., İkinci birleşim, 5X1.1945, 14-18. ss.
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İçişleri için:

Muhtar Ertan (Bitlis), (Yok sesleri), Nafiz Dumlu (Erzurum), Amiral Fahri
Engin (Samsun), Yaşar Özey (Manisa).
Maliye K o m i s y o n u için:

Muzaffer Akpınar (Balıkesir), Kâzım Aydar (İsparta), Muhsin Adil Binal
(Konya).
Meclis Hesapları için:

Atıf Akgüç (Bursa), Muhlis Erkmen (Kütahya), Faik Baysal (Kayseri).
M e c l i s K i t a p l ı ğ ı için:

Feridun Osman Menteşeoğlu (Muğla), İstamat Özdamar (Eskişehir), Nâzım
Poroy (Tokad).
M i l l î E ğ i t i m için:

Hasan Menemencioğlu (Mardin), Adnan Menderes (Aydın), Mümtaz Ökmen
(Ankara).
Millî S a v u n m a için:

Gl. Naci Eldeniz (Seyhan), İsmail Mehmet Uğur (Sivas), Dr. Ahmet Ruhi
Yeşilyurt (Burdur).
S a ğ l ı k ve S o s y a l Y a r d ı m için:

Mehmet Şevket Özpazarbaşı (Malatya), Refik Ahmet Sevegil (Tokad), Behiç
Erkin (Çankırı), (Yok sesleri), Atıf Esenbel (Sivas).
Sayıştay K o m i s y o n u için:

Celâl Arat (Yozgad), Dr. Zihni Ülgen (Bolu), Rıza Saltuğ (Kastamonu).
T a r ı m K o m i s y o n u için:

Abdullah Yaycıoğlu (Maraş), Yusuf Ziya Özençi (Zonguldak), Saffet Tuncay
(Siird).
T i c a r e t K o m i s y o n u için:

Dr. Ali Süha Delilbaşı (Kütahya), Dr. Zeki Mesut Sezer (Ordu), Recep Peker
(Kütahya).
U l a ş t ı r m a K o m i s y o n u için:

Hüseyin Cahit Yalçın (İstanbul), Faik Seler (Kırşehir), Halid Mengi (Niğde).
Balıkesir seçim çevresinden başlıyoruz.
Arkadaşlar sepetlerin konduğu sıraya göre oylarını versinler.
(Oylar toplandı).
BAŞKAN- Oy atma işi bitmiştir. Oyların ayrımının sonuna kadar oturuma
son veriyorum.
Kapanma saati: 15.48
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İKİNCİ OTURUM
Açılma saati: 16,12
BAŞKAN- C. K. İncedayı
KÂTİPLER: B. Osma (Bitlis), N. Fırat (Samsun)
« BAŞKAN- Oturum açıldı.
Efendim; komisyonlara ayrılan arkadaşların isimlerini sıra ile huzurunuza arzediyorum:
Adalet Komisyonu:
(Afyon K.) Ali Taşkapılı,(Antalya) Numan Aksoy, (Balıkesir) Osman Niyazi
Burcu, (Bingöl) Feridun Fikri Düşünsel, (Bursa) Atıf Akgüç, (Denizli) Haydar
Günver, (Denizli) Naili Küçüka, (Erzincan) Abdülhak Fırat, (Hatay) Bekir Sıtkı
Kunt, (İstanbul) Dr. Kemal Cenap Berksoy, (İzmir) Ekrem Oran, (Kastamonu)
Abidin Binkaya, (Kastamonu) Dr. Fahri Ecevit, (Kayseri) Reşid Özsoy, (Kayseri)
Cafer Tüzel, (Kocaeli) Subhi Artel, (Konya) Hulki Karagülle, (Manisa) Feyzullah Uslu, (Mardin) Edip Ergin, (Rize) Dr. Saim Ali Dilemre, (Seyhan) Kemal
Çelik, (Sinob) Cemil Atay, (Trabzon) Faik Ahmet Barutçu, (Urfa) Kâzım Berker,
(Zonguldak) Şinasi Devrin.
BAŞKAN- 328 oyla bu Milletvekilleri Adalet Komisyonuna seçilmişlerdir.
Anayasa Komisyonu:

(Balıkesir) Gl. Kâzım Özalp, (Bursa) Muhittin Baha Pars, (Çorum) Dr. Mus
tafa Cantekin, (Diyarbakır) Dr. İbrahim Tali Öngören, (İçel) Hamdullah Suphi
Tanrıöver, (Elâzığ) Fuad Ağralı, (Gümüşane) Hasan Fehmi Ataç, (İstanbul) Dr.
Hayrullah Diker, (İstanbul) Gl. Kâzım Karabekir, (İstanbul) Ziya Karamursal, (İs
tanbul) Hüseyin Cahid Yalçın, (Kırklareli) Dr. Fuad Uma, (Kütahya) Muhlis Erkmen, (Mardin) Hasan Menemencioğlu, (Muğla) Orgl. İzzeddin Çalışlar, (Samsun)
Hüsnü Çakır, (Samsun) Amiral Fahri Engin, (Seyhan) Ali Münif Yegena, (Tekir
dağ) Fayık Öztrak, (Tokad) Resai Erişken.
BAŞKAN- 328 oyla bu Milletvekilleri Anayasa Komisyonuna seçilmişlerdir.
Bayındırlık Komisyonu:
(Afyon K.) Ali Çetinkaya, (Afyon K.) Mebrure Gönenç, (Ankara) Arif Baytın, (Ankara) Raşit Börekçi, (Çorum) Dr. Cemal Kazancıoğlu, (Edirne) Ekrem
Demiray, (Erzincan) Aziz Samih İlter, (Eskişehir) İzzet Arukan, (İsparta) Kâzım
Aydar, (İstanbul) Celâl Esad Arseven, (Kars) Dr. Esad Oktay, (Kayseri) Muhittin
Taner, (Konya) Fatin Gökmen, (Malatya) Memed Şevket Özpazarbaşı, (Manisa)
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Osman Ercin, (Maraş) Hasan Reşid Tankut, (Niğde) Halid Mengi, (Urfa) Razi
Soyer, (Zonguldak) Dr. Rebi Barkın.
BAŞKAN- 333 oyla bu Milletvekilleri Bayındırlık Komisyonuna seçilmişler
dir.
Bütçe Komisyonu:
(Aydın) Gl. Refet Alpman, (Balıkesir) Süreyya Örgeevren, (Bolu) Dr. Zihni
Ülgen, (Bursa) Sekip Engineri, (Çanakkale) Sadık Tahsin Arsal, (Çorum) İsmet
Eker, (Diyarbakır) Rüştü Bekit, (Diyarbakır) Şeref Uluğ, (Edirne) Mahmud
Nedim Gündüzalp, (Eskişehir) Yavuz Abadan, (Giresun) Münir Akkaya,
(Giresun) Ayet Sayar, (Hatay) Hamdi Selçuk, (İsparta) Mükerrem Karaağaç, (İs
tanbul) Hüsnü Kortel, (İstanbul) Fakihe Öymen, (İstanbul) İsmail Hakkı Ülkmen,
(İzmir) Münir Birsel, (Kastamonu) Tahsin Coşkan, (Kayseri) Faik Baysal,
(Kütahya) Hâmid Pekcan, (Kütahya) Alâettin Tiridoğlu, (Manisa) Faik Kurdoğ
lu, (Mardin) Rıza Erten, (Muğla) Hüsnü Kitabcı, (Rize) Tahsin Bekir Balta,
(Samsun) Memed Ali Yörüker, (Tokad) Halid Nazmi Keşmir, (Tokad) Refik Ah
med Sevengil, (Trabzon) M. Süreyya Anamur, (Urfa) Esat Tekeli, (Yozgad) Sırrı
İçöz, (Yozgad) Ahmed Sungur, (Zonguldak) Emin Erişirgil, (Zonguldak) Hazım
Atıf Kuyucak.
BAŞKAN- 330 oyla bu Milletvekilleri Bütçe Komisyonuna seçilmişlerdir.
Dışişleri Komisyonu:
(Ağrı) Rıfkı Refik Pasin, (Ankara) Falih Rıfkı Atay, (Ankara) Ziya Yörük,
(Antalya) Dr. Cemal Tunca, (Bolu) Hasan Cemil Çambel, (Çoruh) Asım Us,
(Elâzığ) Fazıl Ahmed Ay kaç, (Erzurum) Gl. Pertev Demirhan, (Gümüşane) Cabir
Selek, (Gümüşane) Edib Tör, (İstanbul) Gl. Refet Bele, (İstanbul) Ahmed Şükrü
Esmer, (Kocaeli) Nihat Erim, (Kocaeli) İbrahim Süreyya Yiğit, (Konya) Saffet
Arıkan, (Manisa) Hikmet Bayur, (Samsun) Cemil Bilsel, (Seyhan) Gl. Naci El
deniz, (Sivas) Necmettin Sadak, (Tokad) Nâzım Poroy.
BAŞKAN- 332 oyla bu Milletvekilleri Dışişleri Komisyonuna seçilmişlerdir.
Dilekçe Komisyonu:
(Ankara) Gl. Nihat Anılmış, (Antalya), Tayfur Sökmen, (Balıkesir) Pertev Et
çioğlu, (Balıkesir) Hayrettin Karan, (Balıkesir) Hikmet Onat, (Bursa) Mustafa
Fehmi Gerçeker, (Denizli) Faik Asal, (Erzurum) Raif Dinç, (Gazianteb) Memed
Şahin, (Giresun) İhsan Gürak, (İçel) Gl. Şefik Tursan, (İstanbul) Gl. Niyazi İsmet
Gözcü, (İzmir) Dr. Hüseyin Hulki Cura, (Kars) Cevat Dursunoğlu, (Kars) Zihni
Orhon, (Kayseri) Mustafa Kemal Şatır, (Kocaeli) İbrahim Tolon, (Ordu) İsmail
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Çamaş, (Ordu) Hamdi Şarlan, (Samsun) İhsan Ezgü, (Sivas) Gl. Fikri Erbuğ,
(Tokad) Muammer Develi, (Van) Nihat Berker, (Van) Münip Boya, (Yozgad)
Yusuf Duygu Karslıoğlu.
BAŞKAN- 331 oyla bu Milletvekilleri Dilekçe Komisyonuna seçilmişlerdir.
Ekonomi Komisyonu:

(Afyon K.) Berç Türker, (Ankara) Hıfzı Oğuz Bekata, (Ankara) Muammer
Eriş, (Ankara) Mihal Kayaoğlu, (Aydın) Dr. Mazhar Germen, (Balıkesir) Muzaf
fer Akpınar, (Çankırı) Atıf İnan, (Elâzığ) Hasan Kişioğlu, (Eskişehir) Emin
Sazak, (Gazianteb) Cemil Said Barlas, (Gazianteb) Bekir Kaleli, (Gazianteb)
Şefik Özdemir, (Giresun) İsmail Sabuncu, (İçel) Turhan Cemal Beriker, (İçel)
Şefik Tugay, (İstanbul) Ahmed Hamdi Denizmen, (İstanbul) Ferit Hamal, (İzmir)
Benal Anman, (İzmir) Sadettin Epikmen, (İzmit) Halil Menteşe, (Kırşehir) Fuad
Çobanoğlu, (Kırşehir) Şevket Torgut, (Konya) Ahmed Hamdi Dikmen, (Konya)
Kâzım Okay, (Malatya) Kemal Sayın, (Niğde) Dr. Rasim Ferit Talay, (Trabzon)
Temel Göksel, (Urfa) Hüseyin Sami Coşar, (Zonguldak) Ali Rıza İncealemdaroğlu, (Zonguldak) Şeref Tansan.
BAŞKAN- 324 oyla bu Milletvekilleri Ekonomi Komisyonuna seçilmişlerdir.
G ü m r ü k ve T e k e l K o m i s y o n u :

(Amasya) Nafiz Aktın, (Bilecik) Memduh Şevket Esendal, (Çanakkale) Atıf
Kamçıl, (Erzurum) Münir Hüsrev Göle, (Eskişehir) İstamat Özdamar, (Gazian
teb) Dr. Memed Ali Ağakay, (Kocaeli) Ali Dikmen, (Malatya) Halet Sağıroğlu,
(Malatya) Osman Taner, (Mardin) Gl. Seyfı Düzgören, (Ordu) Hamdi Yalman,
(Rize) Kemalettin Kamu, (Samsun) Sabiha Erbay, (Samsun) Nail Öztuzcu, (Sey
han) Şemsa İşcen, (Tekirdağ) Ekrem Pekel, (Tekirdağ) Nazmi Trak, (Trabzon)
Daniş Eyiboğlu, (Urfa) Ahmed Kutsi Tecer, (Yozgad) Celâl Arat.
BAŞKAN- 334 oyla bu Milletvekilleri Gümrük ve Tekel Komisyonuna seçil
mişlerdir.
İçişleri K o m i s y o n u :

(Ankara) Fevzi Daldal, (Balıkesir) Fahrettin Tiritoğlu, (Balıkesir) Yahya
Sezai Uzay, (Bitlis) Muhtar Ertan, (Bolu) Hasan Şükrü Adal, (Bursa) Fatin
Güvendiren, (Çoruh) Atıf Tüzün, (Elâzığ) Sabit Sağıroğlu, (Elâzığ) İhsan Yalçın,
(Erzurum) Nakiye Elgün, (Gazianteb) Dr. Abdurrahman Melek, (Giresun) Necmi
Osten, (Gümüşane) Recai Güreli, (İçel) Refik Koraltan, (İstanbul) Muhittin Üstündağ, (İzmir) Halid Onaran, (Kars) Esad Özoğuz, (Kayseri) Ahmet Hilmi
Kalaç, (Konya) Şevki Ergun, (Kütahya) Ömer Bedrettin Uşaklı, (Malatya) Em970
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rullah Barkan, (Maraş) Rasih Kaplan, (Seyhan) Cavid Oral, (Sivas) Mithat Şük
rü Bleda, (Sivas) Eşref Dizdar, (Tekirdağ) Cemil Uybadın, (Tokad) Galib Pekel,
(Trabzon) Salise Abanozoğlu, (Yozgad) Salim Korkmaz, (Zonguldak) Rifat Vardar.
BAŞKAN- 330 oyla bu Milletvekilleri İçişleri Komisyonuna seçilmişlerdir.
Maliye Komisyonu:

(Afyon K.) İsmail Hakkı Baltacıoğlu, (Afyon K.) Suad Yurdkoru, (Ankara)
Mebrure Aksoley, (Antalya) Hikmet Turhan Dağlıoğlu, (Antalya) Dr. Galip Kah
raman, (Aydın) Adnan Menderes, (Balıkesir) Hacim Çarıklı, (Bursa) Dr. Refik
Güran, (İstanbul) Atıf Bayındır, (İzmir) Şevket Adalan, (Kastamonu) Hamdi
Çelen, (Kayseri) Ömer Taşçıoğlu, (Malatya) Nasuhi Baydar, (Malatya) Mahmud
Nedim Zabcı, (Muğla) Feridun Osman Menteşeoğlu, (Siird) Saffet Tuncay,
(Tokad) Cemal Kovalı, (Van) İbrahim Arvas, (Zonguldak) Yusuf Ziya Özençi.
BAŞKAN- 325 oyla bu Milletvekilleri Maliye Komisyonuna seçilmişlerdir.
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu:

(Afyon K.) Haydar Çerçel, (Çanakkale) Hilmi Ergeneli, (Çoruh) Mazhar
Müfıd Kansu, (Erzurum) Nafiz Dumlu, (Giresun) Ahmed Ulus, (İsparta) Hüsnü
Özdamar, (Maraş) Ahmed Hamdi Tanpınar, (Rize) Ali Zırh, (Samsun) Zühtü
Durukan, (Sinob) Hulusi Oruçoğlu
BAŞKAN- 337 oyla bu Milletvekilleri Meclis Hesaplan İnceleme Komis
yonuna seçilmişlerdir.
Meclis Kitaplığı Komisyonu:

(Balıkesir) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, (Giresun) Gl. İhsan Sökmen, (Ordu)
Selim Sırrı Tarcan, (Sivas) Kâmil Kitapçı.
BAŞKAN- 324 oyla bu Milletvekilleri Meclis Kitaplığı Komisyonuna seçil
mişlerdir.
Millî Eğitim K o m i s y o n u :

(Ankara) Belkis Baykan, (Aydın) Agâh Sırrı Levend, (Bingöl) Tahsin Banguoğlu, (Bolu) Hıfzırrahman Raşit Öymen, (Çanakkale) Reşat Nuri Güntekin,
(Çankırı) Talât Onay, (Diyarbakır) Osman Ocak, (Eskişehir) İzzet Ulvi Aykurt,
(İstanbul) Ali Kâmi Akyüz, (İstanbul) İbrahim Alâettin Gövsa, (İzmir) Esad
Çınar, (İzmir) Şehime Yunus, (Kars) Fuad Köprülü, (Kastamonu) Tezer Taşkıran,
(Konya) Muhsin Adil Binal, (Manisa) Rıdvan Nafiz Edgüer, (Sinob) İsmail Habib
Sevük, (Sivas) Reşat Şemsettin Sirer, (Tekirdağ) Emin Ataç, (Trabzon) Halil
Nihad Boztepe, (Urfa) Suut Kemal Yetkin.
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BAŞKAN- Bu Komisyon için Fuad Köprülü (Kars) 333, diğerleri 334 oyla
Millî Eğitim Komisyonuna seçilmişlerdir.
Millî S a v u n m a K o m i s y o n u :

(Ağrı) Hüsamettin Tugaç, (Aydın) Dr. Hulusi Alataş, (Bolu) Korgl. Abdullah
Alptoğan, (Bursa) Gl. Âşir Atlı, (Bursa) Gl. Naci Tınaz, (Çankırı) Dr. Akif Ar
kan, (Çorum) Eyüp Sabri Akgöl, (Diyarbakır) Gl. Kiazım Scvüktekin, (Erzincan)
Behçet Kemal Çağlar, (Erzincan) Şükrü Sökmensüer, (Erzurum) Aziz Akyürek,
(Erzurum) Gl. Zeki Soydemir, (Gümüşane) Şevket Erdoğan, (Hatay) Gl. Eyüp
Durukan, (İsparta) Cemil Tüzemen, (İstanbul) Şükrü Âli Ögel, (Kars) Gl. Hasan
Durudoğan, (Kayseri) Nazmi Toker, (Kırklareli) Korgl. Kemal Doğan, (Konya)
Vehbi Bilgin, (Mardin) Dr. Aziz Uras, (Siird) Behçet Türkay, (Tekirdağ) Rahmi
Apak, (Tokad) Sabri Çelikkol.
BAŞKAN- 332 oyla bu Milletvekilleri Millî Savunma Komisyonuna seçil
mişlerdir.
Sağlık ve Sosyal Y a r d ı m K o m i s y o n u :

(Afyon K.) Dr. Ahmed Hamdi Selgil, (Amasya) Zeki Tarhan, (Bilecik) Dr.
Muhlis Suner, (Burdur) Dr. Ahmet Ruhi Yeşilyurt, (Bursa) Dr. M. Talât Simer,
(Denizli) Dr. Hamdi Berkman, (Denizli) Dr. Behçet Uz, (Edirne) Dr. Fatma
Memik, (Gazianteb) Dr. Muzaffer Canbolat, (İstanbul) Dr. Galip Ataç, (Kas
tamonu) Rıza Saltuğ, (Kocaeli) Dr. Fazıl Şcrcfcddin Bürge, (Konya) Dr. Osman
Şevki Uludağ, (Kütahya) Dr. Ali Süha Dclilbaşı, (Malatya) Cafer Özelçi,
(Manisa) Dr. Sâada Emin Kâatçılar, (Maraş) Dr. Kemali Bayizit, (Ordu) Dr. Zeki
Mesut Sezer, (Seyhan) Dr. Kemal Satır, (Sinob) Dr. Bahaddin Kökdemir.
BAŞKAN- 334 oyla bu Milletvekilleri Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonuna seçilmişlerdir.
Sayıştay Komisyonu:

(Amasya) Ali Kemal Yiğitoğlu, (Ankara) Halil Naci Mıhçıoğlu, (Antalya)
Mesut Çankaya, (Balıkesir) Hulusi Küçükler, (Bolu) Cemil Özçağlar, (Burdur)
Mehmet Sanlı, (Çanakkale) Rusuhi Bulayırlı, (Çorum) Edip Alpsar, (Gazianteb)
Ömer Asım Aksoy, (Kastamonu) Ziya Orbay, (Kastamonu) Nuri Tamaç, (Malat
ya) Mihri Pektaş, (Malatya) Tevfik Temelli, (Manisa) İsmail Ertem, (Muğla)
Cemal Karamuğla, (Niğde) Avram Galanti Bodrumlu, (Niğde) Faik Soylu,
(Sivas) Abidin Yurdakul.
BAŞKAN- 329 oyla bu Milletvekilleri Sayıştay Komisyonuna seçilmişlerdir.
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Tarım Komisyonu:

(Aydın) Nuri Göktepe, (Bursa) Aziz Duru, (Çanakkale) Salâhaddin Batu,
(Çorum) Hasan Akdoğan, (Çorum) Naim Atalay, (Denizli) Abidin Ege, (Denizli)
Emin Aslan Tokad, (Giresun) Fikret Yüzatlı, (Hakkâri) Ali Reşad Göksidan,
(Hatay) Ali Şelhun Devrim, (Hatay) Abdülgani Türkmen, (İzmir) Rahmi Köken,
(Kırklareli) Zühtü Akın, (Kırşehir) İbrahim Turan, (Konya) Sedad Çumralı,
(Manisa) Kâni Karaosman, (Manisa) Yaşar Özey, (Maraş) Abdullah Yaycıoğlu,
(Mardin) Lûtfi Ülkümen, (Niğde) Rifat Dolunay, (Seyhan) Damar Arıkoğlu,
(Siird) Ali Rıza Esen, (Sivas) Atıf Esenbel, (Sivas) İsmail Memed Uğur, (Yozgad)
Mahmut Allıoğlu.
BAŞKAN- 325 oyla bu Milletvekilleri Tarım Komisyonuna seçilmişlerdir.
Ticaret Komisyonu:

(Amasya) Esad Uras, (Ankara) Arif Çubukçu, (Bilecik) Kasım Gülek, (Diyar
bakır) Kemal Şedele, (Erzincan) Feyzi Kalfagil, (Kastamonu) Hilmi Çoruk,
(Kırklareli) Şevket Ödül, (Konya) Naim Hazim Onat, (Kütahya) Besim Atalay,
(Kütahya) Halil Benli, (Kütahya) Salâhaddin Kutman, (Manisa) Haldun Sarhan,
(Muş) Kâmil Kotan, (Niğde) Hüseyin Ulusoy, (Ordu) Muammer Yanmbıyık,
(Rize) Hasan Cavid Belül, (Siird) Emin Kılıççıoğlu, (Trabzon) Lûtfi Yavuz, (Yoz
gad) Ziya Arkant, (Zonguldak) Ahmed Gürel.
BAŞKAN- 330 oyla bu Milletvekilleri Ticaret Komisyonuna seçilmişlerdir.
Ulaştırma Komisyonu:

(Aydın) Dr. Rıza Levent, (Bolu) Celâl Sait Siren, (Bursa) Ahmed Münir Er
han, (Çoruh) Ali Rıza Erem, (Edirne) Memed Edib Ağaoğulları, (Edirne) Fuad
Balkan, (Erzurum) Salim Altuğ, (Hatay) Hasene İlgaz, (İstanbul) Vehbi Sandal,
(İzmir) Dr. Kâmran Örs, (Kars) Eşref Demirel, (Kars) Şerafettin Karacan, (Kır
şehir) Faik Seler, (Kocaeli) Refik Fenmen, (Ordu) Şevket Akyazı, (Ordu) Dr.
Vehbi Demir, (Sivas) Amiral Hulusi Gökdalay, (Sivas) Hikmet Işık, (Trabzon)
Mitat Aydın, (Tunceli) Hasan Üçöz.
BAŞKAN- 324 oyla bu Milletvekilleri Ulaştırma Komisyonuna seçilmişler
dir.
Bugünkü işimiz bitmiştir. Çarşamba için huzurunuza sunulacak hazır iş yok
tur. Tensip buyurursanız cumaya toplanmak üzere oturuma son veriyorum.
Kapanma saati: 16.24

y>
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IV. BÖLÜM

REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ'NÜN
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'Nİ
AÇIŞ KONUŞMALARI
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REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ'NÜN
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN VII. İNHİTAP DEVRESİNİN
BİRİNCİ YILINI AÇIŞ KONUŞMASI
(1 Kasım 1943)
103

VII. dönem Türk parlamento tarihi, yakın tarihimizden bir kesit oluşturmak
tadır. Asker, siyaset ve devlet adamı olarak, ülke yönetiminde önemli payı ve
tesirleri olan İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, bu dönemde, Büyük Millet
Meclisi'nde, 1.11.1943 - 1.11.1945 tarihleri arasında yasama yılı açış konuş
malarını, parlamento tarihimizin en güvenilir kaynaklarının başında gelen
TBMM Tutanaklarından iktibasen aynen veriyoruz.
Bu konuşmaların, ülkemizin bu dönem iç ve dış politikasını, II. Dünya Harbi
içindeki Türkiye'yi ve siyaset tarihimizi yansıtması bakımından önemli olduğu,
mevcut bilgilerimize yeni boyutlar kazandıracağı şüphesizdir.
Bu bölümün sonunda, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Büyük Millet Meclisi'ni açış konuşmalarının basındaki yankıları, kaynaklara atfen ayrıca verilmiştir.
« BİRİNCİ CELSE
Açılma Saati: 14,40
MUVAKKAT REİS - Ş. Günaltay (Sivas)
MUVAKKAT KÂTİPLER: N. S. Sılan (Bingöl), N. Fırat (Samsun)
REİS - Yoklama yapacağız (Afyon intihap dairesinden itibaren yoklama
yapılmıya başlandı).
NUTUKLAR
1. - Reisicumhurun

nutku

REİS - Ekseriyet vardır, şimdi Cumhur Reisimiz irat buyuracakları nutukla
celseyi açacaklardır.
(Reisicumhur Hazretleri sürekli alkışlar arasında Riyaset makamını teşrif et
tiler.)
Büyük Millet Meclisinin sayın Âzası!
Yedinci intihap Devresinin birinci yılını açıyorum. Siz arkadaşlarımı sevgiler
le selâmlarım. (Alkışlar) Milletin ehemmiyetli meselelerini halletmekte Büyük

103 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: VII - İçtima: 1, Cilt: 6, Birinci inikat, 1. XI. 1943, 3-5. ss.;
İsmet İnönü'nün TBMM'deki Konuşmaları, 1920-1973. 2. c. deri.: Ali Rıza Cihan. Ankara,
1993, 35 - 40. ss.; Ayın Tarihi, Sayı: 120, 1 - 30II. Teşrin 1943, 16 - 22. ss.
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Meclisin gösterdiği muvaffakiyetler, her toplandığımız yıla özel bir kıymet ver
miştir. Bu sene de ümitlerimiz kuvvetli olarak hevesle ve azimle çalışmağa baş
lıyoruz.
Arkadaşlar!
Geçen sene, zor şartlar ve meseleler içinden geçtik. Cihan harbinin siyasî ve
iktisadi tesirleri, Milletimizin yaşayışı üzerinde de geniş intizamsızlıklar yaptı.
Millet hayatından düzeni ve türlü tehlikelere karşı gücü ve kudreti koruyabilmek
için ehemmiyetli tedbirler almağa mecbur oldunuz. Cumhuriyet Hükümetinin is
tihsali arttırmak ve cihanın ve Memleketin yeni şartlarına göre iktisadi çareler
bulmak için sarfettiği gayrete, yakından yardım ettiniz. Bütün bu çalışmaların
neticesi, hulâsa olarak, müspet sayılır. Eski güçlükler henüz tamamiyle düzel
memiş ve yenileri meydana çıkmış olmakla beraber Milletin yaşayışında ve
geçiminde geçen seneden daha iyi bir haldeyiz. Mânevi huzurumuz ve sükûne
timiz, daha açık ve bellidir. Bu vaziyet, uğraştığımız meseleler için isabetli ted
birler almakta bize kolaylık verebilir. Birçok sıkıntılarımızın en ilerisinde olarak
göze batanları, aylıklıların ve dar gelirlilerin geçimde çektikleri zorluk ve bazı
zayıf karekterli memurlarda hissolunan doğru yoldan sapma istidadıdır. Bunlar,
büyük cihan felâketinin meydana getirdiği hastalık halleridir. Halk hükümetleri
onlarla uğraşmak için bir iki tedbirle değil, bileşik birçok tedbirler ile çalışmağa
mecburdurlar. İdarede doğru yoldan sapmağa karşı en keskin ve tesirli silâh,
büyük salâhiyet sahiplerinin şuurlu ve temiz kalmasıdır. (Alkışlar) Bu silâh mev
cut oldukça küçük fenalıklar daima suç olarak kalır ve suçlar mutlaka ortadan kal
dırılmaya kadar takip olunur. (Bravo sesleri) Cumhuriyet idaresi, ana vasıflarını
korudukça, ortaya çıkacak içtimai ve idarî hastalıkları tedavi etmek güç ol
mayacağı kanaatindeyim. Şu noktayı memnunlukla zikredebilirim ki her çeşit ıs
tıraplarımız en çok bir kaç büyük merkezde kendini hissettiriyor. Memleketin
büyük kütlesi, daha elverişli geçim şartları içindedir; bünyesi de cihan buhranının
hastalıklarına karşı daha kuvvetli bir haldedir. Hepimiz, Memleketin meselelerini
yakından tanıyıp öğrenmek için çok gayret sarfediyoruz. Umumî vaziyet için söy
lediklerimiz, yakından görüşlerimizin neticesi olduğunu takdir buyuracaksınız.
Değerli Millet Vekilleri!
Devlet ve Millet işleri, pek çok alanlarda eldekini muhafaza etmekten ileri bir
şekilde, artma ve yeni şeyler yapma şeklinde yürümüştür. İcra Vekillerinden taf
silâtlı bilgiler aldığınız zaman memnun olacağınız pek çok ilerlemeler bula
cağınızı umuyorum.
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İktisat vekâletinin işletmelerinde verimler, terakki kaydediyor. Bazı yeni
tesisler de yapılmıştır. Kömürde hissohınur bir iyilik vardır. İktisat vekilliğinin
gerek kendi işletmelerinde, gerekse Memleketin bütün iş hayatında sosyal tedbir
lerle ilgilenmesi iyi neticeler vermektedir. Sosyal tedbirlerin, durmayan bir iler
leme ile genişlemesi esaslı hedefimizdir.
Ziraat vekilliğinin çalışmaları da çok ümit vericidir. İstihsal için alınan tedbir
ler genişletilmiştir. Memleketin teşkilâtında teknik ziraat memurları, halk ile
amelî olarak iş birliği yapmağa başlamışlardır. Şimdi üç vilâyette tecrübe et
tiğimiz bu usulü süratle genişleteceğiz. Orman muhafazası ve işletmesinde uzun
senelerdenberi geçirdiğimiz sıkıntılardan sonra mahsul alma devrine giriyoruz.
Muhafaza altına alınan ormanlar göze çarpacak bir canlılık göstermeğe başladılar.
İşletmelerimiz kendilerini hissettirecek kadar çoğalıyor. Memleketin ormanlarını
kurtarmak yolunda Cumhuriyetin koyduğu temel prensipleri anlatabilmek için
uzun seneler zahmet çektik. Birkaç sene içinde, fennî tedbirler tekemmül edince,
asırlarca çektiğimiz orman felâketlerinin ne beyhude çekilmiş olduğu apaçık
meydana çıkacaktır. Ziraatta teknik öğretim için aldığımız tedbirler de durmadan
genişliyecektir.
Münakale vekâleti işlerini tertiplemek Cumhuriyet Hükümetinin bugün en
nazik konusudur. Demiryollarımız, takdire değer gayretler göstermektedir. Deniz
işleri daha iyi tertiplenme yolundadırlar. Bütün iktisadi ve askerî meselelerin in
tizam temeli, münakale işlerine dayandığı gözönünde tutulmalıdır. Cihan harbin
den evvelkinden daha çok verimler alındığı halde münakalede çektiğimiz sıkın
tılar, ihtiyaçların pek ziyade artmasındandır. Münakale işlerinde daha ileri güç el
de etmek için alacağımız bütün tedbirler yerinde olacaktır.
Nafıadaki çalışmalarımız hiç durmamıştır. Esaslı işlerimiz, az süratle de olsa
ilerliyor. Yeni işlere ve yeni konulara teşebbüs ediyoruz. Bu sene depremler
yüzünden yıkılan yerlerimize Nafıanın yardım tarzı ve vasıtası daha muvaffaktır.
Yer sarsıntısı çok sayılan bir memleketin, bu yüzden gelecek her zamanki
kazalara karşı hazırlıklı bulunmasındaki faydayı deneyerek anlıyoruz. Elektrik
leme işlerimizde yeni teşebbüslere girişmeyi ve demiryolu yapısında çok zaman
ihtiyaç gösteren ağır işlere başlamayı arzu ediyoruz. Birden çok masrafa lüzum
göstermeyen bu işler, gelecek için bize çok zaman kazandıracaktır.
Ticaret vekilliğinin işleri, en zor işlerimiz arasındadır. Memleket içinde ve
Memleket dışında ticaret, bildiğimiz umumî kaidelerden ayrılmıştır. Olağanüstü
ve sık değişir şartlar içinde geçen ticaret faaliyeti üzerinde Hükümet, vazifesini
yapmak için çok gayret sarfediyor. Büyük müstehlik kütlelere ihtiyaçları olan
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gıda maddelerini temin etmek suretiyle piyasadaki baskıyı hafifletmeye, kıt ve
ehemmiyetli maddeleri en faydalı istihlâk alanlarına dağıtmaya çalışıyor. Fiyat
murakabe sistemini iyileştirerek bunu pratik ve faydalı hale getirmek istiyor.
Bunlar Hükümetin başlıca çalışma konularıdır. Vatandaşları en çok kızdıran şey,
ticarette insafsızların fiyat murakabesine karşı meydan okumalarıdır. Hükümet,
bu gibilerle yorulmaz bir surette uğraşmakta devam edecektir. Amansız tedbirler
gerekli olursa bunda da tereddüt edilmiyecektir. (Bravo sesleri) Bu gibi hallerin
vatandaki zararları maddi olduğundan ziyade ruhi ve mânevidir. Onun için ehem
miyetleri ve tesirleri de daha geniştirler.
Millet Vekilleri:
Bu geçen senemiz, maarifin her alanında ve her dalında yeni çalışmalarla
doludur. Kabul buyurduğunuz büyük programlar, gayret ve aşk ile tatbik ediliyor.
Yurdun her köşesinde öğretimin her türlüsünü yakından görmiye çalışıyoruz. Ek
siklerimiz pek çoktur. Ancak Büyük Meclis emin ve müsterih olabilir ki maarif
mensuplarımızın kabiliyet ve gayretleri çok ümit vericidir. Farkına varılan hiç bir
kusurda ısrar edilmiyor. Daima düzeltme ve iyileştirme fikri esas tutulmuştur.
Büyük Meclis, halimize göre, göze aldığı büyük fedakârlıkların meyvelerini
yakın senelerde toplıyacaktır. Her öğretim için ayrı tafsilât aldığınız vakit çok
memnun olacağınızı tahmin ediyorum. Büyük Meclis iftiharla düşünebilir ki, bu
memleket en geniş hudutlannda iken maarife sarfedilen paranın, hiç olmazsa,
dört mislini bugün harcamaktasınız. Yeni devrin, Cumhuriyet devrinin, Türk mil
letinin ilerleme ve yükselme devri olduğuna bundan daha maddi bir delil göster
mek güçtür.
Arkadaşlar:
Millî müdafaa meselesi Cumhuriyet Hükümetinin ve Büyük Meclisin ana
meselesi olmakta devam ediyor. Ordumuzun talim ve terbiyesini bütün dik
katimizle takip ediyoruz. Ordumuzu yeni silâhlar ve vasıtalarla cihazlamak için
her imkândan istifade ediyoruz. Cumhuriyet ordularını, manen ve maddeten yüce
vazifelerinin ehli olan bir yükseklikte tutmak meselesi, başlıca düşüncemizdir.
(Bravo sesleri) (Şiddetli alkışlar). Cumhuriyet ordularının vatana karşı vazifeleri
ni şerefle ifa edeceklerinden emin olabilirsiniz. (Bravo sesleri) (Şiddetli alkışlar).
Arkadaşlar:
Cumhuriyet maliyesi, kolay tasavvur olunacak ağır vazifelerini kudretle ifad
etmekte devam etmiştir. Memleket müdafaasının taşkın ihtiyaçlarını temin etmiye
çalışırken altüst olmuş iktisadi şartların tesirlerini karşılamak Hazine için zor ol
du. Memleket ve milletin ilerlemesine esas olan masrafları göze almak sebebi ise,
maliyemizi gerçekten büyük sayılacak vazifeler karşısında bırakıyor. Milletimiz,
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bu vaziyeti iftihar edeceğimiz bir anlayışla kavramıştır. Büyük Meclisin istediği
yeni vergileri, milletimiz yürekten ödemeğe çalışıyor. Büyük dâvalar içinden
selâmetle çıkmanın bedeli, kan fedakârlığı kadar da vergi tahammülüdür. Öz
selâmet için kanı ile ve vergisi ile sıkıntıyı göze alamıyan milletler, düşman
boyunduruğu altında çok kan ve daha çok mal kaybını yüklenmiye mecbur ol
muşlardır. (Doğru sesleri). İkinci cihan harbi esnasında, Hazine ihtiyaçlarını ken
di kaynaklarından ve bu intizam içinde kapayabilmesi, Türk milletinin daima
övüneceği bir başarı olarak anılacaktır.
Gümrük ve inhisarlar işlerimiz iyilik yolunda ve ilerleme halindedirler.
Hudutlardaki gümrük kaçakçılıklarından ıstırabımız artıyor. Keskin tedbirler al
mak icabedecektir. İnhisarların geliri ve memleket piyasalarına tesirleri ve in
hisarların kendi alanlarında memlekete faydalı bir endüstri kurmaları ümit verici
yollardadırlar.
Arkadaşlarım:
İşte başlıca işlerinin iyi ve eksik taraflarını anlattığım memleketimizin iç
siyasetini hürriyet, nizam ve adalet içinde hulâsa etmekten zevk duyuyorum.
(Bravo sesleri). Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğimiz bu sene salgın hastalık
lara karşı geniş uğraşma içine girdi. Şimdiye kadar geçirdiğimiz bir kaç salgında,
takdirinize lâyık neticelere vardık. Önümüzdeki ihtimaller için uyanık ve hazır
bulunmayı, Milletçe ve Hükümetçe temin etmek lâzım olacaktır. Büyük Millet
Meclisine, Adliye cihazımız için bazı teklifler sunulacaktır. Temyiz teşkilâtımızın
kuvvetlendirilmesi bu cümledendir. Adliyede, geniş bir bilim edebiyatının kurul
masından ve hüküm giyenlerin çalışma yerlerinde ruhları iyileştirilmeye uğraşıl
masından çok ümitleniyoruz.
Sayın Millet Vekilleri!
Haricî siyasetimizde 1935 buhranındanberi tuttuğumuz yol, bizi ikinci dünya
harbinin beşinci senesine ulaştırdı. Ülkümüz, milletlerin hürriyeti ve istiklâli
esasına dayanan bir medeniyetin temellerini sağlamlaştırmaktır. (Bravo sesleri,
alkışlar). Faaliyetimiz onu yıkmağa matuf bütün gayretlere karşı dikilmek olmuş
tur. (Bravo sesleri) Harbi önlemek için en cesur hareketlere tereddütsüz atılmış
olan memleketimiz, milletlerin esir seviyesine düşmemesi için de tehlikeli
zamanlarda metin bir durum almaktan çekinmedi. (Bravo sesleri, alkışlar).
Bugünkü dünya buhranı, tahmin ettiğimiz gibi, gitgide yıkıcı, yakıcı bir şekil al
maktadır. Göz açıp kapayıncıya kadar geçen kısa zamanlarda, harebe haline gelen
şehirlerin yıkıntıları altına yalnız medeniyetin büyük eserleri değil, doğrudan
doğruya kendisi gömülüyor. Tahakküm zihniyetinin sebep olduğu bu amansız
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mücadelenin, milletleri mevcudiyetlerinde tehlikeye soktuğu için, tabiatiyle şid
detini artıran sarsıntısı, insaniyetin dayandığı bütün mesnetleri kemirmektedir.
Arkadaşlar! Biz dünyanın yarınki çehresi meydana çıkarken, her zaman düş
meğe mahkûm bir tahakküm zihniyetinin değil, büyük küçük bütün hür milletler
arasında samimî işbirliğine dayanan bir nizamın teessüs edeceğine inanıyoruz.
(Bravo sesleri) (Şiddetli ve sürekli alkışlar). Bu kanaatımızdan, herkesin ümitsiz
olduğu zamanlarda bile şaşmadık. Bize vazifemizi yılmadan yaptıran bu kanaat
oldu. Bundan böyle de tutacağımız yol, ülkümüz olan adalet nizamının kurul
masına yardım etmek olacaktır. (Alkışlar).
Türk milleti savaş haricinde kalmakla beraber dört seneden beri fedakârlıklar,
ıstıraplar içinde dünya buhranının tepkilerini şiddetle hissetmiştir. Bu fedakârlık
lara, hattâ bunların daha çok büyüklerine, dünyanın bağrından en büyük baskının
kalkarak insaniyetin emniyet havası içinde geniş nefesler alabilmesi uğrunda
tereddütsüz tahammül edeceğiz. (Bravo sesleri) (Alkışlar).
Arkadaşlar:
Biz, bu cihan harbinin galibi insaniyet ve medeniyet olmasını diliyoruz.
(Bravo sesleri). (Şiddetli ve sürekli alkışlar). Ona hizmet edeceklerin ayrılıkların
da değil, tesanütlerinde umumî kurtuluş ve saadetin fecrini görüyoruz. (Alkışlar).
Milletin saygıdeğer Vekilleri:
Önümüzdeki senenin cihan buhranının kesin devri olması ihtimali vardır.
Memleket içindeki sıkıntılar tesirlerini muhafaza etmekle beraber milletlerarası
durum da bizim için çok ehemmiyetli olacaktır. İşte Cumhuriyet Hükümeti ve
Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin mukadderatını bu şartlar içinde idare et
mek vazifesindedirler. Büyük Millet Meclisinin tedbirlerine ve kararlarına Türk
milleti, bütün yüreğinden yardımcı ve dinleyici olacaktır. Büyük millete karşı yüz
akiyle vazife ifa etmek hepimizin tek kaygımız ve şerefımizdir. (Alkışlar).
Türk milleti, insanca düşünceleri ve prensipleriyle büyük bir mânevi varlık
tır. Türk milleti, kendi içinde bir ve beraber olarak Büyük Millet Meclisinin et
rafında toplanmış büyük bir kudrettir (Alkışlar). Vatanı imar etmeyi, cemiyeti
ilerletmeyi, insanlığa hizmet etmeyi, hür ve müstakil milletler ailesinin faydalı bir
âzası olmayı düşünen ve engin fedakârlıklara karar verebilen kahraman ve çalış
kan Türk milletinin şeref ve itibarı, gelecek ihtimaller içinde daha ziyade yük
selecektir. (Bravo sesleri) (Şiddetli ve sürekli alkışlar).
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REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ'NÜN
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN VII. İNHİTAP DEVRESİNİN
İKİNCİ YILINI AÇIŞ KONUŞMASI
(1 Kasım 1944)
104

« BİRİNCİ CELSE
Açılma Saati: 14,50
MUVAKKAT REİS - R. Canıtez
MUVAKKAT KÂTİPLER: V. Uzgören (Kütahya), B.K. Çağlar (Erzincan),
N. Fırat (Samsun), K. Turan (İsparta).
REİS - Yoklamaya başlıyoruz. (Afyon Karahisar intihap dairesinden baş
lanarak yoklama yapılmıştır).
NUTUKLAR
1. - Reisicumhurun

nutku

REİS - Ekseriyet vardır.
Şimdi Reisicumhur Hazretleri teşrif buyurarak yılbaşı nutuklarını okuyacak
lardır.
(Reisicumhur İnönü sürekli alkışlar ve yaşa sesleri arasında Riyaset kür
süsünü işgal buyurdular).
Büyük Millet Meclisinin Sayın Âzası:
Yedinci İntihap Devresinin ikinci yılını açıyorum. Büyük Millet Meclisinde
şerefle oturan siz aziz arkadaşlarımı engin sevgilerle selâmlarım. (Alkışlar). Dev
let idaresinin zor senelerinden birini dikkatli, verimli çalışmalarınızla geçirdik.
Önümüzdeki senenin şartları da çok nâzik olacaktır. Büyük Meclisin, içerde ve
dışarda raslayacağımız ehemmiyetli vaziyetli doğru kavrayışla ve isabetli tedbir
lerle kıymetlendireceğine emniyetim vardır.
Muhterem Arkadaşlar:
Son senelerimizin başlıca kaygısı memleket içinde beslenmenin güçlüğü ve
ihtikâr belâsının zararları olmuştur. Milletlerin bugünlerinin ve geleceklerinin
emniyetleri büyük ölçüde başlıca kaygıları iken memleket içindeki beslenme
meselesi, ayrıca bir ehemmiyet kazanmıştır.
104 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: VII - İçtima: 2, Cilt: 14, Birinci inikat, 1.XI. 1944, 2 - 8. ss.;
İsmet İnönü'nün TBMM'deki Konuşmaları, 1920 - 1973. 41 - 53. ss.; Ayın Tarihi, Sayı:
132, 1 -30 İkinciteşrin 1944, 14-27.ss.; Millî Şef Cumhurreisi İsmet İnönü'nün,
Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin 7' inci İntihab Devresinin 2' inci Toplanma Yılını Açış Nutku,
1. XI. 1944, Ankara, 1944.
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Maliye bakımından, ağır bir yükle, büyük bir ordunun türlü ihtimallere karşı
heran hazır bulundurulması, Türk Milletinin yaşamak kabiliyetinin temel mesele
si olarak devam etmiştir. (Alkışlar)
Büyük harp ve siyaset devrelerinin fena arkadaşı olan salgın hastalıklar da
memleketimizi tehdit etmekten geri kalmamıştır.
Mahrumiyetler, ağır fedakârlıklar ile beraber Cihan Harbinin bütün siyasi em
niyetsizlikleri ve kararsızlıkları, her millet içinde eksik olmayan zayıf karakterler
üzerinde iktisadi ve siyasi bakımdan tesirlerini göstermiştir.
İşte bu vaziyet içindedir ki, Cumhuriyet Hükümeti ve Büyük Millet Meclisi
geçen seneyi başarılı sayılabilecek surette geçirmiştir. Her isabetli tedbirin daha
iyisi daima söylenebilir. Milletler hayatında hiç bir iyiliğin yeter görülmemesi
tabidir. Ancak durumun nisbî olan iyileşmesini takdir edebilmek, millî yaşayış
ların temeli olan kendine güvenme duygusunun beslenmesi için şarttır. Türk mil
leti kendi çalışkanlığı ve fedakârlığı ile memleketinin daima iyiliğe götürül
düğünden ve içinde bulunduğu durumlar ne kadar dolaşık olursa olsun, isabetli
tedbirleri bulabilecek bir Millet Meclisine malik olduğundan emin olabilir. (Al
kışlar).
Hükümet geniş ölçüde müspet iktisadi tedbirlere ehemmiyet vermekte
tamamiyle haklı çıkmıştır. Millet ekonomisinin her dalında çalışan Vekillerimiz
daha geniş istihsal etme, kısa ve uzun vadeli daha esaslı cihazlanma işlerinde
büyük gayretler göstermişlerdir.
Ziraat Vekilliği, bu memleketin en çok vatandaşını ilgilendiren bir alanda, her
konuyu kavrayan geniş bir programa girmiştir. Teknik çalışmayı öğretmek, tek
nik âletlerin elde edilmesini mümkün kılmak için esaslı kanunlar kabul ettiniz.
Zirai Donatım Kurumunca daha ilk senesinde 167.000 parça ve 8.000 tona yakın
malzeme dağıtılmıştır. Ziraat aletleri için elde bulunan fabrikalar verimli bir hale
getirilmiştir. Ziraat makinalarını daha geniş ölçüde memlekette yapmak için
çalışıyoruz. Ziraat mütehassısları ile köylüye kadar yaklaşacak surette geniş bir
ziraat teşkilâtına bu sene başladık. Üç vilâyette giriştiğimiz tecrübeden hüküm
vermeğe yarayacak neticelerin alınabilmesi için, bunu, hiç olmazsa türlü iklimde
on vilâyette yaymak mecburiyetindeyiz. Eğer kuvvetle ümit ettiğim gibi bu sene
Toprak Kanununu çıkarırsak, ziraat bakımından büyük neticeler verecek ve iç
timai bünyemizin esas bir meselesi olan dâvayi temel bir tedbire bağlamış ola
cağız (Alkışlar).
Devlet eliyle yaptığımız ziraat işleri verimli bir şekilde ilerlemektedir. 1942
senesinde 21.000 dekarla başladığımız işletmeye 1943 senesinde 780.000 dekar
la devam ettik. Bu sene 1.000.000 dekar işleyeceğiz.
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Bu işletmeler memlekette tohum ıslahının büyük kaynağı, memlekette teknik
ziraatı yaymanın geniş örneği ve olağanüstü zamanlarda milletçe beslenmenin
kıymetli yardımcısı olacaktır.
Hayvancılık işleri, büyük gayretle ele alınmıştır. Memleketin ekonomisinde
hayvan zenginliğimiz küçük görülmiyecck bir derecededir. Fakat gerek sayı,
gerek değer bakımından daha çok ihtiyaç karşısındayız. İptidai şekilde hayvan
yetiştirme, teknik şekilde iyileştirilecektir. Hele bu memleketin en esaslı bir der
di olan hayvan bakımı meselesi, şuurda ve usulde temelinden düzeltilmek lâzım
dır. Milletçe ve Hükümetçe bu hususta çok çalışmağa mecburuz.
Orman işleri iyi yolda ve geniş adımla ilerliyor. Bugün Türkiye ormanlarının
% 83 ünü karşılayan 8.770.000 hektar, 73 Devlet işletmesinin eline geçmiştir.
Önümüzdeki yıl daha 14 işletmenin açılmasiyle bütün Devlet ormanlarının için
de, özel kazancından başka bir şey düşünmeyen yok edici baltalar tamamiyle
sökülüp atılmış olacaktır. Hususi ormanların meşelerinin de kanun yolu ile çözül
mesiyle, bütün milletin kıymetli varlığı olan ormanlarımız tam kurtuluşa ermiş
olacaktır. Yeşil ve güzel Türkiye'yi kurmakta olan genç mühendislerimiz ümit
verici bir hevesle çalışmaktadırlar. Onları, şimdi, yeni dikmelerle orman varlığı
mızı arttırmak ve ağaçsız köylerimizi ağaçlandırmak gibi büyük bir vazife bek
liyor. Uzun senelerde neticesi görülecek bu vazifeyi hakkiyle yerine getirmek için
bir gün kaybetmeden işe koyulacağız.
Memleketin büyük bir meselesini daha şimdiden Ziraat Vekilliğinin
mesuliyeti sahasına yerleştirmek istiyor. Memleket, sıhhi bir surette yaşamanın
gerekli kıldığı yağ istihlâk etme derecesinden çok az miktarda yiyecek yağı kul
lanıyor. Hayvani ve nebatî yağ istihsalimiz ihtiyacımıza yeter miktarda değildir.
Bu konuda etraflı tedbirler almağa başlamalıyız.
İktisat Vekilliğimizin mesuliyetinde olan endüstri ve maden işletmeleri
verimlerini arttırmışlardır. Hususi endüstrinin çalışmaları da iyi haldedir. Harpten
evvelki istihsalin ilerisinde olan geçen seneki kömür verimi bu sene daha ziyade
arttırılmıştır. Bir aralık, bütün memleketin hayatın tehdit eder bir darlığa düşmüş
olan kömür meselesini, iki senelik çalışma ile bugünkü haline getirmek hakikî bir
başarıdır.
Linyit istihsalimiz büyük ölçüde harp zamanında başlamıştır denilebilir. Bu
sene de verim az sayılmayacak kadar artmıştır. Memleketi geniş ölçüde ve her
alanda linyit kullanmağa alıştırmak umumî hayat için lüzumlu bir tedbirdir.
Gelecek seneler için ümitli olmamıza sebepler vardır.
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Karabük Demir ve Çelik fabrikalarımız, güçlükleri öğrenip yenmekte ve veri
mini arttırmaktadır. Memleket endüstrisinin temeli olacak olan bu konuyu geliş
tirip mükemmel hale getirmeğe sebatla devam edeceğiz.
Maden aramalarımızda yeni kükürt ve bakır yatakları bulmuş olmaktan
seviniyoruz.
Petrolde ümidimiz kuvvetli olarak devam ediyor.
Kâğıt fabrikasını bu sene yeni tesislerle genişlettik.
Selüloz endüstrisi, ana tesislerini kurmuştur. Bundan, ilerisi için bir çok alan
da geniş faydalar bekliyoruz.
Memleketin dokuma müesseseleri, emniyetli bir halde kurulmuş ekonomi
cihazı olarak memleketin bünyesinde sağlam bir yer tutmuştur. Verimler, teorik
kabiliyetlere kadar yükselmiştir. Pamuk mahsûlümüzün büyük mikyasta alıcısı
olan dokuma endüstrimiz yakın gelecekte memleketin bütün ihtiyaçlarını kar
şılamak amacındadır.
Şeker endüstrisi, İkinci Cihan Harbi devrinde memleketi büyük bir sıkıntıdan
kurtarmıştır. Bu konuda eksik kalan ihtiyacımızı süratle tamamlayacağız.
Yapı malzemesi endüstrimiz, memleketin imarını kolaylaştırmaktadır. Bu
konuda memleketin her köşesine dağılmış kirece ve tuğlaya kadar en küçük mal
zemeyi bol ve ucuz veren bir sisteme şiddetle muhtacız. Hususi, resmî bütün
teşebbüsler için temiz ve sağlam yapı malzemesi tedarik etmekte gelirli bir çalış
ma alanı vardır.
Kimya endüstrisine bu cihan harbinde bazı kurumlarla girmiş bulunuyoruz.
Bunun eksikliğinden çok sıkıntı çekiyoruz. Bu endüstrinin temel maddelerini el
de etmek için süratle ve cesaretle işe girişmek zorundayız.
Ekonomi hayatımızda kooperatifleri çoğaltmak ve iyileştirmek için Hükümet
her teşviki yapmaktadır.
İş hayatının hukuki münasebetler, sosyal ve sıhhi icaplar bakımından düzen
lenmesi, Cumhuriyetin en çok ehemmiyet verdiği konulardan biridir. Hükümet,
kendi elindeki kurumlarda çalışan işçilerin hallerin ve yaşayışlarını iyileştirmek
için büyük gayretler göstermiş ve büyük masraflar yapmaktadır. Bu emeklerin
müsbet neticelerini alıyoruz. İş kazaları, meslek hastalıkları ve analık sigortası
kanunu ile sigorta idaresi teşkilâtına bakacak kanun projeleri yürürlüğe girince, iş
ve işçi hayatının düzenlenmesine yeniden kuvvetli adımlar atmış olacağız.
Ticaret Vekilliğinin çalışma konuları, büyük ehemmiyetlerini muhafaza et
mektedirler. Hükümet, Cihan Harbi devresinde, her memleketin başlıca varlığı
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olan stokları vücuda getirmek için, bu sene takdire değer neticeler elde etmiştir.
İki sene evvel büyük şehirlerimizi günü gününe beslemek darlığında iken, bugün
Ticaret Vekilliğinin kontrolü altında stoklar biriktirilmiştir. Bu stoklar, bu mem
lekette hiç bir zaman görülmemiş derecede ehemmiyetli miktardadır. Günü
gününe beslenmek kaygısını çekmiş olan şehirlerimiz, kesiksiz bir intizamla ve
uzun zamanlara yetecek ambarlarla beslenmektedir. Hükümetçe dağıtılan yiyecek
tayınlarının arttırılabilmesi de, kaydolunmağa değer bir muvaffakiyettir.
Pahalılıkla uğraşma başlıca Hükümet meselesi olmakta devam ediyor, Dış
ticaret işi, Hükümetin üzerinde çok çalıştığı bir konudur. Hemen bütün Avrupa
piyasasının kapanması ile güçleşen ticaret durumunu yeni tedbirlerle kolaylaştır
mak ümidini muhafaza ediyoruz. Vatandaşlarım bilmelidirler ki, bütün istih
sallerimizde fiyat ve maliyet meselesi, dış ticaretimizin başlıca konusu haline gel
miştir. Cumhuriyet Hükümeti, harp sonu ve harp sonrası devrinin memleket
ekonomisi bakımından bu büyük meselesini düzenlemek için, bütün malî ve
ekonomik alanlarımızda gerekli tedbirleri alacaktır. Henüz ne şekil alacağı belli
olmıyan dünya ekonomisi icapları ile ve fiyatları ile olduğu kadar, kendi iç ve dış
malî borçlarımız ve millî ekonomimizle ilgili olan bu meselenin tedbirlerini ted
rici olarak ihtiyatla bulup tatbik etmeğe çalışacağız. Millî ekonomimizde müstah
sili şimdiden her memleket nispetle daha serbest bırakmak sayesinde geçir
diğimiz bir çok sıkıntılara karşılık olarak, biz harp sonrasının ekonomik sarsın
tılarına daha sağlam bir surette dayanabileceğimize inanıyoruz.
Sayın Arkadaşlar:
Münakale işlerinin memleket hayatının her alanında gösterdiği kesin tesir,
geçirdiğimiz senelerde yüksek dikkatinizi çekmiştir. İkinci Cihan Harbi esnasın
da münakale teşkilâtımızı arzu ettiğimiz kadar genişletip cihazlamak imkân
larımız mahdut olmuştur. Geçirilen tecrübelerin, geniş imkâna kavuştuğumuz ilk
zamanlardan itibaren faydalı ve tesirli olacağını umuyoruz. Büyük Meclisin ilk
imkânda kara, deniz ve hava taşıtlarında, posta, telgraf, telefon ve radyo işlerin
de süratle genişleme ve cihazlama yoluna gireceğine eminim. Elimizdeki vasıta
ların kullanılması, ihtiyaçların nispetsiz derecede arttığı gözönünde tutularak
düşünülmelidir. 1938 senesinde kara ve deniz vasıtalariyle taşınan yolcu adedi
21 634 000 idi. Aynı vasıtalarla ve ayni senede 3 900 000 ton eşya taşındı. 1943
senesinde taşınan yolcu 44 800 000 ve eşya 8 600 000 tonu geçmiştir. 1944
rakamları daha artmış olacaktır. Büyük askerî taşımalar araya girince, münakale
cihazımızın ne büyük mesuliyetleri başarmağa çalıştığı anlaşılır.
Postada, 1939 da taşınan 87 000 000 mektuba karşılık, 1943 senesinde
114 000 000 mektup götürülmüş ve 1939 senesinin 6 000 000 telgrafına karşılık,
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9 600 000 telgraf çekilmiştir. Telefon hatlarımızın çalışması ayni şekildedir.
Bütün bu hatlar gelecek tasavurlarımıza ve ihtiyaçlarımıza göre çok azdır.
Havayollarımız ise, bütün memleketi kaplıyacak surette ve süratle kurulmak
lâzımdır.
Radyoda şiddetle hissolunan ihtiyacı karşılamak için esaslı tedbirler aldınız.
Yeni istasyonları süratle meydana getirmek için Hükümet dikkatle çalışıyor.
Münakale vekilliğimiz, kendi işlerinin yalnız her türlü taşıt ağlarını genişlet
mek olmadığını takdir etmiştir. Ehliyetli ve emniyetli personel yetiştirmek için
gerekli tedbirleri almak yolundadır. Yeni kanunlar Büyük Meclise sunulacaktır.
Münakale işleri bir de büyük millî ilgi meselesidir. Zamanın icapları olan kısım
lar ve nizamlar milletçe, hepimizin faydası için alınmış zaruri tedbirler olduğunu
kabul etmeliyiz. Hele bütün münakale vasıtalarımızın kendi öz malamız ol
duğunu düşünerek onları bu gözle değerli tutmalıyız. Bir şehirde kaldırım üstün
de yürümekten, hava seferlerine kadar bütün münakale usullerine severek ken
dimizi uydurmak anlayışına varmalıyız. Bu hususta eksikli kaldıkça, yeni ve her
çeşit münakale vasıtalarından ne kadar çok elde etsek de, yine medenî bir mem
leketin temel kudreti olan münakale intizamını meydana getiremeyiz. Gerek ter
biye ve telkin ve gerek kanun bakımından çok gayrete ihtiyacımız vardır.
Sayın Arkadaşlar!
Nafıa işlerini Türk milletine söylerken kullanacağım kısa cümlelerin ehem
miyetleri takdir olunucaktır ümidindeyim. Elâzığ-Van demiryolunun 70 kilomet
relik bir kısmında inşaata devam ediyoruz. Yakında döşemeğe başlıyacağız. Daha
ilerideki tünelde ve köprülerde inşaat artmıştır.
Diyarbakır-Cizre hattında 159 uncu kilometrede Kurtalan istasyonuna vardık.
Tavşanlı şube hattı ile Zonguldak-Kozlu inşaatı tamamlanmıştır.
Sivas-Erzurum hattının uzatılmasına yakında başlıyoruz.
Yeni demiryollarının geçecekleri yerleri şimdiden tesbit ediyoruz.
İskenderun limanının inşaatı yakında bitecek ve bir iki ay içinde işletmeğe
açılacaktır.
Trabzon ve Ereğli limanlarının önümüzdeki aylarda inşasına başlanılacaktır.
Su işlerinde, son defa kabul buyurduğunuz 40 000 000 liralık ek tahsilatla el
deki program aksamadan devam ettiriliyor. Bu sene Salihli, Menemen , Nazilli,
Tarsus, Adana ve Tokat bölgelerinde sulamağa geçilmiştir. Şimdiye kadar yalnız
masraf etmekle geçen bu işlerimiz, artık verimli devresine girmiş bulunuyor. Es
kişehir, Bergama ve Samsun dolaylarında dereleri düzeltme ve bataklık kurutma
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işleri tesirlerini göstermeğe başlamıştır. Binlerce dekar toprağımız işlenmek için
meydana çıkmış ve millî sıhhatte iyilikler görülmüştür.
Şose ve köprü işlerinde meydana getirilen eserler de az değildir.
Yapı ve imar işleri geniş ölçüde devam ediyor. Geçen sene yapı işleri için
20 000 000 liradan fazla para harcanmıştır. Şehir ve köylerimizin plânlaştırılması
geniş ölçülere varıyor.
Canımızı yakan deprem yıkıntılarını tamir etmek için memleket çok takdire
değer gayret göstermiştir. Bir çok felâket yerlerinde % 90 a yakın yapılma vardır.
Nafıamız, deprem bölgelerindeki yeni yapılan fennî şekle sokmak için faydalı
tedbirler almaktadır. Deprem felâketlerine karşı ilk ve acele yardımları devamlı
surette hazır bulunduracak bir iktidara geliyoruz. Bütün bu işlerin dar zamanlar
da ve Devletin büyük malî yükler altında bulunduğu sıralarda yapıldığını düşün
mek, Cumhuriyetin verimli idaresini anlamak için yetecektir.
Nafıamızın, bildiklerimizden başka olan yeni, acele meselelerini hulâsa et
mek isterim. Bunların başında elektrik işleri gelir. Memleketin endüstriyel,
ekonomik, sosyal bakımdan büyük ihtiyacı olan elektrik kaynaklarını geniş öl
çüde ve biranevvel vücude getirmeliyiz. Bir defa bu teşebbüslere başladıktan son
ra, bütün memleket hayatındaki derin tesirlerini hayretle göreceğiz.
Yol inşaatı şimdiye kadar olandan daha başka bir görüşle ele ahmak lâzımdır.
Motorlu vasıtalara karşı dayanıklı olan, demiryolları gibi memleketin her köşe
sine ulaşan daimî bakım ve tamir teşkilâtı üzerine oturan yol ağı, memleketin baş
lıca meselelerindendir.
Nafıamızda yapı işlerinin kontrolü ve düzenlenmesi çok genişletilmek ve çok
kudretli bir hale getirilmek lâzımdır. Bu memlekette uzun zamanlar sürecek
hususi ve resmî şahıslara ait devamlı yapı işleri olacaktır. Nafıanın yapı işlerin
de toplanan Devlet kontrolü, bu engin millî çalışmayı çabuk ve faydalı kararları
ve tedbirleri ile kolaylaştıracak şekilde cihazlanmalıdır.
Nafıamızın ilk fırsatta sağlamağa mecbur olduğu bir büyük mesele de , bütün
işçilik hayatımızı teknik vasıtalarla donatmaktır. Yeni teknik vasıtalarla bezenmiş
bir işçi takımı şimdiye kadar kullandığımız şekilde on kat işçiden daha çabuk ve
daha çok eser vücude getirir. Yeni tertiplenmenin masrafları da, göze alınmıyacak
kadar çok değildir. Gelecek zamanların engin bayındırlık hamlelerini, ancak tek
nik vasıtalı işçi takımları ile başarabileceğimizi esaslı olarak gözönünde tut
malıyız.
Arkadaşlar:
Sıhhat teşkilâtımız, bir aralık korkulu şekil almış olan salgın hastalıklarla
muvaffakiyetle savaşmıştır. Önümüzdeki sene ve harp sonrası seneleri de, salgın989
TBMM KUTUPHANESI

lar ihtimali, ilâç darlığı içinde geçecektir. Sıhhiye teşkilâtımızın ileriyi gören ve
vatandaşları telkinleri ve tedbirleriyle hazırlayan çalışması yanında, vatandaşların
da sıhhat tavsiyelerine yürekten yardımı esirgememelerine birinci derecede muh
tacız. Milletin sıhhatini umumî kanunlara ve geniş tesislere bağlamak politikası,
Cumhuriyetin anlayışıdır. Önümüzdeki senelerde sıhhat politikamıza büyük
gelişmeler sağlamak, kıymetli hedefimizdir. En uzak köşelerine kadar memleketi
kavrıyacak doktor teşkilâtı kurmak niyetindeyiz. Her nevi sıhhat kurumlarının is
tediği masrafları, bir programa bağlıyarak, göze alacağız. Bütün köylerimizde ebe
ve sağlık memuru bulundurmak için etraflı tedbirlere başvurduk. Yeni okullardan
ve yeni fakültelerden ihtiyacımızı karşılamak için esaslı yardımlar bekliyoruz.
Malarya ve öteki içtimai hastalıklarla mücadeleyi en yakın fırsatta bütün
memleketi kaplıyacak bir mikyasta genişletmeliyiz.
Arkadaşlar:
Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğimizin işleri gelişme ve ilerleme yolundadır.
Gümrük işlerinde ehliyetli personel yetiştirmek için tesirli tedbirler alınacaktır.
Gümrük tarifesi meselelerini yeni ihtiyaçlara göre çözebilmek için şimdiden
hazırlıklara başlanmıştır. Gümrük işlerimiz, kaçakçılıkla uğraşmak için teknik
vasıtalar, memurların yetişmesi için kurslar ve dersler, bir çok yapı ve kurumlar
şeklinde ve Gümrük Tarife Kanununda yeni hükümler halinde, bütün olarak ele
alınmıştır.
İnhisarlar, Devletin büyük kurumu haline gelmiştir. Ehemmiyetli endüstri
daları kurmak, çiftçilerimizi korumak ve onlara yardım etmek bakımından in
hisarlar takdir olunacak kıymet göstermiştir.
Bira ve şarap endüstrisinde ileriye ait ümitler kuvvetlidir. Bira yapımı 7 000 000
litreden 20 000 000 litreye, şarap 2 000 000 litreden 6 500 000 litreye yanaşmış
tır. Yeni bira fabrikaları ve memleketin her tarafına numune şaraphaneleri kurul
maktadır. Yemiş usareciliği ümit verici yoldadır. Ağır içkilerin kullanılmasını
azaltmak ve bu yolda çalışarak büsbütün kaldırmak siyaseti, fennî ve içtimai ted
birlerle ve dikkatle takip olunuyor.
Tuz dağıtımında iyileşme vardır. Kahve ve çay ihtiyacı oldukça karşılanmak
tadır.
Kibrit endüstrisinde yapım kusurları düzeltilmek için muvaffakiyetle
çalışılıyor. İhtiyaç tamamiyle önlenmiş gibidir. Önümüzdeki zamanda sıkıntıya
uğramamak için stok tedbirleri de alınmıştır.
Devlet İnhisarları 1939 da 8 500 000 lira masrafa karşı 50 000 000 lira alır
ken, 1944 de 17 000 000 lira masrafa karşı 185 000 000 lira tahmin edilmiştir ki,
bunların Devlet bütçesindeki ehemmiyeti kolay anlaşılabilir.
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Arkadaşlar:
Adliye işlerimiz yeni hamlelerle gelişme yolundadır. Teşkilâtın genişletil
mesine ve onlara yeni vasıtalar verilmesine çalışılıyor.
Adli Sicil Kanunu ile hâkime yeni imkânlar hazırlanacak, Adli Tıp Kurumu
kuvvetlendirilecektir.
Mahkûmları islâh etmek için, iş esası üzerine kurulmuş cezaevleri ehemmiyet
verilecek bir muvaffakiyet göstermiştir. Gelecekte daha geniş ve daha verimli
neticeler bekliyoruz.
Suçlu çocukların terbiyesine bakan kurum daha kudretli hale getirilecektir.
Ehliyetli adliye mensubu yetiştirmek için her türlü tedbirler bir arada takip
olunacaktır.
Aziz Arkadaşlar:
Maarif işlerimiz yakın alâkanıza cevap verecek bir gelişme içindedir. İlköğ
retim meselesini memleketin büyük bir dâvası olarak ele almış bulunuyoruz.
Köylerde bu seneki programa konan 1 750 okulu meydana getirmek için vatan
daşlar ve idare mekanizmamızın bütün değerli unsurları var kuvvetiyle çalışmak
tadırlar. Neticeler, yakın bir zamanda milletin takdirine arzolunacaktır. Köy okul
ları programının gelecek seneye düşen kısmını yapmak için şimdiden işe girişil
miştir.
Bu sene ilkokulların birinci sınıfına giren çocuklarımızın sayısı ehemmiyetli
bir artma gösterecektir. Her halde 300 000 sularına varacağız.
İlkokullarda devam meselesini milletçe ve idarece daima gözönünde tutmak
için bütün dikkatler uyandırılmıştır.
Yine bu sene köyler için meslekî teknik öğretimi verecek 200 e yakın bölge
okulu açılmasına çalışılıyor. Bu, yeni bir ilerlemenin başlangıç müjdesidir.
İlköğretimde şehir ve kasabalarımıza dokunan okul yapısı meselesi kanun
projesi halinde yüksek himmetinize sunulacaktır. İçtimai ve millî bütün geliş
melerin temeli olan ilköğretim işinin bu esaslı kanununu da yürürlüğe geçir
menizi yürekten dilerim.
Orta öğretimin geleceği için bir öntasarı hazırlanmıştır. Değerli öğretmenleri
süratle yetiştirmek, orta öğretimin istediği tesisleri ve vasıtaları sağlamak mühim
masrafa ihtiyaç gösterecektir. Milletçe bu fedakârlıkları göze almak için esas un
sur, ihtiyacın hakkiyle takdir olunmasıdır. Bugün orta öğretim programları,
zamanın ilerlemesi ve ihtiyaçlariyle ilgili olarak çok ağırlaşmıştır. Çocuk
larımızın öğrenimde en yüklü çalışmaları, orta öğretim devrindedir. Büyütmeden
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söyleyebiliriz ki, bugünkü orta öğretim programı, bizim öğrenme çağımızdakinden iki seneye yakın daha zengindir. Bu öğretimi hakkiyle verebilmek için değer
li ve yeter sayıda mütehassıs öğretmenlerin az öğrenciyi karşılarına aldıkları, iyi
vasıtalı okullara ihtiyaç vardır. Ancak bu suretle, bilgisi temelli ve az kayıp veren
öğrenci kütlesi elde edebiliriz.
Yüksek öğretim kurumlarımızın eksiklerini tamamlamak için dikkatle
çalışılıyor. Memleketin şiddetle muhtaç olduğu yeni kurumları vücude getirmek,
geriye bırakılmaz bir ehemmiyet almıştır. Bu sene üniversite öğretim meslekî
kanun lâyihası yüksek tetkikinize arzolunacaktır.
Teknik öğretim, kararlaşan programı takip ediyor. Üç dört sene içinde, üç dört
misli fazla neticeler aldığınız halde, henüz ihtiyacı bir dereceye kadar kar
şılayacak dereceden çok uzaktayız. Bir ehemmiyetli başlangıç olan eldeki prog
ramı önümüzdeki iki üç sene içinde tamamiyle yerine getirdikten somadır ki,
memlekette teknik öğretim temel atmış ve geniş bir ihtiyacın içine girmiş ola
cağız. Kız ve erkek, şehirli ve köylü teknik öğretim kurumlan ve akşam sanat
okulları, bütün orta öğretim kurumlarının ve öğrencilerinin bir çok misli olması
lâzımdır. İş, bu görüşle kavranırsa meselenin büyüklüğü gözönünde canlanabilir.
Güzel sanatlara Maarifimizin verdiği ehemimyetin millî eğitimde büyük yeri
vardı. Güzel sanatlar Türk milletinin iyi kabiliyetlerini meydana çıkartıp yükselt
mek, büyük amacımızdır.
Maarifin yazı eserleri ve her alanda yayınları, çok muhtaç olduğumuz bir
çalışmadır. İnsanlığın büyük mahsulleriyle millî kütüphaneyi zenginleştirmek,
onları, her seviyenin ve her kesenin erişebileceği bir şekilde yapabilmek, millî
eğitimde en verimli tedbirlerdir. Maarif Vekilliğimiz, genç öğrencilerimizin in
sanca terbiye ile, geniş vazife ve vatan sevgisiyle yetişmeleri için yumuşak ve sert
bütün tedbirleri gözönünde bulunduracaktır. Eminiz ki, Türk milletinin büyük is
tikbali, çocuklarının en geniş sayıda ve en değerli yükseklikte yetişmelerine, bi de
vatanda bayındırlık ve yeni zamanın ihtiyacına göre cihazlanma gayretlerinin en
dar zamanlarda da kesiksiz olarak devam etmesine bağlıdır.
Sayın arkadaşlar;
Cumhuriyet Maliyesi yüklü ve verimli senelerden birini daha muvaffakiyetle
geçirdi. İçinde bulunduğumuz yılın malî ödevleri de hafif değildir. Bu sene tak
dire en ehemmiyetli maliye işimiz, âdi ve fevkalâde bütçelerin bir arada ve bir
cetvelde gösterilmesidir. Bütçe masrafları, milletin vergileriyle ve iç istikrazlar ile
karşılanmağa çalışılmıştır. Türk milletinin İkinci Dünya Harbinde Devlet maliye
si için gösterdiği kabiliyet, felâketlerden korunmasının ve millet hayatını emniyet
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ve ilerleme yolunda yürütmenin başlıca temeli olmuştur. Ne kadar ehemmiyetli
vergiler ve ödevler konduğunu biliyoruz. Ancak Büyük Milletimizin vatansever
liği ve vergi ödemenin müstakil millet olarak yaşama şartlarından birisi olduğunu
bilmesi sayesinde bugünün sert vazifelerini karşılayabiliyoruz. Maliyemiz, millet
fedakârlığının cevabı olarak ihtiyaca yetişme, düzgün ödeme, içerde ve dışarda
Devletin malî itibarını koruma muvaffakiyetlerini gösterebilir. Devlet tahvilleri,
vatandaş nazarında büyük kiymetini muhafaza etmiş olmasından iftihar duyuyoruz.
Şüphe yoktur ki, memleket müdafaasının ve her türlü gelişmenin, öz kaynağı,
hazinedir. Vatandaşlar, hazine kuvvetini bugün için ve gelecek için başlıca
dayanak tuttukça vatan daima daha ileri ve daha yüksek olacaktır. (Alkışlar).
Büyük Meclis, önümüzdeki sene içindeki sağlam bir maliye nizamını koru
mak yolunda gerekli tedbirleri alacaktır.
Hükümet, maliyede vukuflu ve geniş İslâhat için bütün gayretlerini sarfedecektir. Ödevini iyi yürekle yerine getiren vatandaşa kolaylık göstereceği, ve
vergi borcunun tam ödemekten kurtulmak istiyenlere tesirli olarak karşı koyucu
usuller durmadan aranacak ve düzeltilecektir.
Aziz arkadaşlar;
Cumhuriyet Ordusunun maddi ve mânevi kudretini arttırmak için bu sene har
cadığımız emekler de çok verimli olmuştur. Yüksek bir vazife aşkile Ordularımız
yetişme ve cihazlarıma yolunda takdirinize değer yeni kıymetler kazanmışlardır.
(Alkışlar).
Cumhuriyet Ordularının vatana karşı en yüksek vazifelerini ifa etmelerini em
rettiğiniz zaman, onların başarılarından büyük iftihar duyacaksınız. (Şiddetli ve
sürekli alkışlar).
Arkadaşlar:
Dış siyasetimiz bu yıl içinde, ötedenberi kendimize çizdiğimiz umumî is
tikametin seyrini takip ederek yeni bir merhaleye varmıştır.
İngiltere ile ittifakımızın çerçevesi içinde olarak, Almanya ile ekonomik ve
diplomatik münasebetlerimizin kesilmesine karar verdiniz. Bu tarihî karar, şümul
ve tesiri itibariyle, beklenen neticeleri vermiştir. Şüphesiz ki bu karar, millî
iradenin çok önemli ve isabetli bir eseri olmuştur (Alkışlar).
Cihan harbi Müttefikler lehine kesin neticeli safhasına girmiş bulunuyor.
Gelecek sulhun insanlığa adaletli, küçük, büyük her millet için emniyetli bir devir
getireceğini umuyoruz. (Alkışlar).
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Milletlerin istiklâlinin ve emniyetini koruyan yeni bir düzen kurmak için
büyük devletlerin elbirliğiyle çalışmağa muvaffak olacağına inanıyoruz. Türkiye,
milletler ailesinde faydalı ve yardımcı bir uzuv olarak elinde olan her gayreti sarfedecektir (Alkışlar).
Büyük komşumuz Sovyet İttihadı ile münasabetlerimiz, yürürlüğünü karşılık
lı olarak tanıdığımız ileri muahedelerin hükümleri içinde ve dost mahiyettedir
(Alkışlar). Sovyet komşularımızın geçirdikleri fedakârlık ve kahramanlıkla dolu
harp yıllarında, muahedelerle tesbit edilmiş olan münasebetlerimize dikkatle
riayet ettik. Gelecek senelerin münasebetlerinin de dost komşuluk duyguları ve
şartlan içinde gelişeceğini umuyoruz.
Birleşik Amerika ile münasebetlerimiz ve temaslarımız ikinci cihan harbi es
nasında daha artmış ve daha dostane olmuştur (Alkışlar). İki memleket arasındaki
münasebetlerin gelecekte daha geniş ve daha yakın olacağını ümit ediyoruz.
İngiltere ile ittifak münasebetlerimiz en güç imtihanlardan geçtikten sonra,
taze ve canlı mahiyetini muhafaza etmektedir (Şiddetli alkışlar). Memleketimiz,
ittifaka büyük değerini vermekte devam edecektir (Alkışlar). İki memleket
arasındaki dostluk münasebetlerinin daima daha ileri olacağını umuyoruz.
Fransa'nın kurtuluşu memleketimizde umumî sevinçle karşılanmıştır (Alkış
lar). İstikbalde de Fransız milleti ile münasebetlerimizin geniş ve samimî ola
cağına eminiz.
Diğer bütün komşularımızla münasebetlerimiz dostçadır. Istırap ve felâket
geçirmiş ve geçirmekte olan memleketlere yürekten sempati besliyoruz. Kom
şularımız sıkıntılarından kurtularak normal gelişme ve ilerleme devrine gir
melerini büyük sevinçle karşılayacağız.
Kahraman Yunan milletinin süratle toplanıp kurtulduğunu ve büyük kabiliyet
lerinin hakkı olan kalkınmayı tahakkuk ettirdiğini memnun olarak takip edeceğiz.
(Şiddetli alkışlar).
Fedakâr Yugoslavya'nın yakın bir zamanda tamamiyle kurtulmuş olmasını en
iyi dostluk duygulariyle temenni ediyoruz (Alkışlar).
Balkan milletleri arasında eski ihtilâfların ortadan kalkarak sükûnetli ve
itimatlı bir münasebet vücude gelmesini, elimizden geldiği kadar kolaylaştırmağa
çalışacağız (Alkışlar).
Aziz Arkadaşlar!
Hiç bir millete karşı gizli niyeti ve ihtilaflı meselesi olmayan Türkiye Cum
huriyeti, milletçe maddi ve mânevi alanlarda ilerleme gayretleriyle, milletler aile994
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si içinde dostluk ve iyi geçinme münasebetleri ile bir sulh ve istikrar unsuru
olarak yaşamak azmindedir (Şiddetli alkışlar).
Arkadaşlarım!
Devlet işlerini size açık olarak söylediğim Türkiye Cumhuriyeti, iç idaresin
de sağlam, demokratik ve millî bir siyaset takip eder. Bütün vatandaşlar için eşit
bir adaleti, fikir ve vicdan hürriyetini samimî olarak esas tutan bir anlayıştayız.
Kanunlarımız memlekette dirliği ve düzenliği korumak için kuvvetli ve tesirlidir.
Hükümeti işleri Büyük Millet Meclisinin kesiksiz kontrolü altında, iç ve dış poli
tikada her yapılan, milletin gözü ve bilgisi önündedir (Alkışlar). Hiç bir hakikat
Türkiye'de milletten gizlenemez.
Bu Devlet, en çetin bir harbi Büyük Millet Meclisinin daimî çalışması içinde
bitirerek kurulmuştur. Büyük Millet Meclisi kürsüsünde Devlet ve millet işleri
için Millet Vekillerinin söyledikleri, Büyük Meclisin kendi nizamnamesinden ve
kanunlarından başka bir tesire tâbi değildir.
Bu kürsüden vakit vakit Hükümet icraatına karşı yükselen sözlerin her zaman
tasvip ve takdir sesleri olmadığını gösteren örnekler sayısızdır. Millet murak
abesinin şüphe götürmiyen delillerini, Büyük Millet Meclisinin çalışmalarında
bol bol bulabiliriz. Türk milletinin sağduyusu ile Büyük Millet Meclisinin vatan
severliği, doğru yanlış bütün tenkitlerin içinden vatan için hayırlı ve faydalı karar
ları bulmamıza imkân vermektedir. İdaremiz, bütün mânasiylc halk idaresidir. Bu
idare, demokrasi prensiplerini Türkiye'nin bünyesine ve hususi şartlarına göre
tekâmül ettirmektedir. Türkiye halk idaresinin amelî tedbirlerini bulurken, ilk
günden itibaren taklit bir idareye düşmekten sakındık ve daima sakınacağız. (Şid
detli ve sürekli alkışlar). İkinci Cihan Harbinin başındanberi türlü değişmelere
uğramış mahduk ve kararsız vatandaşlarda uyanan taklit prensiplere, Türk milleti
şiddetle ve muvaffakiyetle karşı koydu. Harp sonunda ve sonrasında uyanmak is
tidadı gösterecek yeni taklit arzularına da, kesin olarak karşı koyacağız. (Şiddetli
ve sürekli alkışlar). Türkiye'de halk idaresi kesiksiz bir tekâmül yolunda yürüy
erek durmadan yükselecektir. Emniyetle söyliyebiliriz ki, Büyük Millet Meclisi
ve Cumhuriyet Hükümeti özel menfaat kaygılarının daima üstünde kalarak, bütün
kudretlerini milletin menfaat ve faydası yolunda harcamak ehliyetini göstermiş
lerdir.
Aziz Arkadaşlar:
Büyük Türk Milleti, kendi hizmetinde çalışan evlâtlarını daima yürekten ve
takdirle anacaktır. (Bravo, sürekli alkışlar, yaşa, varol sesleri).
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REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ'NÜN
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN VII. İNHİTAP DEVRESİNİN
ÜÇÜNCÜ YILINI AÇIŞ KONUŞMASI
(1 Kasım 1945)
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« BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.50
GEÇİCİ BAŞKAN - Ş. Günaltay (Sivas)
GEÇİCİ KÂTİPLER: Necmettin Sahir Sılan (Tunceli), B. K. Çağlar (Erzincan),
N. Fırat (Samsun), V. Uzgören (Kütahya)
BAŞKAN - Yoklama yapacağız.
(Yoklama yapıldı).
SÖYLEVLER
1. - Cumhurbaşkanının

söylevi

BAŞKAN - Biraz sonra Cumhurbaşkanı açış söylevlerini vereceklerdir.
(Cumhurbaşkanı İsmet İnönü sürekli alkışlar arasında kürsüye geldiler).
Sayın Milletvekilleri!
Büyük Millet Meclisinin yedinci döneminin üçüncü toplantısını açmakla bah
tiyarım. Dışarda ve içerde, bütün güç şartların yaman etkilerine karşı, Türk mil
letinin kaderini selâmet yolunda yürütmek için, Büyük Millet Meclisinin har
cadığı engin gayretlere şükranlarımı sunmak ilk borcumdur. (Alkışlar). Yeni top
lantı yılının candan çalışmalarımızla daha verimli olacağına güvenerek hepinizi
sevgilerle selâmlarım. (Alkışlar, sağol sesleri).
Cumhuriyet Hükümetinin memleket ve milletin hayrına olarak aldığı cesur
kararlan takdir buyuracağınıza şüphem yoktur.
Toprak Mahsulleri Vergisinin kaldırılması teklifinden gerçek bir sevinç duy
dum. Türk milleti dar zamanlarda kendinden istenen fedakârlıkların, ilk imkân
belirir belirmez, hafifletilmesi için Büyük Meclisin ve Cumhuriyet Hükümetinin
gösterdiği dikkati farkedecektir.
İhracat vergisinin kaldırılması da, iyi bir teşebbüstür. Mahsullerimizin cihan
piyasasında tutunması için Hükümetin durmadan tedbir arayacağına güveniyoruz.
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Yeni bütçede birikmiş dalgalı borçlara karşılık olarak ehemmiyetli bir ödenek
konması, sağlam bir malî bünye için şifalı bir tedbirdir. Bütün bunlarla beraber,
Cumhuriyet Hükümetinin memleketin imanna ve millî donatıma ödenekler ayır
ması, muvaffakiyetli tertipler sayılır.
Geçen toplantıda, uzun ve geniş tartışmalardan sonra, Toprak Kanununu
kabul buyurdunuz. Çalışan çiftçinin kendi işliyeceği toprağın kendi malı olması
prensipi, bu memleket için uzun zamandanberi kıymetli bir hayal idi. Toprak
Kanununun adaletli, vukuflu ve mümkün olduğu kadar çabuk tatbiki ile bu kıy
metli hayalin memleketi yükselten bir gerçek olduğu anlaşılacağı günleri ümitle
bekliyoruz. (Alkışlar).
Yine geçen toplantıda kabul buyurduğunuz Orman Kanunlariyle Türkiye'de
orman rejimi fennî esaslar üzerine kesin olarak kurulmuş bulunuyor. Devamlı
olarak ağaçsızlaşan vatanımızın hiçolmazsa altmış senedenberi beliren orman
dertleri, zamanınızda asıl dâvalara, bağlanmıştır. İlerde memleketimizi yeşil yurt
haline getirecek olan tedbirleri alan ve teşekkülleri kuran sizleri, ve yarınki nesil
ler için geçici sıkıntılara katlanan bugünkü Türk nesillerini, gelecek Türk evlât
ları şükranla anacaktır.
Millî eğitim için sarfettiğimiz gayretler geniş verim devrine girmiştir. Millî
eğitim alttan ve üstten her dalında Cumhuriyet Hükümeti kavrayıcı, geniş tedbirler
almaktadır. Millet yakıcı bir susuzlukla millî eğitimin her safhasına büyük bir has
ret gösteriyor. Sekiz on sene içinde Türk milletinin kültür ve eğitim işlerinde çok
ileri bir dereceye erişeceğine kesin kanaatim vardır. Her şeyde evvel bu harp ve dar
lık yıllarında köylülerimizin okullarını meydana getirmek için harcadıkları gayret
leri iftiharla gururlanarak huzurunuzda yâdetmek isterim. (Alkışlar). Köylü vatan
daşlarımıza, gösterdikleri anlayıştan, gayretten dolayı minnetlerimiz hesapsızdır.
Sayın Milletvekilleri!
Cihan barışının kurulması için çalışmaları biz de heyecan ile takip ediyoruz.
Bu felâket ve ıstıraptan sonra insanlığın Birleşmiş Milletler tarafından ilân olunan
esaslar üzerine barış içinde yaşama gayesine kavuşabilmesi, bütün milletler için
bugün tek emel olmuştur. Bu kesinhesap günlerinde Türkiye, adalet hissi olan her
insana ve her cemiyete karşı alnı açık ve temiz vicdan ile bakacak durumdadır.
(Bravo sesleri, alkışlar). Türkiye'nin İkinci cihan harbindeki rolünü altı seneden
beri türlü değişik durumlarda Birleşmiş Milletler, türlü açıdan görmüşler ve türlü
teraziye vurmuşlardır. Müsaade buyurursanız, memleketimizin İkinci cihan har
bindeki durumunu, henüz söylenemiyecek sırlara dokunmamağa çalışarak, bir
kaç cümle ile tekrar gözönünden geçirmek isterim.
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1939 ilkbaharında ufuklar karardığı zaman Türkiye kendi benzerleri içinde
tek millettir ki, idealin doğru istikametini görerek açıktan İngiltere ve Fransa'nın
yanında mevkî almıştır. (Alkışlar).
1940 ta Fransa düştüğü ve Britanya harbi başladığı zaman, İngilterenin kah
ramanlığını öven ve onun yanında bulunduğunu söyliyen tek millet, yine biziz.
(Bravo sesleri ve alkışlar). Fransa ve İngiltere arasında siyasi münasebetlerin
kesildiği ve Merselkebir ve Dakar muharebelerinin yapıldığı günlerde bulunuyoruz.
Fransa ve İngiltere ile yaptığımız üçlü ittifak andlaşması iki müttefikimiz arasın
daki olaylar yüzünden bizi hukukça katî bir tarafsızlığa mecbur ediyordu. Buna
karşı kendiliğimizden İngiltere ile ittifakımızın yaşamakta olduğunu ilân eden biz
olduk. (Bravo sesleri, alkışlar). İttifak taahhütlerimizin bizi Sovyet Rusya ile hiç
bir silâhlı ihtilâfa sevkedemeyeceğini, hususi bir protokolle kayıt altına almıştık.
1941 başında Rodos'tan Trakya'ya kadar, bütün Alman ve İtalyan kuvvet
lerine karşı seferber olarak bekliyorduk. Hatırlamanızı isterim ki, bu zamanda
Irak'ta bir Mihver Hükümeti kurulmuş ve Suriye'de Vişi Hükümeti İngiliz'lere
karşı açıktan cephe almıştı. Her taraftan Mihverle sarılmış olan Türk milletinin,
bütün Avrupa'yı ellerinde bulunduran mağrurlara karşı yalnız kendi insanlariyle
ve son malî kaynaklarını tüketircesine fedakârlıkla istilâ yollarını kapaması, insaf
ile hatırlandığı zaman, milletimizin yaptığı hizmetler ve göze aldığı tehlikeler
takdir edilmek lâzımgelir. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar).
Sovyetlerle Almanlar arasında harb başladıktan soma, bu harb için tarafsız
bulunduğumuzu iki savaşkan tarafa hemen bildirdik. 1941 ve 1942 Sovyet Rusya
ve İngiltere'nin, Mihverin zorlanmasına karşı çetin günler geçirdikleri zamanlar
dır. Bizim durumumuz, bu zamanlarda ne kıymeti haiz olmuştur, bunu yetkili
savaşkanların dillerinden hikâye edeceğim.
Türkiye'nin durumunun Müttefikler için gerçekten faydalı olduğunu, Sovyet
Hükümeti, Büyük Elçisi vasıtasiyle Dışişleri Bakanlığımıza, Sovyetlerin takdir
lerini belirten tafsilât vererek 19 Ocak 1942 tarihinde resmen tebliğ etmiştir.
4 Aralık 1941 tarihinde Amerika Cumhurbaşkanı Türkiye'nin savunması,
Amerika savunması için hayati bir ehemmiyette olduğunu beyan ederek, ken
diliğinden ve bir sözleşme imza etmeksizin bize ödünç verme ve kiralamadan
malzeme vereceğini ilân etmiştir. Amerika ile Ödünç verme ve Kiralama Sözleş
mesinin imzalanması 23 Şubat 1945 tarihindedir.
İngiliz Hükümeti ise, birçok defalar takdirlerini bildirmiş ve 1943 başında İn
giliz Başbakanı Adana'da daima iyi hatırlayacağımız demeçte bulunmuştur.
Şimdi Büyük Mecliste 1943 sonundanberi Türkiye hakkında başlıyan tenkit
lere cevap vermek isterim.
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Bilirsiniz ki, Milletlerarası münasebetlerde Devletler arasındaki sırlar tek bir
Devletin malı değildir. Yalnız, basit bir hakikatin ifadesi olmak üzere bize yapılan
isnatların haksızlığını huzurunuzda belirtmek isterim.
Almanlarla Sovyetler arasında harb çıkmazdan önce, bizim Almanlarla Dostluk
Andlaşması yapmış olmamız tenkit olunmuştur. İstanbul'un kapısına gelmiş olan
Almanlar, Sovyet Rusya ile Saldırmazlık Andlaşması ile daha önce bağlanmışlar
dı. (Bravo sesleri). Memleket, Mihverin bütün kuvvetlerine karşı yalnız başına
dururken, Amerika harpte yokken, İngiltere bütün kuvvetlerini adaların Alman is
tilâsına karşı ayakta tutarken ve Sovyetler Almanlarla bir Saldırmazlık Andlaşması
ile bağlı iken, Almanların bize saldırmıyacaklarını kâğıt üzerine koymayı reddet
memiz, bizden ne hakla beklenebilirdi? (Bravo sesleri, alkışlar). Hususiyle bu
Andlaşmada Türkiye'nin ittifak ödevlerini bağlı bulunduğu açıkça zikredilmiş, ön
ce ve sonra bütün görüşmelerde Türkiye'den geçerek Almanların Suriye ve Irak'a
yardımları kesin olarak reddedilmiş ve bu şartlar Almanlara kabul ettirilmiştir. Bu
Andlaşma Almanlar için Türkiye hareketinin arzu ettikleri tarihe kadar sadece bir
geciktirilmesi mahiyetinde olduğu, somaki ve bugünkü ifşalarla meydana çıkmış
tır. Fakat bizim için de bütün askerî tedbirlerimizin ve millî fedakârlıklarımızın
yanında, nazik zamanları kazanacak bir vasıta olmuştur. (Bravo sesleri).
Sovyet Hükümetinin, «İngiltere'nin ve Amerika'nın», Türk durumunu takdir
ettikleri tarihler, Almanlarla yaptığımız andlaşmadan sonradır. (Bravo sesleri).
Demek ki, bu andlaşma, Müttefik milletlerin vicdanında da, zamanında, zaruri
görülmüş ve tenkitler, karagünler geçtikten sonra suni olarak meydana çıkarılmış
tır. (Bravo sesleri sürekli alkışlar).
Almanlar Volga'ya kadar ilerledikleri zaman, bizim de kuvvetlerimizi Doğu
sınırlarımıza çekerek Sovyetlere sıkıntı verdiğimiz, birçok yerlerde söylenmiştir.
Hakikat milletlerce malûm olmasa bile, resmî Müttefik makamlarınca teferrüatiyle bilinmek lâzımdır, ve hakikat bize isnat olunanların tamamiyle aksidir. (Bravo
sesleri, alkışlar). Almanlar Volga'ya kadar ilerleyince, bizim savunma cephemiz,
Rodostan Hopa'ya kadar genişlemiştir. Almanların bütün Karadeniz cephemize
karşı ansızın bir harekete geçmeleri ihtimali, kuvvetlerimizi bütün Karadeniz cep
hesine yaymamıza ve hattâ Ankara'nın savunulması için burada, Başkentte, kuv
vet toplamamıza sebep olmuştur. Bu ihtiyat tedbirlerinin yersiz olmadığım, son
günlerde meydana çıkan Alman plânları açıkça göstermiştir. (Bravo sesleri). 1942
yaz sonunda, Sovyet Hükümetine Almanların Kafkas cephesini arkadan vurmak
için Trabzon'dan ve Hopa'dan çıkarma yapmaları ihtimaline karşı, buralarda kuv
vet topladığımızı ve memleketteki kuvvet yayımının sebebi bu olduğunu resmen
tebliğ ettik (Alkışlar). Ve karşılık olarak Sovyetlerden memnunluk duygulan al
dık. Harb sırasında kuvvetlerimizin yayımı yalnız mihere karşı olduğunu daha
inandırıcı bir surette söylemek mümkün değildir.
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Şimdi, Almanlar ve Japonlarla harb haline girmemizin tenkitlerine geliyorum.
Harb ilânımız tesirsiz ve müttefik zaferi kesin mahiyet aldıktan sonra yapılmış ol
duğu söylenmektedir. Harb ilânımızın tesiri hakkında bir iddiamız yoktur. Bizim
iddiamız, harb ilân etmezden önce senelerce süren kâbus devrinde güttüğümüz
hareket hattının müttefiklerimizin zaferine yardım ettiği merkezindedir ve bundan
ibarettir. (Bravo sesleri alkışlar). Bizim, Almanlar ve Japonlarla harb haline gir
memiz yalnız müttefiklerin isteği üzerine olmuştur. Onlar için herhangi bir ehem
miyet var idi ki, bizden bunu istediler. (Bravo sesleri). Müttefik zaferi kesin ol
duktan sonra harb ilân ettiğimiz bize söylenemez. Karanlık günlerde beraberdik;
zafer günlerinde, ganimetten bir hisse almak dâvamız yoktu ki fırsattan istifadeyi
düşünelim. (Bravo sesleri sürekli alkışlar). Hareketimiz sadece müttefiklerin is
teği üzerine ve onlarla beraberlik gereği yapılmıştır.
1944 Ağustosunda, münasebet kestiğimiz zaman, derhal harbe girmeyişimiz
de tenkit olunuyor. Münasebet kestiğimiz anda, İngiltere ile aramızda yazı ile
kararlaşan durum şudur: Karar, fiili savaşkanlığa doğru birinci adımdır. Tür
kiye'nin harbe girmesinin teferruatını Britanya Hükümeti sonradan bizimle
görüşeceğini bildirmiştir.
O zamandan beri müttefiklerimizi bizden ellerindeki hazır kararın tatbikini is
temediler.
Boğazlardan Rusya'ya gönderilecek yardım gemilerinin tarafımızdan geçiril
memesi isnadına gelince, bu tamamiyle boş bir iddiadır. (Bravo sesleri). Bütün
İkinci cihan harbi boyunca Türkiyenin bu bahiste bir kusuru yoktur. Eğer müt
tefikler boğazlar yoluyla birbirlerine yardım edemedilerse, bu, bizim herhangi bir
tesirimizden değil, mihverin Akdeniz yollarını denizden ve havadan 1945 sene
sine kadar kapalı tutabilmiş olmasındandır (Bravo sesleri). Bu bahiste şunu arzetmeği de faydalı görüyorum ki, 1944 senesi Haziranında bazı Alman gemilerinin
Karadenizden çıkmalarına İngiltere dikkatimizi çekti, Montrö Sözleşmesinin bir
bağıtçısı sıfatiyle itiraz etti. Montrö Sözleşmesinin sarih hükümleri üzerinde
açılan hukuk tartışması nihayet bir hafta sürdü ve bizim, İngilizlerle ittifakımızı
ve birleşmiş milletler dâvasını gözönüne alarak, kesin ve radikal kararlarımızla
tartışma bitti. İkinci cihan harbinde Montrö sözleşmesinin herhangi bir şekilde
zararlı olduğunu söylemeğe imkân yoktur. Boğazların emniyetli ellerde olduğu ve
bütün milletlerin menfaatine serbest geçidin hiç bir engel karşısında bulunmadığı
sabit olmuştur. (Bravo sesleri alkışlar).
Sayın Milletvekilleri!
Alman siyaseti, İkinci cihan harbini, Birincinin devamı saymıştır. Gerçek
şudur ki, Birinci cihan harbinde merkezî grup tarafında bulunan bütün devletler
den yalnız Türkiyeden başkaları, İkinci harbde de aynı safta bulunmuşlardır. Tür1000
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kiye ise, Birinci cihan harbini her memleketten fazla olarak, dört sene daha yük
lenmiş, 1923' te barış yapabilmiş büyük bir imparatorluk kaybetmiş, hayatını ve
millî sınırlarını kurtarabilmek için hesapsız felâketler geçirmiştir. İşte memleket
onaltı sene sonra çıkan İkinci cihan harbinde türlü tehlikeleri göze alarak, açıktan
açığa İngiltere'nin yanında ve Birleşmiş Milletler dâvasında kesin durum almış
tır. Bu duruma karşı, eskiden kaybettiklerinden ve yeni ihtimallerden hiçbir şey
istemeksizin, elinden geldiği kadar faydalı olmağa çalışmıştır. (Bravo sesleri).
Herhangi bahane ile, toprağı ve hakları üzerinde Türkiye'den bir şey istemek, en
ufak bir insaf ile izah edilemez. (Bravo sesleri, alkışlar). Biz geçen hâdiseleri ve
haklarımızı Sovyet Milletlerine, İngiliz İmparatorluğu milletlerine ve Birleşik
Amerika milletlerine anlatabilsek, milletlerin bizi haklı bulacaklarına asla şüp
hemiz yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar). Bu imkânı bulabilmek için bir hayal yap
mıyorum. Sovyet, İngiliz ve Amerika milletlerinin içine girerek, bu geniş ummanlarda bir dâvayı işittirebilmek maddeten imkânımız dışındadır. Şu halde,
büyük milletlerin bizim meselelerimizden doğru olarak haberli olabilmeleri, esas
lı surette bu memleketlerde idare başında bulunanların adalet ve insaf hislerine
bağlıdır. (Bravo sesleri, alkışlar). Eğer bu hisler hakikatten ayrılırsa, büyük mil
letler içindeki anlayışların mahiyetini kestirmek güçtür. Bütün bunlarla beraber,
Birleşmiş Milletler Anayasasının prensiplerinin iyi ve samimi niyetlerle konul
muş olduklarına inanmak istiyoruz. Eğer insanlık hisleri gelecek dünya için temel
tutulmak boş bir sözden ibaret değilse, Türkiye'nin yeni cihan barışı için faydalı
bir unsur olduğunun teslim olunacağına inanıyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar).
Açıkça söyleriz ki, Türk topraklarından ve haklarından hiç kimseye verilecek bir
borcumuz yoktur. (Bravo sesleri alkışlar). Şerefli insanlar olarak yaşıyacağız, ve
şerefli insanlar olarak öleceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar).
Sayın Milletvekilleri!
Dış münasebetlerimizin bugünkü hali şudur: Sovyetlerle aramızdaki Dostluk
Anlaşmasının feshi üzerine, yeni esaslarda ve ciddi olarak iyileştirilmiş bir and
lasma yapmak için bütün gayretlerimizi sarfettik. Bu gayretlerimizin bugünkü
neticesini biliyorsunuz. Hakikatlerin daha iyi anlaşılacağından, iyi komşuluk his
lerinin galebe çalarak, iki memleket arasında iyi münasebetler kurulması ih
timalinden ümidimizi kesmiş değiliz. İmkânları daima iyi yürekle karşılıyacağız.
İngiltere ile ittifak münasebeti ile bağlıyız ve İkinci cihan harbi sırasında
geçen türlü hâdiselerden sonra, İngiliz Milletinin bizimle iyi ve müttefik
münasebetlerini faydalı bulacağına inanıyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri ile münasebetlerimiz artan bir dostluk içinde
gelişmektedir. Amerikanın Birleşmiş Milletler Anayasasının prensiplerini samimi
olarak her millet için takip edeceğine güveniyoruz.
1001

TBMM KUTUPHANESI

Bulgaristan'dan başlıyarak Irak'a ve İran'a kadar bütün komşularımızın,
bağımsız milletler olarak yaşamalarını ve kendileriyle iyi münasebette bulun
mamızı istiyoruz. Harp felâketinden soma dost Yunanistan'ın kalkınması ve
yaralarını iyileştirmesi yolundaki gayretlerini yakın bir sempati ile takip ediyoruz.
Irak ile dostluk münasebetlerimizin gelişmesi ve derinleşmesi ihtimallerini mem
nunlukla karşılıyoruz. Arkadaşlar, Medeni bir millet ve Devlet olarak insanlık
ailesinin çalışkan ve faydalı bir uzvu olmaktan başka bir siyasi hedefimiz yoktur.
(Bravo sesleri, alkışlar).
Sayın Milletvekilleri!
Şimdi, müsaadenizle size iç politika durumunuzu arzetmek isterim.
Türkiye Cumhuriyeti, yirminci asırda, önceden hiç kimsenin ihtimal vermiyeceği ve tahmin edemiyeceği surette kurulmuş büyük ve kıymetli bir eserdir.
Her mânasiyle bir ortaçağ kurumu olan imparatorluktan, modern, medeni ve
bütün insanlık prensiplerini temel tutan bir Cumhuriyet doğmuştur. (Bravo ses
leri, alkışlar). Devletin karakterinin, bu kadar büyük değişiklikleri meydana
getirebilmek için devrimci olması zaruridir. Bunun yanında bir temel olarak
Cumhuriyetin bir halk idaresi olarak kuruluşu, yani demokratik karakteri esas
tutulmuştur. (Bravo sesleri, alkışlar). İlk devirlerinde fesin yerine şapkanın giyil
mesini ve Devletin lâyik bir Cumhuriyet olmasını ve lâtin harflerini, bütün bun
ları, açık ve uzun tartışma ile kabul ettirmemizi insaflı hiç kimse bekliyemezdi.
Bütün bu devrimler yine bir diktatörlük rejiminin eseri olarak meydana gel
memiş, hepsi Büyük Millet Meclisinin kanunlariyle kurulmuş ve tepkileri Büyük
Millet Meclisinin denetleri ve hesap sormaları önünde yenilmiştir. (Alkışlar).
Türkiye'de demokrasi usullerinin geçmişe ait hesapları yapılırken, bütün büyük
devrimlerin 1923' ten 1939' a kadar meydana geldiği; ve altı senedenberi de bir
Cihan harbi içinde bulunduğumuz unutulmamalıdır.
Demokratik karakter bütün cumhuriyet devrinde prensip olarak muhafaza
olunmuştur. Diktatörlük, prensip olarak, hiçbir zaman kabul olunmadıktan başka,
zararlı ve Türk milletine yakışmaz olarak daima itham edilmiştir. (Bravo sesleri,
alkışlar).
Büyük Meclisin her deneti yanında milletin vergileri ve harcadıkları üzerin
deki deneti, en ileri demokratik milletlerin hiçbirinden eksik kalmıyacak kadar
kesin ve kavrayışlıdır. Bizim tek eksiğimiz, Hükümet Partisinin karşısında bir
parti bulunmamasıdır. Bu yolda, memlekette geçmiş tecrübeler vardır. Hattâ ik
tidarda bulunanlar tarafından teşvik olunarak teşebbüse girişilmiştir. İki defa
memlekette çıkan tepkiler karşısında teşebbüsün muvaffak olmaması bir talihsiz
liktir. Fakat memleketin ihtiyaçları şevkiyle, hürriyet ve demokrasi havasının
tabiî işlemesi sayesinde, başka siyasi partinin de kurulması mümkün olacaktır.
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Bununla beraber, Mecliste çokluğu teşkil eden Parti üyelerinin Hükümeti ten
kitte Devlet ve millet işlerini denetlemede, hiçbir kayda, hattâ hiçbir ölçüye bağ
lı bulunmadıkları herkesin gözü önünde bir gerçektir. (Bravo sesleri). Mem
leketimizin hürriyet ve güvenlik içinde halk idaresini bütün şartlariyle geliş
tirebilecek bir yolda ilerlediğini inanla söyliyebiliriz. Bu gelişme için her vatan
daşın vazife ve sorum duygusiyle ilgili olması birinci şarttır.
Demokrasinin her millet için müşterek prensipleri olduğu gibi, her milletin
karakterine ve kültürüne göre birçok özellikleri de vardır. (Bravo sesleri). Türk
milleti kendi bünyesine ve karakterine göre, demokrasinin kendi için özelliklerini
bulmağa mecburdur.
Söz ve yazı hürriyeti, şüphe yoktur ki, her halk idaresinin söz götürmez ortak
temelidir. Her milletin kendi karakterine göre de, bir konuşma ve söze dayanma
ölçüsü vardır. Bu ölçüyü hiçbir kitapta bulamayız ve hiçbir kitaba yazamayız.
(Bravo sesleri). Ancak, uygularken milletin neye dayandığını ve neye dayan
madığını öğrenebiliriz. Son zamanlarda tartışmalarımız, alman harbinin bitmesiy
le daha dünyada hiçbir şey kararlılık bulmadan, geniş bir ölçü almıştır. Günün
pahalılığı ve dertleri üzerinde süren şikâyetler, doğrudan doğruya Devletin temel
idaresi üzerinde bir mesele şekline girmiştir. Gazetelerimizde en nazik dış mese
leleri ve memleketin karşısında bulunduğu ağır ihtimaller önünde, milletin
maneviyatını zayıflatacak, Devletin varlığının kanuni temeli olan Büyük Millet
Meclisi üzerinde bile saygılı denilemiyecek surette dil uzatılmıştır. Bu durumun
vatandaşların haysiyet ve şerefini, ölçüsüzlerin oyuncağı haline getireceğinden ve
dış politikanın fena ihtimallerine karşı memleketi zayıf göstereceğinden şüphe
edilemezdi. Bu durumun, memleketi, içerdeki endişeli vatandaşlara ve dışardan
seyreden Devletlere zayıf göstermesi, tabiî bir şeydir. Bu memleketin aşırı ve öl
çüsüz sözlere dayanamıyarak, mutlaka şurasından ve burasından ateş çıkarması,
tarihte geçirdiğimiz hakikatlerdendir. Türkiye'nin kuvveti ve istikrarı hakkında
bir hüküm verebilmek için, memlekette ne çıkacağını beklemek, seyirciler için
anlaşılır bir şeydi. Bütün bu ıstırap verici ihtimallere karşı, Hükümetin ve Mec
lisin soğukkanlı ve sabırlı olması ve memleketin yüksek anlayış göstermesi çok
faydalı olmuştur. (Bravo sesleri, alkışlar).
Geçirdiğimiz devrin geçirilmesi zaruri idi. Söz ölçüsünde rol alan vatandaş
ların faydalıyı ve zararlıyı kendilerinin anlaması için tatbik edilmesi ve zaman
geçmesi gerekti. Hürriyet ölçüsünün başlıca muvazenecisi olan halk efkârı da, an
cak tatbikatı görerek ve vazife hissini kendi yüreğinde duyarak takdirini ayarlıyabilirdi. Hürriyete tecavüzün ve anarşinin cemiyet duygusu ile ve kanun yoluy
la sınırları ancak zaman içinde bulunacaktır. Hürriyet ve demokrasi havasının
yerleşmesinde cemiyetin vazife duygusu birinci unsur olduğunu söylemekte ısrar
etmek isterim.
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Cumhuriyete kadar Anadolu dağlarında eşkıya çoktu. Cumhuriyette eş
kıyadan eser kalmaması, yalnız kanun ve takip kuvvetlerinden ileri gelmemiştir.
Vatandaşa tecavüz edenlere kayıtsızlık ve yataklık etmek, vatandaş için yakışmaz
olduğu anlaşıldıktan sonradır ki, eşkiyanın barınması ve yaşaması mümkün ol
mamıştır. (Bravo sesleri, alkışlar). Vatandaş hakkında ve kanun inançlarına sal
dırış etmek istiyecek olanlar, yazı, cemiyet ve siyaset âlemine de girebilecekler
dir. Cemiyetin vazife duygusu; eğer iyi ve doğru işlerse, bu güçlüklerle uğraşmak
çok kolaylaşacaktır.
Şimdi, hürriyet ve demokrasi ile tecavüz ve anarşi arasındaki unsurların
kanun yolu ile bulunmasına geliyorum. Bir defa, hiçbir kanunun gürültü ile ve
zorla Büyük Millet Meclisinden çıkarılamıyacağmı her propaganda ve siyaset
adamının bilmesi lâzımdır. (Bravo sesleri, alkışlar). Kanunlar, Büyük Millet Mec
lisinde tam huzur içinde çalışılarak ve bunun için ne kadar zaman geçerse, hiç
kimsenin bir şey söylemeğe hakkı olmıyarak, vicdani kanaatle çıkacaktır. Ancak
o zaman kanun memleketin ihtiyacına cevap olabilir. (Bravo sesleri).
Sayın Milletvekilleri!
Bir ehemmiyetli devir geçiriyoruz. Benim görüşüme göre, bu devri önceden
tahmin edemiyeceğimiz kadar kısa ve zararsız geçiriyoruz. Açık konuşmalara, tek
veya toplu olarak alışacağımızı kuvvetle umuyorum. O zaman, millet hayatımız
da geçirmek zorunda olduğumuz yolları arkamızda bırakmış olacağız ve ken
dimizde çok kuvvet ve güven hissedeceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar).
Son zamanlarda Basın Kanununun bir maddesinden ve diğer bazı kanunlar
dan çok bahsolunmuştur. Basın Kanununun maddesi, Hükümetin umumî poli
tikasına aykırı olan yayınlardan dolayı, Hükümete gazeteyi kapatmak hakkını
vermektedir. Nazari olarak düşünülürse, Hükümeti serbestçe tenkit etmek hakkı
gibi yazı hürriyetinin ilk şartı olan bir hak, Hükümetçe kapanma cezasına uğratıl
mak yüzünden, hakikatte mevcut değil demektir. Bu maddenin bu mânasiyle kal
ması savunulamaz. Onun kaldırılması ve gerekiyorsa, diğer tedbirler düşünülmesi
zaruridir. Ancak, diğer taraftan, aynı maddenin Hükümet aleyhinde en insafsız ve
ölçüsüz sözlerin söylenmesine fiiliyatta mâni olmadığı göz önüne alınırsa, mese
lenin ilk bakışta göründüğü kadar sade olmadığı, bir incelemeye lüzum olduğu
kabul edilmek, hiç olmazsa, ihtimal verilmek lâzımdır. (Bravo sesleri). Ben zan
nederim ki, bu maddenin konulması devrim günlerinde Hükümeti tenkitten kur
tarmaktan ziyade, dış ve iç büyük meseleler karşısında bir savunma vasıtası
olarak düşünülmüştür. Zamanında düşünülen ihtiyaçların bugün aynı ehemmiyet
te keskin olduklarını sanmıyorum. Herhalde, Büyük Meclisin esas prensipi kur
taracak ve bugün mevcut olduğu nispette savunma ihtiyacını koruyacak bir in1004
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celemeye girmesinde zaruret ve fayda görürüm. Bu maddenin konduğundanberi,
hangi hallerde ve nasıl uygulandığını araştırmak, aydınlatıcı bir yoldur. Hattâ
Büyük Meclis, yazarlarımızın geçmiş hâdiselerden örselenmeleri mahzurunu gör
mezse, şikâyet edilen maddenin uygulanma tarihçesini tek tek misallerle mem
lekete de neşredilebilir.
Cemiyetler Kanununda ve Ceza Kanunlarında, sözü edilen maddeler 1938
Haziran kanunlarında konulmuştur. Diğer bazı kanunlarda da değişilecek yerler
her zaman bulunabilir. Bu maddelerin iyileştirilmesinde, Partiler teşkiline, toplan
ma ve güvenlik haklarına karşı koyması ihtimali olan hükümler değiştirilmelidir.
Bütün bu değişmelerde, memleketin güvenliğine, bünyesine ve ihtiyacına göre
doğru ölçüler aranmalı ve bulunmalıdır. Meclis, tam bağımsızlık ve huzur içinde
kendi vicdani kanaatinin verimi olan doğru ölçüleri kanun şeklinde Hükümetin
eline vermelidir. Bu ehemmiyetli işlerin tecrübeli ve vatansever ellerinizde iyi öl
çülerle kararlaştırılacağını kuvvetle umuyorum.
Memleketin iç hayatında bu tedbirleri aldığımızdan sonra, yeni seçim için
tabiî olarak bir buçuk sene kadar geçecektir. Bu zaman, milletin yeni seçime bir
hazırlık devri olacaktır. Tek dereceli olmasını dilediğimiz 1947 seçiminde, mil
letin çoklukla vereceği oylar gelecek iktidarı tâyin edecektir.
O zamana kadar bir karşı partinin kendiliğinden kurulabilip kurulamıyacağmı
ve kurulursa, bunun Meclis içinde mi, Meclis dışında mı, ilk şeklini göstereceğini
bilemeyiz. Şunu biliriz ki, bir siyasi kurul içinde prensipte ve yürütmede arkadaş
larına taraftar olmıyanların hizip şeklinde çalışmalarından fazla bunların, kanaatleri
ve programlan ile açıktan durum almaları siyasi hayatımızın gelişmesi için daha
doğru yol: milletin menfaati ve siyasi olgunluğu için daha yapıcı tutumdur. (Bravo
sesleri, alkışlar). Siyasi kanaat ayrılıklarından dolayı vatandaşlarımız arasında düş
manlık olmaması için bütün kuvvetimizle çalışacağız. (Bravo sesleri, alkışlar).
Sayın Milletvekilleri!
Memleketimizin siyasi hayatında gelişmeyi bu şekillerde düşünüyoruz. İç
idaremizin hiçbir safhasını, içerde gürültüden korkarak ve dışarıya gösteriş ve
kendimizi beğendirme gayretine düşerek düzene koymıyacağız. (Bravo sesleri,
alkışlar). Büyük Millet Meclisinden çıkacak her kanun ve Türkiye'de yürüyecek
her nizam, Türk milletinin kendi iradesinden ve ihtiyaçlarından doğacak ve bütün
vatandaşlar için adalet ve şefkat hislerine dayanacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar).
Türk milletinin daima daha iyi ve daha ileri yollarda yürüyeceğine kesin olarak
inanıyoruz. Büyük Millet Meclisi ileri ve iyi yolların daima birinci kılavuzudur.
(Bravo sesleri), (Ayakta sürekli ve şiddetli alkışlar).^
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REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ'NÜN
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN VII. İNTİHAP DEVRESİNİN
BİRİNCİ YILINI AÇIŞ KONUŞMASININ BASINDAKİ YANKILARI

06

«1 Sonteşrin 1943
- Ankara:
Büyük Millet Meclisinin yedinci intihap devresinin birinci toplantı yılı bugün
Reisicumhur İsmet İnönü'nün bir nutku ile açılmıştır.
Millet Meclisinin her toplantı yılının açılışında olduğu gibi, bugünkü açılış
töreni de fevkalade muhteşem bir dekor içine girmiştir. Bütün devlet erkânı ile
büyük ve orta elçiler kendilerine ayrılmış bulunan localarda yer almışlardı.
Vekâletler ileri gelenleri müesseseler umum müdürlerine yerli ve ecnebi basın
mümessillerine ve diğer davetlilere içtima salonunda hususî yerler ayrılmış
bulunuyordu.
Saat 14.45' de Riyaset makamını Meclis Reisi vekillerinden Şemsettin
Günaltay işgal etmiş ve yoklama yapılacağını bildirmiş ve yoklama yapılmıştır.
Neticede mutlak ekseriyetin bulunduğu anlaşılması üzerine reis vekili Şemsettin
Günaltay Reisicümhur'un senelik mutat nutuklarını iradedeceklerini bildirerek
riyaset makamından ayrılmış ve biraz sonra Reisicumhur İsmet İnönü içtima salo
nuna girmişlerdir.
Millî Şef İnönü'nün salona girişleri vc riyaset makamını işgal edişleri sürek
li ve heyacanlı tezahürata vesile olmuş ve millet vekillerinin bu tezahüratı nutkun
devamı müddetince sık sık devam edip gitmiştir.
Millî Şefin Meclis mesaisini açan bu nutkundan sonra riyaset makamına tek
rar Şemsettin Günaltay gelerek Büyük Millet Meclisi reisliği için seçim yapıla
cağını bildirmiştir.
Cumhurreisimizin nutku.
Yazan: Falih Rıfkı

Atay

2 Sonteşrin 1943 tarihli «Ulus» Ankaradan:
Cumhurreisimiz, yedinci intihap devresinin birinci yılını, bütün memlekette
can kulağı ile dinlenen nutku ile açtı. Bu nutka dahi, halka haber veren güçlükleri
ve tehlikeleri saklamadığı kadar haksız ve köksüz söylentilere karşı koyan, millî
birliği Şef, Meclis, Hükümet ve halk arasındaki açık ve dürüst anlaşmada ve
inanışmada ariyan, boş ve tehlikeli kötümserlik kadar faydasız ve tehlikeli iyim106 Ayın Tarihi, Sayı: 120, 1-30 II. Teşrin 1943, 1-2; 46-54. ss.
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serliği kafalardan ve gönüllerden gidermeğe çalışan, nihayet, Türk milletinin ne
düşündüğünü, ne istediğini ve ne yapmak istediğini kimsede şüphe bırakmaz,
duru ve açık bir lisanla bütün âleme ilân eden İnönü prensipleri hâkim olmuştur.
Bu vasıflar Millî Şefimizin bütün nutuklarını birbiri kadar ehemmiyet üstünde
tutar. Aklı kandırır, gerek bu memleket halkına kendi işlerini ve dünya işlerini,
gerek dünya halkına bu memleketin ve halkın durumunu ve gidişini öğrenmek ve
anlamak fırsatını verir.
İç işlerinde, nutku dinliyenler, aylıklı ve dar gelirli vatandaşların geçim zor
luğu ile zayıf karakterli memurlarda hissolunan doğru yoldan sapma istidatları
hakkındaki fıkranın ciddî mânası üstünde durmuşlardır. Bunlar "büyük cihan
felâketinin meydana getirdiği hastalık halleri"dir: Ve bu cemiyete ıstırap veren
bütün hastalıklar gibi, devamlı ve sebatlı bir savaş mevzuudurlar. Sıkıntı çeken
ler, halk sıkıntısını hafifletmekten başka kaygısı olmıyan Hükümetin yardım ted
birlerine itimad ettikleri kadar, sapıtkanlar, aynı Hükümetin, bir dedikodu lekesi
bile bulaşmıyan, şuurlu ve temiz salâhiyet sahiplerinin elini daima yakalarına
yapışmış bulacaklardır.
Güçlüklerimizin en büyüğü, şüphesiz, birçok milletlerin istiklâlleri ayaklan
altında çiğnenen bu facialar devrinde kendi millî müdafaamız ihtiyaçlarına yetiş
mek için katlandığımız fedakârlıklardır: "Milletimiz, bu vaziyeti iftihar ede
ceğimiz bir anlayışla kavramıştır. Büyük Meclisin istediği yeni vergileri, mil
letimiz yürekten ödemeye çalışıyor. Büyük dâvalar içinden selâmetle çıkmanın
bedeli, kan fedakârlığı kadar da vergi tahammülüdür. Öz selâmeti için kanı ile ve
vergisi ile sıkıntıyı göze alamıyan milletler, düşman boyunduruğu altında daha
çok kan ve daha çok mal kaybını yüklenmeye mecbur olmuşlardır. İkinci cihan
harbi esnasında, hazine ihtiyaçlarını kendi kaynaklarından ve bu intizam içinde
kapayabilmesi, Türk milletinin daima öğüneceği bir başarı olarak anılacaktır."
Biz malî bir istiklâl, müstakil bir politika ve kuvvetli bir millî müdafaaya
dayanmıyan idarelerde çektiklerimizin, uğradıklarımızın ve ödediklerimizin
hâtıralarını unutmamışızdır.
Dış siyasetimiz için Millî Şefin söyledikleri, bizler kadar, hür ve güvenlik
içinde yaşamak, tecavüzden emin olmak, nizam ve medeniyete hizmet etmek istiyen her insan gönlünde yer bırakacağına şüphe yoktur. 1935' ten beri sadece
milletlerin hürriyet ve istiklâli esasına dayanan dış politika faaliyetlerinde, harbi
önlemek için en cesur hareketlere tereddütsüz atılmış olduğumuzu söyliyen
Şefimiz demiştir ki: "...Memleketimiz, milletlerin esir seviyesine düşmemesi için
de tehlikeli zamanlarda metin bir durum almaktan çekinmedi... Tahakküm zih
niyetinin sebep olduğu bu amansız mücadelenin, milletleri mevcudiyetlerinde
tehlikeye soktuğu için, tabiatiyle şiddetini artıran sarsıntısı, insaniyetin dayandığı
bütün mesnetleri kemirmektedir.
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"Biz, dünyanın yarinki çehresi meydana çıkarken, her zaman düşmeye mah
kûm bir tahakküm zihniyetinin değil, büyük küçük bütün hür milletler arasında
samimî işbirliğine dayanan bir nizamın teessüs edeceğine inanıyoruz. Bu
kanaatimizden herkesin ümitsiz olduğu zamanlarda bile şaşmadık. Bize, vazifemizi
yılmadan yaptıran bu kanaat oldu. Bundan böyle de tutacağımız yol, ülkümüz
olan adalet nizamının kurulmasına yardım etmek olacaktır.
"Biz bu cihan harbinin galibi insaniyet ve medeniyet olmasını istiyoruz. Ona
hizmet edeceklerin ayrılıklarında değil, tesanütlerinde umumî kurtuluş ve
saadetin tecrini görüyoruz."
İşte hiç kimse tarafından anlaşılmaması ve ilham aldığı yüksek fazilet ve
hakikat esasları bu millete mal edilmemek ve insanca düşünenler tarafından
benimsenmemek mümkün olmıyan sözler! Biz dünyanın bu darlık, karanlık ve
cehennem azaplı günleri ortasına Millî Şefimizin bir ferah, bir ışık ve bir teselli
gibi düşen bu cümlelerini işiten hangi Türk böyle bir barış düzenine susayan mil
letler kadar bahtiyar olmamıştır?
Fakat Millî Şef gelecek günler hakkında hepimizi uyanık tutuyor: "Önümüz
deki senenin cihan buhranının kesin devri olması ihtimali vardır. Memleket için
deki sıkıntılar tesirlerini muhafaza etmekle beraber milletlerarası durum da bizim
için çok ehemmiyetli olacaktır. İşte Cumhuriyet Hükümeti ve Büyük Millet Mec
lisi, Türk milletinin mukadderatını bu şartlar içinde idare etmek vazifesindedirler."
Bu sözlerin derin düşündürücülüğü altında nutku bırakırken, gene
büyüğümüzün başka sözleri ile azmimizin ve irademizin kaynaştığını his
sediyoruz: "Millî müdafaa meselesi Cumhuriyet Hükümetinin ve Büyük Meclisin
ana meselesi olmakta devam ediyor. Ordumuzun talim ve terbiyesini bütün dik
katimizle takibediyoruz. Ordumuzu yeni silâhlar ve vasıtalarla cihazlamak için
her imkândan istifade ediyoruz. Cumhuriyet Ordularını manen ve maddeten yüce
vazifelerinin ehli olan bir yükseklikte tutmak meselesi, başlıca düşüncemizdir.
Cumhuriyet, Ordularının vatana karşı vazifelerini şerefle ifa edeceklerinden emin
olabilirsiniz."
Millî Şefin nutku.
Yazan: Hüseyin

Cahid

Yalçın.

2 Sonteşrin 1943 tarihli «Tanin» İstanbuldan:
Siyasî edebiyatımız, Millî Şefin dünkü nutkiyle bir şaheser daha kazandı. Bu
icraatiyle memnun, milletine iş, halden ve istikbalden pervasız bir devlet şefinin
samimî, sakin ve mutedil bir hikâyesidir ki bütün memlekette ısıtıcı ve okşayıcı
bir tesir yapacaktır. Millî Şef, iç politikanın ve istikbali için hazırlanan projelerin
umumî hatlarını çizerken görülen tasavvurlara işaret etmekte tereddüt etmemiş ve
bu samimiyet ve dertlerin çaresi bulunacağı hakkında kalplere emniyet vermiştir.
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İsmet İnönü'yü dinlerken ona inanıyoruz. Dinledikçe onun sükûn ve itimadı
bizim kalplerimizi de dolduruyor. Onun sözleri memleketin ve cihanın derdini an
lamak hususunda bize kıymetli bir irşat hizmeti görüyor. Bu görüş, bütün zorluk
ları takdir ile beraber hepsinin iktiham edileceğine inanma ve istikbale emniyet
ile bakma görüşüdür. Millî Şefimiz haricî münasebetler sahasında belagat oyun
larına hiç ehemmiyet vermiyerek billur kadar açık bir ifade ile Türk siyasetini ve
milletler arası çıkan politikasında taraftar olduğumuz ideali birkaç fırça darbesiy
le geniş bir levha halinde çizdi.
Biz Türkler medeniyet ve insaniyet davasına hizmet eden devletler arasında
bir tefrika ve nifak çıkmasnı istemiyoruz. Bilâkis umum insaniyetin kurtuluşunu
ve saadetin şefkatini onların mütesânid surette çalışmalarında görüyoruz.
Moskova konferansının neticeleri imzalanmak üzere bulunduğu sırada, Millî
Şefin bu sözleri memleketimizin büyük devletler arasındaki işbirliği teşebbüs
lerini ne hakikî bir samimiyetle karşıladığını ispat eder. Vaktiyle Osmanlı İm
paratorluğu büyük devletler arasındaki rekabetten istifade ederek, yahut yeni yeni
rekabetler doğurarak kendi hayatını kurtarmak, muvakkat bir muvazene ile iktifa
etmek mecburiyetinde idi. Bugün bu siyaset artık ebediyen defnedilmiştir. Şimdi
Türk Cumhuriyeti beşeriyet ve medeniyet ailesi içinde faydalı, çalışkan ve
namuslu bir unsur olarak büyük, küçük bütün büyük devletlerle mesai birliği
yapmanın en hararetli taraftarı bulunuyor.
Millî Şefin işaret ettiği veçhile, bu yeni ve millî Türk politikası 1935 buh
ranında kendini göstermiştir. Faşistlerin Habeşistana taarruz etmeleriyle başlıyan
bu buhranda Türk Cumhuriyeti, Milletler Cemiyeti misakiyle yüklendiği taahhüt
lere sadakatte zerre kadar tereddüt etmiyerek hissesine düşen vazifeyi ifaya hazır
landığını bildirdi ve bunları yaptı.
Bunu hatırlatan muhterem İsmet İnönü harbin beşinci senesine kadar Tür
kiyenin hep ayni yol üzerinde yürümüş olduğunu söylüyor. Türkiye, milletlerin
hürriyet ve istiklâli üzerine kurulmuş bir medeniyetin taraftarıdır. Millî Şef bu
ideale sadık kalmak için harbe bilfiil iştirak etmemekle beraber, bugüne kadar
çektiğimiz ıstırapları anlatırken tamamen realite çerçevesi içinde bulunuyordu.
Filhakika bu memleket, istiklâl ve hürriyetini müdafaaya hazır bir vaziyette
durabilmek için çok zahmet çekti.. Fakat İsmet İnönü tehlike dakikasında, millet
lerin esaret seviyelerine düşmemeleri için daha büyük ıstıraplara tahammüle hazır
olduğumuzu bize söylediği sırada şimdiye kadar takip ettiğimiz düstura sadaka
timizin en beliğ bir ifadesini bulmuştur.
Harbin sonu yaklaştığı devrede, Türk millî idealinin fiile çıkacağı ümidiyle
kendisini bahtiyar hisseden muhterem Cümhurreisimiz bütün milletlerin samimî
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elbirliği üzerine müstenit bir dünya nizamının kurulacağına kat'î bir iman izhar
ediyor ki bunlara yalnız Türk milletini değil, dünyanın millî hâkimiyete taraftar
bütün idealist ve temiz mütefekkilerini de kendi yanında bulacaktır.
Millî Şefi dinlerken
Yazan: Nadir

Nadi

2 Sonteşrin 1943 tarihli «Cumhuriyet» İstanbuldan:
Yedinci Büyük Millet Meclisinin birinci toplantı yılını açan Cumhurreisimiz
Millî Şef İsmet İnönü'nün dünkü büyük nutkunu bütün önemile kavrayabilmek
için, içinde bulunduğumuz dünya şartlarını reel durumile gözönünde canlandır
mak lâzımdir. Sayın Devlet Şefimiz, her zamanki açık sözlerde bu durumu bize
olduğu gibi gösteriyor: "Bugünkü dünya buhranı, tahmin ettiğimiz gibi, gitgide
yıkıcı, yakıcı bir şekil almaktadır. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen kısa zaman
larda, harabe haline gelen şehirlerin yıkıntıları altına yalnız medeniyetin büyük
eserleri değil, doğrudan doğruya kendisi gömülüyor. Tahakküm zihniyetinin
sebep olduğu bu amansız mücadelenin, milletleri mevcudiyetlerinde tehlikeye
soktuğu için, tabiatile şiddetini arttıran sarsıntı, insaniyetin dayandığı bütün mesnedleri kemirmektedir."
İşte, dünyanın reel olduğu kadar bu çok hazin manzarası içinde, gene Türkiye
Cumhuriyeti, kendine hedef çizdiği ideal yolundan biran şaşırmaksızın, kuvvetli
adımlarla varlığını sağlamaya çalışıyor. Normal dünya şartlarının hüküm sürdüğü
devirlerden çok uzakta b u l u n d u ğ u m u z halde, iç hayatımızı ilgilendiren bir çok

çalışma alanlarında, vatandaşlar, bugüne kadar yapılan müspet işlerin muhafaza
edilmesinden daha ileri neticelerle karşılaşabiliyorlar. "Devlet ve millet işleri, pek
çok alanlarda eldekini muhafaza etmekten ileri bir şekilde artma ve yeni şeyler
yapmak şeklinde yürümüştür."
Harp vaziyetinin doğurduğu sayısız güçlüklere rağmen, iktisat, ziraat,
münakale, ticaret gibi millî faaliyetimizin özü ile ilgili muhtelif devlet şubeleri,
bir yandan o güçlüklerle savaşırken, bir yandan da hayat seviyemizi daha ileri
götürecek cesaretli tedbirlere sırası geldikçe başvurmaktan kaçınmıyorlar.
Sayın Cumhurreisimiz, Türk maarifinin verimli eserlerinden bilhassa mem
nundur.
" - Geçen senemiz, maarifin her alanında ve her dalında çalışmalarla doludur.
Yurdun her köşesinde öğretimin her türlüsünü yakından görmeğe çalışıyoruz. Ek
siklerimiz pek çoktur.Ancak, Büyük Meclis, emin ve müsterih olabilir ki, maarif
mensuplarımızın kabiliyet ve gayretleri çok ümid vericidir...
Millî Mücadelenin, yurt hesabına en büyük tehlikelerle dolu olduğu bir devir
de, kültür davasına ön plânda yer ayırmaktan biran çekinmiyen gene Türkiye,
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dünya hesabına en karanlık ihtimallerin gök yüzünü kapladığı bu yıllarda aynı
prensibe sıkı sıkıya bağlı kalmakla kendi varlığı ve kendi yarını uğrunda elzem
tedbirlerden hiç birini ihmal edemeyiceğini bir kere daha açığa vurmuş oluyor.
Tedbirlerden bir tanesi millî müdafaa ise, öteki de kültürdür ve Millî Şefimizin
nutkunda bu iki çalışma alanının arka arkaya yer tutması her halde bir tesadüf
eseri değildir; nasıl ki devletimizin yıllık bütçesinde de yurt müdafaasından son
ra yurt kültürü uğrunda en büyük fedakârlıkları göze almamız bir tesadüf eseri
sayılamaz. Millî Mücadelemizin en çetin devirlerinden kültür uğruna har
cadığımız gayretler bizi bugünkü üstün duruma ulaştırdı. Dünya milletlerinin
içinde çırpındığı bu buhranlı yıllarda, aynı gaye uğruna eskiden sarfettiğimiz
paranın şimdi hiç olmazsa dört mislini ayırabilmemiz, bize güneşli yarınlar müjdeliyen bir harekettir. Ordusuna ve kültürüne lâyık olduğu önemi veren bir mil
letin, ne kadar buhranlı olursa olsun, hiç bir dünya manzarasından endişe duy
masına yer yoktur.
Millî varlığımızın bütünlüğünü sağlıyan bu gayretlerin devlet maliyesine ağır
vazifeler yüklediğine şüphe yoktur. Bir yandan memleket müdafaasının icap et
tirdiği masraflar, bir yandan milletin ilerlemesine esas olan masraflar, yalnız
maliyemizin değil, topluluğumuzun gayretini istiyen vazifelerdir.
" - Milletimiz, bu vazifeyi iftihar edeceğimiz bir anlayışla kavramıştır. Büyük
meclisin istediği yeni vergileri, milletimiz yürekten ödemiye çalışıyor. Büyük
davalar içinden selâmetle çıkmanın bedeli, kan fedakârlığı kadar da vergi taham
mülüdür. Öz selâmeti için kanı ile ve vergisi ile sıkıntıyı göze alamıyan milletler,
düşman boyunduruğu altından daha çok kan ve daha çok mal kaybını yüklenmeğe
mecbur olmuşlardır. İkinci cihan harbi esnasında, hazine ihtiyaçlarını kendi kay
naklarından ve bu intizam içinde kapayabilmesi, Türk milletinin daima övüneceği
bir başarı olarak anılacaktır."
İşte, Cumhurreisimizin son olarak "hürriyet, nizam ve adalet" kelimelerile
hülâsa ettiği sağlam temelli iç politikamızı, yurt selâmeti ve yurt refahı uğruna
böylece yürütürken, dış politikamızı da 1935 ten beri tuttuğumuz yolda bizi ikin
ci dünya harbinin beşinci yılına ulaştırmış bulunuyor. Millî Şefimizin bu hususta
söylediği sözler cümle ezberlenecek kadar özlü ve güzeldir.
"Milletlerin hürriyet ve istiklâli esasına dayanan bir medeniyetin temellerini
sağlamlaştırmak" ülküsünü biz yirmi yıldır güdüyoruz. "Faaliyetimiz, onu yık
mağa matuf bütün gayretlere karşı dikilmek olmuştur." Millî hürriyet uğruna
bütün bir cihanla dövüşmeyi göze alarak hayata gözlerini açan genç devletimiz,
bu ülkünün müdafaası bahis mevzuu olduğu zaman daima iyilik ve doğruluk
tarafında yer almaktan bir an olsun kaçınmamıştır.
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"Biz, dünyanın yarınki çehresi meydana çıkarken, her zaman düşmeğe mah
kûm bir tahakküm zihniyetinin değil, büyük küçük bütün hür milletler arasında
samimî işbirliğine dayanan bir nizamın teessüs edeceğine inanıyoruz. Bu
kanaatimizden herkesin ümitsiz olduğu zamanlarda bile şaşmadık. Bize, vazifemizi
yılmadan yaptıran bu kanaat oldu. Bundan böyle de tutacağımız yol, ülkümüz
olan adalet nizamının kurulmasına yardım etmek olacaktır. Türk milleti savaş
dışında kalmakla beraber dört senedenberi fedakârlıklar, ıstırablar içinde dünya
buhranının tedbirlerini şiddetle hissetmiştir. Bu fedakârlıklara, hattâ bunların
daha çok büyüklerine, dünyanın bağrından en büyük baskının kalkarak in
saniyetin emniyet havası içinde geniş nefes alabilmesi uğrunda, tereddütsüz
tahammül edeceğiz."
Millî Şefimizin dış siyasetimize ait yeni direktifleri
Yazan: M. Zeker iye Serte l
2 S o n t e ş r i n 1943 t a r i h l i « T a n » İ s t a n b u l d a n :

Millî Şefimizin dün Büyük Millet Meclisi kürsüsünden söyledikleri nutkun
dış siyasete ait olan kısmında en ziyade dikkate çarpan nokta, medeniyetin yıkılışı
ve insanlığın felâketi karşısında kalbi ıstırap ile titreyen devlet reisimizin duy
duğu elem ve kederdir. O her şeyden evvel medeniyetin bu felâketten, ve insan
lığın bu büyük ve derin acıdan kurtulmasını özlemekte ve bu cihan harbinde
tahakkümün değil insaniyet ve medeniyetin galip çıkmasını istemektedir.
Bugün Türkiyenin dış siyasetine temel teşkil eden ana prensip bu duygudan
ve bu temenniden doğmaktadır.
Yer yüzünde kuvvetlerden biri milletlere tahakküm ederek bir dünya
hâkimiyeti kurmak diğer hürriyet, adalet ve insanlığın refahı için harbetmektedir.
"Biz dünyanın yarınki çehresi meydana çıkarken her zaman düşmeye mah
kûm tahakküm zihniyeti değil, büyük küçük bütün hür milletler arasında samimî
işbirliğine dayanan bir nizamın teessül edeceğine inanıyoruz. Bundan böyle tutacaağımız yol ülkümüz olan adalet nizamının kurulmasının müessir olmasına yar
dım etmek olacaktır."
Bu sözlerden dış siyasetimize tarafsızlığın üsünde bir istikamet verilmekte ol
duğuna hükmedebiliriz. Biz artık dünyada tahakkümü kendisine harp gayesi edin
miş olan milletlere karşı sempati gösteremeyiz. Yarınki dünya nizamında hür ve
müstakil milletlerin serbest işbirliği yapmasını istiyoruz. Bu uğurda harbedenlere
yardım etmekten de çekinmiyeceğimizi söylüyoruz.
Türkiye'nin tarafsız dış siyaseti, şimdiye kadar ilk defa böyle bir tarife uğ
ramıştır. Bu bakımdan Millî Şefin şu sözleri bilhassa dikkate şayandır.
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"Önümüzdeki senenin cihan buhranının kesin devri olması ihtimali vardır.
Memleket içindeki dertler tesirlerini muhafaza etmekle beraber, milletlerarası
durum da bizim için çok ehemmiyetli olacaktır."
İsmet İnönü ötedenberi milletlerin büyük ve küçük millet diye ikiye ayrıl
masına, ve büyüklerin küçük milletler üzerinde tahakkümüne muhalif olduğunu
söylemiştir. Bu defa bu fikrini daha açık bir surette ifade etmekte ve harp sonrası
dünyasında küçük büyük bütün milletlerin hür ve müstakil olmasında ısrar etmek
tedir. Türkiye bu hür ve müstakil milletler ailesinin faydalı bir azası olmayı
düşünmektedir.
Türkiye, dünyada adalet nizamının teessüsüne nasıl yardım edebilir? Bu
zaman ve hâdiselerin icabına göre taayyün edecek bir vaziyettir. Şimdiye kadar
tuttuğumuz yolun bu gayeye büyük yardımı dokunduğuna kaniiz. Bu durumu
muhafaza etmek için milletçe bir çok fedakârlıklara katlanmağa azmetmiş
bulunuyoruz.
Bu itibarla Millî Şefimizin dünkü nutukları, milletlerin hürriyet ve istiklâli bir
harpten sonra bir adalet nizamı kurmak için harbeden milletler nezdinde büyük
bir alâka ile karşılanacaktır.
Harbin galibi medeniyet olmalı
Yazan: Ahmet Emin

Yalman

2 S o n t e ş r i n 1943 t a r i h l i « V a t a n » İ s t a n b u l d a n :

Ankara, 1 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisinin yedinci devresinin ilk toplan
tı yılı bugün Cumhurreisimizin nutku ile açıldı. Nutkun en bariz vasfı, insanlık
ideolojisinin şimdiye kadar görülmemiş bir sadelik ve güzellikle ifade etmesi ve
Türk milletinin ona olan derin bağlılığının derecesini anlatmasıdır. Nutkun
ifadelerine göre Türk haricî siyaseti, 1935 de Habeşistana karşı bir tecavüz vâki ol
duğu zaman faal bir yol tutmuş ve bunu harbin beşinci yılına kadar hep aynı
samimiyetle devam ettirmiştir. İdealimiz, milletlerin hürriyetine ve istiklâline
dayanan bir medeniyetin temellerini kuvvetlendirmektir. Bunu yok etmek yolun
daki her türlü teşebbüsler bizi daima muarız mevkiinde bulmuştur. Harbi önlemek
için icap eden her türlü hareketlere cesaretle karıştık ve en büyük riskleri büyük bir
azimle göze aldık, çünkü milletleri esir mevkiine düşmekten korumak istiyorduk.
İptidadan tahmin ettiğimiz gibi, harbin yarattığı felâket, medeniyetin büyük
eserlerinin yanmasından ve yıkılmasından ibaret kalmıyor, medeniyetin kendisi
de bir an içinde yıkılan şehirlerin enkazı altında kalıyor.
Dünyanın istikbali belirmeğe başladığı bu anlarda; biz, bir tahakküm ruhunun
ortalığa hâkim olmasına taraftar değiliz. Böyle bir ruh çökmeğe zaten mahkûm
dur. Biz, büyük ve küçük bütün milletler arasında işbirliğine dayanan bir nizamın
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kurulmasını istiyoruz. İdealimiz olan hakkaniyet nizamının kök tutması için çalış
mağa da devam edeceğiz.
Nutkun en güzel ve en derin yeri bu harpte zaferin, "insanlığa ve medeniyete
ait olması" hakkındaki dileklerdir. Bugüne kadar harplerde daima bir galip, bir de
mağlûp görülmüş, galip hassas ruhuna kapılmış, öç almak istemiş, şiddet yeniden
şiddeti doğurmuş, hangi taraf muhakkak zaferler kazanmış olursa olsun, neticede
insanlık ve medeniyet daima mağlûp mevkiine düşmüş, insanlar kendi mukad
deratlarına akıl, şuur ve bilgi bakımından bir türlü hâkim olamamışlardır.
Medeniyete hizmet etmeleri icap eden insan zümreleri hesabına nutkun işaret
ettiği gaye, ihtilâflardan kurtulmak ve tesanüt kılmaktır. Çünkü "saadet ve umumî
kurtuluş güneşi ancak tesanütten doğabilir."
Bu seneki açılış nutku, an'ane halini ifade şekillerinden ve günlük siyasete ait
tefarruatlı görüş ve ifadelerden uzaklaşmış ve memleketin menfaatini doğrudan
doğruya insanlığın menfaatlerinde insanlığın menfaatlerini de harbin, istiklâlin ve
hakkaniyetin herkes için mahfuz kalmasından bu harpten falan ve filân devletin
değil, insanlık ideallerinin galip çıkmasında, küçük ve büyük bütün milletler
arasında tesanüt ve işbirliği hüküm sürmesinde aramıştır.
Açılış nutkunda insanlık idealinin bu kadar hararetle ve imanla müdafaa edil
mesi; bizi güzel bir gidişin candan bir bayraktarı mevkiine koymakla beraber öy
le bir takım kıymet ölçüleri yaratıyor ki bunların yalnız haricî siyasetemizde
değil, dahilî siyasetimizde de tam mânasile tatbik sahası bulması ve her işte gide
ceğimiz yolu aydınlatması lâzımdır.
Cumhurreisimizin nutkunda bu bakımdan çok güzel ve hayırlı işaretler vardır.
Bunların üzerinde yarınki yazımızda duracağız.
M i l l î Şefin n u t u k l a r ı
Yazan: A. Ş.

,

Esmer

3 S o n t e ş r i n 1943 t a r i h l i « U l u s » A n k a r a d a n :

Millî Şef, Reisicumhur İsmet İnönü Büyük Millet Meclisinin yedinci dev
resinin birinci içtima devresini, mutat nutuklariyle açtı. Devlet teşri mekaniz
masının merasimi icabı olan bu senelik nutuklar, İsmet İnönü gibi, büyük muhare
beler kazanmış, devlet kurmuş ve imar etmiş, bir reisin ağzında millî hudutları
aşan bir ehemmiyet alır. İkinci dünya harbinin beşinci yılında söylenmiş olan
dünkü nutkun hususî bir ehemmiyeti vardır.
Nutkun büyük kısmı, imar ve terakki yolunda atılmış olan adımlara ayrılmış
tır. Sayın İnönü, bugünkü şartlar altında tek devlet reisidir ki millete, senenin
hesabını verirken, ateşten ve felâketten değil de imar yolunda atılmış adımlardan
bahsedebilmektedir. Dünyayı kasıp kavuran ikinci dünya harbinin beşinci yılında
da Türkiye harp dışı vaziyetini muhafaza etmiştir.
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Fakat Türkiyenin bu hap dışı vaziyetini muhafaza etmesi, bir bencillik kay
gısının neticesi değildir. Türkiye harbe girmekten sakınmış ise, mücadele kar
şısında kayıtsız kalmamıştır. Türkiyenin ikinci dünya harbiyle yakın alâkası, Mil
lî Şefinin de işaret buyurdukları gibi, onun önlenmesi için "en cesur hareketler
tereddütsüz atılmış" olmakla başlamıştır. Sulhu korumak ve dünyanın dört
senedenberi içinde yuvarlandığı felâketten esirgenmesini temin etmek endişesindedir ki 1935 senesinde başlıyan ve sık sık tekerrür eden buhranlar karşısında
kat'î vaziyet almıştık. Tuttuğumuz bu yol bizi, sulh cephesini teşkil eden devlet
lerle işbirliğine götürdü. Harp çıktıktan sonra da işbirliğine giriştiğimiz devletler
le olan taahhütlerimiz ve insanlık karşısındaki vazifemiz, daima dış politikamıza
hâkim olmuştur.
Türkiye savaş dışı kalmakla beraber, ikinci dünya harbinin tepkilerinden
masun kalmış değildir. Fakat "bu fedakârlıklara ve hattâ bunların çok daha
büyüklerine, dünyanın bağrından en büyük baskının kalkarak insaniyetin emniyet
havası içinde geniş nefesler alabilmesi uğurunda tereddütsüz tahammül ede
ceğiz." Asîl bir insanın yüreğinden kopan ve Türk milletinin millî duygularına
tercüman olan bu sözlerde derin bir mâna vardır. Gerek Millî Şefimiz ve gerek
Başvekil Şükrü Saraçoğlu son nutuklarında bizi uyanık bulunmıya çağırmaktadır
lar. Şef önümüzdeki sene içinde cihan harbinin en kesin devrine gireceğini hatır
latarak "milletler arası durum bizim için çok ehemmiyetli olacaktır." buyurmuş
lardır. Sayın Saraçoğlu da beşinci yılın gün geçtikçe bizim için artmakta olan teh
likelerine işaret etmişlerdir. Etrafımızı saran harp hareketlerinin muhtemel in
kişafları göz önüne getirilince bu irşatların ne derece yerinde olduğu görülür.
Millî Şef, "Biz dünyanın yarınki çehresi meydana çıkarken, her zaman düş
meğe mahkûm bir tahakküm zihniyetinin değil, büyük küçük bütün hür milletler
arasında samimî işbirliğine dayanan bir nizam teessüs edeceğine inanıyoruz."
derken, Türk haricî politikasının daima ilham kaynağı olan prensiplerini de izah
etmiş bulundular. Türkiye daima bu prensiplere bağlı kalmış ve bu prensipleri
benimsiyenleri benimsemiştir. Bu prensiplerin zafer kazanacağı ümidini de daima
muhafaza ettik. Çünkü medeniyet ancak bu prensiplerle kaimdir. Medeniyet için
daima faydalı bir unsur olmak isteyen Türkiye, cihan harbinin galibi medeniyet
olmasını istiyor. Ve "ona hizmet edeceklerin ayrılıklarında değil, tesanütlerinde
umumî kurtuluş ve saadetin fecrini" görmektedir. Sadece devlet teşkilâtımızın
reisi değil, milletin birlik ve varlık sembolü, ümidi, idraki olan Büyük Şefin nut
ku, harp karşısındaki durumumuzun en veciz ifadesidir.
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Ç a l ı ş m a ve birlik nizamı
Yazan: Esat

Tekeli

4 S o n t e ş r i n 1943 t a r i h l i « U l u s » A n k a r a d a n :

Millî Şefin, en özlü ve dolgun düşünceleri, en kolay, fakat yerine başka tür
lüsünün konması imkânsız olan en seçkin bir ifade ile anlatan nutuklarında
ekonomi tedbirleri, mühim bir yer tutmaktadır. Millî Şefin işaretlerine göre, har
bin, yaşama intizamını şaşırtan tesirleri arasında iktisadî sıkıntıyı imkân nisbetinde hafifletmeğe uğraşarak vatandaşa bir çalışma huzuru getirmek, hükümetin baş
ta gelen maksatlarından biridir. Bu maksadın gerçekleştirilmesi yolunda alınabilen
tedbirleri kuvvetlendirmek için Ticaret Vekâletince fiyat murakabesine daha faz
la ehemmiyet verilecektiSr. Bütüncü memleketlerde olduğu gibi hiç artırmamak
üzere fiyatları durdurmak her yerde tatbik edilemez. Maliyet unsurları fiatının
zarurî kabarışlarından doğan fiyat yükselişlerini kabul eden mutedil kontrol şekil
lerine ayrılması makul bir sistemdir. Bizde, bu şekil içinde de, fiyat tesbiti ile bun
ların murakabesi değil, fiyat tesbit edilmeksizin umumî bir kontrol bahis mev
zuudur. Ticaret Vekâleti, bu murakabeyi kuvvetlendirecektir. Takviye tedbir
lerinin tatbik şekillerini ileride öğreneceğiz.
Halk iaşesinin temininde, ekim ve toplamadan sonra birinci derecede rolü
olan ve millî müdafaamızın da en hayatî ihtiyaçlarından birini teşkil eden
münakale işlerimizin imkân nisbetinde en iyi şekilde işlemesini temin için alı
nacak her tedbirin yerinde olacağını işaret etmekle Millî Şef, iktisadî sıkıntıyı
hafifletmeğe hizmet edecek çok esaslı bir unsur üzerinde durmuşlardır. Ziraat
Vekâleti çalışmalarının çok ümit verici olması, gelecek yılın belki daha dar ve
daha güç olacak yaşama şartları karşısında gönüllere şimdiden ferah serpecek bir
noktadır. 1943 yılı mahsulünün çok bereketli olduğunu biliyoruz. Toprak mahsul
leri vergi ve hissesinin de hükümetin tesbit ettiği iaşe ihtiyaçlarını karşılıyacak bir
hadde varacağı umulabilir. Fakat gelecek yıl da fazla ekimi kolaylaştırmak ve teş
vik etmek için şimdiden tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Ziraat Vekâletimiz,
bu tedbirleri almakta gecikmemiştir. Hükümet, bu teşvik yolunda belki fiyat
âmilini de hesaba katan tedbirler düşünecektir.
Millî Şefin çizdikleri çalışma plânının gerçekleştirilmesi kadar millî
müdafaamızın kudretli bir cephe halinde durabilmesi, her şeyden önce millî bir
lik ve dayanışmanın devamına bağlı kalacaktır. Bu birliği sarsacak teşebbüsler, ne
gibi niyetlere dayanırsa dayansın, ağır ihtimaller taşıyabilen bugünkü politika
şartları içinde memleketin selâmet ve hayrına hizmet edecek bir hareket sayılmaz.
Kurtuluşun yolu, bir ve beraber olarak çalışmakta ve bütün ihtimallere karşı
hazırlanmaktadır.»
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REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ'NÜN
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN VII. İNTİHAP DEVRESİNİN
İKİNCİ YILINI AÇIŞ KONUŞMASININ BASINDAKİ YANKILARI
<(

07

1 İkinciteşrin 1944

- Ankara:
Büyük Millet Meclisinin yedinci intihap devresinin ikinci içtima yılı bugün
Reisicumhur İsmet İnönünün nutuklarile açılmıştır.
Bu münasebetle Büyük Millet Meclisi büyük günlerinden birini daha yaşamış
ve bu açılış celsesinde bütün devlet erkânı ile kalabalık bir davetli kütlesi hazır
bulunmuştur.
Riyaseticümhur localarında Bayan, İnönü, Devlet Şûrası, Temyiz Mah
kemesi, Divanı Muhasebat Reislerde Genel Kurmay Birinci Başkanı Orgeneral
Kâzım Orbay, İkinci Başkan Orgeneral Salih Omurtak, ve Orgeneral Fahrettin
Altay'ı kordiplomatiğe mahsus localarda da bütün büyük ve orta elçilerle bu el
çilikler erkânı bulunmakta idi.
İçtima salonununda ayrılmış olan yerlerde de Genelkurmay, Millî Müdafaa ve
diğer Vekâletler erkânı, umum müdürleri, yerli ve ecnebi basın ve ajanslar
mümessileri bulunuyorlardı. Açılış saati olan 15 den biraz önce Meclis reis vekil
lerinden Refet Canıtez kürsüye gelerek yoklama yapılacağını bildirmiştir.
Yine bu esnada Reisicumhur İsmet İnönü Büyük Millet Meclisine gelmiş ve
Meclis önünde Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Şükrü
Saraçoğlu, riyaset divanı azaları tarafından karşılanmış ve başta bando olduğu
halde bir kıta asker tarafından selâmlanmıştır.
Reisicumhur İsmet İnönü doğruca hususî dairelerine çıkmışlardır. Saat 15,5 de
yoklama sona ermiş, bunu müteakip Reisicumhur İsmet İnönü sürekli alkışlar
arasında içtima salonuna girmişler, Millet Meclisi azalarile hazır bulunanlar tarafın
dan ayakta karşılanmışlardır. Elli dakika süren ve hükümetimizin iç ve dış işleri
üzerinde geniş izahları ve direktifleri ihtiva eden bu nutuklarının devamı müddetince sık sık alkışlar ve heyecanlı tezahüratla karşılanmış olan Millî Şef, salondan ay
rılırken de içten sevgi ve bağlılık ifadesi olan gösterilerle uğurlanmıştır.
Millî Şef İnönü hususî dairelerinde bir müddet istirahatten sonra Çankaya
köşküne dönmek üzere Meclisten ayrılmışlardır. Büyük Millet Meclisinin önün107 Ayın Tarihi, Sayı: 132, 1-30 İkinciteşrin 1944, 1-2; 38 - 53. ss.
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de yer almış olan kalabalık bir halk kütlesi Millî Şef İsmet İnönü'ye gelişlerinde
olduğu gibi gidişlerinde de içten bağlılık tezahüratında bulunmuşlardır.

Devlet Reisimizin Nutku
Yazan: Falih Rıfkı

Atay

1 İ k i n c i t e ş r i n 1944 t a r i h l i " U l u s " A n k a r a d a n :

Cumhurreisimiz İkinciteşrin başındaki her nutku ile bize iç ve dış memleket
durumunu, olanca hakikati ile ve doyurucu bir müspetler mantığı ile izah eder.
Yalnız bir çok yeni şey öğrenmekle kalmayız, birçok tereddütlerimizden de sıy
rılırız. Önümüz ardımız daha aydınlık, yarınki vazifelerimize uyanırız.
Bu nutuklarda hiçbir güçlüğe ve hiçbir tehlikeye dokunulmaktan çekinilmez.
Bir cumhuriyet vatandaşı soğukkanlılıkla düşünebilmek ve yılmaksızın karar ver
mek için, memleket dâvalarını olduğu gibi bilmelidir. İnönü'nün Devlet adamlığı
geleneği, halkı avutmak değil, halkı inandırmak, halka karşı değil, halk ile
beraber düsturları üzerine kurulmuştur. Millî hâkimiyet fikri milletin mesuliyeti
fikrinden ayrılmaz. Gurur okşamaktan ne çıkar, vatandaşlarda vazife ve mesuliyet
duygusunu kuvvetlendirmek lâzımdır.
Biz büyük bir savaş içindeyiz: Her savaş yorucu, feda ettirici, rahat bozucu
bir şeydir. Demagok tenkitçi işlerin yalnız bu tarafını sömürür. Alnınızdaki ter
tanelerini sayar, fakat size çıkmış olduğunuz yokuşu göstermez. Bugün milyon
larca Türkün 6 nci harp yılında, bu güzel vatan üstündeki sebatı sanki tabiî bir
şeydir, çekmiş, çekmekte ve çekecek olduğumuz sıkıntıların karşılığı değildir!
Sarsılmışızdır, aksıyan işlerimiz olmuştur, tenkid sanatının hiçbir hususi
kabiliyete ihtiyaç göstermediği müstesna zamanlarda yaşıyanların başına gelecek
olanlar, başımıza, gelmiştir. Fakat iç ve dış politikada, ikinci dünya harbinin 6 nci
yılında, şu iki kelimeyi söyliyebilecek durumdayız: "Muvaffak olmuşuzdur!" Ek
siklerimizde, noksanlarımızda güdümü elimizde olmıyan hâdiselerin payı ne
kadar büyük olduğunu haydi münakaşa etmiyelim: Şu var ki muvaffakiyetimiz
yalnız bizimdir. Birçok hâdiseler, bizi bugün içinde bulunmaktan sevindiğimiz
hale değil, bugün içinde bulunsaydık ne olurduk diye hayalinden bile ürktüğümüz
hallere götürecek mahiyette olmuştur.
Herkesin anlıyacağı rakamlarla, herkesin kavrıyacağı fikirlerle, kimseyi baş
kasının tefsirine muhtaç etmiyecek cümlelerle örülmüş olan nutku, vatandaş
larımızın, olduğu gibi okumalarına serbest bırakıyoruz. Yalnız hepimizin unut1018
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mıyacağımız nokta, büyük vazifeler devrinin bitmiş olduğu kanaatinden uzak kal
mamız Devlet Reisimizin, Meclis ve Hükümetin etrafında daha uzun müddet,
dünyaya bir inkılâp getireceği vadolunan barış günleri gelinciye kadar, vazifeüstü, mesuliyetüstü bulunmamız gerektiğidir.
Millî Şefin Büyük Nutku
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

2 İkinciteşrin 1944 tarihli "Tanin" İstanbuldan:
Büyük Millet Meclisinin yeni içtima devrelerinin açılmaları münasebetiyle
Millî Şefin her sene iradetmekte olduğu nutuk bu sene içinde bulunduğumuz dev
renin arzettiği hususiyet dolayısiyle bütün bütün ehemmiyet ve kıymet iktisabetti. Dahilî ve haricî vak'alar ve haller ne kadar karışık ve zor bir şekil alırsa, Türk
azim ve iradesinin ve faaliyetinin de bunları karşılayacak bir vasıf iktisabettiğine
Millî Şefin nutkundan belîğ bir delil olamaz.
Muhterem İsmet İnönü'nün nutku dahilî ve haricî siyaset ile idare işlerinin ve
hükümetinin icraat politikasını içine alan üç kısmı ihtiva etmektedir:
Dahilî siyasette en göze çarpan nokta Türk milletinin ruhundan doğmuş olan
rejimin takviyesi lüzumu hakkındaki kuvvetli imandır. Vatandaşlar hakkında
müsavi adalet, vicdan ve tefekkür hürriyeti ve tam mânasiyle halk hükümeti Tür
kiye Cumhuriyetinin temelini, varlığını ve hedefini teşkil etmektedir.
Memleketin mukadderatını elinde tutmak suretiyle millî mücadeleyi idare
eden Büyük Millet Meclisi, en hakikî mânasiyle millî bir ihtiyaçtan hayat almış
bulunuyordu. Yakında başlayacak harp sonrası hayatında da Türk milleti ayni
rejimi kuvvetlendirmek suretiyle yolunu takibedecektir.
Bu noktada Büyük Millî Şefin taklitlerden içtinap edileceği ve edilmesi lüzu
mu hakkındaki irşatları Meclisin sürekli ve hararetli alkışlariyle karşılanmıştır.
Muhakkak surette görüyoruz ki "taklit" kelimesi altında ifade edilen ve başka sos
yetelerin an'ane, gelişme cereyanlariyle ruhî istidatlarının ve içtimaî telâkkilerinin
mahsulü olan yabancı rejimler bizde de yabancı olarak kalacaklar ve hiç iltifat görmiyeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti bu memleketin geçirdiği muhtelif tecrübelere
nazaran fikir hürriyeti prensibinin fena bir tefsire uğrıyarak memleketin bir teşev
vüş ve anarşi kaynağı ve müşevviki olmasına müsaade etmiyecektir. Büyük Millet
Meclisi Büyük Şefin bu nokta üzerindeki beyanatını alkışlarken bütün milletin is
teklerini ve hislerini ve bunlardaki birliği göze çarptırmıştır.
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Türkiye'nin haricî siyasetinde harp başlangıcındanberi takibetmiş olduğumuz
İngiliz ittifakı Türk politikasının belkemiğini teşkil etmekte devam ediyor. İngil
tere ile münasebetlerimizin gittikçe artması ve diğer milletlerle dostluğun daha
kuvvetlenmesi, semereli bir iş birliğine imkân vereceğinde şüphe bırakmamıştır.
Bu ittifak icaplarına tevfikan Almanya ile münasebetlerimizin kesilmesi
beklenen neticeleri hâsıl etmekte olduğunun Millî Şef tarafından temin edilmesi,
ittihaz edilmiş kararın isabetini inkâr kabul etmez bir vuzuh ile meydana koy
maktadır.
İngiliz ittifakının yanısıra Millî Şefin nutkunda büyük komşumuz Rusya ve
Birleşik Amerika devletleriyle de sıkı bir dostluğun gelişmesine dair verilen
teminat memleketin her tarafında memnuniyetle karşılanacağında şüphe yoktur.
Kimsenin toprağında gözü olmıyan ve hiçbir devletle halletmediğimiz ihtilâf
ları bulunmayan Türkiyenin en büyük gayesi ve en büyük kuvveti dünyada sulh
sever ve hak tanır milletlerin yanısıra bir istikrar ve çalışma âmili olmaktan
ibarettir. Türkiye gerek kendi menfaatlerine, gerek büyük beşeriyet ailesinin
umumî menfaatlerine uygun olan bu siyasetini büyük küçük bütün memleketler
le dostluk münasebetleri beslemekte ve kendi hakkına tecavüz ettirmemek
hususunda gösterdiği titizlik kadar başkalarının haklarına tecavüz etmemeği tat
bik ettiği dürüslüğe istinadetirmektedir.
Balkanlı konşularımıza temas eden Millî Şef, bilhassa dost Yunan milletinin
kurtuluşundan Türkiyede duyulan derin memnuniyet üzerinde ısrar etmiş ve Mil
let Meclisi en kuvvetli ve devamlı alkışlariyle bu memnuniyete hararetle iştirak
eylemiştir. Yugoslav dostlarımızın kurtulmaları da Türkiyede ancak bir sevinç
tezahürü ile karşılanabilir.
Türkiye, Balkan politikasında daimî barıştırıcı ve anlaştırıcı bir siyaset taraf
tarı olacaktır.
Hulâsa ettiğimiz şu dahilî ve haricî Türk siyaseti birbirleriyle tam bir ahenk
içindedir. Türkiye yaklaşmış olan yeni dünya nizamında büyüklerin yanısıra küçük
lere de hak ve adalet tanıyacak bir anlaşmaya en büyük sevinçle kabul edecek ve bu
uğurda en samimî ve en iyi bir niyet ile iş birliği yapacak bir memlekettir.
Şefi dinlerken
Yazan: Nadir

Nadi

2 İkinciteşrin 1944 tarihli "Cumhuriyet" İstanbuldan:
Dünkü büyük nutuk, çalışkan ve gayretli Türk çocuklarını yeni inanç ham
lelerine ulaştıran bir kaynak sayılmalıdır. Her şeyi olduğu gibi gören, gördüğünü
ve düşündüğünü açık ve aydınlık bir ifade ile daima olduğu gibi gösteren Millî
1020
TBMM KUTUPHANESI

Şefimiz İnönü dünkü sözlerile, doğduğu gündenberi hep ileri adımlar uğrunda
gayret harcıyan rejimimizin gür sesini bize bir daha aksettirmiş oldu.
Yedinci Büyük Millet Meclisi, harp şartları içinde işbaşına gelmiş bir meclis
tir. Ondan evvelki altıncı Büyük Millet Meclisi, birinci toplantısını harp hazırlığı
sıralarında yapmış ve bu harbin ilk üç buçuk yılı boyunca, millet adına devlet
idaresinin ağır yükünü sırtında taşımıştı. Bu zorlu yıllar içinde hissesine düşen
hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyan Türk milleti, kendisini temsil eden Büyük Mec
lisin ve kahraman Şefin ileri görüşlü, aydın idaresi sayesinde o fedakârlıkların
boşa gitmediğini yarın iftiharla söyliyebilecektir.
Bugüne kadar doğrudan doğruya savaşmak zorunda kalmamakla beraber,
harp yüzünden nelere katlandığımızı hep biliyoruz. Altı yıldır günden güne
değişen, bazan önlenmesi imkânsız bir hale gelen son derece güç dünya şartları
içinde yaşıyoruz. Sadece bunlarla uğraşmak mecburiyeti bile diğer sahalarda bir
duraklama, hattâ bir gerileme hâdisesini meşru kılabilirdi.
"Maliye bakımından, ağır bir yükle, büyük bir ordunun türlü ihtimallere kar
şı her an hazır bulundurulması, Türk milletinin yaşamak kabileyitenin temel
meselesi olarak devam etmiştir.
Büyük harp ve siyaset devrelerinin fena arkadaşı olan salgın hastalıklar da
memleketimizi tehdidetmekten geri kalmamıştır.
Mahrumiyetler, ağır fedakârlıklarla beraber Cihan Harbinin bütün siyasî em
niyetsizlikleri ve kararsızlıkları, her millet içinde eksik olmıyan zayıf karakterler
üzerinde iktisadî ve siyasî bakımdan tesirlerini göstermiştir.
İşte bu vaziyet içindedir ki, Cumhuriyet hükümeti ve Büyük Millet Meclisi
geçen seneyi başarılı sayılabilecek surette geçirmiştir. Her isabetli tedbirin daha
iyisi daima söylenebilir. Milletler hayatında hiç bir iyiliğin yeter görülmemesi
tabiîdir. Ancak durumun nisbî olan iyileşmesini takdir edebilmek, millî yaşayış
ların temeli olan kendine güvenme duygusunun beslenmesi için şarttır. Türk mil
leti, kendi çalışkanlığı ve fedakârlığı ile memleketinin daima iyiliğe götürül
düğünden ve içinde bulunduğu durumlar ne kadar dolaşık olursa olsun, isabetli
tedbirleri bulabilecek bir Millet Meclisine malik olduğundan emin olabilir."
Millî Şefimizin, özünü Türk tabiatından alan bu olgun ve yürekten sözleri,
muhtelif faaliyet sahalarımızdaki bir yıllık faaliyetlere dair rakamlara dayalı daha
aşağıdaki beyanatını okuduktan sonra bize daha açık görünüyor. Rejimimizin
parolası olan (her zaman daha ileri her şeye rağmen daha iyi) prensibi sayesinde
başardığımız bu hamlelerin yarın normal şartlar geri geldiği zaman daha mükem
mellerini, daha verimlilerini yapacağımıza güveniyor, kendimize ve milletimize
karşı beslediğimiz inancın içimizde kaynadığını duyuyoruz.
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Ziraat, iktisat, münakale, nafıa gibi asırlarca müddet geri kaldığımız teknik ve
medeniyet alanlarında şu geçen harp yılı içinde başardıklarımız eski rejimin elli
yılı ile mukayese edilecek olursa bu güvenin ve bu inancın ne kadar kuvvetli bir
temele dayandığını görmemeğe imkân yoktur.
Bugünkü ve yarınki hedeflerimiz arasında millî kültüre verdiğimiz ehem
miyetin yeri yirmi bir yıldanberi ön plânda bulunuyordu. Büyük Şefin aydınlık
direktiflerde bu yer şimdi her zamandan ziyade ön plândadır. İlk öğretim sefer
berliği uğrunda harcanan yorulmak bilmez gayretler daha şimdiden yemiş ver
meğe başlamış bulunuyor. Gelecek yılların ileri duygulu, ileri düşünceli genç
nesillerini sayısı dev adımlarile artan kültür yuvalarına bakarak bugün görmek ar
tık bir hakikat olmuştur.
Bu hakikatlerin kurucusu ve koruyucusu kahraman Türk ordusu, Cumhuriyet
Türkiyesinin bütün bir güvenle dayandığı sonsuz bir kudret kaynağıdır. Orduya
her zaman iftihar edeceğimiz zaferler kazandıran Büyük Şef.
"Cumhuriyet ordularının vatana karşı en yüksek vazifelerini ifa etmelerini
emrettiğiniz zaman onların başarılarından büyük iftihar duyacaksınız."
Derken, bu sözlerde, büyük küçük hepimiz, yürekten duygularımızın en temiz
ifadesini buluyoruz.
Millet kürsüsünden millet adına bir yılın muhasebesini yapan Cumhurreisimizin dış politikaya ait sözlerde, teker teker hepimiz gurur duyuyoruz; çün
kü harp başındanbcri tuttuğu yoldan ayrılmıyan dış politikamız, milletçe inanıl
mış ve benimsenmiş prensiplerin zaferine doğru bizi adım adım yaklaştıran bir
gelişme çizgisinin üzerindedir.
İngiltere ile imzaladığımız ittifak muahedesi, altı yıldanberi dış politikamızın
temel dayanağıdır. Başta Cumhurreisimiz İsmet İnönü olduğu halde, ilgili devlet
adamlarımız, bu büyük hakikat üzerinde altı yıldır her fırsatta uzun uzun durdular.
Son derece değişik safhalar gösteren harp yılları boyunca, ne zaman yeni bir karar
almamız gerekti ise, İngiliz ittifakını daima ön plânda tuttuk, kararlarımızı ve
hareketlerimizi bu çerçeve içinde ayarlamağa çalıştık. İngiliz ittifakına karşı bes
lediğimiz bağlılık duygusunu sık sık ve her fırsatta açığa vurduğumuz için, Türk
politikasının gelişme istikameti hakkında şüphe besliyen bir millet yer yüzünde
yoktu. Nitekim Almanya ile ekonomik ve politik münasebetlerimizin kesilmesi
de kimse için bir sürpriz olmadı. Büyük Millet Meclisince alınan o tarihî karar,
Cumhurreisimizin kısaca ifade ettiği gibi, şümulü ve tesiri itibarile beklenen
neticeleri vermiştir. O karar olmasaydı, Almanyaya bağlı Mihver ortakları, ergeç
belki gene bir çözülme buhranına tutulacaklardı. Fakat çözülüşler şüphesiz bu
kadar çabuk ve bu kadar az sarsıntılı olmıyacaktı. Bizim gevşek davranmamız ve
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işi uzatmamız, Mihver ortağı memleketlerdeki faşist unsurlara kuvvet ve cesaret
verebilir, hattâ iktidar yerini bütün bütün ele geçirmelerine yol da açabilirdi. Müt
tefikimizin isteği üzerine, vakit geçirmeden tam zamanında aldığımız kararla Bal
kan yarımadasının ve Balkanlı milletlerin kurtuluşu yüzde yüz sağlanma yoluna
girmiş bulunuyor.
Küçük, büyük bütün milletlerin hürriyet ve emniyet içinde yaşıyacağı yeni bir
dünya düzenini nasıl bir tahassürle beklediğimizi altı yıllık söz ve hareketlerimiz
ispata yeter. Bu husustaki millî duygularımıza, Cumhurreisi İsmet İnönü, 1939
yılındanberi her büyük nutkunda yorulmak bilmiyen bir ısrarla tercümanlık yap
mıştır. Harbin zaman zaman çok ters, çok karanlık yollara sapan gidişi karşısında
da, Büyük Önder, Türk milletinin yürekten benimsediği bu ideale gür sesile işaret
etmekten bıkmamış, çekinmemiştir. İkinci Cihan Harbinin altıncı yılına raslıyan
son nutkunda Cumhurreisimiz, ayni gür sesle ayni temennileri ileri sürerken, biz
Türkler her zamandan daha kuvvetli bir inançla o ideale bağlı kalmağı kendimize
bir hak biliyor ve İsmet İnönü ile beraber:
" - Milletlerin istiklâlini ve emniyetini koruyan yeni bir düzen kurmak için
büyük devletlerin elbirliğile çalışmağa muvaffak olacağına inanıyoruz. Türkiye,
milletler ailesinde faydalı ve yardımcı bir uzuv olarak, elinde olan her gayreti sarfedecektir."
Diyoruz.
Bu büyük inancın bir gün gerçekleşmesi yolunda üzerimize düşen vazifeleri
hep yaptığımızı ve daima da yapacağımızı iyi niyetli dost devletler yakından bil
mektedirler. Büyük komşumuz Sovyetler Birliğile rejimlerimizin kuruluşu kadar
eski, bir çok tecrübelerden geçmiş bir dostluğumuz vardır. Son harp yılları içinde
tuttuğumuz pürüzsüz ve dürüst politika yolu, bu dostluğu bir kat daha sağlamlaş
tıracak mahiyettedir.
Amerika Birleşik Devletlerile münasebetlerimiz harp içinde daha sıklaşmış
ve birbirimizi daha iyi, daha yakından tanımak imkânlarını hazırlamıştır.
Gelecekte karşılıklı olarak bu imkânlardan istifade edildiği takdirde Türkiye Birleşik Amerika dostluğunun Yakın Şark sulhunu perçinlemek hususunda büyük
bir rol oynıyacağına şüphe edilemez.
İngiltere ile hem dostuz, hem müttefikiz. Altı harp yılı içinde çok güç im
tihanlardan geçen bu dostluğun ve bu ittifakın şimdi her zamandan daha canlı bir
mahiyet aldığını görüyoruz. Yarın dünyaca yeni bir barış düzenine ulaşıldığı
zaman İngiliz - Türk dostluğunun ayni tazeliği muhafaza etmesi yürekten temen
nimizdir.
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Harp yüzünden zarar gören, yıllardır ıstırap içinde yaşıyan bütün milletlere
karşı ne sıcak sempati duyguları beslediğimizi her fırsatta belli etmekten geri kal
mamıştık. Fransanın çektiği felâketler karşısında acı duymamış bir Türk aydını
tasavvur edilebilir mi? Bu büyük Avrupalı milletle beraber komşu Yunanistanın,
dost Yugoslavyanın da tam bir kurtuluş gününe ulaştığını yakından görmek mil
letimiz için gerçek bir saadet olacaktır. Çünkü:
" - Hiç bir millete karşı gizli ve ihtilaflı meselesi olmıyan Türkiye Cum
huriyeti, milletçe maddî ve manevî alanlarda ilerleme gayretile milletler ailesi
içinde dostluk ve iyi geçinme münasebetlerile bir sulh ve istikrar unsuru olarak
yaşamak azmindedir."
Millî rejimimizin sağlam karakterine dair Cumhurreisimizden duyduğumuz
özlü sözler üzerinde ayrıca durulmağa değer bir mâna ehemmiyeti taşıyor.
Yirmi birinci yılını geçen hafta kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, Türk mil
letinin kendi kafasile, kendi yüreğile ve kendi kanı ile yarattığı bir rejimdir. Son
bir asırdanberi memleketimizde göze çarpan bünye krizleri, Osmanlı İmparator
luğu üzerinde zaman zaman tecrübesine girişilen acemice gençleştirme teşebbüs
leri müspet bir netice vermemeğe mahkûmdu. Halk idaresi demek olan modern
bir devlet şekline eskiyi yamamakla varılamıyacağı gibi, ısmarlama ve dışarıdan
getirme hazır modellerle de ulaşılamazdı. Her canlı uzviyet kendi yaşayışını an
cak kendi hayatiyeti ve kendi iç dinamizması ile düzenliyebilir. Ismarlama metot
larla ve taklit yolu ile devlet bünyesinin yenileştirilebileceğini sanmak en yanlış
bir düşüncedir.
Geçen asır boyunca türlü tecrübelere rağmen bir türlü millî ihtiyaçlara göre
ayarlanamıyan Osmanlı rejimini, Türk milleti, nihayet bir silkinişte devirdiği
zaman, özlediği yeni rejimi elde edebilmek için şart olan biricik yolu bulmuştu:
Eski devlet sistemini bir tarafa atmak, her şeyi yeni baştan ve elbirliğile millî bün
yeye uygun olarak kurmak. 23 Nisan 1920'denberi her gün adım adım gelişerek
sayısız zaferlerden ve inkılâplardan geçen millî Türk rejimi, bugünkü sağlam ve
erkekçe duruma yükselmiş bulunuyor. Millî olmak vasfı bu rejimin öz karak
teridir. Çünkü onun temeli Türk kadınının alın teri ve Türk erkeğinin kanile bol
bol sulanmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk gündenberi millî istiklâlimizin mümessili
olduğu gibi, devlet idaresinin canlı murakıbı, vatandaşlık haklarımızın yaratıcısı
ve koruyucusudur.
Bu şartlar altında "idaremiz, bütün mânasile halk idaresidir. Bu idare, demok
rasi prensiplerini Türkiyenin bünyesine ve hususî şartlarına göre tekâmül ettir
mektedir." Cumhurreisimizin açık sözlerinde en güzel ifadesini bulan büyük
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hakikat, bazı taklitçi kafaların bu memlekette zaman zaman ne boş hayallere
kapıldıklarını göstermiş oluyor.
Zaman ve mekân şartlarına göre türlü safhalar geçiren devlet şekilleri, temsil
ettikleri milletin bünyesi ve hususî ihtiyaçları hesaba katılmadığı gün kuru bir is
kelet olarak kalmağa veya ölü doğmağa mahkûmdurlar. Hukuk bilginlerinin ayni
sınıf altında topladıkları devlet şekillerini ele aldığımız takdirde, zaman ve mekân
şartları içinde bunlardan her birinin ayrı karakterler taşıdığını görürüz. Tarihteki
cumhuriyetlerden hiçbiri kendinden öncekinin tam benzeri olmamıştır. Bugün de
Birleşik Amerika Devletlerinin demokratik bünyesile İsviçre konfederasyonunun
yahut meselâ Fransadaki üçüncü cumhuriyetin demokratik bünyesini birbirinin
kopyası saymağa imkân yoktur.
Türk milleti tarafından elbirliğile kurulduğu için tam mânasile bir halk idare
si olan Türkiye Cumhuriyeti de, kendi millî karakterine uygun bir şekilde dünya
milletleri ailesi içinde her gün daha iyiye, her gün daha ileriye doğru emin adım
larla yürümektedir.
" - Türkiye halk idaresinin amelî tedbirlerini bulurken, ilk günden itibaren
taklit bir idareye düşmekten sakındık ve daima sakınacağız."
Diyen Millî Şef, bu itibarla, bütün Türk milletinin yürekten duygularına ter
cüman olmaktadır. Rejimimizin hayata atıldığı gündenberi zaman zaman sinsi bir
şekilde ortaya çıkan bazı sapık ruhlu, sapık kafalı, en ufak bir görme, kavrama ve
yaratma kabiliyetinden uzak kuş beyinli taklitçilere karşı devletçe ve milletçe
gösterilen yerinde reaksiyonlardan sonra, bunlar, ya ödleri kopup susmuşlar,
yahut "tövbe!" deyip bir an önce kendilerini unutturmağa bakmışlardır.
Her ne olursa olsun, millî Türk rejimi, kendine çizdiği lekesiz yolda, büyük
ülksüne doğru şaşmaz adımlarla yürümekte devam edecektir. Çünkü, Türk mil
leti, kendi hizmetinde çalışan evlâtlarını bulup iş başına getirecek derin ve olgun
bir seziş kudretine maliktir.
Devlet Reisinin yıllık Nutku
1. İç Politika
Yazan: Necmeddin

Sadak

3 İkinciteşrin 1944 tarihli "Akşam" İstanbuldan:
Cumhurreisinin her yıl Millet Meclisini açarken Devlet Reisi sıfatile söy
lediği nutuk, hükümetin geçen sene içinde yaptıkları ile gelecek çalışmaları hak
kında Meclisi ve o yoldan millet efkârını aydınlatmak hedefini güder. Bu bakım
dan, Cumhurreisinin ikinciteşrin nutku, Devlet adına hem bir hesap verme, hem
bir programdır. Nutkun temel unsurları da bütün hükümet şubelerinin bir araya
toplanmış iş ve düşünce plânlarıdır.
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Fakat nutkun bütün bu hazırlık malzemesi, her yıl, Devlet Reisinin kendi
görüş ve düşünüşlerinin öz çerçevesi içine girer. Her zaman olduğu gibi bu yıl da,
Cumhurreisinin nutkunda, hükümet icraatını anlatan tafsilât, İsmet İnönü'nün
heyecan veren tok ve kavrayıcı asalet üslûbuna büründüğünü ve normal hükümet
işlerine, günün en ehemmiyetli meseleleri ve memleketin en derin dertlerile ilgili
büyük dâvaların katıldığını görüyoruz. Bu yıl dinlediğimiz nutuk da hem şekil,
hem esas bakımından Devlet Reisinin yüksek şahsiyetinin göze çarpan müstesna
damgasını taşıyor.
Nutku okumak, herkes için hemen anlamağa yeter. Ayrıca tefsire muhtaç hiç
bir noktası yoktur. Devlet Reisi her şeyi olduğu gibi anlatmış, düşüncelerini de
hiç bir şüpheye yer vermiyecek derecede açık söylemiştir. Dildeki bu berraklık
ancak, düşünce ve kararlarda duruluktan, kesinlikten doğabilir.
Bize kalan vazife, Cumhurreisinin bu seneki nutkunda, bilhassa ehemmiyetli
sandığımız bazı noktalar üzerinde dikkati uyanık tutmaktır.
Nutkun ilk kısmı iç politikaya ayrılmıştır. Devlet Reisi, bu kısımda milletlerin
bugünkü ve yarınki emniyetleri ve varlık müdafaaları için büyük ölçüde kaygılara
düştükleri, yiyim ve geçim meselelerinin büyük dert halini aldığı, uzun harp devir
lerinin ayrılmaz, kötü arkadaşı olan salgın hastalıkların ortalığı korkuttuğu beşin
ci harp yılında hükümetin giriştiği veya başladığı işleri uzun uzadıya anlattı.
Bu kısımda öğrendiklerimiz pek çoktur: Ziraat işlerinde atılan büyük adımlar
la daha şimdiden elde edilen neticeler arasında, memleketin en büyük, başarıl
ması güç dâvalarından orman işinin hemen hemen halledildiğini önümüzdeki yıl,
bütün devlet ormanları içinden özel kazancından başka bir şey düşünmiyen
yokedici baltaların tamamile sökülüp atılmış olacağı müjdesini işitiyoruz.
Endüstri ve maden istihsalinde verimin bu yıl arttığını, ticaret hayatımızda
pahalılıkla uğraşmanın başlıca hükümet meselesi olduğunu, dış ticaretimizde fıat
ve maliyet meselesinin gözönünde tutulduğunu, harp sonrası devrinin ekonomik
sarsıntılarını karşılıyacak malî ve iktisadî tedbirlerin alınması gerektiğini Büyük
Şefin ağzından dinliyoruz.
Münakale işlerinde şehir kaldırımları üzerinde yürümekten hava seferlerine
kadar bütün usul ve vasıtalara kendimizi severek uydurmak lüzumunu vatandaş
lara hatırlatan Devlet Reisi, yol inşaatının şimdiye kadar olandan başka bir görüş
le, daha sağlam ve dayanıklı bir teknik ile ele alınması lâzımgeldiğini, mem
leketin başlıca meselelerinden biri olarak ortaya attığını sevinerek görüyoruz.
Elektrik kaynaklarının geniş ölçüde ve bir an önce yayılmasını, salgın has
talıklarla mücadelenin genişletilmesini isteyen Cumhurreisi diğer hükümet
şubelerinde ve bilhassa maarifte ve ilk öğretimde yapılan ve yapılması gereken
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bütün ehemmiyetli işlerde elde edilen başarıları belirterek, fakat eksiklerden hiç
birini unutmayarak nutkunda birer birer sayıp dökmüştür.
Nutkun iç politika bakımından bize öğrettiği bütün dünya için büyük felâket
olan, memleketimizi de çetin yoksunluk ve zorluluklarla karşılaştıran bu harp yıl
larında Cumhuriyet hükümetinin, her şeye rağmen kurucu, yapıcı karakterini
korumuş olmasıdır. Harp yıllarının çeşitli güçlükleri arasında Türkiyede, her
sahada ilerleme durmamış, bir çok işlerde büyük adımlar atılmış, yeni yeni şey
ler yapılmıştır.
Bütün sıkıntılar giderilmiş, her derde çare bulunmuş mudur? Bu suale Cumhurreisi, nutkunun başında şu güzel cevabı veriyor: "Her isabetli tedbirin daha
iyisi daima söylenebilir. Milletler hayatında hiç bir iyiliğin yeter görülmemesi
tabiidir. Ancak, durumun nisbî olan iyileşmesini takdir edebilmek, millî savaş
ların temeli olan kendine güvenme duygusunun beslenmesi için şarttır."
Halinden memnun olmağa varan tevekkül zihniyeti, ilerlemenin bir derece
düşmanıdır. İnsanlar gibi milletler de daima daha iyiyi ararlar. Fakat daha iyiye
varmak gayreti, nasıl bir çalışma ve başarma âmili ise, her olanı kötü görmek
huyu da o derece bozucu ve yıkıcı bir ruh haletidir.
Büyük sıkıntılara katlandığımız doğrudur. Fakat bir memleketin refah ve
saadet derecesini ölçerken mutlak ve ideal durumla gözönüne getirilmez. Kendi
halimizi, içinde bulunduğumuz ahval ve şartlara memleketin ve milletin vasıta
larına imkânlarına göre, başka memleketlerin bugünkü ve kendimizin geçmişteki
hali ile mukayese ederek hüküm verilir. Bu mukayese, hiç şüphe yok ki sevin
diricidir ve Cumhuriyet idaresine şeref vericidir. Devlet Reisinin nutkunda iç
politikamızın dün ve bugün için öğünülecek, yarın için ümit verici bir bilan
çosunu buluyoruz.
Nutkun ikinci kısmı dış siyasete ayrılmıştır. Bu yıl için en ehemmiyetli gör
düğümüz son kısmı da Türkiyede rejim meselesini anlatıyor.
Bunlar üzerinde ayrı ayrı durmağı zevkli bir vazife bildik.
Nutkunda dış siyasetimize ehemmiyetli yer ayıran Cumhurreisi, beş harp yılı
süreğince, türlü çetin tehlikeler atlatarak bugüne varan akıllı ve dürüst bir
siyasetin şerefli neticesini görmüş bir Devlet adamı güveni ve rahatile konuştu.
Türkiyenin dış siyaseti bu harbin başındanberi, herkesin bildiği tek, açık yol
da yürüdü. İngiltere ile ittifakımıza ve vatan topraklarına yapılacak her taarruzu
silâhla karşılamak kararına dayanan bu siyaset, harbin henüz tamamile belirsiz ol
duğu, yahut düşmanların çok kuvvetli ve İngilterenin tek başına bizden uzak kal
dığı karanlık devirlerde sarsılmamış, hazırlıksız taarruz harbine kalkışmak gibi
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tehlikeli ve lüzumsuz maceralardan kaçındığı kadar, her ne pahasına olursa olsun
kendini müdafaa azminden şaşmamıştır.
Alman selini, müttefiklerimizin en zayıf zamanında Balkanlarda durdurmak,
harbi orta şarka bulaştırmamak suretile gerek İngiltereye, gerek Sovyet Rusyaya
yaptığımız yardımlar üzerinde çok konuşuldu. Bugün denebilecek tek şey şudur
ki, Cumhurreisinin nutkunda işaret ettiği gibi en güç imtihanlardan geçen İngiliz
ittifakının, bugün hâlâ ve bilhassa harp zafere yaklaşırken (taze ve canlı mahiyeti
ni muhafaza etmesi) Türkiyenin bu beş yıllık harp içinde oynadığı değerli rolün
İngiltere tarafından iyice anlaşıldığını gösterir. Türkiye dış siyasetinin -türlü tenkidlerden sonra- hak kazandığını gösteren deliller, hiç bir zaman bugünkünden
daha çok takdir edilmiş değildir.
Devlet Reisinin dediği gibi, dış siyasetimiz, ötedenberi çizdiğimiz istikametin
seyrini takibederek bu yıl yeni bir merhaleye varmıştır. Bu merhale, Almanya ile
ekonomik ve diplomatik münasebetlerin kesilmesinden doğan dikkate değer
durumdur. Cumhurrreisi, bu tarihî kararın, beklenen neticeleri verdiğini söylüyor.
Bu neticeler, gerçekten, en alâkasız, Türkiyenin siyasetini en küçümsiyen
gözlerden kaçamıyacak derecede büyüktür.
Mihverden ayrılan, Almanyaya karşı dönen Romanya devlet adamları söy
lediler ki bu hareket ancak Türkiyenin kararı üzerine mümkün olmuştur. Bulgaristandaki değişim ise ancak bunun neticesi olmuştur.
Bu harp içinde, bilhassa harbin bu yılında Türkiyenin dış siyasetini kıymet
lendiren iki âmil vardır: Türkiyenin bu harbin çıkmasında ne suçu, ne tesiri ol
muştur. Bu harp içinde hiç kimsenin tecavüzüne uğramıyan Türkiye yine siyase
tine bağlı kalmıştır ve harbin sonunda kimseden hiç bir şey beklemiyor. Bu şart
lar içinde Türkiye durumunda, başka bir memleket yoktur. Türkiye harp is
tememiş, kimseye tecavüz etmemiş, işgale uğramamış, kimseye eziyet vermemiş,
kurtuluş beklememiş, kimseden bir şey istemiyen fakat müttefiklere bağlı kalarak
fedakârlığa hazır olan tek memlekettir. Bütün dileğimiz, Millî Şefin dediği gibi
(gelecek sulhun insanlığa adaletli, küçük büyük her milletin için emniyetli bir
devir getirmesidir.) Türkiyenin siyaseti bir yandan müttefikler dâvasına yürekten
bağlılık olduğu için, diğer taraftan Türkiye bu harbin sonunda hiç bir kazanç bek
lemediği için dış siyasetimizin hedefi Müttefikler arasında ayrılık değil, temelli
sulh getirecek birlikte ve bu birliğe elden geldiği kadar yardımdır. Bundan
dolayıdır ki hiç bir millete karşı gizli niyeti ve ihtilaflı meselesi olmıyan Türkiye
Cumhuriyetinin milletler ailesi içinde dostluk ve iyi geçinme münasebetlerile bir
sulh ve istikrar unsuru gibi yaşamak azminde olduğunu söyliyen Devlet Reisi
milletlerin istiklâlini ve emniyetini koruyan yeni bir düzen kurmak için büyük
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devletlerin elbirliğile çalışmalarına inanıyor. Türkiyenin faydalı ve yardımcı bir
devlet olarak elindeki her gayreti sarfedeceğini de ilân ediyor.
İngiltere ile ittifakımızı, Amerika ile dostluğumuzu anlatan Cumhurreisi
komşumuz Sovyet Rusyaya karşı harp yıllarında aradaki muahedelerle tesbit edil
miş olan münasebetlerimize dikkatle riayet ettiğimizi söylemiş ve bu münasebet
lerin ileride daha fazla gelişeceği ümidini belirtmiştir. Bu sözlerin, komşu ve dost
memlekette iyi yankılar uyandıracağını umuyoruz. Cumhurreisi Yunanistanın
kurtuluşundan sevinçle bahsederken Millet Meclisi sürekli alkışlarla bu duy
gulara ortaklığını göstermiştir. Balkanlardan bahseden Devlet Reisi, Balkan mil
letleri arasında eski ihtilâfların ortadan kalkması, iyi münasebetler doğması için
Türkiyenin elden geldiği kadar çalışacağını söylemiştir. Bir kısmı düşman iş
galine uğrayan Müttefikler tarafından kurtarılan, bir kısmı da Mihver yanında
savaşmış olan Balkan memleketleri arasında ayrılıklar ve kinler bu harp içinde
daha fazla artmıştır. Sulh, Balkan milletlerini hem perişan, hem birbirine daha
fazla girişmiş bulacaktır. Hiç kimse ile ihtilâfı olmıyan, bütün arzusu sulh ve
sükûnet içinde dostça yaşar bir Balkan zümresi görmekten ibaret olan Türkiye
büyük devletlerle ittifakına ve dostluğuna dayanarak kendi emniyet bölgesinde
hiç şüphesiz yatıştırıcı ve barıştırıcı bir roy oynamağa namzettir.
Balkanlarda sürekli bir sulhun ilk şartı, harp sonu bakımından büyük devletlerin
anlaşmasıdır. Moskova konferansında Balkanlar hakkında tam anlaşmaya varıl
dığını M. Churchill müjdelediği için çok seviniyoruz. Balkanlarda sürekli bir sul
hun ve emniyetin ikinci şartı büyük devletler nüfuzunun Balkanlara girmemesidir.
Ancak bu şartla Balkanlar, herkes için bir emniyet ve sulh bölgesi olabilir.
Cumhurreisi, nutkunda Türkiyenin dış politikasını bir sulh ve istikrar siyaseti
olarak tarif ediyor. Harbin sona yaklaştığı bu devirde sulhu özleyen milletleri
bundan daha çok sevindirecek, Türkiyeye bundan daha fazla ısındıracak bir vesile
olamaz.
Türkiye Devlet Reisi, devletin siyasetile bugün ve tarih karşısında ebediyen
öğünebilir. Millet kendisine minnettardır.
Devlet şeklini, bir kalıp ve milletleri de bu kalıba uymak zorunda, değişmez
malzeme, sanmak ilme karşı en büyük yanlıştır. Bundan dolayı, eski filozofların
ve hukuk bilginlerinin devlet şekillerini sınıflara ayırarak onlara isim takan ve ay
ni isim altındaki rejimleri bir cinsten sayan usulleri cemiyetler içinde olana hiç
uymıyan bir iddiadır.
Atina Demokrasisinin yeni tarihe temel olduğu söylenir. Halbuki eski
Atinadaki Demokraside halk sınıflara ayrılmış, bir kısmına imtiyazlar tanınmıştı.
Aristo, "Politik" inde, kölelik usulünü demokrat cemiyetlerin bir kurulu diye gös
terir. Eflâtunun "Cumhuriyet" i ile bugünküler arasında hiç benzerlik yoktur.
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Yeni devlet rejimlerini ele alacak olursak Demokrasinin yalnız bir adı ol
madığı görülür. Büyük Demokrasiler dediğimiz İngiltere ile Amerikada rejim
lerin adı başka başkadır. Amerikada Cumhurreisi her şeydir. Fakat İsviçrede her
yıl değişen Cumhurreisinin kim olduğunu bilen pek azdır.
Bunlar gösteriyor ki Devlet şekillerini -eski hukuk kitaplarında olduğu gibideğişmez isimler altında, değişmez cinslere ayırmak ne doğrudur, ne mümkündür.
Rejmin dış adı ve iç makanizması ne olursa olsun, insanların hürriyetine ve
milletlerin hâkimiyetine dayanan, bir kişinin veya bir zümrenin üstün iradesile
idare edilmeyen milletler demokratik sayılıyor. İnsanların hür düşünüp hür yaşa
ması, devlet ve kanunları karşısında, hak ve vazifelerde eşitliğe kavuşmaları in
san cemiyetlerinin asırlarca sürmüş uzun, kanlı kavgalar sonucunda fethettiği en
değerli ülke olduğu için bu evrim yolundan ayrılmak yalnız ayrılan cemiyetler
için zararlı değil, başkaları için de tehlikeli oluyor. Geçen çeyrek asır ve devrin
neticesi olan bugünkü harp bu düşüncenin delilidir.
Bundan dolayıdır ki harbetmek zorunda kalan, büyük fedakârlıklar pahasına
harbi kazanmakta olan Demokrasiler, yarınki dünyada bütün milletlerin iç
idarelerinde hürriyet rejimine kavuşmalarını, şimdiden, sulhun ilk şartı ve netice
si olarak ileri sürüyorlar.
Fakat, her milletin dilediği, hükümet ve idare şeklini kabul edebilmesi hür
riyetin temeli olduğuna göre, zorla kabul ettirilecek rejimlerle hürriyet anlamının
nasıl barıştığında şüphe edenler ve her millete demokrasi rejimini kabul ettir
menin, büyük demokrasiler bakımından bir el koyma demek olacağını söyliyenler olabilir.
Gerçekte, bugünden ortaya atılan şart, milletlerin şu veya bu idare şeklini zor
la kabul etmeleri değil, her milletin, harpten sonra kendi rejimini, serbestlik şart
ları içinde kendisi seçebilmesidir. Bundan başka, göze çarpan hakikattir ki her
hangi memlekette demokrasi ve hürriyet propagandası daima yerlidir ve o mem
leketin sadece istiklâlini ister. Her yerde müfrit sağcı, solcu propagandaları ise
mutlaka yabancı kaynaklardan gelir, nüfuz ve el koyma damgasını taşır. Son dev
rin kargaşalık ve harp tarihi içinde hiç istisnası görülmeyen bu hâdise garp
demokrasileri lehine geçecek yeni ve kuvvetli bir delil değerindedir.
Bir kısım yeni çeşit rejimlerin -ihtimal ki bazı milletlerin ruhuna uygun ol
dukları için- harp, tecavüz, istilâ zihniyeti tohumlarını taşıması, yahut milletleri hiç istemedikleri halde- harbe sürüklemek kudretinde olmaları, rejim meselesini,
toprak dâvaları kadar, belki daha ehemmiyetli bir mesele şeklinde, harp varlığının
başına geçirdi. Bundan bahsedenler çoktur. Mesele, günündür.
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Cumhurreisi İsmet İnönü, yıllık nutkunun son kısmını buna ayırdı. Türkiyede
bir rejim meselesi yoktur. Yirmi bir yılını bitirmiş olan Cumhuriyet idaresi içerde
ve dışarda, milletin hayatında ve milletlerarası sahada elde ettiği başarılarla dün
yayı imrendirmektedir. Türkiyede rejim davası o derece yoktur ki eğer bir milletin
idare şekli, cihan tarihi içinde denemeden geçirilmek istenilseydi, ne bu yirmi bir
yıllık uzun ve çetin devre kadar bir imtihan icadedilebilir, ne de bir rejim bu im
tihanda bugünkü başarıyı kazanabilirdi. Türkiyede rejimin en parlak başarısı, dün
yanın birbirine girdiği bu korkunç kasırga ortasında Türk milletinin sulh ve refah
içinde olmasıdır. Unutmamalı ki milletin hiç haberi olmadan koca Osmanlı İm
paratorluğunu felâketli bir harbe sokuveren idare bizden ancak otuz yıl uzaktadır.
Türkiyede ne bu harpten önce, ne bu harp içinde bir rejim dâvası olmadığı
gibi harpten sonra için de böyle bir mesele aklımıza gelmiyor. Bundan dolayıdır
ki Türkiye Cumhuriyetinin iç idaresinde sağlam, demokratik ve millî bir siyaset
takibettiğini nutkunda belirten Cumhurreisi "İkinci Cihan Harbinin başındanberi
türlü değişmelere uğramış mahdut ve kararsız vatandaşlarda uyanan taklit pren
siplere, Türk milleti şiddetle ve muvaffakiyetle karşı koydu diyor ve en açık ve
sert bir dille şu cümleyi katıyor: "Harp sonunda ve sonrasında uyanmak istidadı
gösterecek yeni taklit arzularına da kesin olarak karşı koyacağız."
Türkiyede rejim dâvası ve rejim taklidetmek hevesi nasıl yer bulsun ki Dev
let Reisinin söylediği gibi bu devlet en çetin bir harb bitirerek kurulmuş, milletin
kendi varlığını, hürriyetini, istiklâlini kurtarmak için giriştiği kurtuluş
mücadelesinden doğmuştur. Türk milletinin bol bol döktüğü asîl kanından dam
gasını taşıyan öz malıdır. Eğer günün moda kelimesi "halk" ise, Halk hükümeti
sıfatına en lâyık rejim, bütün bir memleket halkının, hem dışarıdan gelen yaban
cı istilâsına hem içerde saray ve saltanat idaresine karşı ayaklanarak Anadolu
bozkırı ortasında kurduğu bu idaredir. Elverir ki Halk hükümeti tâbiri arkasında,
yabancı renklere boyanmış yeni devrim emelleri gizlenmesin.
Devlet rejimleri, millî vicdandan doğma, milletin bünyesine göre hususiyet
ler taşıyan, bundan dolayı birbirlerine benzemiyen şekillerdir. Bunlar taklit
edilemezler. Rejimlerin taklidi yalnız uymazlıkla, yakışmazlık getirmekle kal
maz, o rejim memleketinin nüfuz ve tahakkümünü birlikte içeriye sokar. Fakat
rejimler, katılaşmış, taş kesilmiş, değişmez kalıplar mıdır?
Devlet rejimi bir tarih ve tekâmül mahsulüdür. Öyle olmasaydı insanlık,
bugünkü idare şekillerine medeniyetin başlangıcında erer, yirmi asırlık
denemelerden geçmez, cemiyetler içinde bütün kurullar, ilâhî otoriteden halk
iradesine kadar boyuna değişmezdi. Tekâmül denilen bu değişme, iyileşme ve ol
gunlaşma herhangi bir safhada duramıyacağı için milletlerin en iyi rejim olarak
yarın kendilerine seçecekleri idare şeklini şimdiden kimse kestiremez.
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Bütün rejimler gibi Türkiyenin idare sistemi de yavaş yavaş gelişecek daha
iyiye, daha ideale doğru tekâmül edecektir. Devlet Reisinin, pek doğru söylediği
gibi: "Türkiyede halk idaresi, kesiksiz bir tekâmül yolunda yürüyerek durmadan
yükselecektir."
Hiç bir millet kendi idare şeklinin, düşünülebilecek en ideal rejim olduğuna
inanmaz. Her olanın daima daha iyisi vardır. Türkiyede halk ve demokrasi
idaresinin de, mükemmele yaklaşmak için, eksikleri yok olamaz. Fakat bu eksik
ler, tam ideale varmak için, gereken tekâmül boyunca tamamlanacaktır.
Türkiyede bir rejim dâvası yoktur. Rejimi kuvvetlendirmek, daima daha ileri
götürmek kaygısı vardır. Bizim için bir değişme, yeni şartlara uyma meselesi
değil, büyük millet ihtilâlinin neticesi olan rejimimizi yağmalama, kökleştirme
meselesi vardır.
İsmet İnönü diyor ki: "İç ve dış politikada her yapılan milletin gözü ve bilgisi
önündedir. Hiç bir hakikat Türkiyede milletten gizlenemez."
Bunu, hâdiselerin tekzibine uğramadan, iddia edebilecek Devlet Şefi bu
zamanda dahi azdır ve bu, Türkiye Cumhuriyetinin şerefinedir.
İlham, feyiz ve ders alınacak Nutuk
Yazan: Abidin

Dav'er

3 İkinciteşrin 1944 tarihli "Cumhuriyet" İstanbuldan:
Aziz Millî Şefimiz İsmet İnönü, Büyük Millet Meclisinin içtima devresini, her
yıl olduğu gibi, bu sene de, tarihî bir mahiyet ve kıymeti haiz nutuklarile açtılar.
En büyüğümüzün, Millet Meclisini açış nutukları, her sene söylenmesi mutad
bir tören söylevi değildir. Bu nutuk, yurtdaki bir yıllık faaliyetlerin bir bilançosu
ve yeni bir yılın çalışma programıdır. Bu nutuk, ayni zamanda, feyizli bir ilham
kaynağı, coşkun bir inan pınarıdır ki derinliklerinden İnönünün dehası ve onun
temsil ettiği büyük Türk milletinin kudret ve iradesi fışkırır.
Büyük Millî Şefin nutkunda, bir kurmay subayın en büyük dikkat ve itina ile
hazırladığı harekât plânının bütün kavrayışile büyük bir serdarın yüksek sevk ve
idare ruhu, mündemiçtir. Bu nutukta, rejimin ana prensipleri, devletin dış poli
tikası; hükümetin iç siyaseti, millî hayatın her sahasındaki çalışmaların ferah veri
ci bir hulâsası, başlıyan faaliyet yılında yapılacak yeni işlerin direktifleri vardır.
Onun gür ve sıcak sesile söylediklerini dinleyince, en karanlık ve sıkıntılı zaman
larda bile, yüreğiniz bir inşirah havasile dolar; ruhunuz bir ümit ve ülkü güneşile
aydınlanır; varlığınız bir azim ve inan rüzgârile dalgalanır.
Bu nutuk, sadece güzel bir siyasî edebiyat örneği değildir. Bütün milleti coş
turan, bütün gönüllere heyecan veren, hepimize "Yürü, çalış, başar ve övün!"
diyen canlı ve ateşli bir yılık emirdir.
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Millî Şefimizin bu nutku, yalnız iyi işleri öven bir fahriye de değildir; tenkide
lâyık kusurlarımıza da işaret etmektedir.
Şu sözler, büyük küçük her Türkün kulağına küpe olmağa değer: "İdaremiz,
bütün mânasiyle halk idaresidir. Bu idare, demokrasi prensiplerini Türkiyenin
bünyesine ve hususî şartlarına göre tekâmül ettirmektedir. Türkiye halk idaresinin
amelî tedbirlerini bulurken ilk günden itibaren, taklit bir idareye düşmekten
sakındık ve daima sakınacağız. İkinci Cihan Harbinin başındanberi türlü değiş
melere uğramış, mahdut ve kararsız vatandaşlarda uyanan taklit prensiplere Türk
milleti şiddetle ve muvaffakiyetle karşı koydu. Harp sonunda ve sonrasında uyan
mak istidadını gösterecek yeni taklid arzularına da kesin olarak karşı koyacağız.
Türkiyede halk idaresi kesiksiz bir tekâmül yolunda yürüyerek durmadan yük
selecektir. Emniyetle söyliyebiliriz ki Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet
hükümeti, özel menfaat kaygılarının daima üstünde kalarak, bütün kudretlerini
milletin menfaat ve faydası yolunda harcamak ehliyetini göstermişlerdir."
En Büyüğümüz, bu güzel sözlerile taklit prensiplerden kaçınmağı, Türk bün
yesine uygun bir Türk Halk idaresinden başka hiç bir yabancı ülküye kapıl
mamağı ve milletin menfaatlerinden başka hiçbir özel fayda peşinde koşmamağı
hepimize emrediyor. Onun bu emrinde, Türkiyenin yarına, yükselmesi, saadeti
mündemiçtir. Taklit rejimin kalp akçeden farkı yoktur. Hususî menfaati milletin
menfaatine üstün tutmak ise, bir ihanetten başka bir şey değildir. Millî vicdan ve
tarih, her ikisini de kabul etmez, nefretle karşılıyarak reddeder.
Aziz Başbuğumuzun en rakid ruhları bile coşkun ve dalgalı bir deniz haline
getirebilecek bir heyecan kudretini haiz olan nutku ile açılan teşriî yılda, Büyük
Millet Meclisine ve hükümete büyük başarılar dilerken her yurtdaşın da ondan il
ham, feyiz ve ders alarak yürümesini temenni ederiz.
Nutka göre malî meselelerimiz
Yazan: Esat

Tekeli

5 İ k i n c i t e ş r i n 1944 t a r i h l i " U l u s " A n k a r a d a n :

İcra kuvvetinin yıllık çalışmalarını Cumhurreisimizin düşünce ve ifade süz
gecinden geçerken yeni bir vuzuh ve kuvvet alarak her yıl Millet Meclisinde an
latan ve Devlet Reisinin memleket meseleleri hakkındaki görüş ve işaretlerini de
izahlarına katan yıllık nutuklar, Devlet işlerinin millet önünde açık bir muhasebe
sidir. Bu nutuklarda geçen yılın bilançosunu, geleceğin de şemasını buluruz. Al
tıncı harp yılına rastlıyan 1 Sonteşrin 1944 nutku, beş yıllık bir buhran devresinin
güçlüklerini elden geldiği kadar yenen faaliyetlere ve harp sonrasının bütün dün
yayı şimdiden kaygılandıran pürüzlü meselelerini dokunduğu için memleketçe
daha geniş bir ilgi ile karşılanacaktır.
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Cumhurreisimizin bütün memleket meselelerini kucaklıyan geniş izahları
arasında maliye işleri de mühim bir yer tutmaktadır. İktisadî meseleler arasında
yer alan fiyat konusu, para ile ilgili olduğu için bu da malî mevzular arasında
sayılabilir. Yalnız fiyat ve para meselesi teknik izahlara ihtiyaç gösterdiği için
bunu başka bir yazıya bırakarak bugün doğrudan doğruya maliyeyi alâkalandıran
kısımlar üzerinde durmak istiyoruz. Nutukta, 1944'de Devlet gelirleriyle masraf
larının tek bütçede toplanması takdire değer bir iş olarak kaydedilmiştir. Gerçek
ten, bu yıla kadar bütçe dışında bırakılan ve fevkalâde denilen gelir ve masrafların
1944'te bütçe içine alınması, Devlet masraf ve gelirlerinin tek bütçede toplu
şekilde görünmesinden beklenen idarî ve teşriî faydaların elde edilmesine hizmet
etmiştir. Fakat daha ziyade mühim olan nokta, bu yıl büyük kısmı böyle tek büt
çede toplanan masrafların yüzde doksan beşinin vergilerle ve yüzde beşinin de iç
istikrazlarla karşılanmasıdır. 1944 bütçesi henüz tatbik devresinde bulunduğu için
bütçenin hazırlanması sırasında yapılan tahminlerin malî yıl sonunda gerçekleş
me nisbeti ne olacağı kestirilemezse de köylümüzün katlanmakta olduğu yeni
fedakârlıkların verimli olması beklenebilir.
Millî varlığın desteği olan vergi fedakârlığı ve Devlet idaresinin manivelası
olan hazine kudreti hakkındaki izahların, halkımızın uyanık şuurunda müsbet in
tibalar bırakacağı şüphesizdir.
Maliyemizde "vukuflu ve geniş ıslâhat için hükümetçe bütün gayretlerin sarfedileceği" yolundaki işaret, şümullü olmakla beraber en ziyade vergi ile ilgili
görünüyor. Vergi yükünün yurtdaşlar arasında adaletle tevzii, maliye idarelerinin
en nazik işidir. Çünkü mükellefin kudretini tartmak güç bir şeydir. Bununla
beraber Ulus'un 26 Birinciteşrin 1944 tarihli nüshasındaki yazımızda izah et
tiğimiz gibi alınacak tedbirler de yok değildir. Hükümetçe Meclise gönderilen yeni
kazanç vergisi kanun projesinin, bu bakımdan gözden geçirilmesi yerinde olacak
tır. Gene vergi bahsinde temini gereken bir nokta da vergi usullerine, vatandaşa
güçlük çıkarmak zihniyetinden kendini kurtaramıyan bazı vazifelerin takdirine ve
indî muamelelerine yer vermiyecek, mükellefi üzmiyecek, bezdirmiyecek basit
şekiller verilmesidir. Usulleri sadeleştirirken vazifeliler de vazife gayretini, yurtdaş sevgisini, onun işini kolaylaştırmaktan haz alma duygusunu kuvvetlendirmeğe
de çalışırsak maksada daha emniyetli bir yoldan ulaşmağa imkân buluruz.
Gerek vergi işinde, gerek öteki malî mevzularda yapılacak ıslahların ehimmiyet sırasına göre programlaştırılması, Millî Şefin işaretlerini gerçekleştirme
yolunda ilk adımı teşkil edecektir.
>y
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REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ'NÜN
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN VII. İNTİHAP DEVRESİNİN
ÜÇÜNCÜ YILINI AÇIŞ KONUŞMASININ BASINDAKİ YANKILARI

08

^Siyasî edebiyatımızda şaheser nutuk
Yazan: Asım

Us

2 Kasım 1945 tarihli "Vakit" İstanbuldan
Ankara, 1 (Başmuharririmizden, telefonla) - Yedinci Büyük Millet Meclisi
sayın Cumhurbaşkanımız ve Millî Şefimiz İsmet İnönünün Türk milletinin siyasî
edebiyatında şaheser olarak yer edecek çok güzel bir açış nutku ile üçüncü top
lantısına başladı. 1 Kasım nutku ile Büyük Meclisin ilk faaliyetleri her sene dev
letin milletlerarasındaki durumunu ve millî siyatimizin umumi istikametini gös
termek bakımından bir barometre hizmetini görür. Memleketin içinde ve dışında
bütün gözler Ankarada Büyük Millet Meclisindeki hareketlere, bütün kulaklar
meclisin kürsüsünden akseden seslere çevrilir.
İkinci dünya harbi Avrupada ve Asyada sona erdi. Fakat yeni dünya kurulu
nun nasıl kurulacağı henüz anlaşılamadı. Batıda vc doğuda Hitlercilerin istilâ
sürülerini kahreden müttefik orduları karşı karşıya gelmiş, bekliyor. Gerçekten
birleşmiş milletler ana yasasına göre milletlerarasında sürekli bir barış kurulacak
mı? Yoksa milletlerin mukadderatı dalmış olduğu engin karanlıklar içinde daha
uzun zaman kalacak mı? Yahut birçok kimselerin haklı olarak korktukları üçün
cü bir dünya harbi yeniden kopacak mı? Bu türlü endişeler içinde aziz Cumhur
başkanımızın senelik nutkundan ziyade merakı tahrik edecek şey ne olabilirdi? İs
met İnönü gerek hükümet başkanı, gerek devlet başkanı olarak şimdiye kadar bir
çok güzel nutuklar söylemiştir. Bunlar, arasında millî tarihimize mal olanları var
dır. Fakat bu defaki nutku millî tarih bakımından olduğu kadar milletlerarası
siyaset âleminde silinmez izler bırakacaktır. Zira cumhuriyet Türkiyesinin ikinci
dünya harbi içinde aldığı ve bugüne kadar muhafaza ettiği durumu bu nutuk kadar
canlı şekilde tasvir eden bir vesika olamaz. Bu sözler gözlerimiz önüne sadece
mantıktan ve haktan kuvvet alan ilâhî bir zekâ projektörü tutuyor. Bizi cum
huriyetin kuruluşundan bugüne kadar binbir türlü hâdise yığınları arasından
geçiriyor. Bilhassa 1939 senesinde patlayan harpten soma memleket vc milletin
nasıl korkunç tehlikeler arasından ve ne gibi tedbirler ile kurtularak bugünün em
niyet sahasına getirilmiş olduğunu gösteriyor. Devlet gemisinin daha barış
limanına varmak için geçirilecek tehlike bölgeleri bulunduğuna işaret etmekle
beraber irtikbal için yeni yeni hizmetler vadediyor.
108
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Bugüne kadar cumhuriyet hükümetinin elde etmiş olduğu başarılara bir
tesadüf veya mucize diyenler bulunabilir. Fakat İsmet İnönünün Millet Meclisi
kürsüsünden milletvekillerine hitabeden sözlerini dinleyenler ve anlayanlar kabul
ederler ki orada ne tesadüf, ne de mucize denilecek birşey yoktur. Bu başarılar ken
di varlığını millet hizmetine vakfetmiş olan yüksek bir dehanın rehberliği altında
çalışan cumhuriyet idarecilerinin sabır, metanet ve kiyasetile yarattıkları bir eser
dir. İşin içinde tesadüf denilen şeyler hep hesap, hep tedbirdir. Bu hesap ve tedbir
lerin kıymetini takdir edenler Türk milletinin istikbalinden de emin olabilirler.
Türkiyenin harp içinde takip ettiği hareketleri yabancı memleketlerde zaman
zaman tenkit edenler oldu, hâlâ da oluyor. Bu gibi tenkitlere şimdiye kadar Türk
yazarları dillerinin döndüğü kadar cevap veriyordu. Bu tedbirler bu defa en
salâhiyet ile en susturucu cevabı Millî Şefimizin ağzından aldılar. Bu cevap kar
şısında susmak istemiyen ancak safsata ve hezeyandır.
Memleket içindeki tenkitçilere gelince bunlar yalnız susturucu değil, hattâ
kahredici cevabı almışlardır. İktidarda olan Cumhuriyet Halk Partisi hükümetini
sadece bir diktatörlük rejiminin himayesi altında yerinde durabilecek bir heyet
gibi gösterenler hemen her gün dillerinden düşmeyen kanunî kayıtların kalktığını
ve genel seçimlerde bir derecelik sistem takibine bağlandığını göreceklerdir.
Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti hakikî bir halk hükümetidir ve bunun böy
le olduğu diktatörlük vasıtası gibi gösterilen kanunî kaygılar kalktıktan soma da
görecektir.
Millî Şefi dinlerken
Yazan: Nadir

Nadi

2 K a s ı m 1945 t a r i h l i " C u m h u r i y e t " İ s t a n b u l d a n

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni çalışma yılını açan Cumhurbaşkanı İs
met İnönü dün çok mühim bir nutuk söyledi. Yalnız memleket için değil, dış dün
ya efkârında da derin akisler uyandıracak olan bu nutuk, etrafımızı çevreleyen poli
tika şartlarının bugünkü durumu itibariyle, büyük bir değer taşımaktadır. Millî
Şefin dünkü sözleri; Cumhuriyet tarihinde her zaman için şerefli bir yer tutacaktır.
Son altı yıl boyunca dünya politikasında Türkiyenin oynadığı rol nedir? Harp
talihinin iniş ve çıkış dalgaları ortasında bu hususta o kadar değişik iddialar or
taya atılmış ki, duyduğuna göre hüküm vermek zorunda bulunan bir insanın ken
di başına bir karara varması adeta imkânsız bir hale gelmiştir. 1939 yılında İngil
tere ve Fransa hükûmetlerile ayrı ayrı birer ittifak muahedesi imzaladığımız
zaman dışarıda bizi alkışlıyanlar olduğu gibi bize kızanlar, surat edenler de vardı.
Yaptığı anlaşmalarda şu veya bu devletin hoşuna gitmek düşüncesine yer ayır1036
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mıyanı her kararında millî politikasının temel prensiplerinden ilham alan Türkiye
Cumhuriyeti alkışlara da, söylentilere de lüzumundan fazla bir ehemmiyet ver
memişti. Harbin kendine mahsus gelişme seyri içinde türlü devletler ne beklen
medik sürprizlerle karşılaştılar? Ne umulmadık politika zikzaklarına saptılar?
Bunları yıldan yıla aydan aya bütün dünya efkârı bazan ibretle, bazan da hayret
le gördü. Kötü ve felâketli günlerin dostluk değerini yüksek tuttuğu anlarda, bize
karşı vaktile surat asanlardan bir kısmının nasıl duygu değiştirdiklerini de unutan
lar belki edindikleri iyi duygulara bağlı kalmalarını gönül isterdi. Fakat yazık ki
öyle olmadı. Her şey yoluna girip de Müttefik zaferi ufukta belirdiği zaman, bazı
çevreler yeni baştan Türkiyeyi beğenmez oldular. Harp hazırlıkları devrinde, yer
olmuştur. Tehlike havası bütün bütün oradan kalkınca bunların sonradan yer
yüzünün ilk devleti olarak hürriyet cephesine katılmamızı doğru bulmazken, ken
dileri tecavüze uğrayınca bize kucak açanlar felâket bulutları dağıldıkça gene bizi
tenkide başladılar. Her vasıtaya başvurarak yaptıkları propagandalarla harp yılları
içindeki politikamızı betelemek hedefini güttüler.
Millî Şef İsmet İnönü'nün gerçek hâdiselere ve vesikalara dayanarak veciz ve
toplu bir şekilde açığa vurduğu hakikatler son altı yılın tarihini iyi bilmeyenleri
veya unutanları iyiden iyiye aydınlatacak bir kudrettedir. Haklarından emin olan
milletler, her şeyden önce kendilerine güvenirler ve sözlerde hareketlerinde doğ
ru olurlar. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, dünkü nutkunda, hakkına ve kendine çok
inanan bir milletin gerçek temsilcisi olarak konuştu. Millî menfaatlerini adaletli
bir dünya barışında gören Türkiye Cumhuriyeti, ilk gündenberi bu gayeyi güden
hürriyetçi milletlerle beraber olmuş, müşterek hedefe bir an önce varılması için
gücünün yettiği hiçbir gayreti esirgememiştir. Bizi zaman zaman alkışlayıp
zaman zaman tenkide kalkanlara karşı ayrıca söyliyecek bir sözümüz yoktur.
Karar ve hareketlerimizi başkalarının gündelik arzularına göre ayarlamayı ak
lımızdan geçiremiyeceğimiz için bunların, hem kendileri, hem de dünya barışı
hesabına, doğruyu eğriden ayırabilmelerini ancak temenni ederiz. Hak bildiğimiz
yolda bugüne kadar nasıl şaşmadan yürüdükse bundan sonra da ayni metin adım
larla yürümekten vazgeçmiyeceğiz.
Cumhur Reisimizin iç politika bünyemize dair M. M. Meclisi önünde söy
lediği sözler, aylardanberi gazete sahifelerinde bitmez tükenmez bir şekilde tar
tışması yapılan demokrasi bahislerini aydınlatmaya yarayacak fikirlerle doludur.
Türkiye Cumhuriyeti, en müşkül dünya şartları ortasında Türk milletinin yaşama
iradesinden doğmuş, tam mânasiyle halkçı ve Türkçü bir rejimdir. İlk on dokuz
yılını tarihte eşi görülmemiş derecede yorucu ve cesaretli devrim hamleleriyle
geçiren bu rejim, son altı yılını bir dünya kasırgasının ortasında yaşamıştı. Kendi
öz şartlarımıza uygun bir demokrasi idaresini yurdumuzda gerçekleştirmek ilk
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gündenberi bizim amacımızdır. Orta çağdan artakalan sosyal tortuları üzerimiz
den atmak, yirminci yüzyıl medeniyetinin ileri cemiyetleri arasında bütün gayret
ler hep millî demokrasimizi adım adım kuvvetlendirmeğe yarayan samimî ham
lelerdi. Bunları kendi oluş tempoları içinde bugünkü neticeleriyle birlikte görmek
mümkündür. Bir aralık söz ve yazı hürriyetini kısan bazı kanunlar çıkarmak
gerekti ise, bu, her şeyden önce Türk inkılâbının özünü korumak, yani Türk
demokrasisine karşı girişilen suikastlere engel olmak maksadiyle yapılmıştır.
Fakat bir otoritenin zoru ile olmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk günü
olduğu gibi bugün de Türk halkının gerçek temsilcisi olarak millî mukad
deratımızın yürütücülük vazifesini görmüştür. En büyük eksiğimiz Halk Partisine
karşı bir muhalefet partisi bulunmamasıdır. Bu uğurda şimdiye kadar girişilen
teşebbüslerin başarı vermemesine Millî Şef teessüf ediyor. Bununla beraber, için
de bulunduğumuz dünya şartları ne olursa olsun, gerçek halk idaresini yurtta
geliştirmek uğruna bundan sonra daha büyük bir gayretle çalışmaktan bıkmamalıyız. Milletten alınan ilham sayesinde yaptığımız inkılâpların korunmasını
da doğrudan doğruya halka bıraktığımız gün şüphesiz en büyük inkılâp hamlesini
başarmış olacağız.
Millî Şefin beklenen Nutku
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

2 K a s ı m 1945 tarihli " T a n ı n " İ s t a n b u l d a n

Bu, hakikaten beklenen bir nutuk oldu ve beklendiği kadar da mühim ve
şümullü oldu. İsmet İnönü sarih ve samimî sözleriyle haricî ve dahilî bütün mese
leleri milletin gözü önüne döktü. Bu sözler Türk inkılâbında yeni ve mesut bir
devrin başlaması tarihini ilân ediyor. Bir asırdan belki ziyade bir zamandanberi
kendi kendini ariyan, hakkını, hürriyetini ve istiklâlini bulmağa ve mukadderatını
tayin salâhiyetini kendi eline almağa uğraşan Türk milleti, nihayet, gayesine,
emellerinin son merhalesine erişmenin eşiğine gelmiştir.
Milletin bu mücadelesi tarihimizin gürültülü ve çağıltılı akışı içinde,
sebeplerle sektelere uğrıyarak, muhtelif safhalar geçirdi. Fakat bundan 22
evvel tesisine muvaffak olduğumuz Cumhuriyet rejimi artık nihaî zafere
hazırlamıştı. Bugün işte bu zafere kavuşmak için son hamlenin başlıyacağını
lî Şef memlekete müjdelemiştir.

türlü
sene
yolu
Mil

İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı sıfatiyle ilk siyasî hareketleri millî
hâkimiyet rejimi üzerine inkılâp atılışlarının yüklemek zorunda kalmış olduğu
kayıtları hafifletmek azminin birer işaret ve delili olarak kendilerini göstermişler
dir. İkinci Cihan Harbi dahilî politika ve rejim İslâhatını bizzarure durdurdu. Bu
1038
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harp karşısında Türk politikasının tesbit ve idaresi hususunda gösterilen maharet,
elde edilen muvaffakiyet, Türk vatanı için temin olunan emniyet ve selâmet artık
millî hâkimiyet rejiminin geliştirilmesi vazifesini büyük bir şevk ve iman ile ele
almayı bizler için imkân sahasına sokmuştur.
Millî Şefin nutkuda, gayeye erişmek için yapılması lâzım işlerden bahsettiği
sırada, en göze çarpan hususiyet iyimser uzun bir müşahade ve tecrübenin verdiği
derin görüşle, yolumuz üstünde tesadüf edeceğimiz bütün zorluklara işaret etmiş
tir. Fakat inkılâp hamlesini millî hâkimiyet rejimini bütün kuvvet ve samimiyeti
ile kurup işletmeğe muvaffak olmaktan bizleri menedemiyecektir. Zorlukların
hepsi mağlûp edilecek ve Türk milleti kendi siyasî terbiyesinin ve liyakatinin
temin ettiği seviyeye yükselecektir.
Millî Şefin nutkunda göze çarpan en mühim nokta bütün bu işlerde cebir ve
şiddete değil, milletin hissi selimine güvenmekte olmasıdır. Filhakika, modern
hükümetlerde millî hâkimiyet denilen rejim pek çapraşık, nazik bir mekanizmadır
ki acemi ve tecrübesiz ellerde bir memleket için çok kargaşalık hattâ anarşi kay
nağı olabilir. Fakat bu ihtimal, Türk Cumhuriyetinde İslâhat teşebbüslerini tered
düde uğratmak, gevşetmek ve akim bıraktırmak için bir sebep teşkil edemiyecektir. Çünkü Türk efkârı umumiyesi en zor ve buhranlı zamanlarda gösterdiği şuur
lu, vakarlı ve vatansever tepkilerle siyasî rüştünü ispat etmiş bulunuyor.
İslâhat yolunda atılacak adımların tek bir şahsiyetin bir heves ve hayali eseri
olduğu zannını verecek, istical ve telâştan uzak bir tarzda, teemmül ve tetkike
müstenit kanunları hazırlamak suretiyle, 1947 umumî intihabatına kadar ikmal
edileceği hakkındaki beyanat teşebbüsteki ciddiyetin ve neticede muvaffakiyetin
en kuvvetli garantilerinden birini teşkil etmektedir.
Millî Şefin nutkunda iç politikaya taallûk eden parça rejim bakımından ne
kadar ferah verici ise dış politikaya temas eden kısım da ayni ciddiyet, metanet ve
samimiyetten ruh alarak Türkiye'nin harp esnasında takip ettiği politikayı cihan ef
kârı umumiyesi nazarında izah ediyor. Harp içinde başlan sıkışık bir halde bulunan
bazı alâkalıların Türkiye hakkında gösterdikleri memnuniyet harp talihi değişince,
Türkiye aleyhindeki eski düşmanlık hırslarının tesiri ile, bir şikâyet ve itham şek
lini aldığını biliyoruz. İsmet İnönü, hükümetler arasında kalması zarurî olan siyasî
sırları ifşa etmeden, verdiği izahat ile bu kötü niyetli ağızları tıkamıştır.
Bugünkü buhranlı duruma yakından temas ve onu teşrih etmemiş gibi görü
nen nutuk Türkiye'nin kendisinden hak, menfaat ve toprak istenemiyecek bir
memleket olduğunu hiç tereddütsüz ve pervasız beyan emek ve hakkımızı
müdafaada şerefli insanlar sıfatiyle mücadele edeceğimizi ve icabederse şerefli
insanlar gibi ölmesini bileceğimizi anlatmak söylenebilecek şeylerin kâffesini en
canlı ve en belâgatli bir tarzda anlatmış demektir.
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İsmet İnönü'nün nutku, iç ve dış politikada muhakkak ki bütün Türk mil
letinin derin alâka, teşekkür ve müzahereti ile karşılanacaktır. Çünkü bu nutuk
bize beklediğimizi vermektedir.
Alını açık, vicdanı temiz Türkiye
Yazan: Necmettin

Sadak.

3 Kasım 1945 tarihli "Akşam" İstanbuldan
Üzerinde ısrarla durulan harb suçları arasında, Almanya'nın tecavüzünü müm
kün kılmak suretiyle Avrupanın viraneye dönmesine sebep olmak varsa 1939'da
Hitler'i saldırışa teşvik eden harp suçlusu devlet, her halde Türkiye değildir. Çün
kü Türkiye, o tarihte, Almanya ile savaşa giren İngiltere ve Fransanın müttefiki idi.
Hattâ başkaları muzaffer Almanya ile acele ganimet paylaşırken, yalnız başına kal
mış İngiltere ile beraber olduğunu söyleyen tek devlet Türkiyedir.
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü "henüz söylenmiyecek sırlara dokunmamağa
çalışarak" Türkiyenin ikinci dünya harbinde Birleşmiş Milletler dâvasına hizmet
lerini belirtti ve hükmünü, hâdiselerin çözülüp kırılmaz mantık zincirine bağladı.
Devlet Başkanı, zaferle neticelenmiş bir harbin Türkiye bakımından bu geç
miş hesabını vermeğe neden lüzum gördü?
Türk milleti, Müttefiklerin bu zaferine ettiği hizmetleri hatırlatarak mükâfat
dağıtımı gününde harcadıklarının karşılığını mı istiyor. Cumhurbaşkanı böyle bir
iddiayı reddetti ve dedi ki: "Karanlık günlerde beraberdik. Zafer günlerinde
ganimetten hisse almak dâvamız yoktur ki fırsattan istifadeyi düşünelim. Eskiden
kaybettiklerimizden ve yeni ihtimallerden hiçbir şey istemeksizin elimizden gel
diği kadar faydalı olmağa çalıştık."
Türkiyenin harpteki hizmetlerini açık hesabını veren, "adalet hissi olan her in
sana ve her cemiyete karşı Türkiyenin alnı açık ve temiz vicdanla bakacak
durumda" olduğunu söyleyen Devlet Başkanı, bir şey istemek için değil, Türkiye
hakkında türlü emeller besleyenlerin bu geçmiş yakın hâdiseleri Türkiye aleyhine
propaganda silâhı gibi kullanmalarını önlemek istemiş, bilerek bilmiyerek ileri
sürülen haksız tenkitleri sıfıra indirmiştir.
Türkiyenin harp dışı durumunu, Almanya ile dostluk andlaşması imzalamış
olmasını, işler iyiye doğru gittikten sonra tenkit vesilesi yapanlara karşı İsmet
İnönü şu iki susturucu cevabı veriyor: 1.- Biz Almanya ile andlasma im
zaladığımız zaman Almanlarla Sovyetler arasında harp çıkmamıştı ve Sovyet
Rusya çok daha önceden Almanya ile bağlanmıştı. 2.- Biz Almanya ile andlaşmayı imzaladıktan sonra dahi Sovyet Rusya, İngiltere, Amerika hükümetleri bu
siyasetimizin zarurî olduğunu söyliyerek Türkiyeyi resmen takdir etmişlerdir.
1040
TBMM KUTUPHANESI

Cumhurbaşkanı diyor ki: "Tenkitler, kara günler geçtikten sonra sunî olarak
meydana çıkarılmıştır."
Niçin?
Son zamanların bazı olaylarını hatırlamak, uzun ve ince araştırmalara giriş
meden, her vatandaşın bu sualin cevabını kendi kendine hemen bulmasına yeter
sanırız.
Türkiyenin, müttefikler dâvasına, kara günlerde en değerli hizmetleriyle
beraber, harp dışında kalmış olması memleketi ve milleti büyük felâketlerden
kurtardı. Harbe girmiş, istilâya uğramış memleketlerin bugünkü manzarasına
baktığımız zaman yalnız harabeleri ve sefaletleri değil, düşman işgalinden kur
tarılan bu milletlerin, bu kurtuluştan çektikleri harpten beter maddî manevî
cezaları görerek siyasetimizin isabetini bir kere daha anlıyor, bin kere şük
rediyoruz.
Türkiyenin harpteki hizmetleri unutulmuş değildir. Türkiyenin suçu, Müt
tefiklere yardım etmek için harbe girmemiş olması değil, harbe girip harbe girmiş
olanlara bugün benzemesidir. Bizi düşman istilâsından "kurtarmak" için o zaman
yardıma gelmek fırsatını kaçıranlar, şimdi bu fırsatı harbe girmediğimiz bahanesile elde etmeğe çalışıyorlar. Bunun içindir ki Cumhurbaşkanı: "Her hangi bahane
ile toprağı ve hakları üzerinde Türkiyeden bir şey istemek en ufak bir insaf ile
izah edilemez" dedi.
Bu muhasebeyi bir defa, dünya efkârı karşısında açıkça yapmış olmanın fay
dası hiç şüphesiz çok büyüktür. Eğer imkân olabilse, bu hakikatleri milletlere
duyurmanın değeri daha fazla olurdu. Fakat, İsmet İnönü, Sovyet, İngiliz,
Amerikan âleminin geniş ummanında ses duyurmak hayaline kapılmıyor. Tür
kiyenin meseleleri doğrudan doğruya, bu milletlerin başında bulunanların adalet
duygularına ve mesuliyetlerine kalmıştır. Bu adalet hissi dünyaya hâkim olacak
mı? Türkiye Birleşmiş Milletler anayasasına ve bu prensipleri güven altına alan
Amerikaya inanıyor. Fakat, topraklarımızdan ve haklarımızdan hiç kimseye
verilecek borcumuz olmadığı için, şerefle yaşamağı bilen Türkler, eğer gerekirse
şerefle ölmeği de bilecektir.
Cumhurbaşkanı her şeyi açık söylemiştir. Nutkunun cümlelerini kesen alkış
lar, Millet Meclisinin kendisiyle birlik olduğuna alâmetti. Hiç şüphe edilemez ki
Türk milleti, baştanbaşa Millî Şefle beraberdir.
4 Kasım 1945 tarihli "Haber" İstanbuldan
Cumhurbaşkanı bu yıl nutkunda iç politikaya geniş yer verdi. Bunu bütün mil
let efkârı sabırsızlıkla bekliyordu. Kayıtsız şartsız basın hürriyeti, memleket rejimi
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etrafında tartışmalara yol açmıştı. Cumhuriyet idaresinin tatbikat şekillerinde ek
sikler, hattâ uygunsuzluklar olduğunu ileri sürenler, dünya gidişi ortasında Tür
kiye'nin demokraside geri kaldığını iddia edenler oldu. "Günün pahalılığı ve dert
leri üzerinde süren şikâyetler, doğrudan doğruya devletin temel idaresi üzerinde bir
mesele şekline girdi." Gene Cumhurbaşkanının dediği gibi "gazetelerimizde en
nazik dış meseleler ve memleketin karşılaştığı ağır ihtimaller önünde, milletin
maneviyatını zayıflatacak, devletin varlığının kanunî temeli olan Büyük Millet
Meclisi üzerinde bile saygılı denilemiyecek surette dil uzatıldı."
Türkiyede hürriyet ve demokrasi alanında bir gelişme, bir ilerleme lüzumunu
ileri sürenlere karşı, bir rejimin baştan partisini ve hükümetini tenkit ederken bu
partinin şerefle dolu tarihini, Cumhuriyet idaresinin bugünkü şeklinde yirmi yıl
da başardığı büyük eserleri inkâr yoluna sapanlar görüldü. "Diktatörlükten,
vesayet idaresinden kurtulmak" isteyenler çıktı.
Cumhurbaşkanı Millî Lider sıfatiyle bütün bu hücumlara cevap vererek, tutul
ması lâzım gelen yolu Millet Meclisine ve onun vasıtasiyle millet efkârına açık
ça anlatmıştır.
1923'te kurulan Cumhuriyet, Osmanlı İmparatorluğunun, Orta Çağ Kurumu
yerine modern ve medenî bir devletin temellerini atmıştır. Devrimci ve halkçı
olan bu devlet, ilk devirlerde büyük inkılâplar yaptı. Şeriat kanunları yerine lâik
devlet esaslarını, arap harfleri yerine lâtin alfabesini, fes yerine şapkayı kabul
ederken, cemiyetin bünyesini derinden derine değiştiren bütün ihtilâllerde olduğu
gibi, İmparatorluğu ve Hilâfeti yıkan, vatanı kurtaran istiklâl savaşından doğma
millet iradesiyle iş başına geçmiş olanların otoritesine dayandı. Millî Şefin
dediği gibi, bütün bunları yaparken halk çoğunluğunun açık ve uzun tartış
malarına başvurmak gerektiğini hangi akıl ve insaf ileri sürülebilir? Bunun için
dir ki "Türkiye'de demokrasi usullerinin geçmişe ait hesapları yapılırken bütün
büyük devrimlerin 1923'den 1939 yılına kadar meydana geldiği ve altı yıldanberi
de bir cihan harbi içinde bulunduğumuz unutulmamalıdır."
Bugün memlekette yapılması beklenen hareket, kötülüğü veya kısırlığı sabit
olmuş bir idare şeklini bırakarak yeni bir rejime kavuşmak değil, verimi ve fay
daları yirmi yıllık eşsiz eserleriyle denenmiş halkçı Cumhuriyet idaresini daha
ileri demokrasi usullerine götürmektir. Bir değişme değil, bir gelişme bekliyoruz.
Bu değişme, memleketin ihtiyaçlarına, milletin bünyesine uygun şekilde,
zoraki olmıyan tabiî yollardan gerçekleşecektir. Cumhurbaşkanının pek güzel
söylediği "İç idaremizin hiç bir safhasını içerde gürültüden korkarak, dışarıya
gösteriş ve kendimizi beğendirme gayretine düşerek düzene koymıyacağız."
Demokrasi usullerini daha ileri götürmek için neler yapılmalıdır?
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Cumhurbaşkanı, bu bakımdan Meclise değerli irşatlarda bulunmuştur.
"Demokrasinin her millet için müşterek prensipleri olduğu gibi, her milletin
karakterine ve kültürüne göre birçok özellikleri de vardır. Türk milleti kendi bün
yesine ve karakterine göre demokrasinin kendisi için özelliklerini bulmağa mec
burdur."
İlk ve büyük eksiğimiz, C. Halk Partisi karşısında başka partiler bulun
mamasıdır. Bu yolda yapılan eski tecrübelerin muvaffak olmamasını "bir talihsiz
lik" sayan Cumhurbaşkanı bir karşı partinin kendiliğinden, Meclis içinde veya
Meclis dışında doğmasını lüzumlu buluyor, fakat parti içinde hizip şeklinde ay
rılıklar çıkmasını faydasız, hattâ zararlı görüyor.
Söz ve yazı hürriyetinin, her demokrat idarenin söz götürmez ortak temeli ol
duğunu açıkça belirten İsmet İnönü, bilhassa bu hürriyetin ölçüsü üzerinde ısrar
la durmuş, hürriyet ve demokrasi ile tecavüz ve anarşi arasındaki sınırın, en iyi
şekilde ancak tatbikat ile ve "hürriyet ölçüsünün başlıca müvazenecisi olan halk
efkârının" vazife hissi ve cemiyet duygusu ile ayarlanacağını söylüyor.
Cumhurbaşkanı, başka partilerin kurulması, yazı hürriyetinin güven altına
alınması için gereken kanunî değişikliklerin yapılmasını, bütün bu değişmelerde
memleketin güvenliğine, bünyesine ve ihtiyacına göre doğru ölçüler aranmasını
ve bulunmasını Meclisten istiyor.
İsmet İnönü'nün iç politika hakkındaki sözleri, iki defa kurtardığı vatanın tek
rar anarşiye dönmesi kaygısından başka bir endişe taşımayan, tam demokrat bir
zihniyetin ifadesidir. "Geçirdiğimiz devrin geçirilmesi zarurî idi" diyen İsmet
İnönü, yirmi yılda mamureye dönmüş Türk vatanında, bütün medenî insan hak
larına malik, söz hürriyetine sahip, fakat "açık konuşmalara, tek veya toplu olarak
alışmış", söz hürriyeti ve demokrasi ile tecavüz ve anarşi arasındaki hududu bul
muş modern bir millet görmek hasreti içindedir. Milletin bütün aydınları, düşünen
yazan ve konuşanları, bu zor görevde kendisine yürekten yardımcı olmalıdırlar.
Cumhurbaşkanımın nutku memleketin iç politikasında yeni bir ilerleyişin
başlangıç işaretidir, Türkiye tarihinde müstesna yer tutacaktır.
Dünya önünde bir muhasebe
Yazan: Esat

Tekeli

4 Kasım 1945 tarihli "Ulus" Ankaradan
Cumhurbaşkanımız Büyük Millet Meclisinin bu toplantı yılı başında verdiği
nutukta bu yıl İkinci Dünya Harbinin sona ermiş bulunmasından faydalanarak
harp içindeki Türk dış politikasının bütün dünya önünde bir muhasebesini yapmış
ve iç durumun bugünkü görüşünü, yarınki gelişmesini de Türk topluluğuna karşı
açıklamıştır.
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Dış politika üzerindeki izahlar, bir müdafaa ihtiyacından ziyade, herhangi bir
isteği desteklemek için gerektirici sebep yaratmak gayretiyle gerçeklerin simasını
değiştirmek teşebbüslerine karşı, hakikati aydınlatmak maksadına dayanıyor.
Çünkü harp içindeki Türk dış politikasının, hukuk formüllerine sığınarak haklı
gösterilmeğe, müdafaa edilmeğe muhtaç bir durumu yoktur. Türkiye, hiçbir mil
letin naziliğe ve faşistliğe karşı kurulan cepheye katılmağa cesaret edemediği bir
anda millî varlığının son kozunu da ortaya atarak hak ve adalet ideolojisini güden
milletler safında yer almaktan çekinmemiştir ve altı harp yılının türlü bakışlarına
ve tehlikelerine rağmen saf değiştirmemiştir. Harpsonu, Türkiyeyi, demokrasi
cephesinin muhasımları arasında değil, müttefikleri arasında bulmuştur. Hakikî
durumu bu olan bir memleketin hakları ve toprakları üzerinde bahis açılabildiği
gün, milletlerarası hukuk ile birlikte Atlantik prensipleri ve milletlerarası anayasa
esasları boş bir sözden ibaret kalır.
Hakkın, bütün kudretiyle bizim tarafımızda durmasına rağmen, nazilerin ve
faşistlerin, bir memleketin hakkına el uzatmak istedikleri zaman buldukları
bahaneler kabilinden, insan idrakiyle istihza eden sebepler ortaya atılarak bir sal
dırışa kalkışırsa, Türk topluluğu tarihinin şerefini korumağı bilecektir.
İç politikada meydan alan demokrasi tartışmaları, bizi böyle bir durum içinde
bulmuş ve bulmaktadır. Bu tartışmaların aldığı ölçünün bize hiç zarar getirmiyeceğini iddia etmek ve demokrasi alanında en çetin çatışmalara sahne olan İn
giltere, Birleşik Amerika, Fransa ve Yunanistanı örnek göstermek, gaflet değilse
büyük bir görüş yanlışıdır. Dış güvenlikleri ve tarih içindeki gelişmeleri bize benzemiyen topluluklar, bize bu yolda örnek olamaz.
Cumhuriyet rejimine temel olan hürriyet ve demokrasi prensiplerinin daha
güvenli bir hava içinde "tabiî işlemesi" bizi dilediğimiz tekâmüle götürecektir.
Tekâmüle doğru yol alırken de hürriyetin sınırını, iki unsur tayin edecektir. Biri
topluluğun vazife duygusu, ikincisi de kanun, Gazete sütunlarında gürültülü is
teyişler, ne halkın temsilcilerinin tartışma hürriyetini zorlıyamıyacaktır.
Türk demokrasisinde tek parti bir sistem olarak kabul edilmiş değildir.
Bununla beraber toplanma serbestliğini az çok kayıtlıyan hükümler varsa bunlar
kaldırılacaktır. Gene basın hürriyetini ve güvenliği uzaktan, yakından gölgeliyebilecek noktalar da araştırılacak, gerekli değişiklikler yapılacaktır. Nitekim
İçişleri Bakanlığımız, bu yoldaki hazırlıklarını şimdiden tamamlamış bulunmak
tadır. Dış ve iç durumumuzu açıklıyan nutuk, bir gerçeğin dünyada yayılmasına
hizmet edecek ve bir millet topluluğunun yürüdüğü yola ümidin ve güvenin
ışığını saçacaktır.
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Geçmişle ilgimizi kesmek değil, yarını güven altına almak
Yazan: Necmettin

Sadak

5 K a s ı m 1945 t a r i h l i " A k ş a m " İ s t a n b u l d a n

Hükümete karşı geniş ölçüde, bazan ölçüsüz muhalefete girişen arkadaşlarla
aramızdaki birinci fark şudur: Biz, Cumhuriyet Halk Partisinin ve hükümet
lerinin, bazı eksiklerine ve yanlışlıklarına rağmen yirmi yıldır memlekette imar,
medeniyet ve kültür bakımından şimdiye kadar tarihimizde eşi görülmemiş eser
ler başardığını, içerde ve dışarda milleti ilerletip yükselttiğini iddia ediyoruz ve
yeni başlayan, başlaması gereken hareketin kötüden iyiye bir geçiş değil, hiç bir
fenalığını görmediğimiz, bilâkis yirmi yıllık tarihi şan ve şerefle dolu bir rejimin
daha ileri ve demokratik usullere doğru bir gelişme olduğuna, mazi ile ilgimizi
kesme olmadığına inanıyoruz.
Bundan başka, memlekette sıkıntı ve darlık doğuran, şikâyet ettiğimiz bir çok
ahvalin, bugünkü rejimin temeli ile alâkalı olmıyan, yani daha sathî ve geçici bir
hükümet ve idare meselesi olduğunu sandığımız için pahalılıktan yahut ticaret
zorluklarından, kırtasiyecilik hastalığından, irtikâp ve irtişadan şikâyet edilirken
bunların bir rejim dâvası yapılmasını hem yanlış ve lüzumsuz, hem de zararlı
buluyoruz. Hattâ, bir rejim değişikliğini, demokrasinin şu veya bu şeklini, bir kaç
ay, bir kaç yıl içinde sıkıntılarımızı giderecek bir sihirbaz değneği gibi göstermek,
bizce, en yakışıksız bir demokrasidir.
Bazı arkadaşlarla aramızda ikinci bir fark daha var:
Onlar, otoriter rejim, yahut "vesayet" devri adını verdikleri geçmiş yirmi yılı
adeta bir kâbus gibi gösteriyorlar, bundan kurtulmak ister görünüyorlar. Seçimler
de, partilerde, kanunlarda özledikleri değişmeler bunun içindir.
Biz de daha geniş, bilhassa daha temelli bir demokratik Cumhuriyet idaresini
sağlayacak kararlar, tedbirler istiyoruz. Seçimlerin bir dereceli olmasını, C. Halk
Partisinin daha verimli, daha kuvvetli, daha idealist ve bu ideal peşinde daha
tesanütlü bir zümre olması için çalışmasını bekliyoruz. Fakat bunun sebebi, çok
kötü geçmiş yirmi yıllık karanlık bir "vesayet" devrini kapayarak yeni bir devir
açmak arzusu değil, Türkiye için "Altın devir" olan geçmiş zamanı devam et
tirebilmek kaygısıdır.
Bu memlekette, iki Şef Cumhurbaşkanı yetişti: Atatürk, İsmet İnönü. Bunları
Millî İstiklâl Savaşı doğurdu. Her ikisi de yüksek otoritelerini, zorla ve cebirle
tahakküm ederek değil, doğrudan doğruya milletin arzu ve iradesinden aldılar.
Bunlar bir "vesayet" değil, tam mânasiyle bir "Vekâlet" idaresi idi. Atatürk'ün,
bu memleketin başına hangi şartlar içinde, nasıl geçtiği unutulmadı. Onun birden1045
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bire boş kalmış yerine İsmet İnönü'nün nasıl tam millet dileğinin sevinç ve heyecanile geçtiği de hatırdadır.
Fakat, bu şekilde otoriteli Şefi, bu millet her zaman bulamıyacaktır.
Bundan kurtulmak için değil, bir daha bunu bulamıyacağımız içindir ki Cum
huriyeti, milletin uzun istikbalinde sağlam bir Kurul halinde, bu devletin başına
sadece Meclisin çoğunluğu ile seçilmiş Cumhurbaşkanlarının geçeceği zamanlar
da yaşatmak dileğiyle şimdiden, demokratik müesseselerin, kendi kendilerine
yaşar ve işler olmasını, sağlam temellere dayanmasını özlüyoruz.
Nasıl ki söz ve yazı hürriyetinin, demokrasi usullerinin gelişmesi hareketi
harp biter bitmez Millî Şefin işaretiyle başladı.
Bu hareket nasıl olacak?
Bunun ilk safhasını Cumhurbaşkanının Meclisi açış nutkunda açıkça anlatıl
mış buluyoruz.
İleri hareketin ilk prensip noktası şudur: İçerde çıkarılan ve çıkarılacak gürül
tülerin hiç değeri ve tesiri olmıyacak, dışarıya yaranmak gayreti hiç bir rol oynamıyacaktır. Her kanun, her nizam "Türk milletinin kendi iradesinden ve ih
tiyaçlarından doğacak, bütün vatandaşlar için adalet ve şefkat hislerine
dayanacaktır." Cumhurbaşkanı, bu sözlerle, vatandaşlar arasında hiç bir fark
gözetilmiyeceğini, hiç bir sınıf ve zümre imtiyazı olmıyacağını bir daha açıklamış
oluyor ve yeni gelişmelerin ancak Millet Meclisinden çıkacak kanunlarla gerçek
leşeceğini belirtiyor.
İkinci prensip noktası: "Hiç bir kanun gürültü ile ve zorla Millet Meclisinden
çıkarılamaz. Kanunlar, tam huzur içinde çalışılarak, vicdanî kanaatle çıkacaktır."
Bu prensiplere göre Millet Meclisinden Cumhurbaşkanının dilediği yol kısaca
şudur:
Bir buçuk yıl vakti olan şimdiki Millet Meclisi Basın Kanununda, Cemiyetler
Kanununda, diğer başka kanunlarda yeni partiler kurulması, toplanma ve güven
lik, söz ve yazı hürriyeti için gerekli görülen bütün değişiklikleri yapacaktır. Mec
lis "tam bağımsızlık ve huzur içinde kendi vicdanî kanaatinin verimi olan doğru
ölçüleri kanun şeklinde hükümetin eline verecektir."
Tek dereceli seçimle gelecek yeni Meclis ve onun güvenini kazanacak yeni
hükümetler, her sahada olduğu gibi, demokrasi alanında her istediği kararı ala
bilecek tek hâkim kuvvettir.
Yeni seçimlere kadar ciddî bir parti doğarak C. Halk Partisinin karşısına çıka
cak mı?
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Bunu kestirmek güçtür. Kendi hesabımıza böyle bir ihtimali olağan gör
müyoruz. Fakat bir çok vatandaşların seçimlere girişmesi, hattâ bazı yerlerden
muhalif olarak seçilmeleri mümkündür. Bununla beraber, kanunların değişmesi,
hürriyet ve demokrasi havasının genişlemesi, yeni partilerin kurulması beklenir
ken, en büyük dikkat ve himmetin, memleketin tarihî devrim partisi olan C. Halk
Partisini ideal ve tesanüdü kuvvetli, bugün olduğu gibi yarının da güvenilir bek
çisi bir zümre haline sokacak çalışmalara verileceği muhakkaktır.
Devlet Başkanımızın söylevi
Yazan: Caviî

Oral

1 Kasım 1945 tarihli "Bugün" Adanadan
Herkes bekliyordu ve hepimiz bekliyorduk. Bu bekleyiş tatil günlerini bile
sıkıntılı bir hale sokmuştu. Çünkü içeride iç politikamız, dışarıda dış politikamız,
haksız, yersiz ve ancak maksatlı tenkidlere uğruyordu. Hakkımızda uydurma
haberler çıkarılıyordu. İşte bunlara kesin bir cevap vermek lâzım geliyordu. Ve
bunu da yapacak tabiatiyle en kudretli otoritemiz bulunan başımız, Devlet Baş
kanımız İnönü olacaktı. Onun için Büyük Millet Meclisinin açılış günü olan 1 Kasım
günü yaklaştıkça sabırsızlığımız daha çok artıyordu. Nihayet 1 Kasım günü gel
di. Büyük Şefimiz Meclisin sevgi ve saygısının bariz bir tezahürü olan alkış
tufanları içinde Büyük Millet Meclisi kürsüsünde göründü. O söyledi, biz din
ledik. Onu bizimle beraber bütün dünya da diledi. Çünkü İnönü bu tarihî söyleviyle Türkiyenin altı yıllık harp devresi içinde takip ettiği memleket menfaatine
en uygun düşen, müttefik milletlere çok yardım eden doğru, dürüst ve başarılı dış
siyasetini izah ettiriyordu. Harbin içinde sonunda Türkiye aleyhine istismar edil
mek istenen kötü niyetli propagandalara en salahiyetli ve en kat'i bir şekilde
cevap veriyordu. Bu müddet zarfında hepimizden iyi ve hepimizden daha çok
inanılır bir tarzda tesbit ettiği dış siyasetimizin bir bilançosunu yapıyordu. Bunun
için Devlet Reisimizin bu yılki senebaşı nutkunun tarihî mânasının ve tarihî
değerinin büyük bir önemi ve hususiyeti vardır.
Fakat İnönü'nün bu yılki nutku yalnız dış politika bakımından değil, onun
kadar ve belki de ondan fazla iç politika bakımından da büyük bir ehemmiyet
ifade eder. Zira aylardanberi bir takım İstanbul gazeteleri tarafından demokrasi
mevzuu bahane edilerek bize karşı çeşitli tenkitler yapılmakta ve insafsızca
hücumlara girişilmektedir.
Sanki bu memlekette hürriyet yokmuş, sanki bu memlekette kalemler
kırılıyormuş ve sanki bu memlekette fikir ve vicdan serbestisi Abdülhamid dev
rini andıran bir hava içinde boğduruluyormuş gibi yazılar yazılıyor ve makaleler
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intişar ediyordu. Neredeyse Türkiye; Allah korkusu olmadan ve vicdan üzüntüsü
duyulmadan dünyanın en kızıl veyahut da en mutaassıp faşist idaresinden farksız
bir memleket olarak gösterilmek isteniyordu.
İşte Şefimiz en yetkili bir dille ve kendisine yakışan vakur edasiyle bu iç politi
ka dedikodularına en güzel bir şekilde, en makûl bir surette cevap vermiş bulundular.
Demokrasinin millî bünye ve uygun bir tarzda ne suretle gerçeklenmesi icap
ettiğini belirttiler. Ehemmiyetle söz ve yazı hürriyeti üzerinde durdular.
Basın Kanununun yeniden ele alınmasına temas ettiler. Ve demokraside seçim
usullerinin ideal bir şekli olan tek dereceli reyin 1947 Milletvekili seçiminde tat
bik sahasına konacağına işaret buyurdular.
Hulâsa denilebilir ki, Devlet Başkanımız bu defaki nutukleriyle gerek mil
letimizin kanıksadığı ve gerekse dünya efkârının dinlemekte sabırsızlandığı iç ve
dış siyasetimize ait mevzuları, fikirleri ve vicdanları tatmin edecek bir şekilde
açık ve çok kuvvetli olarak ve inkılâp tarihimizin ve inkılâp edebiyatımızın
sahifeleri içinde şaheser denecek ve müstesna bir tablo halinde yaşayacak bir
kalem ve ifade kudretiyle anlatmış oldular.
Cumhurbaşkanı İnönü
Yazan: Hüseyin

Cahit

Yalçın

11 K a s ı m 1945 t a r i h l i " T a n i n " İ s t a n b u l d a n

Harpler içinde yetişmiş, istidat ve dehâsını vatanının selâmetini temin uğrun
da kullanmış olan General İnönü, bir devlet şefi sıfatile Türkiyenin mukadderatını
ele alınca, memleketi harp felâketinden uzak tutmak için imkânsızı imkân dahi
line sokacak bilgiyi, dirayeti, tutumu gösterdi. Büyük Millet Meclisinin açılışı
gününde irat ettiği nutuk Türk politikasının dürüstlüğünü ispat bakımından bir
şaheserdi.
Harp meydanlarında, Atatürk'ün unutulmaz sözlerine göre, milletin makûs
talihini yenen İsmet İnönü siyaset sahasında da Türk devletinin asırlardanberi
mahrum kaldığı itibar ve ehemmiyeti tekrar iktisaba muvaffak olmuştu. Bugün bir
çok tehlike ile dolu şu tarihî dakikalarda, ufuklarda şimşekli kara bulutlar yığılır
ken, onu başımızda görmek Türk milleti için inanma, emîn olma ve ferahlık duy
ma kaynağı oluyor. Onun içindirki Cumhurbaşkanlığına intihabının bu yedinci yıl
dönümü yurdun her köşesinde hakikî sevinç ve neşe içinde kutlanacaktır.
İsmet İnönü'nün telkin ettiği bu hürmet ve muhabbet gün geçtikçe kuvvetlen
di. Çünkü Cumhurbaşkanlığına geldiği gün, mazisinin temin ettiği bir vaad idi.
Bugün icraatının teyit ettiği bir hakikattir. İsmet İnönü sulh içinde bir sene bile
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Cumhurbaşkanlığı edemedi. Altı senedir Türkiye harp içinde addedilebilir. Hattâ
harp biteli altı ay olduğu halde Türk ordusu vatan vazifesini ifa etmekte devam
ediyor. Bu altı harp senesi içinde, Türk ordusu, sulh devrelerindekinden daha
büyük bir gayretle teçhizatını, talim ve terbiyesini ikmale muvaffak oldu. Bugün
ona yalnız iftihar ile değil, nefsine topladığı millî kudret ve mükemmeliyet namı
na gurur ve itimat ile de bakıyoruz.
Harp içinde, her türlü mahrumiyetler arasında, memleketin imarı ve maarifi
bakımından temin ettiğimiz muvaffakiyetler, bizim memleketimizin mutat
yürüyüş süratine göre, hayret verici bir mahiyettedir. En uzak vilâyetlerde bile
hangi şehre gidilse bir kalkınma ve imar hareketi müşahede edilir. Zorluk ve im
kânsızlık Türkiye hudutlarının içinde mânaların kaybetmişe benziyor. Her günkü
meşgaleler, endişeler ve didinmeler arasında gözden kaçan bu realite, onu heyeti
mecmuasile gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman, çok ümit ve itminan verici bir
çehre bize tebessüm eder.
Bunu dış siyaset alanında da ayni kuvvetle müşahede edebiliriz. Son asırların
tarihinde Türkiye hiç bir zaman bu kadar metîn, sağlam ve sempatik bir durumda
bulunmadı. Türkiye İngilterenin müttefiki ve Birleşik Amerikanın sağlam bir
dostu bulunuyor. Türkiyenin adı hangi memlekette anılsa, onun dünya sulhu ve
milletlerarası hak ve adaletin hükümranlığı namına sair milletlerle işbirliği yap
mağa hazır bulunması akla geliyor. Sevr muahedesine tabi tutmak istenen yıkıl
mış Osmanlı İmparatorluğundan böyle canlı, muhterem ve emin bir millî Türk
hükümeti çıkarmak bir harika idi. Bu işi Millî Mücadele ile Atatürk temin etti. İs
met İnönü başka bir harbin zorlukları arasında onu tekemmül ettirdi. Bu hizmet
ler Türk milletinin tarihinde de, kalbinde de yaşıyacaktır.
Şimdi, İsmet İnönü, bir kurtuluş âbidesi gibi dünya tarihi arasında yükselen
bu eseri ikmal edecek son gayretlere sarılmış bulunmaktadır. Son nutkunun iç
rejim hakkında tavsiye ettiği esaslar Türk Cumhuriyetine hakikî simasını verecek
ve cihan demokrasileri arasında çalışkan, namuslu ve sulhçü bir Türk Cum
huriyetine nihaî ve katî şeklini temin edecektir.

İnönü
Yazan: Asım

Us

11 Kasım 1945 tarihli "Vakit" İstanbuldan
11 Kasım 1938. Atatürk'ün ölümünün ertesi günü. Büyük Millet Meclisi bir
taraftan Ebedî Şefin matemini tutuyor, diğer taraftan onun yerine yeni bir devlet
başkanı seçmek gibi ağır mesuliyetli bir vazife yapmak üzere toplanmış bulunuyor.
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Atatürk'ün yerine Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir başkan seçmek. Bütün
milletvekilleri öğleden sonra bu mühim vazifeye hazırlanmıştır. Acaba kim
seçilecek? Herkes bunu merak ediyor. Fakat hiç bir kimse bundan bahsetmiyor.
Hiç bir milletvekili hiç bir arkadaşına bunu sormuyor. Yalnız her milletvekili ken
disinin kime oy vereceğini biliyor.
İsmet İnönü o gün iktidar mevkiinde bulunsaydı herkesin Atatürk'e tabiî bir
halef olarak kendisini düşüneceği şüphesizdi. Fakat tarihî hâdiseler onun
hükümet başkanlığından çekilerek sadece bir milletvekili kalmasını icabettirmişti. Hattâ Cumhurbaşkanlığı için seçim yapılacağı o gün kendisi Meclis salonunda
hazır değildi. Onun için yapılacak seçimin nasıl bir netice vereceğini herkese bir
kat daha merak oluyordu.
Merak edilen noktalardan biri Devlet Başkanlığı için aday gösterilip gösterilmiyeceği meselesi idi. Başbakan Celâl Bayar kürsüye çıktı. Devlet Başkanlığı
seçimi yapılacağını söyledi. Bundan sonra bütün milletvekilleri gizli oy ile vic
danî kanaatlerini bildirdiler. Seçim neticesi alındı: Oybirliği ile İsmet İnönü'nün
Cumhurbaşkanı seçildiği anlaşıldı.
İsmet İnönü'nün bu şekilde Cumhurbaşkanı seçilmesi Atatürk'ten sonra Türk
milletinin muvaffakiyetle verdiği ilk olgunluk imtihanıdır. Bu suretle "Atatürk'ün
ölümünden sonra acaba Türkler ne yapacaklar?" diye şüphe edenlere en susturucu
bir cevap verilmiştir.
Seçimde Büyük Millet Meclisinin oybirliği Türk milletinin en büyük ümidi İs
met İnönü'nün şahsında toplandığını gösteriyordu. Ve bu sebepsiz değildi. Millî
Mücadele hareketinde kanun ve nizam unsurunu hâkim kılan İsmet İnönü idi. Eğer
İsmet İnönü Atatürk'ün yanında en çok güvendiği bir ideal arkadaşı olmasaydı ve
eğer Millî Mücadelenin ilk devrindeki millî kuvvetler Çerkeş Edhemlerin ve ben
zerlerinin elinde kalmış olsaydı muntazam ordu kurulamazdı ve bağımsızlık
savaşının muvaffakiyetle ve büyük zafere götürmek mümkün olamazdı.
İsmet İnönü Türk milletinin kendisine bağladığı ümitleri boşa çıkarmadı. Bil
hassa memlekete İkinci Dünya Harbi içinde bütün millî tarih boyunca hayır ve
minnetle anılacak olan büyük hizmetler yaptı. Türkiye Cumhuriyetinin bugün bir
leşmiş milletler arasında şerefli bir mevki almış olmasını ona borçluyuz. Aziz
Cumhurbaşkanımızın millet hizmetine vakfettiği muhterem varlığını daima sağ
lıkta ve saadette görmek en samimî dileğimizdir.
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