


Başbakanlık Kültiir Müsf;e§arlığı Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yayınları 

TÜRKiYE 

BiRiNCi BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

50. YlLDÖNÜMÜ 

1920- 1970 

Nurettin CAN GÜLEKU - Rıza ONARAN 

B1R1NC1 BASILIŞ 

M!LL! ECİTİM BASIMEvt - İSTANBUL 1973 

TBMM 
h;itiplıaııai 

\er. 88-5395 

, ... , 
ııı.-: 

~ 

D.~ 198814131 



Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinin 17/ 5/ 1972 tarih ve 
265 sayılı kararı lle Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Mlldilr
lllğünlln 5/VI/1972 gün ve 5998 sayılı emirleriyle birinci defa olarak 3000 

adet basılmıştır. 



Anadolu ve Rumeli Müdafa&i Huku'k Cemiyeti Tenısil Heyeti Reisi 

MUSTAFA KEMAL 



Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası 

23 . Nisan . 1920 - 15 . Ekim. 1925 



SUNUŞ 

Cumhuriyetin 50. yıldönümünü idrak e ttiğimiz şu günlerde yapılan kutlama faa
liyetlerine .Kültllr Mllsteşarlığımız, diğer çalışmaları yanında , ayrıca bir dizi yaymla 
katı lmaktadır. 

Bu dizide, Atatürk, Kurtuluş Savaşımız, Cumhur·iyet Türkiyesi ve inkrlilplarla 
ilgili konulan işleyen eserler yayınlanacaktır. 

Cumhuriyet devrinde yapılan ve 50. yılaönümü dolayısıyle t emeli atılan veya 
gerçekleştirilen maddi eserlerle sanat eserleri yanında belgesel nitelikte ki fi·kri ı>ser
Jerln de önemli bir yeri olmalıdır. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk, fikı"i eserlere ve genellikle yayıııa 
ne dereceae önem verdiğini, daha Cumhuriyelin i l anından önce, 1 Mart 1923 günü 
Tllrkiye BUyük Millet Meclisini açaı·ken ça lışma ve yayınlarından övgü ile bahsct
tlğl , Telif ve T ercüme Hey'ctinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulmuş ol
masından anlıyoruz . Telif ve Tercüme Hey'e tinin görevi, bugün Başbakanlık I<Ultüı· 

Müsteşarlığının !bünyesindeki 1000 Temel Eser ve KUltUr Yayınlan Komisyonu ilc 
Te rcüme Kurulunca yürUtülmekteair. 

Büyük Atatürk, 1933 yılı yılbaşı gecesi Milll Eğilim Bakanı tarafından kendi
sine Uç kitap armağan edilmesi Uzerine : "Bu anda duyduğum saadet büyüktür. Mil
li Eğitim Bakanımızın bu armağanından dolayı teşekkür ederim. Kendisinden ve di
ğer bakanlarımızdan her an böyle armağanlar beklerim." demiştir·. 

Bu sözler her zaman hatırlanınası ve Cumhuriyetin 50. yıldönümünde de mut
laka yerine getirilmesi gerekli büyük bir direktiftir. 

Büyük Ata'nın aziz hAtırasına Cumhuriyetin 50. yıldönümünde küçük birer ar
mağan olarak sundujfumuz bu dizideki kitapların, sanat eserleri, ilim ve kültür ya· 
pılan ve diğer hizmet tesisleri kadar kalıcı, Cumhuriyet Türkiyesi için gerekli ve 
yapıcı oldujfuna, özellikle çeşitli alanlarda birer belge olarak 50 yıllık çalışmalan 

;yansıtacajfına yürekten !nanıyorunı, 

lamail Hakkı TEKlNEL 

Devlet Bakanı 
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GİRİŞ 

Sayın olruyucularımız, bu kitapta şu bölümleri bulacaklard.ır: 

1- Tarihçe, 
2- Anılar, 

3 - 50. Yıl Töreni, 

4 - Mesajlar. 

Tarihçe bölümü, Mondros Miltarekesinden başlam.a.kta ve Ankara'
da Büyü•k Millet Meclisi'nin ve Milli Hükümetin kurulmasiyle sona er
mektedir. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, Kurt~uş SaNaşı'n
dan ayrı ve bağımsız olarak incelenemez. Meclis'in .kuruluşu, Kurtuluş 
Savaşı'nın önemli bir dönemini dolduran ve olağanüstü tarihi bir olaydır. 

Bilindiği gibi, 19 Mayıs 1919 da Mustafa Kemal Paşa, Anadolu top
raklarına ayak bastığı zaman, yurdumuzun birçok yerleri İtilaf Devlet
leri tarafından işgal edilmişti. Mebusan Meclisi toplantı halinde değildi. 
Baştaki pa<lişah umutsuı.du. O, yalnız kendi saltanatını düşünüyordu. 

Dış düşmanlarla işbirliği yapacak kadar alçalmış, Mebusan Meclisi'ni 
dağıtmış, kendi düşüncesine göre, Millet'i yönetme alanında tüm serbest 
kıalmıştı. 

Mustafa Kemal Paşa, daha başlangıçta, Meclissiz bir yönetimin kar
şısında olduğunu beLirtmekten çekinmemişti. O, Mütareke günlerinde 
İstanbul'da 'bir gazetede, bu düşüncesini açıkça ortaya koymuştu. Mus
tafa Kemal Paşa, savaş karan gibi barış antlaşmasının da "Milletin tem
silcilerinden meydana gelen Meclis'ten" geçmesinin gerekli olduğu ·kanı

sındaydı. Fakat O'nun bu haJdı sözleri, o zamanki olağanüstü durum 
içinde büyük ·bir etki yapmadı. 

Mustafa Kemal Paşa, Samsun ve HaV7la'da, kurtuluş konusunda 
ilk uyarmalanna başladığı vakit, ttilaf Devletleri temsilcileriyle birlikte 
Pa<lişah Vahdettin de "çökmUş bir İmparatorluğun son kalıntısı olan 
Türk •halkından'' dünya tarihinin akışını değiştirecek çapta bir savaş 
gücü beklemiyordu. Fakat, Mustafa Kemal Paşa, bir yandan İzınir'in 
Yunanlılar tarafından işgalini, öte yandan Meclissiz Hü<klimetin sonımsuz 
davranışlarını, kendine özgü yöntemiyle değerlendirere,k, bu tarihi faci
ayı da, yüce Türk ülkiisünün gerçekleştirilmesinde başanya giden birer 
gerekçe olarak kullanmasım bildi. Mustafa Kemal Paşa, Havza'da Türk 
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Milleti'nin başına geçme :Kararını açıkladıktan sonra Antdolu'da başlat
tığı Milli İhtilal'in, Milleti temsil eden bir kurula dayanması zorunluğunu 
bütün açıklığıyle görmüştü. Bunun içindir ki, O il'k iş olarak Amasya 
Bildirisini yayırnladı. Bu bildirinin özü, milli ernellerin gerçekleştirilmesi 
için, Milletin temsilcilerinden oluşan yüce bir kurulun Sivas'ta top~an
ması idi. Mustafa Kemal Paşa, bundan sonra. Erzurum'a gitti ve orada 
yapılan bölgesel kongreye katıldı. O'nun 'bu toplantıya katılması, Erzurum 
kongresinin bölgesel olmaktan çıkarak, milli bir nitelik kazanmasını 

sağladı. Mustafa Kemal Paşa, Erzurum'da Temsil Heyeti Başkanlığına 
seçildi. Böylece O, Anadolu 'da başlanan Milli Mücadele için dar bir 
anlamda da olsa, milli iradenin desteğini sağlayarak, Milli' İlıtilale meşru 
bir ·karaktP-r tkazandumış oluyordu. Erzurum Kongresi'nde alınan ka
rarll!-rın çok önemlilerinden biri de Mebuslar Meclisi'nin açılması idi. 

Milli Misak'ı doğuran Sivas Kongresi günlerinde Mustafa Kemal 
Paşa ve onunla birlikte Milli Mücadeleyi yönetenlerin davaları, içte ve 
dışta parladı. "Bütün Türk Milleti'nin bağımsız!ığ·a kavuşturulması, 

bütün yurdun istilacılardan temizlenmesi" isteği, Milli ihtilali meşrulaş
tırdı. Damat Fefit Paşa Hükümeti'ni meşru olmayan duruma düşürdü. 
Bundan sonra artık İstanbul'da, Anadolu'dan ayrı hiç bir Hükümet ayakta 
duramayacaktı. Çünkü İstanbul, Anadolu'ya bağlıannuştı. Mustafa Ke
mal Paşa, ·böylece olayların akışına daha biiyUk bir yetkiyle yön vere
cekti. Elinizdeki mütevazi kitaptıa bütün bu olayların Milli Hükümet'in 
kuruluşuna kadarki d:inemini bulacaksınız. 

Meclis'in açllmasından sonraki bölümde, objektif olabilme endişe

siyle zor bir yöntem uyguladık. Olayların gelişmesini ve örgütlerin ku
rulmasını, Birinci Bi.iyü'k Millet Meclisi Zabıt Ceridelerindcki müzakere
lenden oluşturduk. Bunun için Zabıt Ceridelerini eledik ve onların için
den tarihin akışını olduğu gibi veren önergeleri, tartışmaları, kanun ve 
kararları aldık; sadeleştirdiık ve özetledik. Atatürk'ün Nutuk'undan da 
aynı biçimde faydalandıık. Böylece, sayın okuyucular bu bölümde, yazar
ların kişisel görüş ve karulanndan çok, olıayların lrendi koşulları ve ortamı 
içindeki oluşlariyle, aracısız karşı karşıya gelecekler ve kendi kendilerine 
sonuçlar çlkaracaklardır. 

Daıha önce söz könusu ettiğimiz gibi, Milli Mücadele'nin başlangıcı , 
Kongreler, Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Milli Hüıkümetin kuruluşu . 

canlı 'bir gövdenin türlü organları gibi bir bütiin olarak ele alınmıştır. 

Gönül isterdi ki, bu görüş açısiyle hiç olmazsa Cumhuriyet'in ilanma ka
dar gidelim. Fakat böyle yapmaya ·kalkışsaydık, Birinci Büyük Millet 
Meclisi'nde çalışıp da bugün yaşayan milletvekillerinin, memurların ve 
gazetecilerin çok değerli arularından , okurlarımızı yoksun bırakmış ola
caktık . Bu bakımdan biz, Milli Hükümet'in kuruluşu ile yetindik. 
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Bu kitabın hazırlanmasından maksat, 50. yıldönümünü kutlamak 
için yapılmış olan töreni anlatmak, Birinci Büyük Millet Meclisi'nde ça
lışanlardan bugün hayatta bulunanların anılarını değerlendirmek, Tünki
ye Büyük Milet Meclisi'nin anılmasiyle olduğu kadar, •kuruluşu ve ilk 
faaliyetleri ile ilgisi bulunanları dinledikten sonra vesi'ka değerinde iz
lenimler tesbit etmektir. 

Törene ait bölüm daha kısadır; fakat, 50 yıl sonra bu açılışı kutlama, 
anlam bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Mesajlar bölümünde, 50. yıldönümü töreni dolayısiyle yayımlanmış 

yazılar var. Bu kitap, Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 
birinci yıldönümünde yaptığı bir bildiri ile sona eriyor. Biz, böylece, O'nun 
yüce eserini başlatmasına ve sona erdirmesine sembolik olarak sadık 
kaldık. 

Nurettin Can GOLEKLI-Rıza ONARAN 



Birinci Bölüm 

TfiRiHÇE 





B1RİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUNDA OSMANLI DEVLETİNİN 

DURUMU VE BAGIMSIZLIK SA V AŞI'NIN BAŞLAMASI 

Birinci Dünya Savaşının sonunda Osmanlı Devleti, İtilaf Devletle
riyle Mondros'ta, şartları ağır bir mütarekc imzalamak zorunda •kalmış

tı (30 Ekim 1918). Mondros Mütarekesi imza edildiği sıralarda Mustafa 
Kemal Paşa, Suriye'de, bozulmuş olan ordulanmızın döküntüsünden yeni 
birlikler kurarak, şimdiki güney sınırlarımızı İngiliz ordusuna karşı 
savunuyordu. Mütarekenin imzalanmasmdan sonra Mustafa Kemal Pa
şa'yı Yıldırım Orduları Grubu I\omutanlığına atadılar. Mondros Müta
rekesi'nin ağır şartlarını öğrenen Mustafa Kemal Paşa, bu şartların uy
gulanması sonucunda bağımsız bir Osmanlı Devleti'nin kalmayacağı ka
nısına vardı ve sonımlu devlet adarnlarını bu konuda uyarınağa çalıştı. 

Fakat sorumlu devlet adamlan Mustafa Kemal Paşa'nın öğütlerini 

ve davranışlarını tehlikeli buldular ve emrindeki Yıldırım Orduları Gru
bu'nu kaldırdılar. Biriiıksiz kalan Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gitti. 
O, Haydarpaşa'da trenden indiği sırada, İngiliz, Fransız ve İtalyan do
nanmaları, Marmara'ya girmişlerdi ve Boğaziçi'ne doğru ilerliyorlardı. 

Mustafa Kemal Paşa yanındaki ya verine: 

- Geldikleri gibi giderler, dedi. 

Mustafa Kemal Paşa, İngiliz, Fransız VE' İtalyan bayraklarıyla süslü 
Beyoğlu sokıaklarından geçerek evine gitti. Ertesi gün sadrazamlıktan 

çekilmiş olan İzzet Paşa ile görüştü. Sonra Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne 
gitti. Mebuslara, başımıza gelen felaketi anlattı. Padişah'ın ·kabine kur
roakla görevlendirdiği Tevfik Paşa'ya güven oyu verilmemesini istedi. 
Mebuslar, Mustafa Kemal Paşa'nın tcklifini kabul eder göriindüler, 
F'akat, Tevfik Paşa'ya büyük çoğunlukla güven oyu verdiler. 

Mustafa Kemal Paşa, politikacılardan umudunu kestikten sonra 
Saraya telefon etti ve padişahla görüşrnek istediğini bildirdi. Padişah, 
uzunca bir bekletişten sonra O'nu kabul etti. !"akat Mustafa Kemal Pa
şa'nın memleket dertleri konusunda konuşmasına imkan vermedi. Hep 
kendisi konuştu. Mustafa Kemal Paşa'dan kendisini destekiemesini iste
di. Mustafa Kemal Paşa, Padişah'tan da umudunu kesti. 

İtilaf Devletleri, Osmanlı ülkesini paylaşmak konusundaki anlaş

malarını uygulamağa başlamışlardı. Onlar bu arada içimizdeki Rumlan 
ve Ermenileri kışlartıyor, silahiandırıyor ve Türk hallana saldırtıyorlar-
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dı. Çok geçmeden İngilizler, Musul ve Diyarıbakır bölgesini, Fransızlar 
Adana, Antep ve Maraş bölgesini işgal ettiler. Yalanda Yunanlılar'ın 
İzınir'e asker çıkaracakları söyleniyordu. İtilaf Devletleri, Doğu Anado
lu'da bir Ermeni Devleti, Karadeniz bölgesinde bir Rum Pontus Devleti 
kurmağa çalışıyorlardı. 

SilAhianan Rum ve Ermeniler, yurdumuzun birçok yerlerinde Türk 
halkına, kadınlara, ihtiyarlara ve hatta çocuklara saldırıyorlar, yollar, 
kesiyor, yakaladııldan Türkleri öldürüyorlardı. Dağlar, eşkiyalarla do
luydu. Tür<k Milleti kan ağlıyordu. Osmanlı Hükümeti, bu korkunç duru
ma çare bularruyordu. Bütün yu!'du keder kaplamıştı. Mu.<ıtafa Kemal Paı;;a, 

bu korkunç durumdan büyük ıstırap duyuyordu. O, Türk Milleti'nin böyle 
bir hakarete uğramasının haksızlık olduğu kanısındaydı; Türk halkım 
uyandırabilirse, yeni bir kurtuluş mücadelesi'ne girişilebileccği inan
cındaydı. 

Bıi sırada İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti'ni Birinci Dünya Sava
şı'na sokanların cezalandırılmasım istediler. Gerçekte ise, bizi bu savruıa 
sokanlar, memleketi terketmişler, yabancı ülkelere sığınmışlardı. Galip 
düşmanlar, Osmanlı Devleti 'nin ileri gelenlerini ve aydınlarım yakalayıp 
"Savaş suçluları" olarak cezalandırıyorlardı. Onlar, bu alandaki uygu
lamalarında Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni en biiyük engel görüyorlardı. 

Bunun için Osmanlı Hükümeti'ne ve Pa.dlşah Vahdettin'e baskı yaptılar. 
Taç ve tahtını "düşünen padişah Vahdettin, Mebuslar Meclisi'ni dağıttı. 

Millet, böylece temsilcisiz kaldı . 

İstanbul'daki Padişah'tan ve hükiimetten umudunu kesen Türk ay
dınları, ülkenin 'birçok yerlerinde savunma derneıkleri kurııyorlardı. Bun
ların en önemlisi, Miidafaai Hukuk Dernekleriydi. Bu dernekler, kendi 
bölgelerini, düşmana !karşı savunacaklardı. Fakat bırnların arasında bir
lik yoktu. Mustafa Kemal Paşa, politikacılardan ve Padiqah'tan umudunu 
kest.iktcn sonra, Anadolu'ya geçrneğe karar verdi. 

O, Anadolu'ya geçecek, halkın içine girecek, Türk Milleti'ni aydın
latacak, ayaklandıracak ve bir kurtuluıı savaşı açacaktı . Tam bu sırada 
Hükümet O'na Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya gitmesini teklif etti. 
Mustafa Kemal Paşa, hü.künıetten büyük yetkiler aldı ve 19 Mayıs 1919 
da Samsun'da Anadolu topraklanna ayak bastı . 

Milli Kongıreler: 

Mustafa Kemal Paşa Samsım'da ve Havza'da başımıza gelen fela
ketlerJ memleket ılleri gelenlerine anlattı. Kolordu •kumandanlarına ve 
valilere bildiriler ve genelgeler gönderdi. O, böylece, Anadolu Kurtuluş 
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Savaşı'nın temellerini attı. Mustafa Kemal Paşa'ya yurdun birçok yerle
rinden, bağWl'k ve işbirliği telgrafları, mektuplan geliyordu. O, başlattığı 
Kurtulll,'J Savaşı'nı bütün Tl.irk Milleti'ne maletmek istiyordu. Bunun için 
Amasya'dan valilere ve Kolordu komutan1anna gönderdiği gizli bir ge
nelge ile "vatarun •bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede 
olduğunu, Sivas'ta bir milli Kongrenin toplanacağını" bildirdi (22 Hazi
ran 1919). 

Mustafa Kemal Paşa, o sırada toplanmakta olan Erzurum l{ongre
si'nde bulunmak üzere yola çıktı. Tokat ve Sivas üzerinden Erzurum'a 
gitti. O, yolda Padişah'tan ve Harbiye Nazınndan birçok telgraflar aldı. 
Padişah ve Harbiye Na.zın, Mustafa Kemal Pll§a'nın !stanbul'a dönme
sini istiyorlardı. O, verdiği karşılıklarda, tstanbul'a dönmeyeceğini ve 
milletle birlikte çalışmoalarına devam edeceğini bildirdi. Bunun üzerine 
Mustafa Kemal Paşa, Erzunım'a vardığı zaman görevinden çıkarıldı. 

ve O, çok sevdiği askerlikten çekildi (7 Temmuz 1919). 

Mustafa Kemal Paşa, Erzunım Kongresi'ne katıldı; Kongre Başka
nı seçildi (23 Temmuz 1919). Uzunca bir söylevle başımıza gelen felaket
leri anlattı; kurtuluş yollarını açıkladı. Kongre, heyecanlı konuşmalardan 
sonra çok önemli kararlar aldı. Bu karariann uygulanmasıyla görevli 
bir Temsil Heyeti seçti. Bu kurulun başına da Mustafa Kemal Paşayı 
getirdi ve dağıldı. (6 Agustos 1919). Erzurum Kongresinde "Yurdun bir 
bütün olduğu ve parçalanamayacağı, işgallere •karşı milletin kendisi.ni sa
vunacağı, gerekirse geçici bir hükümet kurulacağı, her işte milletin ira
desinin geçerli olduğu, manda kabul edilemeyeceği, Mebtıslar Meclisinin 
hemen toplanması gerektiği" kararlaştınldı. 

Mustafa Y.emal Paşa, milli teşkilatın geliştirilmeııi için bu bölgede 
bir müddet daha kaldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında ll. Ordu Komutanı 
iken tanıştığı kişilere mektuplar yazdı. Onlan, milli mücadele konusunda 
aydınlattı. Mebuslar Meclisi'nin yakında toplanacağını onlara müjdeledi. 
Sonra Sivas'a doğru yola çıktı (29 Ağustos 1919). Sivas'ta halkın coş
kun gösterileriyle Jı:iarşılandı. 

Sivas Kongresi 4 Eylül 1919 da toplandı. Mustafa Kemal Paşa gene 
başkan seçildi. O, Kongreyi bir söylevle açtı. Genel durumumuz üzerinde 
bilgi verdi. Kongreye katılan delegeler de heyecanlı konll,'JIDalar yaptılar. 
Bu arada Erzurum Kongresinin kararlan kabul edildi. "Doğu llleri Mü
dafaai Hukuk Cemiyeti'nin" adı, "Anadolu ve Rumeli Mudafaai Hukuk 
Cemiyeti" olarak değiştirildi. Temsil Heyetinin yetkileri de genişletildi; 

bütün ülkeyj temsille görevlendirildi. Temsil Heyeti Başkanı gene Mus
tafa Kemal Paşa idi. 
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Damat Ferit Paşa Sivas Kongresi'ni dağıtmak ve Mustafa Kemal 
Paşa ile arkadaşlarını yakalatmak için Elfı:ı:ığ Valisi Ali Galip Bey'i gö
revlendirmişti. Bunu haber a!an Mustafa Kemal Paşa, Ali Galip'in üze
rine bir askeri birlik gönderdi. Ali Galip sıkııştırılınca Suriye'ye kaçtı. 

Bu arada İstanbul Hükümeti 'nin kurduğu tuzak tüm ortaya çıktı. Mus
tafa Kemal Paşa, milletin güvenini kazanan bir hükümet iş başına gelin
ceye kadar Anadolu'nun İstanbul'la her t iirlii ilişkisini kesti, memleket 
yönetimine el koydu. 

Anadolu'nun bu baskısına dayanamayan Damat Ferit Paşa Kabincsi 
çekildi. Ali RIZ'a Paşa Kabinesi ·kuruldu. Mustafa Kemal Paşa yeni Sad
razam'a bir telgraf çekerek "Anadolu'nun isteklerini" belirtti. Bunları 

kabul ederlerse kendilerini destE'kleyeceğini bildirdi. Ali Rıza Paşa Kabinesi 
Mustafa Kemal Paşa'nın isteklerini kabul etti. Kendileriyle daha yakın
dan ilişki .kurmak için Salih Paşa'yı Anadolu'ya gönderdi. Mustafa Ke
mal Paşa, Salih Paş.a ile Am:oıs.vıı'da buluştu. Bu bulııijmada memleketin 
ve milletin meseleleri üzerinde bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre 
Millet Meclisi işgal altındaki İstanbul'da değil, Anadolu'daki şehirleri
ınizden birinde toplanacaktı. 

Salih Paşa İstanbul'a döndül<tcn sonra Amasya Anlaşması'nın uy
gulanmasına başlandı. Fakat. Ali Rıza Paşa kabinesi, Mebuslar Meclisi'
nin İstanbul'un dıı;;mda bir yerde toplanmasını kabul etmedi. Mustafa 
Kemal Paşa, Mebuslar Meclisi'nin düşman etkisinden uzak bir yerde 
toplanmasını istiyordu. Memleketin ve milletin kaderi üzerinde kanun 
çıkaracak ve kararlar alacak Meclis'in, düşman süngüleri altında olumlu 
bir ifi göremeyeceği kanısındaydı. O, bu konuda çok çalıştı. Fakat düşün
celerini kabul ettiremedi. 

Mustafa Kemal Paşa, yeni seçilen mebuslara birer mektup gön.1erdi. 
Kendileriyle Anıkara'da buluşmak istediğini yazdı. Amacı, İstanbul'a 

gidecek olan mebusları (Kurtuluş Savaşı) konusunda aydınlatmak, Mec
lis'teki çalışmalarına olumlu bir yön vermekti. 

Ankara'ya Doğru : 

Mustafa Kemal Paşa, Temsil Heyeti'ndeki üyelerle birlikte Sivas'tan 
Ankara'ya doğru yola çıktı. Kayseri üzerinden Kırşehir'e ulaştı. Halk, 
Mustafa Kemal Paşa'yı çoşkun gösterilerle karşıladı. O, burada halkla, 
şehrin ileri gelenleriyle görüştü, konuştu. Onlara inan ve güven verdi. 
Sonra Ankara'ya doğru yola çı ktı. Mustafa Kem al Paşa'nın, Temsil He
yeti'nin başında gelmekte olduğunu duyan t\nkarahlar, Dikmen sırtları

na kadar gitti!er. Mustafa Kemal Paşa'yı ve arkadaşlarını büyük göstcri
lerle karşıladılar (27 Aralık 1919). 
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Mustafa Kemal Paşa Ankara'da halka bir söylev verdi; onları ay
dınlattı. Birlik olarak, milletin bağımsızlığı için çalışmak gerektiğini açık

ladı. Sonra, kendileri için hazırlanmış olan Ziraat Mektebi'ne gittiler. 
Böylece Ankara Milli Mücadele'nin merkezi oldu. 

Osmanlı Mcbuslar Mrclisi Dağıtılıyor: 

İstanbul kaynıyordu. Mebuslar Meclisi'nin toplanmasından sonra, 
Anadolu'daki Kuvayı Milliye'nin dağıtılacağını sananların umutları boşa 
çıkmıştı. Son Osmanlı Meclisi 'ndeki mebuslar, Anadolu'daki Kuvayı Mil
liyecilerle tüm işbirliği yapamamışiardı: ama ilkeleri Erzurum ve Sivas 
Kongreleri'nde ortaya konulan Misakı Milli'yi kabul ve bütün dünyaya 
ilan etmişlerdi Bu milli and, bütün özellikleri ile Anadolu lhtilali'nin 
amaçlarının ve ilkelerinin ifadesiydi. 

İtilaf Devletleri'nin İstanbul'daki temsilciıleri olan komutanlar, Os
manlı Mebuslar Meclisi'n.in, daha başlangıçta. Misakı Milliyi ilan ederek, 
Anadolu Milli İhtilali'nin amaçlarını dile getirmesini, Türkiye'yi paylaş
ma politikalaruun uygulanması bakımmdan çok zararlı görüyorlardı. 

Mebuslar Meclisi, işgalin ağır şartları içinde bilE:, milletin uyanması ve 
bağımsızlığa kavuşması için, bi'ıtiin dünya karşısında, Mustafa Kemal 
Paşa'nın ağzıyla konuşuyordu. Olay~arın bu ortam içinde gelişmesi, iş

galcileri daha sert tedbirler almaya yöneltti. Onlara göre bu Meclis sus
malı, Türk aydınları sürgünlcre gönderi!meliydiler. 

!ngilizlcr'in, Türkiye'.de, Meclis açıldıktan sonra, nasıl bir politika 
izleyecekleri, o zamanlar İstanbul'daki Ingiliz Işgal Kuvvetleri Komutanı 
olan Amiral Rdbeck'in Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a gönderdiği 25 
Şubat 1920 tarihli raporda açıkça gi\rü lm0ktcdir. Amiral ~Şöyle diyor: 

"Anadolu'da yepyeni bir durum karşısında bulunabi!iriz. Her yerde 
füli kontrolde bulunamayız. Yalnız Istanbul 'da ve kıyılada duruma ha
kim olabiliriz; o da çok kuvvet ve gemi kullanmak şartiyle. Meclis açılın
ca, milliyetçi !iderler, İstanbul'a gclnu•ye başladılar. Toplantılarda. Müt
tefiklere düşmanca bir dil kullanılmıştır. Hükümet, çatırdamaktadır. Ge
neral Milnc, istanbul'da askeri durumun kuvvetlendirilmesine lüzum gös
termektedir. Bu da, ancak kuvvetleri toplamakla yapılabilir. Bunun için 
Batum'u boşaltmak gerekiyor. Ağır barış şartları, Türkleri Bol-şevikiere 

yaklaştırır. Barış çabuk yapılmalı ve Müttefikler arasında sıkı dayanış
maya varılmalıdır. 1stanbu~'un ve İzınir 'in Türklerden alınması ve Erme
nistan ·kurulması, ancak kuvvet zoru ile kabul ettirilebilir. Eğer barış 
şartları vumuşakça olursa, kuvvet kullanmaya lüzum kalmaz. Yalnız 
İstanbul'da ve kıyılarında kuvvetli bulunmalıyız ve iç politikada Padişah'
ın, mutedillerin durumlarını kuvvctkndi rmeliyiz. Bunun için de, Türk iç 
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politikasına kanşmamak usulünden vazgeçmek zorun.1a kalacağız. Aşırı 
milliyetçilere düşman gözüyle bakmaya mecbur olabiliriz."' 

Mustafa Kemal Paşa, olayların böyle gelişeceğiıti, çok daha önceden 
kestirmiş ve ilgili devlet adaınlannı uyarmaya çalışmış, "Milli Meclis'in, 
Anadolu'da •açılmasını" istemişti. İşte şimdi olaylar, O'nun düşündüğü 
yönde gelişiyordu. Mustafa Kemal Paşa, bu yeni durumdan, milli bağım
sızlığa ulaşmamız bakımından nasıl faydalanabileceğimizi hesaplıyordu. 

Şurasını da önemle belirtmemiz gerektir ki, ihtilalin büyük lideri, bu ko
nuda, hazırlıksız değildi. O, böyle bir ortam belirirse, Milli Mcclis'i Ana
dolu'da toplayacak, bu Meclis 'e daha keı;in bir deyimle (milli ira1eye) 
dayalı yeni bir hükümet kuracaktı. O, bu düşüncesini Erzurum ve Sivas 
Kongreleri kararları arasına yerleştirmemiş miydi? İstanbul Hühiimeti, 
yurdu savunmaktan aciz kalırsa, Anadolu'da 'bir hükümet kurulmayacak 
mıydı? 

İstanbul koı:ıkunç bir ortam içindeydi. İşgalciler, azınlıklan klşkır
tıyor . Türkler'e hakaretler yağdırtıyordu. İşgalcilerin ağır baskıları altın

da hükümet ve vatan hainleri, sanki düşmanlarla sözbirliği etmlıjler gibi. 
Kuvayi Milliye aleyılıine en aşağılık metodlarla propagandalar yapıyor
lardı. İşte bu sıralarda, Mustafa Kemal Paşa'ya, ''Türkocağının İngilizler 
tarafından hasıldığını ve işgal edildiğini" 'bildiren bir telgraf geldi (14 
Mart 1920). Harndi adında bir telgrafçı, İngilizlerin İstanbul'da kara
kollan bastıklannı, resmi daireleri işgal etmeye başladıklannı bildirdi 
(16 Mart 1920). İngilizler, yalruz resmi daireleri işgal etmekle kalma
mışlar, a:laca karanlıkta karakollan ve kışialan 'basamk uyuyan asker
lerimizi şehit etmişlerdi. 

Gerçekte lstarrbuPa, Mondros Mütarekcsi'nin imzatanmasından kı
sa bir zaman sonra, İngiliz, Fransız ve İtalyan aı;kcrlcri gelmişler, şehrin 
en önemli yerlerine yerleşmişlerdi. Onlar, bir yandan içimizdeki aZ1nlık

ları ·kışkırtaraJ<, üzerimize saldırtıyor, öte yandan da, Osmanlı Hükü
meti'ni baskı altında tutuyorlardı. İtilaf Devletleri hem İstanbul'a hem 
de memleketin bazı bölgelerine hakimdiler. Gerçekte bıı , tüm bir işgaldi. 
Bununla birlikte, hala resmi Osmanlı daireleri sözde bağımsız çalışıyor . 

!ardı . 

Fakat şimdi, İngilizler, Türkleri kendi istedilderi ağır şartlara bo
yun eğdirmek için, lstanbul'u yeniden işgal ediyorlardı. Mustafa Kemal 
Paşa, işgal haberini alır almaz komutanlara ve Müdafaai Hukuk Cemi
yeti Başkanianna şu telgrafı çekti: 

Ankara 16 Mart 1920 

ı Tevfik Bıy•klıoğlu, Atatürk Aııadolu'da, s . ti7. 
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' 'Bugünkü dunıma göre milletimiz, dünya uygarlığının insanca duy
guları ile duygulanmış vicdaniarına ve bütün İ~<lam aleminin ortak ruhu
na güvenmekle birlikte, bir müddet için dost ols un, düşman olsun, bütün 
resmi dünya ile, geçici olarak, temas edemeyecektir. 

Bu günler içinde yurdumuzda yaşayan hıristiyan halk hakkında, 

göstereceğimiz insanca davranışın değeri pek büyü·k olduğu gibi, hiç bir 
yabancı hükümetin h1mayesin;i görm eyen hıristiyan halkın, diriilc ve gü
verilik içinde yaşamaları. ırkımızın yaradılışında var olan uygarlık kabi
liyetine en kesin bir belge olacaktır. 

Yurt yarariarına aykırı eylemleri görülenler ve memleketin dirliğini 
ve düzenini bozanlar haıkkında, din ve milliyet (soy) lerine bakılmaya
rak, kanun hükümlerinin müsavi olarak ve şiddetle uygulanması ve ma
halli hükümete itaat edenlerle, uyrukluk görevini yapanlar hakkında da, 
yunıuşakllkla ve merhametle muamele edilmesini özel bir önemle bildirir 
ve bu özelliklerin bütün ilgililere çok çabuk duyunılmasuu ve bütün 
millet fertl erine, uygun araçlarla bildirilmesini rica ederiz." 

Müdafaai Hukuk Temsil Heyeti 
adına 

Mustafa Kemal 

İtilaf Devletleri, İstanbul telgraf merkezlerini ele geçirdikten sonra, 
mer.ı.lekete bir t elgraf ile resmi bir bildiri yaymak is tediler . Fakat Mus
tafa Kemal Paşa işe el koydu: İşgalcilerin telgrafları , Anarlolu'daki tel
graf merkezlerince alınmadı. İstilacılar, bu telgrafta, Anadolu'da milli 
bir ihtilal ile ayağa kalkanlara hakaretler yağdınyorlar, onların Padi
şah'a karşı da asi olduklannı ilan ediyorlardı. lstilacılar, sözde Türkiye'ye 
barışın konınınası için gelmişler imiş. Eğer Türk Milleti , kendilerini fe
lakete sürükleyen ihtilalcileri, başından atarsa, geçici olan işgal kaldırı

lacak, Türk Milleti refah ve mutluluğa kavuşabilecekmiş."' 

İşgalcilerin kısaca özetlediğimiz, bu bildirisi, Türk Milletinin , Halife, 
Padişah ve din yoluyla kandırılarak köle edilebileceği kanısı üzerine otur
tulmuş bir davranıştı. Gerçekte ise Anadolu halkı , bütün geri kalmışlığına 
rağmen, milli kurtuluş bilincine ulaşmıştı. Şurada , burada bazı vatansız 
şaşkınlar bulunabilirdi. Fakat Mus tafa Kemal ve arkadaşları, Anadolu'yu 
tüm uyaıuk bulundurmak için, olağanüstü bir güç ve yetıki ile çalışıyor

la rdı. Bundan ötürü, işgalc ile rin bildirileri hemen hemen etkisiz kaldı. 

ı Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, s. 2G2. 
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Mustafa Kemal Paşa, bu çok kritik durum:ia, bir yandan iç düzeni 
kornınağa çalışıliken öte yandan, İngilizler'in, 1stanbul'u işgal etmek ve 
uyuyan askerlerimizi öldürmek grbi, insanlık dışı davranışlarını, bütün 
dünyaya karşı protesto etti. O zamanının belli başlı büyük devletlerinin 
parliiınentolarına protestolardan birer tane gönderdi. Protestonun sonu 
~öyleydi: "Davamızın meşruluğu ve kutsallığı . bn zor durumda, Ulu Tan
ndan sonra, en büyük yaıdımeırnı:lldır!" 

Mustafa Kemal Paşa, bütün komutanlara, valilere, belc.-:liye başkan
larına, bu genelgesinde, İngilizler'in İstanbul'u işgallerinin ·kısa bir tel
rihçesini yaptıktan sonra nihayet "Bu!Siin İstanbul'u zorla işgal etmek 
suretiyle Osmanlı Devletinin yediyüz yıllık hayat ve hakimiyetine niha
yE:'t verildi. Yani bugün Türk Milleti, medeniyPt kabiliyetinin, hayat hak
kının, istioklalinin ve bütün geleceğinin savuıırnasına çağırıldı!" dedi' 

Bu genelgenin son bölümünden •açıkça anlaşılıyor ki, Mustafa Ke
mal Paşa, İstanbul'un İngilizler'ce resmen işgalini O.smanlı Devleti 'nin 
sonu olarak kabul ediyordu. O bu durumda "Türk Milleti'nin bağımsız
lığı için çağırıldığını" söyleyerek milli mücadele'nin akı~ına yeni bir ka
rakter kazandınyordu. O'na göre Osmanlı Devleti çökmüş, batmıştı. Fa
kat Türk Milleti ayaktaydı ve bağımsızlığını, şerefini savunacaktı . 

istanbul'un İtilaf Devletleri'nce işgali, yurdun her yanında büyiik 
yankılar uyandırmıştı. Mustafa Kemal Paşa, işgalcilerin bu saldırılann

dan Anadolu ihtilili'nin amaçlarına ula~ması bakımından , büyü•k ölçüde 
faydalandı. Memleketin her yanına birçok genelgeler gönderdi; milleti 
uyardı. Böylece İstanbul, artık Türk Milleti'nin başvuracağı bir yer ol
maktan çıkıyordu. Paşa, genelgelerinde bundan sonra memleket işlerini, 

Temsil Heyeti'nin yürüteceğini bildirdi. 

işgalciler, İstanbul'da tüm sonımsuzluk içinde, Türk halkına, Türk 
Hükümeti'ne ve hatta Mebuslar Meclisi'ne karşı son derece kor kunç sal
dırılar yapıyorlardı. Onların bu davranışları, Anadolu ihtii5Ji'ni millelin 
gözünde yükseltiyor, kutsallaştırıyordu . lşgalciler bu sırada bazı mebus
ları ve birçok yurtsever Türk aydınlarını tutukladılar ; sürgüne gönder
m eye başladı1ar. Bu olağanüstü durum içinde son Osmanlı Mebuslar 
Mecli.;i , son toplantısını yaptı (18 Mart 1!)20) . 

Meclis'te ilk sözü, Sinop Mebusu Rıza Nur Bey aldı. Ve iki arkadafiı 
ile hazırladıkları önergeyi okudu: 

"Efendiler, önemli bir tarihi anı yaşıyoruz. Bu devlet ve millet. bu 
zamana kadar böyle bir felakete uğrama.ınıştır . Osmanlı Başkenti ve !s
Jıimlık Halifeliği merkezi, bugün yabancı devletlerin silahlı işgalleri al-

' Gaz ı Mu sta fa Kema l, Nutuk, s. 420. 
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tıııa geçmiş bulunuyor. Bunu gerektiren hiç bir durum yoktur. Osmanlı 
Mebuslar Mec1isi saldırıya uğradı. Mebus arkadaşlarımızdan Rauf, Vasıf, 

Faik Beyler ve Nurnan Efendi, Mebuslar Meclisi'nden işgal kuvvetleri 
tarafından zorla alınıp tutuklan.:lılar. Bu olay, esas hukuka ve Devletler
arası hukuka, tüm aykırıdır. Kayıtsız ve şartsız vicdan ve düşünce ba
ğımsızlığına sahip olınayan bir Mebus!ar Meclisi 'nin serbestçe karar 
alması mümkün olamayacağından. milletvekillerinin dokunulmazlığına 

karşı yapılan saldırıyı protesto ediyoruz. Bu protestomuzun bütün dünya 
heyeti teşriiyesinin (Yasama kurumlarının) ve özellikle bütün parlamen
toların anası olan Britanya Parlametosu'nun ve bu g ibi tarihi olaylara 
birçok kez sahne olan Fransız ve halyan Parlamentolannın kulaklarına 
işittiri!mesini dileriz. Bugün, üzerimize aldığımız milli görevi yerine ge
tinneye, ancak bu kadar gücümüz vardır. Bu önergemizi milli bir belge 
olarak, tarihe sunuyoruz. 

Seyfullah Efendıi (İsparta) - Sayın arkadaşlanmızdan iki zatm adı 
sövlenmedi. Cemal Paşa ile Tahsin Bey de tutuklanmışlardır. 

Osman Bey (Laziztan) ·- Meclis dı~ında tutııklanmışlardır. 

Başkan - Önergeyi okuyunuz efendim. 

Rıza Nur Bey (Sinop) -- Umumi Harbin memleketimiz için pek el
verişsiz şartlnr içinde sona ermesi sebebi ile, acıklı bir tarihi vazife yap
maya çağırılan Mebuslar Meclisi, son günlerde Halifel:k ve Saltanat 
merkezinde, olağanüstü olaylar çıkması ve meşrutiyetle idare olunan 
memleketlerin hepsinde, milletvekilierine sağlanan dokunulmazlığın , 

olayların gelişmesi ile ortadan kalkmasından ötürii , me'busluk görevle
rinin gereklerini, memleketin şimdiki durumu ile bağdaştırmaya imkan 
bulunamamaktadır. Her şeyden önce, özgür düşünce ve bağım sız vicdana 
dayanması gereken bu kutsal görevin, güvenlik veren bir durum mı>ydana 

gelinceye kadar, genel toplantıların yapılınamasını teklif ederiz. 

Başkan - Önergede yazılı olanlar ıiim duyuldu mu? (Evet, oya ko
ı1l!lsun ses leri). 

Ba<şkan - Mebusluk görevinin yapılınasında güvenlik sağlayacak bir 
durum meydana gelinceye kadar, müzakerelerimizin ertelenmesini tek
lif ediyorlar. Kabul edenler, ~llerini kaldırsınlar. 

Selahattin Bey (lstanbul) - Oybirliği ile kabul. (Oybirliği ile kabul 
sesleri). 

Başkan - Evet efendim, oybirliği ile müzakerenin ertelenmesi ka
bul edildi." ' 

' Sanıct Ağaoğlu , Kuva)li M i ll i)•e Huhu, " · J ~ . 
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Osmanlı Mebustar Meclisi, böylece, toplantısını ertelrmişti. Fakat 
bu meclis bir daha toplanmadı. Pa1işah ll Nisan 1920 tarihli emri ile 
Meclisi dağıttı. Bu Meclis, dağılınasa da bir güç kaynağı olmaktan çık
mıştı. 

B üyü!< Millet Meclisi AnJıara'cla Kuruluyor : 

1stanbul 'daki Mebuslar Meclisi'nin dağılma haberini alan Mustafa 
Kemal Paşa, 19 Mart 1920 de, Meclis'in Ankara'da toplanmasına hazır
lık olmak üzere bir genelge yayımladı. Paşa, bu genelgede, Ankara'da 
toplanacak Mı>c lis'in bir Meclisi Müessesan (Kurucu Meclis) olacağını 

yazmıştı. Çünkü O, İstanbul'un işgali ve Türk aydınlannın tutuklanması 
ile başlayan yeni dönemi. yayımladığı genelgede "Yediyüz yıllık Osmanlı 
Devleti'nin hayatına ve hakimiyetine son verildiği" gerçeği ile değerlen
dirmişti. Mustafa Kemal Paşa, Nutuk'ta "Maksadım da, toplanacak Mec
lisin ilk anda rejimi değiştirmek yetkisiyle güçlendirilmesini sağlamaktı" 
diyor. Fakat, Sivas'taki Kolor.:l.u Komutanı ile Kazım Karabekir Paşa, 

O'nun bu terimi kullanmasını uygun bulmadıklarını yazdılar. Mustafa 
Kemal Paşa toplanacak Meclis'in, İstanbul'daki eski Mebuslar Meclisi'n
den farklı kurucu bir nitelikte olması karannı vermişti. Yeni yaptığı 
genelgede, önce kullandığı (Kurucu Meclis) yerine "selahiyeti fevkala
deye malik bir Meclis" dedi. Bu da "olağanüstü yetkili bir Meclis" de
mekti ki "Kurucu Meclis" in açıklanmış biçimde ifa1esinin ta kendisiydi. 
Mustafa Kemal Paşa'nın bu yeni Meclis için kolordu komutanJanna, vi
Iayetlere ve müstakil livalara gönderdiği genelgenin özeti şudur: 

"Mebuslar Meclisi, işgal yüzünden, iş göremez duruma düştüğü için 
dağıtılmıştır. Bundan ötürü, milletin bağımsızlığını ve devletin kuı·tanl 

masını sağlayacak tedbirleri almak ve uygulamak için, millet tarafından. 
olağanüstü yetkili bir Meclis'in, Ankara'da toplantıya çağınlması ve da
ğılıruş olan mebuslardan, Ankara'ya gelebileceklerin de bu Meclis'e katıl
maları zorunlu görülmüştür. Aşağıda yazılmış olan talimat gereğince 

seçimin yapılması, yüce vatansever liğinizden beklenilmektedir: 

1 - Ankara'da olağanüstü yetkili bir Meclis, milletin işlerini yü
rütmek üzere toplanacaktır. 

2 - Bu meclise üye olarak seçilecek kişiler, mebuslar hakkındaki 
kanun şartianna bağlıdırlar. 

3 - Seçimde, livalar, esas olarak alınacaktır. 
4 - Her livada beş üye seçilecektir. 
5 - Seçim, her liva, •kazalarından müntehibi sani (iki'nci seçmen

lerden) ve liva merkezindeki ikinci seçmenlerden, liva idare ve Belediye 
Meclisleri ile, Müdafaai Hukuk Cemiyetlel'inden ve vilayetlerde vilayet 
merkezi heyetlerinden ve Vilayet İrlarc Meclisi ilr Vilayet Mrrkrzi 
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Belediye Meclisi'nden ve Vilayet Merkezi ile merkez kazası ve merkeze 
bağlı kaza ikinci seçmenlerinden meydana gelen bir meclis tarafından, 
aynı gün:ie ve aynı oturumda yapılacaktır. 

6- Bu Meclis üyeliğine, her fırka (parti l zümre ve cemiyet tarafından 
namzet gösterilmesi c!ı:iz olduğu gibi, her ferdin de kutsal mücadeleyü 
katılması için tek başına adaylığını , istediği yerde koymaya hakkı 

vardır. 

7 - Seçimlere, her bölgenin mülkiye memuru başkanlık edecek ve 
seçimin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olacaktır. 

8 - Seçim. gizli oy ve kesin çoğunlukla yapılacak ve oyların sayı
mı , ıneclislerin, içlerinden seçecekleri iki kişi tarafından, fakat Meclis 'in 
(Seçim Kurulunun) yanında yapılacaktır. 

9 - Seçim sonunda, bütün üyelerin imzaladıkları veya mühürledi k
leri üç tutanak düzenlenecektir. Bunlardan biri seçim bölgesinde kala
cak, biıi seçilen kişiye verilecek, diğeri Meclis 'e gönderilecektir. 

lO - Üyelerin alacakları ödenek, daha sonra Meclis 'ce kararlaş
tınlacak tır. Ancak yollukları, zaruri masrafları, seçim meclislerinin 
takdir edecekleri miktar üzerinden, mahalli hiikümetlerince verilecektir. 

J ı - Seçimler, nihayet onbeş gün içinde, çoğunlukla Ankara'da 
toplanınayı sağlayabilmek üzere tamamlanarak, üyeler yollanacak VL' 

seçi len üyelerin 'adları (Ankara'ya) bildirilecektir. 
12 - (Bu) Telgrafın alındığı saat bildirilecektir." 

Mustafa Kemal Paşa'nın bu genelgesinden sonra, Istanbul'daki mc
buslardan birçokları, Anıkara'ya gitmek için yollara düşmüşlerdi. Paşa, 

onların güvenlik içinde Anadolu'ya geçebilmelerini sağlamak için ola
ğanüstü bir çalışma içindeydi. Telgraflarla, mektuplarla, adam gönde
rerek, bu mebusların Ankara'ya gelmelerini tkolaylaştırıyordu. Fakat 
İstanbul'da, O'nun isteklerini yapabilecek hemen hemen kimse kalma 
mıştı .' Bütün uyannalanna rağmen İstanbul'da ki Kuvayı Milliye ta.
raflılanndan bazıları, 'kendi bildiklerini yapmışlar, bunun sonucunda da 
~galcilerin ellerine düşmüşler, sürgüne gön.derilmişlerdi. "Orada yeni
den teşkilat kunna:k için, çok zahmetli çalışmalar yapılmış ve bunur. 
ic:;in de, o zaman ki duruma göre, pek çok paralar sarfetmeye mecbur 
kalınmU?tı. "2 

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da açılan Meclis'e başkan olmak 
istemişti. Bunun birçok nedenleri vardı. Bunların en önemlisi, Meclis, 
işgalcileree dağıtılacak olursa Paşa, Başkan olarak Mebuslan Ankara-

1 Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, s. ~t.S . 

Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, s. 268. 
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ya kolayca ve yetki ile çağırabilecekti. Fakat. O'nu, Meclis Başkanı yap
mam.ışlardı. Mustafa Kemal Paşa, son olaylardan sonra, Meclis'i An
kara'ya çağırmak'ta epeyce tereddüt geçirdiğini söylemektedir. Bunun 
içindir ki Mustafa Kemal Paşa, Ankaraya gelmek üzere yola çıkan İs
tanbul Mebuslar Meclisi Başkanı Celalettin Arif Bey'e bir telgraf gön
dererek, O'ndan, kendisinin daha önce yaptığı genelgeye benzer bir bil
diri yapmasını istemiş ise de, Celalettin Arif Bey, Paşa'nın isteğini , hem 
de bu konudaki görüş ayrılığı yüzünden, yerine getirmemiştir. 

Celalettin Arif Bey, verdiği cevapta, Anıkara'da görüştükten sonra 
bir bildiri yayımiayacağını yazmıştı. Bu zat, birkaç gün sonra Ankara'ya 
ulaştı. Mustafa Kemal Paşa ile bu konu üzerinde uzun uzun konuştular, 

tartıştılar. Paşa'nın dediği gibi "Celalettin Arif Bey hiç bir vakit onun, 
Büyük Millet Meclisi'nin niteliği ve yetkileri hakkındaki düşüncelerine 

katılmamıştır. O. daima toplanmış olan h~yetin esas görevini, İstanbul 
Meclisi Mebusamnın tekrar toplanmasını sağlamaktan ibaret ve kendisini 
daima İstanbul Meclisi Mebusanı'nın R<!isi telakki etmiştir. "• 

Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mart 1920 de yaptığı genelgeye göre, 
memleketin her yanında seçim çabucak ve ciddiJiık le yapılmaya başlandı. 

Ancak başlangıçta birkaç ilde, seçim ·konusunda teredrlütler ve engelle
meler ortaya çıktı. Bunlardan birkaçı, tereddüt ve engellernede direndi
ler. Fakat alınan tedbirlerden sonra, memleketin her yerinde seçim ta
mamlandı. Direnen yerler, Dersim, Malatya, Elazığ, Konya, Diyarbakır 
ve Trabzon'du. Paşa bu konuda: "Gerçek durumu ifade etmek için, şunu 
da açıklamalıyım ki, tereddüt gösteren, direnen bu iller halkı değildir. 

O zamanlar, o bölgelerde bulunan mülki büyük memurlarrlır. Halk ger
çeği anlar anlamaz, hemen ortak milli arzuya katılma:kta asla tereddüt 
göstermemiştir." diyor." 

Mebus seçimleri yapılırken ve yapıldıktan sonra, yurdumuzun birçok 
yerlerinde •ayaklanmalar başladı. Bu ayaklanmalar, bir yandan İstanbul'
daki hükümet, öte yandan işgalci devletler körüklüyor, besliyorlardı . 9 
Nisan'da Bolu'dan gelen bir telgrafta, o bölgedeki birkaç köprünün Ku
vayı Milliye aleyhinde olanlar tarafından yıkıldığı bildiriliyordu. Bolu 
ve çevresi Komutanı Mahmut Nedim Bey'den gelen bir telgrafta ise, 
Hendek, Adapazar'ı ve Düzce'de hallan ayaklanmakta olduğu, telgraf 
tellerinin •kesildiği haberi veriliyordu. Nevşehir'de de Teaiii islam Cemiyeti 
kurulmuştu. Alınan bilgiye göre bu cemiyetin üyeleri "Padişah'tan başka 
hiç bir kuvvet tanımayız. Kuvayi Milliye'yi dağıtmak için mal ve can her 
şeyimizi vermeye ant içtik" diyorlarmış. 

1 Gazi Must~<fa Kemal, Nutu.k, s . 270 . 
' Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, s. 270. 
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Mustafa Kemal Pa§a, Nutuk'ta bu konuda şöyle demektedir: "Bu 
tür olaylara, bundan sonra daha çok t esadüf P.decı>ğiz. Büyük Millet Mec
lisinin toplanmasını ve açılmasını sağlamak için çalıştığımız günlerde, 
bizi en çok işgal eden Düzce. Hendek, Gerede gi'bi Bolu bölgesinde baııla
yıp, Nallıhan, Beypazarı üzerinden Ankara'ya ya.klaııma istidadı göste
ren gericilik ve isyan dalgaları olmuştur. Ren, bir yandan bu dalgaların 
durdurulmasına çalışırken, bir yandan da Anikara'da toplanmakta olan 
ve genel durur.-ıu iyice bilmeyen mebusları korku verecek görünüşler 
karşısında bırakm amak Vf' bu gibi durumların ortaya çıkması ile Meclisin 
toplanmaması gibi uğursuz ihtimaliere meydan vermemek çarelerini dü
şünüyordum . Bunun için Meclis'in çabucak açılmasını istiyordum . Niha
yet gelebılmiş olaı' Mebuslar la yetinerek, Meclis'in 23 Nisan Cuma günü 
açılmasına karar verdik ." 

Mecliı;'in açılma giinü hf'lli olduktan sonra, Mustafa Kemal Paşa, 
kolor.dulara. illere, belcdiyelcrC' VC' Miictafaa-i Hukuk Ccmiyetlcrinc, 
21.4.1920 tarihindE' Ş\1 gE'nclgeyi gönderdi: 

•·ı - Tanrı ' nın :;ardımı ile 23 Nisan Cuma günli , Cuma namazından 
!"Onra Ankara'da eiiytik M'llet Meclis i R<:ılacaktır. 

2 - Vatanın bağımsızlığının yiice Saltanat ve Hilafet makamının 

kurtanlı~ı gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet 
Meclisi'nin açılma giinünü Cuma'ya t esadüf ettirmekle bu günün müba
rekliğinden fayda!anma ve bütün sayın mebuslarla, Hacı Bayramı Veli 
Camiin'de, Cuma namazı kılınarak Kur'an'ın nurundan ve mübarekliğin
den de feyiz alınacaktır. Namaz kılındıktan sonra, Lihyei Saa:let (Pey
gamberimizin sakalı) ve San ca kı Şerif alınarak Meclis' e kadar gidilecck
t ir. Meclis'e girilmeden önce, bir dua dkunacak ve kurbanlar kesi lecektir. 
Bu törende, camiden başlanılarak MecliR'e kadar Kolordu Komutanlığınca 
askeri birUderle özel tertip alınacaktır. 

3 - O günün kutsallığım pekiştirrnek için, bugünden başlanılarak 

vilayet merkezinde Vali Beyefendinin tertibi ile hatim ve Buharii ve hat
mi şerif okutulmaya başlanılacak ve hatmi 5erifin son bblümii teberrüken , 
Cuma namazından sonra, Meclis yapısının önünde bitiri lecektir. 

4 - Kutaa1 ve yararlı yurdumuzun her köşesinde aynı suretle bu
günden baş~ayarak Buhari ve hatmi şerifler okunmasına ba.şlanılarak, 

cuma ezanından önce minarelerde salatı şerifler okunacak ve hutbe oku
nurken Halifemiz Padişahımız Efen~iimiz Hazretlerinin yüce adlan anı

lırken. yüce kişiliğinin ve ülkesiyle bütün tebeai mülukanelerinin bi r an 
önce kurtulmaları ve mutlu olmaları duası ilave olunarak söylenecek ve 
Cuma namazının kılınmasından sonra da, hatim bitirilerek Hilafet ve 
Saltanat Makamınm ve bütün yurdun kurtuluşu amacı ile yapılmakla 
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olan milli çalışmaların önemi ve kutsallığı ve milletin her ferd:inin, kendi 
vekillerinden meydana gelen Büyük Millet Meclisi'nin Halife ve Padişahı
mızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selameti ve 
bağımsızlığı için dua edilecektir. Bu din ve yurt tö~eni yıapıldıktan ve 
camilerden çıkıldıktan sonra, Osmanlı Ülkesinin her yanından hükümet 
makamına gelinerek Meclis'in açılmasından ötürü resmi tebrikler yapı
lacaktır . . Her tarafta, Cuma namazından önce, uygun biçimde mevlfıt 
okunacaktır. 

5 - Bu bildirinin hemen yayımlanması için, her araca başvurııla
cak ve çabucaık, en uzak köylere, en küçük asker birliklerine memleketin 
bütün kurum ve kurullarına bildirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca büyük 
levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde basılıp 
çoğaltılaraık, parasız dağıtılacaktır. 

6 -:- Ulu Tanrı'dan başarı dileriz.1 

Mustafa Kemal Paşa, bu genelgeden sonra, kolordulara birer bildiri 
gönderdi. Bu bildiride, Meclis açıldıktan sonra mülki ve askeri makam
ların her türlü işleri için Meclis'e başvurulacağını açıkladı. 

Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa'nın Nisan'ın 23. günü An
kara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılacağını bildiren genelgesi, bütün ülke
ınizde büyük sevinçle karşılandı. Şehirlerde, köylerde, okullarda, camilerde 
bu milli bayram için görülmedik bir hazırlık başladı. Şehirlerin meydanları, 
okullar süslendi. Yaşlı, genç, kadın, erkek herkes süslü elbiseler giydi. 
Artık bütün Türk Milleti'nin gözü ve yüreği Ankara'da idi. Mustafa Kc
mal Paşa, şimdi, yıarı kutsal, tüm milli bir destan •kahramanı niteliği ka
zanmıştı. O'nun adına şiirler okunuyor, dualar ediliyor, kurbanlar kesili
yordu. Bu ortam i~inde hiç okuması yazması olmayan insanların bile ağız
larınd'8.Jl Mustafa Kemal adı düşmüyordu. Her yerde, şehirlerde, köy
lerde, Mustafa Kemal Paşa'nın Seferberlik'te yaptığı savaşlara ve ika
zandiğı 2laferlere dair, yarı gerçek, yarı mitolojik destanlar anlıatıyorlar
dı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa, biraz ordu, biraz Kuvayi Milliye ve tüm 
milletin umut kaynağı idi. Tüıık Milleti, köylüsü, kentiisi ile ayağa kalk
mış, yeni bir Ergenekon için kurtuluşa yönelmişti. Bütün halkımız öyle 
bir coşkunluk havası içindeydi ıki, Milli İhtila,l'in Büyük önderi'nin gös
terdiği kurtuluş amacına ulaşmak için, ölüme atılmayacak kimse kalma
mıştı. Kadınlar, çocuıklar bile savaşa ıkatılmak için sabırsızlanıyorlardı. 

Sava.ştan çekinenlerin "insan olarak" yaşamaları, halk içine ÇJJkmaları 

imkanı kalmamıştı. ·Türk Milleti, binlerce yıllık tarihinde görülen olağan
üstü dururnların en yücesini, en coşkununu yaşıyordu. 

ı Cazi Mustaıa Kemal, ı-.·utuk, s. 280. 
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Ankara'da da bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Mabuslar, Büyük 
Millet Meclisine gelmişlerdi. Hepsi heyecanlıydı. Herkes ayaktaydı ve 
birbirlerine bir şeyler anlatıyorlardı. Birçoklan, bu günü gösterdiği için 
Tannya şükürler ediyorlar, türlü dualar mınldanıyorlardı. Ankara hal
kı tüm ayaktaydı. Soka:klara dökülmüştü. Meclis'ten Hacrbayram Ca
mü'ne kadar uzanan tören yolunun dört yanı, bir insan denizi halindeydi 
ve dalgalanıyordu. Yollarda yer bulamayanlar, evlerin, dükkAniarın çatı
lanna, damlanna, ağaçların üzerlerine çık:mı§İardı. 

Törenin en kalabalık yeri, Hacıbayram Camii ve yöresiydi. C.unün 
içini ve dışını halk doldurmuştu. Camide ve Camiin önündeki meydanlık
ta yer bulamayanlar, sakalklarda oturmuşlardı. Mustafa Kemal Paşa 
ve mebuslarla hükümetin ileri gelenleri ve komutanlar, Hacıbayram'ıı. 

kadar halkın arasından, yürüyerek gittiler. Çevreyi dolduran halkın al
laşları ve "Yaşa! Varol!" sesleri y~lar yaparak yayılıyordu. Mustafa 
Kemal Paşa ve yanındakiler bin zorlukla Canilin içinde yerlerini aldılar. 
Tören Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı genelgeye uygun olarak düzen
lenmişti. Büyük coşkunluk içinde Cuma namazı kılındı. Bir hocanın yap
tığı vaaz ve konuşma dinlendi. Dua edildi. Şimdi, buradan Büyü>k Millet 
Meclisi'nin sonradan Ulus Meydanı ol>arak adlandıruan yerdeki binaıJına 
gidilecektir. Mustafa Kemal Paşa ve mebuslar, tören yoluna doğru yürü
düler. 

O zamanlar, bir mebus olarak Anıkara'da bulunan ve Meclis'in açılış 
törenine kaWan ünlü gazeteci Yunus Nadi Bey, törenin bu bölümünü 
şöyle anlatıyor: 

"Hükümetçe ve Kolordu Kumandanlığınca alınan bütün tertipiere 
rağmen, camiden Meclis'e kadar gitmek mesele olmuştur. Din bilginleri, 
şeyhler, birer ayet yazılı ruhani bayra'klar önde, Mustafa Kemal ~a 
ve mebuslar onlan takip ederek geliyorlardı. Bu kolay değildi. Sen git
mek istiyorsan, o halk da gitmek istiyordu. Dava, millet davfun idi. Halk
da, onunla senin kadar ilgiliydi. Bundan ötürü, halk ile birl1kte, dalga 
dalga ilerleniyordu. Gösterişli iki manzaradan biri, Meclis'in kapısında, 
öteki içeride ve millet küreüstinde görüldü. Meclis'in kapısında, bir yan
dan kurbanlar kesilirken, öte yandan gür sesli bir hocanın Türkçe duası, 
bütün o bölgede: 

-Amin! 
sesleri ile dalgalanıyordu. Meclis'in içine girdiğimizde, kürsü ruhani bir 
görünüşte, bayraklarla süslenmiş bulunuyordu. Hatimierin sonraları ora
da bitirilerek, dualar ediliyor, bunların yaııJoları dışarıda, Hacıbayram'a. 
kadar büyük dalgalar halinde uzanıyordu."' 

ı Yunus Nadl, Birinci Büyük Millet Meclisi, s. 81. 
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Büyük Millet lUeclisi'nin "Üstünde Bir Kuvvet Yoktur! 

Hacıbayram Camiinde ve Meclis'in önünde yapılan dini ve milli tö
renden sonra, mebuslar, büyük toplantı salonuna geçtiler. Geleneğe göre 
en yaşlı mebus, Şerif Bey, Başkanlık Kürsünde yerini aldı, daha önce 
hazırlanmış olan şu söylev ile Meclis'i açtı: 

"Burada bulunan saygı değer insanlar! 
İstanbul'un geçici kaydiyle yabancı kuvvetler tarafından işgal olun

duğu, bütün temelleriyle Halifelik makamının ve hükümet merkezinin 
bağınısızlığmm (istiklalinin) yok edildiği hepinizce bilinmektedir. Bu 
duruma baş eğmek, ulusumuzun bize sunulan yabancı tutsaklığı kabul 
etmesi demekti. Ancak tam bağımsızlık (istiklal-i tam) ile yaşamak için 
kesin olarak kararlı bulunan ve ezelden beri özgür ve başına buyruk 
yaşamış olan ulusumuz tutsaklık durumunu son derece sertlik ve kesin
likle reddetmiş ve hemen vekilierini toplamaya başlayarak yüksek Mec
lisinizi meydana getirmiştir. Bu yüksek Meclis'in en yaşlı üyesi niteliğiyle 
ve Tanrı'nın yardımiyle ulusumuzun, iç ve dış tam bağımsızlık (istiklal-i 
tam) içinde alınyazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip, 
kendisini yönetmeye başladığını bütün elliana duyurarak Büyük Millet 
Meclisi'ni açıyorum. Kutsal olarak bağlı olduğıımuz, bütün müslümania
nn halifesi ve Osmanlllann padişahı Altıncı Sultan Mehmet Hazretlerinin 
yabancı boyunduruğıından kurtarılmasında ve saltanatın sürekli merkezi 
olan lstanbul'umuz ile işgal altında ve türlü zulüm ve işkence içinde mad
di ve manevi bakımdan insafsızca yokedilmekte olan bütün zulüm gör
müş illerimizin kurtarılmasında bizi başarılı kılınasını yüce Tanrı'dan 
dilerim."' 

Yaşlı Başkan Sinop Mebusu Şerif Bey'in bu kısa, özlü konuşmasını, 
salonu dolduran mebuslar ayakta alkışladılar. Sayın Prof. Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu'nun haklı olarak, Mustafa Kemal Paşa tarafından hazır
landığını yazdığı bu söylev, Anadolu milli ihtilal'i'nin ana ilkelerini yan
sıtması bakımından son derece önemlidir. Söylevde Mustafa Kemal Pa
şa'nın birçok konuşmalannda ve yazılannda belirttiği ve savunduğu 
"tam bağ;msızlık" üzerinde önemle durulmuştur. Bu söylevde, Erzurum 
ve Sivas Kongreleri'nde alınan kararların özü verilmiştir. Ağırbaşlı, ke
sin kararlı, geniş ve derin anlamlı olan bu açılış söylevi, yeni kunılan 
Milli Meclis'in çalışacağı konulan da genel kavramlar halinde veren, yeni 
ve gerçekçi bir bildiri niteliğindedk Şerif Bey'in açılış söylevi, yurdun 
dört yanından gelen milletvekilierini olduğu kadar, bütün Türk aydınla
rını da etkiledi. Birçok mebuslar daha sonraki Meclis çalışmalarında, bu 
söylevi, kendi düşüncelerine temel yaptılar ve ana kayna:k olarak aldılar. 

ı Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Milli Mücadele Anılan, s. 61. 
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Mustafa Kemal Paşa Kürsüde 

Şerif Bey'in konuşmasından sonra ilk Mecliste, i1k sözü Mustafa 
Kemal Paşa aldı ve şöyle konuştu: 

"Yüksek bilgileri içindedir ki, Yüce Meclliıiniz, olağanüstü yetkiler
le yeniden seçilen saygıdeğer mebuslarla, saldınya uğrayan Saltanat 
Merkezinden (o zaman Saltanatın bulunduğu yer olan İstanbul, devletin 
merkezi idi) canlarını kurtararak buraya gelen saygıdeğer mebuslardan 
oluşmuştur. Kendilerini kurtarıp gelebilecek olan mebuslarla birlikte yü
ce bir Meclis kurulması, ancak yeni ka:bul edilen seçim yönteminde söz 
konusu olmuştur. Bu anda Meclisimiz toplantı halindedir. Daha önce se
çilmiş olan mebuslann dahi özdeş yetki derecesiyle görev yapmaları, 
mebusların seçilme yönteminden (yani yeniden mebus seçilmesinden) 
daha çok kapsamlı olduğu için, bunun uygun olacağı kanısındayım. Bu 
konuyu belirtmek isterim. (Uygun, uygun sesleri) 

Bu sözlü önerinin uygun görülmesinden sonra konuşmasını sürdüren 
Mustafa Kemal Paşa, mebusların seçim tutanaklannın incelenmesi için 
komisyonlar kurulmasını önerdi; bu öneri de kabul edilerek "Tetkiki Me
zabit Encümeni (yani Tutanaklan İnceleme Komisyonu) adıyla iki ko
misyon kuruldu. Bu komisyonlar, bir torbadan çekilen fişlerdeki adların 
yüksek sesle okunınası ve tutanağa geçirilmesi yoluyla oluyordu. 

B39kana, Mustafa Kemal Paşa'nın önerisi üzerine - katip sıfa

tiyle - Bursa Mebusu Muhittin Baba (Pars) Bey ve Kütahya Mebusu 
Cevdet Bey yardım ettiler.' 

Böylece Anadolu yayıasının ortasında yeni bir Türk Devleti doğdu. 
Daıha doğrusu "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atıldı."• Türk Milleti 
yeniden Osmanlı İmparatorluğunun ağır yükünden kurtulmuştu. Milli 
Bağımsızlığını savunmak için birleşmiş, yeni bir devlet kurmuştu. Şimdi 
yeni bir orduya da sahip olmuştu. 

Kanun yapan ve yapbğı kanunlan, verdiği kararlan uygulatan bir 
Milli Meclisi vardı. Bu Meclis'in adı "Türkiye Büyük Millet Meclisi" idi. 
Bu meclis, olağanüstü yetkileri olan bir Meclisti. Adı da kuruluş biçimi 
de, Osmanlı Mebuslar Meclisi'nden çok başka, çok yetkili, çok yüceydi. 
Gerçekte bu, bir "Milli İhtilal Meclisi" ydi. Nitekim, Milli Meclis'te, türlü 
sorunlarm tartışıldığı zamanlarda, birçok kez "İhtilal Meclisi" adı açık ve 
seçik olarak, hem de bir güven ve övünç kaynağı olarak kullanılmışbr. 

O günlerin milli heyecanı içinde yaşamış ve hizmet etmiş olan Yu
nus Nadi Bey, bu •konuyu anlabrken, "Olağanüstü bir törenle açılan ve 

ıord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velid~doogl u, Cumhuriyet Gazetesi, 24 Nisan 1971. 
• Yunus Nadi, Bi rinci Büyük .Millet Meclisi, s. 33. 
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bütün cihana karşı durumunu ve yerini ilun etmiş olan Meclis, artık 

Ankara'da bir hayat merkezidir. Ve bütün Türkiye'nin dayanağı ve Kıb
lesidir." ' diyor. 

Büyük Millet Meclisi, 24 Nisan Cumartesi günü ikinci toplantıya 
başladı. Toplantı Başkanı, yine Şerif Bey'di. Meclis'in açılması dolayısıy
la, yurdumuzun her yanında Ankara'ya yüzlerce telgraf geliyordu. Bu 
telgraflarda, Türk Milleti'nin sevinci, umudu ve inancı, savaş isteği dile 
getiriliyordu. Mondros Mütarekesi'nden ve işgalden sonra ülkemizin üs
tüne çöken kara bulutlar dağılıyordu. Birbirinden kopar gibi görünen 
bölgeler ve birbirinden ayrı gibi davranan kişiler arasında (milli bir bağ) 
kurulmuştu. Türk halkı, yüce değerler üzerine birleşmiş bir (millet) ol
manın büyük sevinci ve övüneli ile coşmuştu. Türk'ün yüce erdemleri 
uyanmış, canlanmış, ayağa kalkmıştı. Birkaç gün, birkaç ay sonra bu 
Ulu Millet, yurdunun dört bir yanında dünyanın en azgın istil3.cılanna. 
karşı savaşacak yeni ordular kuracaktı. Herkes sevinçli, herkes umut
luydu. Türk Milleti, yirminci yüzyliın ilk çeyreğinde, Asya'nın, Afrika'nın 
esir ülkelerine, sömürgeci emperyalistlerle nasıl savaşılacağının benzersiz 
örneklerini verecekti. Daha başlangıçta, çok insafsız istilacı milletler 
içinden birkaç haksever erdemli yazar, bu milli uyanışı hayranlıkla be
lirtmeye başlamışlardı. 

Meclis'in ikinci toplantısında Mustafa Kemal Paşa söz aldı. Bütün 
bir günü dolduran uzun bir konuşma yaparak, mütarekeden o güne ka
dar olup bitenleri, belgelerle ve çok inandıncı bir ifade ile açıkladı. O'nun 
bu konuşması, liderliğini yaptığı Kurtuluş Mücadelesi'nin benzersiz bir 
tarihiydi. Paşa, bu konuşmasının son bölümünde, yeni kurulan Meclis'in 
ve kurulacak olan Hükümetin özelliklerini, niteli•klerini, nasıl işleyeceğini 
ortaya koydu. O, böylece yurdumuzun türlü bölgelerinden gelen çeşitli 

kültür düzeyinde olan mebu.slara yürüyecekleri yolu aydınlatan bir ışık 
tuttu. Mustafa Kemal Paşa, bu çok önemli konuşmasında şöyle diyordu~ 

"Bugünkü zordurum içinde, vatanı dağılmaktan ve yok olmaktan 
kurtarmak için gerekli olan tedbirleri almak, sayın Meclis'imize ait ola
caktır. Ancak bu konuda kendi incelemelerimize ve bilgimize dayanan 
kanılarımızı, Yüce Meclis'inize arzetmeyi faydalı görmekteyiz. Gerek 
Anayasa hukuku kaidelerine ve gerek tarihteki birçok örneklere ve gerek 
zamanımızda aynı kötü şartlar içinde çökmeye maruz kalmış olan millet
Ierin teşkil ettikleri ders verici olaylara göre, memleketi parçalanmak
tan ve yok olmaktan kurtarmak için hemen bütün milli güçleri (Kuvayı 
Umumiyei Milliyt-'yi) köklü teşkilatla birleştirmekten başka çare yok
tur. Bunun biçimi ne olmak gerekir? İşte mesele buradadır. 

1 Yunus Nadi, Birinci Büyük Millet Meclisi, ,s. 33. 
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Meşru ve sorumlu olmayaın kuvvetlerin baskılarıyla millet ve devlet 
kuvvetlerini birleştirme olanağı bulunsa bile, bunun sürdürülmesinin 
'kabil olmadığını bilirsiniz. Gerçekte Yüce Meclis'inizin var oluşu da her 
şeyden önce meşruluk ve sorumluluk ilkelerinin uygulanmasının milletçe 
istenildiğinden en büyük belgesidir. Bundan ötürü Yüce Meclis'imizde yo
ğunlaşmış olan yüce millet iradesine dayanarak, meşruluğunu ve kanuna 
uygunluğunu ve gene saym kurulunuzda beliren milli vicdanın yargısına 
bağlı bulunmak bak ınından da sorumluluğunu kavrayacak ve tesbit ede
cek bir gücün, memleketi yönetmesi zorunludur. Bu gücün tabii şekli ise, 
bir hükümettir. 

Hükümet teşkilatının esas biçimi, sorumsuz bir hükümet bru;ıkanında 
tesbit edilen denge noktasına dayanarak, yasama görevi ve bir mürakabe 
kurulu ile va;ı:ifelcr-ine devamı, bu kurulun güvenine bağlı hir icra gücün
den ve bu icra gücünün. milli vazifelere göre bölüşülmesinden ve düzen
lenmesinden ibarettir. Bu ŞP.kilde, icra gücü Hükümet Başkanı tarafın

dan seçilmiş ve yasama gücünün (Meclis'in) güvenine davanan bir güç
tür ki, milletin seçtiği Yasama Kurulu (MecliR) ile dengeliğini, Hükümet 
Başkanlığı m111kamının meydana getirdiği birlik noktasında bulur. 

Hükiimet teşkilatın·n bu esaslı kayıtianna ?Öre, iı;inde bulundulhı
muz bunalıma ve memleketin özel durumianna göre, bizim için uygula
maya elverişli olup olmadığını düşünmek zorundayız. Bu alandaki uygu
lama sonucunda edindiğimiz kanıya göre biz, idarenin bu şeklini sakın
cadan anrunı~ görmemekteyiz. Çünkü Osmanlı Devleti, herhangi bir 
devlet gibi, hükiimdarlannın cismani otoritesi etrafında kuru~muş değil
dir. Saltanat makamı, aynı zamanda hilafet makamı olması bakımından, 
Padişahımız, İslam Cumhurunun da başkanıdır. Savaşmamızın birinci 
amacı ise, saltanat ve hilil.fet makanılannın aynimasını sağlamaik değil, 
düşmanlanmıza, milli iradenin buna elverişli olmadığ-ını J<"Östermek ve 
bu kutsal makamları, yabancı esirliğinden kurtararak, Halife'nin yetki
lerini, düşmanın korkutmasından antmaktır. 

Bu ilkelere göre Anadolu'.da, geı;ici bHe olsa, bir hükümet bıtŞltanı 
tanımak ve Pa.<lli?ah Vekili yanmak, hiç bir bakımdan caiz rlecTildir. Su 
halde başkansız bir hükümet kurmak zorunlulu~u icindeviz. Halbuki bir 
(birlilk) noktasında denırelenmeyen devlet gücünün çalışma dengesini 
sürdürmeye de imkan yoktur. 

öte yandan. herhangi bir makama. devlet ve millet güclerini birles
tirme ve dengeleme yetkisi vererek, o makıımı sorumsuz tan•mıık felil.
ket getirir. Halifenin bile sorumluluihtnu esas kabul etmiş olan İsl8.mlı
ğın , Myle çözüm yollarına elverişli olmayacağı apaı;ıktır. 

Bu zor ve birbirlerivle birleştirilmeleri olıınııksız ilkeler icinrle. uzun 
uzadıya incelemeler yaparak ve nihayet İslamlığın esas şartianna baş 
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vurarak, Yüce Meclis'imizdE\ toplanmış olan ve bütün İslam Cumhuru
nun da yaniını ve onayına kavuşan milli iradeyi doğrudan doğruya va
tanm alın yazısına el koymuş, tanımak ilkesini ·kabul ederiz. Sayın üye
lerin, bu görüş ve anlayışın, özet halinde yayımlanarak, seçimlerine yol 
gösterilmesi ve olağanüstü yetkiyle seçilmiş bulunmalan ve seçmeniere 
de dağıtılmış olması, esas 'bakımından bu ilkellin milletçe de tüm kabul 
edilmiş olduğunun belgesidir. Bundan ötürü, Yüce Meclis'imiz, haiz oldu
ğu olağanüstü yetkiye dayanara'k, karşısına çı·kacak bir icra kuvvetini 
(Hükümeti) yalnız kontrol etmek ve milletin hayati meseleleri üzerinde 
böyle bir •kontrolla uğraşmaya mecbur •kalmak gibi şimdiki durumun 
dayanamayacağı sınırlı bir yasama göreviyle değil, milletin umumi ira
desini üzerine almak ve memleketin ve Himfet'in kurtuluşunu, doğru::lan 

doğruya kend:iısi sağlamak ve savunmak görev ve yetkisiyle t~ekkül et
miştir. Artı.k Yüce Meclis'imizin üstünde bir 'kuvvet yoktur. 

Hilafet ve Saltanat makamının kurtuluşu sağlandıktan sonra, Pa
d!şahı·mız ve müslümaniann Halifesi Efendimiz, her türlü baskıdan ann
mış ve tüm özgür ve bağımsız olarak, kendisim milletin sadl:k kucağında 
gördüğü gün, Yüce MecUs'imizin düzenleyeceği kanun esasıanna göre, 
saygıdeğer yerini alır. Yüce Meclis'imiz. kontrolcü ve inceleyici nitelik
te bir Meclisi Mebusan değildir. Bundan ötürü, yalnız teftiş ve yasama 
ile görevli sonımsuz bir mevkiden, milletin alınyazısını göz altında bu
lunduracak değil, doğrudan doğruya (bilfiil) onunla uğraşacaktır. Nite
kim olağanüstü durumlaııda bütün milletler, bu prensipleri teııkederek, 

ya yasama gücünü tatil edip, icra heyetine fazla yet'kiler verirler, yahut 
bütün milletin oylanna başvurarak kararlar alırlar. Biz, kamu birliğine, 
her gücten <;ok yetki veren fsl a.mlık ilkelerini göz önünde bulundurarak 
Yüce Meclis'inizi, milletin bütün işlerine doğrudan doğruva el koymuş 
(vaziillyed) tanımak taraflısıyız. Bu temel illke kabul edildikten sonra, 
daima Yüce Meclis'inizin Genel Kurulu, işlerin tefernıatına •kadar, mü
zakere imkanı bulunamayacağından sayın kurulunuzdan aynlacak ve 
vekil edilecek üyelerin, hükümetin şimdiki teşkilatma göre, görevlendiril
mesi ve her birinin ayrı ayrı, hepsinin ortaklaşa (müşterek) Genel Kurul 
karşısında olması, amacın sağlanmasına yeter. Bu durumda Yüce Mec
lis'inize Başkanlık edecek olan zatın, Yüce Meclis'inizi temsil etmesi 
bakım·ndan r-örev verilen sayın üyeleııden meydana gelen kurula da baş
kanlık etmesi ve Yüce Meclis'iniz adına imza atmaya ve karariann onay
lanmasına yetkili olması ve icraya ait meselelerde. öteki sayın üyeler 
gibi, Genel Kurul karşısında tüm sorumlu bulunması zorunludur. 

Bu şekilde tera Heveti, Yüce Meclis'ini7.in onaylamasıyla görevlen
dirilecek ve Genel Kurul'a karşı sorumlu olan sayın üyelerden ·kurulmuş 

'>lıı.çaıırtır. l3ı.ınlıı.r{l. "V~kil" d~pileçl}ktir. B~kan olacak zat, ~erçakte ~r 
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bir sorumluluk altmda bulunacaktır. Çünkü V ekiller Heyeti (İcra Kurulu} 
ile sayın kurulunuz arasında, bütün sorumluluk, her şeyden önce, ken
disinin olacak ve bu sorumluluk hem Yüce Meclis'iniz>deki, hem de Vekil
ler Heyeti'ndeki başkanlık makamının ikisine birden geçecektir. İşte 
memleketimizin şimdiye kada.r geçirdiği bunalımlardan, felaketlerden, 
kah Avrupa'yı taklit etmek, kah devlet işlerini yürütmeyi kişisel görüş
lere göre düzenlemeye çalışmak, kah Anayasa'yı bile kişisel ihtiraslara 
oyuncaık eylemek gibi pek acı sonuçlarını gör.düğü dar görüşlü\llklerden 
kurtulacak, edinilen genel uyanışı dile getirdiğimiz kanısıyle şu zor ve 
bunalımlı tarih döneminin mücadelelerini bu yolda düzenleyecektir. Bu
nunla birlikte, karar sayın Genel Kurulunuzundur. Yalnız uğradığımız 

çözülme tehliikesine, devlet ve millet işlerinin uzıın müddetten beri başsız 
kaldığına tekrar dikkatinizi çekerek gereksiz tere::ldütler arasında sürüp 
gidecek tartışmaların, en kötü idarelerden daha çok kötü etikiler doğu
racağını bildirmeyi de, yurtseverlik görevi olarak görüyorum."' 

Mustafa Kemal Paşa'nın bir anayasa önergesi niteliğinde olan bu 
korcuşması, Kırşehir Mebusu Müfit Hoca'nın teklifi ile, tartı,şmasız kabul 
edildi. Paşa, bu konuşmasıyle yeni kurulacak hükümetin ve hatta geniş 
anlamıyla, yeni kurulmakta olan devletin temellerini atıyordu: 

1 - Memleketi batmaktan kurtarmak için, bütün milli güçleri bir
leştirmek gereklidir. 

2 - Bunun için, meşru bir hükümet (İcra Heyeti) kurulmalıdır. 

3 - Mebuslann, milletçe seçilme tarZl, milletin meşru bir heyet ku
rulmasını istemesinin en kesin delilidir. 

4 -- Yeni kurulacak hükümet, memleketin bugünkü bunalımlı du
rumunun gereklerine uygun olmalıdır. 

5 - Büyük Millet Meclisi, milli iradenin biricik belirme yeridir. 
Meclis, milleti temsil eder; bunun için "Meclis'in üstünde hiç bir güç yok
tur." 

6 - Şu halde meml~keti yönetecek kanunları yapmak da, bu ka
nunlan uygulamak da Büyük Millet Meclisi'nin hakkı ve vazifesidir. 

7 - Büyük Millet Meclisi, olağanüstü yetkilerle toplanmıştır. Bun
dan ötürü o, sorumsuz bir "Meclisi Mebusan" değildir. Meclis hem yusa
ma (kanun yapma) hem de (yasaları uygulama) organıdır. 

8 - Ancak, mebuslann hepsi, icra işinin aynntılanylc uğraşama

yacaıkları için, onlar, kendi aralıırından seçecP-kleri üyelerle bir tera 
Heyeti (Hükümet) kuracaklardır. Memleketi bu kurul yönetecektir. 

ı Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, cilt I, s. 161. 
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9 - BUyük Millet Meclisi'nin Başkanı, bu İcra Heyeti'nin de Baş
kanıdır. 

10 - tera Heyeti ve onun başkanı, Büyük Millet Meclisi'ne karşı so
rumludur. 

Kısaca özetleyip sıraladığımız ·bu temel iLkeler göz önünde bulundu
rulursa, bu ilkelere göre kurulacak organın bir "Cumhuriyet" olacağı 
apaçıktır. Böyle 'bir yönetim, Mustafa Kemal Paşa'nın, ta Kurtulu.j Sa
vaşı'nın başlangıcında kurulmasını düşündüğü "Hakimiyeti Milliye'ye 
müstenit, yeni bir devletin" ta kendisidir. 

Fakat Mustafa Kemal Paşa, henüz büyük engeller aşılmadığı, mem
leket, istilacı düşmanlardan temizlenmediği, milletimiz "padişahsız bir 
yönetime henüz hazırlanmadığı" ve kısacası, s:rası ve zamanı gelmediği 
için, ıkurmakta olduğu yeni devlete "Cumhuriyet" adını vermemiştir. Onun 
için önemli olan soyut bir "ad" değil, uygulanan somut bir "kavramlar 
ve kararlar dizisi" idi. Mustafa Kemal Pruıa, önerge niteliğinde olan bu 
~onuşma.sını Büyük Millet Meclisi'ne ka:bul ettirmekle, ileride kazanıla
cak bütün askeri, idari, politik, ekonomik ve kültürel zaferierin temel
lerini atmış oluyordu. 

Ancak, Mustafa Kemal Paşa'nın bu konuşmasında "Padişah'a, Ha
life'ye" büyük önem verdiği, hatta Kurtuluş Savaşı amacını "Padişahımız 
Efendimizi kurtamıak için" gibi gösterdiği dikkati çekmektedir. Şurasım 
hemen belirtelim ki, Türk Milleti, yaklaşık olarak 600 yıldan beri pa.ii
şahla ve 400 yıldan beri de hem parlişahlık, hem de halifelikle yönetil
mişti. Bu 600 yıllık Osmanlı Devleti döneminin büyük bir kısmı şanl-a 

şerefle doluydu. Türk Milleti padişahlarına, yalnız hakimiyet bSJk:mından 

değil, aynı zamanda din yolu ile de bağlıydı. Padişah, Peygamber'in vekiliy
di. O'nun emirleri Peygamber'in ve hatta biraz da Allah'ın emirleri gibiydi. 
Türk toplumu P.adişah ve Halife'ye karşı "milli ve mukaddes" bağlarla 
bağlıydı. Bütün milletin katılması gereken ve çağımızda:ki bir deyimle 
bu "topyekUn" savaşta "Kurtuluş Savaşında" milli ihtilal'in büyü·k lideri 
Mustafa Kemal Paşa'nın biricik güç ·kaynağı halktı, milletti. Böyle bir 
zamanda, yüzlerce> yıl karanlıkta bırakılmış ha\'kıınıza, Osmanlı Devleti'
nin çürüdüğünü, çöktüğiinü, bu son Osmanlı Padişah'ının düşmanlarta 
işbirliği yapmakta olduğunu açıklamak, anlatmak imkanı, hiç olmazsa 
şimdilik yoktu. "liıtan·bul'da Padişah ve Halife olan zatın, millet aley
hinde lngillzler'le birleştiği ve onlar ne derlerse yapt•ğı halde, Ankara'
nın, bunları bilmezliıkten gelerek, hep Padişah ve Halife'yi dü...«man elinde 
esir sayma:k yolundaki davranışı'' bu düşüncelere dayanıyorou. "Halife 
ve Padişah, Anadolu'da kardeşi karneşe kırdırmak üzere, ellerinden ve 
(till~rinden ne g-elebilirse yapıyorlardı. Buna ratmen Ank•ara; 



ıs 

- Padi§ah ve Halife esirdi. Hilafet ve Saltanat makamının kurta
nlması gerektir, diyordu. 

Gerçekte. Ankara böyle yaparken, işleri en doğru biçimde görmüyor 
değildi. Ankara'nın bu davranışı, Türkiye'yi yok etmek amacını güden 
bir İngiliz planını sonuçsuz bırakmak için başvurulntu§, çok aıkıllıca bir 
politika idi... Bu konuda değerli iki hocamn, o zaman için, hatta bugün 
bile, olağanüstü değeri olan dü§üncelerini yazacağım: 

- Halifenin esirliğinden, ancak durumun özelliği yüzünden söz edi
yorsunuz. Yoksa Halife esir değil, belki kasir (küçük, alçak) ve haindir."' 

24 Nisan 1920 de yapılan toplantıda Mustafa Kemal Paşa, Meclis 
Başkanlığına seçildi. 

İlk Kabine Kuruluyor: 

3 Mayıs 1920 de Meclis toplandığı vakit, mebuslar sevinç içindey
diler. Bu sevincin iki kaynağı vardı. Biri, yeni yapılan kanuna göre ilk 
hükümetin kurulmak üzere olmasıydı. İkincisi ise, aylardan beri Anıka
ra'ya korkulu günler yaşatan asilerden bir grubun tepelenmesiydi. Bü
yük Millet Meclisi'nin açıldığı günlerde, Adapazarı, Düzce, Bolu üzerin
den Mudurnu'ya ve Yabanabad'a (Kızılcahamam) kadar yayılan isyan 
dalgalan, Anıkara'ya doğru ilerliyordu. !stanbul Hü•kümetinin ve İngiliz
ler'in kışkırtıp silahlandırd.ıklan isyancılar. üzerlerine gönderilen birkaç 
askeri birliğimizi yenmişler, birçok köyleri, birkaç şehir ve kasabayı elle
rine geçirmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa, Meclis açılırken Albay Arif 
Bey'i oldukça ıkuvvetli bir birliğin başında isyancılann üzerine gönder
mişti. 2 Mayıs 1920 de Albay Arif Bey'den Mustafa Kemal Paşa'ya şu 
telgraf geldi: 

"Evvelki gün Nallıhan'dan Mudurnu'ya gelmek üzere iıken Karaki
ri§ Dağı'nda, Mudurnu ve Bolu'dan üzerimize gönderilen ve o civardaki 
Çarşamba bucağının ·köylerinden çıkanlan kuvvetlerle savaşa tutuştuk. 
Tann'nın yardımıyla Bolu'lulardan başka, öteki eşkiyalann büyük ço
ğunluğunu öldürdüm, bir kısmını da diri olarak ele geçirdim. uayık ol
duklan cezayı verdim. Dünkü gün. Çarşamba köylerini kesin olarak has
tırdıktan ve bucak merkezinde Milli Teşkilatı yeniden kurduktan sonra, 
bu gece bir cebri yürüyüşle Kızıkyaylası 'ndım aşarak Bolu'ya yaklaştım. 

Bolu'nun 5 kilometre kadar güney batısında, mevzi alan isyancılarla 
yarım saat süren vurusma sonunda. kahraman ve fedekar süvarilerirnin, 
açık arazide top mezvüne saldırarak topu ele geçirmeleri üzerine. zaten 
sayılan çok olmayan isyancıların yayalannın bir kısmı '"L1Urüldü, bir 

ı Yunus Nadi, Birinci Büyük :ıfillet Mt>clisi, s. 39. 
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kısmı da dağıldı. Böylece kesin olara:k yeniden isyancılann iki makineli 
tüfek ve bir toplan olduğu ve mevziler de hazırlamış oldukları halde, ya
rım saat bile savunma yapmamaları iddialarında ne kadar haksız olduk
larını göstermeye yeter. Her ihtimale karşı şehir etrafında güvenlik ter
tipleri aldıktan sonra, birkaç saate kadar Bolu'ya girerim. Müsademede, 
iğnesiyle muharebe tertibatı alınmış bir dağ topu, iki makineli tüfek, bir 
miktar cephane ve birkaç beygir ele geçirilmiştir (2 Mayıs 1920).' 

Başkan, Arif Bey'in telgrafını Meclis'in ilk oturumunda okudu. Me
buslar, telgrafı ayakta alkışladılar. Bu, Biiyü..'k Millet Meclisi as·kerlerinin 
ilk zaferiydi. Yozgat Mebusu İsmail Fazı! Paşa söz aldı ve dedi ki: 

- Sayın arkadaşlarım! Bu Arif, Beypazarı'ndan başlayamk, Bo
lu'ya kac:lar ve daha ilerilere doğru devam eden bir isyanı, gerçekten pek 
kahramanca yürüttüğünden dolayı, kendisine genel kurul adına teşekkür 
edilse, kendisi için öğünç ve memnunluk kaynağı olaca·ktır. 

Fazı! Paşa'nın bu teklifi oybirliği ile kabul edildi. Bundan sonra baş
kan asıl gündeme geçti. 

Başkan - Şimdi, seçime başlayacağız. Fakat seçime ba.şlamadan 
önce bir usfıl var ki. onu açıklayayım. Her vekili (bakanı) ayrı ayrı mı 

seçelim; yoksa hepsini bir liste üzerinde mi seçelim? (Ayrı, ayrı sesleri) 
Ayrı, ayrı seçerek, onbir kez veyahut on kez, adların okunınası gereke
cek, değil mi efendim? Halbuki bir liste yapacak olursak bir kez oku
ınakla biter. Yüce Meclis'iniz. hangisini uygun bulursa (Liste, liste ses
leri, oya koyunuz sesleri). 

Refik Şevket (Saruhan) - ... Bence, herbirinin böyle onbir kez 
oya konulması , değerli vaskitlerimiT.i alacağından , herbir icra makamına 
layık olan zatlan yazmak önemlidir. Her zatın, uzmanı olduğu meselesini 
arzedeyim efendim. !cra makammda bulunmasını istediğimiz bir arkada
şım•zın, aynı zamanda bizim isteklerimize uygun olmayan başka bir ma
kama !Ayık olduğunu görüyoruz. Mesela, bir zatı ben Adiiye'ye uygun 
görüyorum. Başka bir arkadaşım bu zatı, Maliye'ye veya lktisada uvgun 
görüyor. O zaman haiz olduğu kişisel meziyetler bakımından İcra Heye
tine girmesini istediğimiz halde, ·kendi elimizle ittifakımızın billl.fına, bir 
kez Adliye'ye, bir Maliye'ye, bir de mesela Şeriye'ye yazılrnasından ötü
rü, oyları boşa gidecek. 

Onun için kendirniz kabul ettik; ikinci madde, İcra Vekillcrini, Büyük 
Millet Meclisi kendi aralarından seçmek yetkisini kabul ediyor. (Doğru, 

doğru sesleri) Bu, makarn gösterir demek değildir. Bir V eki! seçilir. Zaten 
şimdiye kadare)laptığımız müzakerelerirnizde, İcra Relııi'nirı kendi ar.ka-

' Bayilk Millet Meclisi Zabıt Cerid~si, cilt I, 193. 
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daşlannı seçme.cıini veyahut kendi aralarında kabul etmek usUllerini in
celedik. Bundan ötürü biz, bir kimseye, her bir zata, ayn ayrı makam 
göstereceğiınize, adlannı yazalım. O zatların uzmanlıklarına göre vazi
felerini, ondan sonra belirtmek işi, Reis'e kalsın. Biz, bir heyet seçelim. 
Ben bu tekilite bulunuyorum. Bana kalırsa, bundan iyisi olamaz. (Kabul 
olunan kanuna aylan sesleri) 

Başkan - Bu konuda başka söz isteyen var mı efendim? 

Ragıp Bey (Kütahya) - Ben, Refik Şevket Bey'in sözlerine katıl
mayacağım. Çünkü ben, Adiiye'ye uygun gördüğüm zatı, Maliye işlerinde 
görmek istemem. Şer'i işlere uygun gördüğüm bir zatı, Maliye işlerinde 
görmek istemem. Benim kanıma göre, seçeceğim bir zatı meseı.a şer'i iş
lere uygun görmüş isem, daima onu şer'i işlerde görmek isterim. Bundan 
ötürü, benden bir haık alınmamalıdır. 

Muhittin Baha (Bursa) - Efendim, seçimin Medeni Kanunumuza 
uygun olaraık yapılması gerektir. Madem ki vekil seçiyonız. Ne için vekil 
ettiğimizi biz de bilmeliyiz! Vekillerimizin de bilmeleri gerektir. Oraya 
gittilderi vakit, bir tek iş göreceklerse, bu, doğrudur. Fakat aralannda 
birini Maliye'ye, birini lktisat'a ayıracaklarsa, o zaman hepsini kayıtsız 
seçmek, Medeni Kanunumuza uygun değildir. Ayn ayrı seçmeliyiz. (Uy
gundur sesleri) 

Reis - O halde ayn ayn seçeceksiniz. (Güriiltiiler) Müsade buyu
runuz, oya koyacağım. 

Bir ses- Hepsi bir listede olsun. Yfmi böyle seçelim. Vekil açıklan
sın değil mi? 

Reis - Bu fikirde olanlar, ellerini kaidırsınlar. Açrk!amak suretiyle. 
Pekala, kabul edildi. Bu suretle olacak. Şimdi efendim, bir kez mi yapa
lım, yoksa on kez mi? (Gürültüler) Seçim on kez mi yapılacak, bir kez 
mi? Bir kezde on ad taraflısı olanlar ellerini kaldırsınlar. (EJler kalktı) 
Bir listede, on ad. Çoğunluk böyle efendim. Görüşmek için, beş on dakika 
oturumu ·kapıyorum.' 

B~kan'ın amacı açıktı. Mebuslar birbiriP-rini gereği kadar tanımı
yorlardı. İlk to!_)lantı tarihi olan 23 Nisan'dan bugüne kadar çok yüklü 
bir çalışma ile geçmişti. Bundan ötürü, mebuslann aralanndan vekil 
olarak seçecekleri arkadruılannı tanımalan için, son bir imkan verilmişti. 
Birkaç okuma yazma bilmeyen, birçoklan kendi ya.şama, bölgelerinden 
ilk ·kez ayrılarak Ankara'ya gelen bu milletvekilleri, güçlü bir kabine 
kunnağa elveri<şli bir ekip sec;ebilecek!er miydi? Şurasını hemen açı>kla

malıyız ki, İstanbul Meclisi Mebusan'ından gelen ve az çok bu alanda 

ı Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, cilt I, s. 1!>7. 
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yetişmiş olan mebuslar, pek yetkili değillerdi. Hem Meclis Başkanı hem 
de İcra Heyeti Başkanı olan Mustafa Kemal Paşa ise, ortaya bir liste 
çıkarmış değildi. Onun için, Meclis'in küçük salonlannda, odalarında, 

koridorlarında, milletvekilleri, bir ilkokulda yapılan seçimlerin gerçek 
içtenlik ortamı içinde, oradan oraya gidip geliyorlardı. 

Başkan seslendi: 1 

- Efendim, oturumu açıyorıım. Listeler hazırlanıyor mu 
(Evet sesleri) O halde adları okumaya başlayalım mı? 

Feyyaz Ali Bey (Yozgat) - Daha yazmadık efendim! 

efendim ? 

Başkan - Fa:kat efendim, sanıyorum ki, Erkanı Harbiye Reisini tek
rar yazınaya lüzuın yok. Çünkü Yüce Meclis'iniz doğrudan doğruya bu işe 
İsmet (İnönü) Bey'i görevlendirmişti. (Uygundur sesleri ) 

Muhittin Baba Bey (Bursa) -Yalnız !cra Heyetine girmeleri gerek
Ur. (Gürilltüler) Sonra. , .. .. 

Başkan - Onbir makama, onbir ad yazılacaktır. Erkanı Harbiye .. ... . 
(Gürültüler) Onbir ad yazılsın efcndirrı. Erkanı Harbiye de girecek ...... . 

Efendim adları okumaya başlıyoruz. 
(Katip, Muhittin Baba Bey adları okumaya başladı ve adları oku

nanlar, oy kağıtlarını verdiler.) 
Başkan - Başka adı okunmayan zat yok değil mi? (Var sesleri) 
(Yeni gelen ve adları okunmayan zatlar da, adlarını yazdırarak oy 

kağıtlannı verdiler.) 
Başkan - Kura ile üç üyeyi veya dört üyeyi ........ 
Resmi Efendi (Kayseri) - !htisası olanları. 

Sırrı Bey (İzmit) - Kura daha iyi. 
Başkan - İhtisası olmayanlar uzatırlar sanırım. (Kura ile, eesleri) 

Pek iyi efendim. 
Kura çekilmeye başlandı ve yedi kişilik bir Tasnif Heyeti kunıldu. 

tkinci oturuma son veriLdi. 
Başkan öğleden sonra 3 Mayıs 1920 tarihli toplantının üçüncü otu

rumunu açtı ve dedi ki: 
- Seçim sonucunu bildiriyorum. Yalnız şurasını arzedeyim ki, se

çime katılanların sayılan 137 dir. 5 çekimserimiz var. Kesin çoğunluk 
69 dur. 

1 - Umuru Şer'iye Vekaletine: Karacabey Müftüsü Mustafa Feh
mi Efendi. (80 oyla) 

2 - Dahiliye Vekaletine: Cami Bey (96 oyla). 

ı !cra Yeldilerinin sırası 3- 5 - 1336 (1920) tarihinde yapılan seçime ıöredir. 



3 - Adiiye Vekaletine: CelaJe ttjn Arif Bey (83 nyla.l. 

4 - Nafıa Vekaletine: !smail Fazıl Paşa (79 oyla). 

5 - Hariciye Vekaletine: Bekir Sami Bey (121 oyla) . 
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6 -- Sıhhıye ve Muaveneti !çtinıaiye Vekaletine: Dr. Adnan Bey 
(127 oyla) . 

7 - İktisat Vekaletine: Yusuf Kemal Bey (99 oyla) . 

8 - Müdafaai Milliye Vekaleti : Fevzi Paşa (118 oyla). 

9 ··· Erkanı Harbiye-i Umumi ye Rei.sliğine: İsmet Bey (129 oyla). 

10 --- Maliye V ek aletine : (Çoğunluk sağlanamamıştır). 

11 - Maarif Vekaletine: (Çoğunluk sağlanamamıştır). 

Maliye Veka.leti için en çok Hakkı Behiç Bey (45 oy), Maarif Ve
kiı.leti için Hamdullah Suphi Bey (60 oy) almışlardı. Fakat gereken ço
ğunluğu sağlayama.dıklan için 4 . 5 . 1920 de tekrar seçinı yapıldı. Seçinıe 
başlanmadan önce Hamdullah Suphi Bey sö;;ı; aldı ve "Maarif Vekaleti hiç 
bir arkadaşa, en küçük bir arzu ifade etmediğini ve bu yolda hiç bir 
kişinin telkinini kullanmadığını ... ve aday olmayacağını söyledi. Yeniden 
yapılan seçimdc, Maarif Vekaletine Dr. Rıza Nur Bey 65 oyla ve Maliye 
Vekiletine de Hıı:kkı Behiç Bey 74 oyla seçilmiştir. 

Böylece Ana.iolu'da, Türk Milleti'nin seçtiği milletvekillerinin oylan 
ile, i1k Milli Türk Hükümeti kuruldu. 



T. B. M. M. BİRİNCİ DÖNEM ktLLETVEKİLLERt 

• 
Adı ve Ünvanı 

Abdullah Faik Ef. (Çopt:roğlu) 

Dr. Eşref B. (A.kman) 
Mehmet Harndi Ef. (İzgi) 
Zamir B. (Damar Arıkoğlu) 

Zekiii B. (Apaydın) 

Ali B. (Topçu) 
Ali Rıza Ef. (Özdarende) 
Bekir Sami B. (Kunduh) 
Dr. Asım B . (Sirel) 
Harndi B. (Apaydın) 
Mehmet Ragıp B. (Topala) 
Ömer Lütfi B. (Yasan) 

Ali Fuat Pş. (Cebesoy) 
Hacı Atıf Ef. 
Hacı Mustafa Ef. (Beynam) 
Hilmi B. 
Gazi Mustafa Kemal Paşa (Atatüıık) 
Rüstem B. 
Ömer Mümtaz B. (Tanbi) 
Sahir B. (Kınacı) 

Şemsettin Ef. (Bayramoğlu) 
Ali Vefa B. (Seyhanlı) 

Halil İbrahim B. (Özkaya) 
Hamdullah Suphi B. (Tanrıöver) 

Hasan Tahsin B. (Sürenkök) 

Mustafa B. (1brişim) 
Rasih Ef. (Kaplan) 
Hilmi B. 
Osman Server B. 

Ahmet Şükrü Ef. 
Cami B. 
Dr. Mazhar B. (Gennen) 

Emin Ef. (Arkut) 
Esat Ef. (lleri) 
Tahsin B. (San) 
Akif B. (Süner) 
AhmE't Fevzi Ef. (Erdem) 
Ahmet Nuri Ef. 
Ali Rıza Ef. (Acara) 
Edip B. (Dinç) 

Mesleği veya İşi 
----
Karahisarlı Müftüsü 
Sağlık Müdürü 
Meclisi Idare Azası 
Ziraatçi (Çiftçi) 
Mutasarrıf 

Ziraatçi (Çiftçi) 
Gümüş Hacıköy Müftüsü 
Halep Valisi 
Hava Tabibi (Doktor) 
Emekli Asker 
Mahkeme Aziis ı 
Erka nı Harbiye Miralayı (Kıırınay 

Al bay) 
Ferik (Korgeneral) 
Müderris 
Mü.derris 
Ziraatçi (Çiftçi) 

W ashington EEiki Elçisi 
Mülki ye Mesleğindendir 

Tüccar 
Ankara Hacı Bayram Şeyhi 
Korkuteli Kaymakanu 
Dava Vekili 

Posta ve Tclgraf Müdürlüğünden 

Emekli 
Medjsi Umumi Aziisı 

Emekli Yiizbaş! 

Hukuk Doktoru, Maden ve Ziraat 
Mühendisi 
Sıırayköy Müftüsü 
İhtiyat Kolağası 

Bozdoğan Müftü~ü 

İlıniye Mesleğindendir. Muallim 
Bozdoğan Kaymakamlığından Emekli 
Ziraatçi (Çiftçi) 
Şavşat 1\Iüftü!Jii 
limiye Mesleğindendir 
Mektebi Kudat Mezunu 
Tüccar 

Yaşı 

61 
58 
40 
33 
36 
52 
43 

44 
54 
46 

40 
39 
62 
54 
50 

58 
61 

44 
30 

58 
43 

35 

35 

44 
34 
47 
38 

41 
33 
33 
37 
39 

Seçim 
Bölgesi 

Adana 

Amasya 

Ankara 

Antalya 

Ardaha n 

Aydın 

Batum 



Adı ve Ünvanı 

Atıf B. (Bayazıt) 
Dr. Refik B. (Saydam) 
Hacı Mehmet Ef. 
Süleyman Sudi B. (Acarbay) 
Şevket B. (Bayazit) 
Haf ı z Harndi B. (Dumrul) 
Harnit B. ('Karaosmanoğlu) 

Mehmet B. (Dinç) 
Arif B. (Öı.demir) 
Derviş B. (Sefünç) 
Hüseyi n Hüsnü B. (Oraıkçıoğlu) 

Resul n. 
Sadullah B. (Eren) 
Vehbi B. (Öztekin 
Yusuf Ziya B. (Kocaoğlu) 

Abdu llah Sabri Ef. (Aytaç) 
Cevat Abbas B. (Gürer) 
Dr. Fuat B. (Umay) 
Nuri B. (Aksu) 
$ü•krü B. (Gülez) 
Tunalı Hilmi B. (Tunalı) 

Yusuf lzıet P 0. 

Ali Ulvi B. 
Fahrettin B. 
Halil Hulusi Ef. 
!smail Suphi B. (S~syallıoğlu) 
Mehmet A1kif B. (Ersoy) 
Şevket B. 
Veli B. (Saltıkgil) 

Hasan Fehmi B. 
Muhittin Baha B. (Pars) 
Mustafa Fehmi Ef. (Gerçeke r) 
Necati B. (Kurtuluş) 

Operatör Emin B. (Erkul) 
Osman Nuri B. (Özpay) 
Şeyh Servet Ef. (Akdağ) 

Emin B. (Gevecioğlu) 

Hamdi B. (Yalman) 
Nazif B. (Özalp) 
SiilP.ynıan B. (Boşanlı) 

Şükrü B. (Fırat) 

lhsan B. (Eryavuz) 
Faik n. (Öztrak) 
Rasim B. (Öztekin) 
Behçet B. (Kutlu) 
Büşt.ak B. 
Neşet B. (Akkor) 
Said B. (Üçok) 

Mesleği veya İşi 

Kaymakam 
Doktor Binbaşı 

Vergi Memuru 
Arll iye Mesleğindendir 

Tüccar 
Tüccar 
Htlkuk Mezunu ve Tüccar 
Ziraat ve Ticaret 
Polis Komiseri 
Tüccar _ 
Meclisi İdare Başkatibi 
Nüfus Müdürü 

Telgraf Memuru 
Tüccar 
Şeyh ve Müftü 
Eır.ekli Yüı.başı 

Bolu IlTerkez Doktoru 
Ziraatçi (Çiftçi) 
Tüccar ve Dava Vekili 
Memur 

~Iuallim ve Mutasa rrıf 

Söz Gazetesi Sahibi 
Seb ilüıTeşat Başmuharriri 

Hukuk Mühendisi (Profesör) 
İstinaf Mahkemesi Başkanı 
Muallim ve Dava Vc'kili 
Karacabey Eski Müftüsü) 
Yüzba.~ı lıkta n ayrılmış 

Doktor 

Nak5ibendi Şeyhi 

Maarif Müdürü 
Müddei Umumi (Savcı) 

Belediye Azası 
Tüccar ve Sanayi Odası Katibi 
Top~u Binbaşılığından Emekli 

Jıındarma Miralayı (AibaYl) 

l stihkam Zabitliği nden ayrılmıştır. 
Mülkiye Mesleğinden 

GeEr Sahibi 

Seçim 
Yaşı Bölgesi 

38 Bayezit 
38 
73 
40 
37 
41 Biga 
32 
46 
35 Bitlis 
44 
33 
56 
53 
52 
38 
48 Bolu 
35 

63 
52 

43 
54 Burdur 

35 
48 

37 
Bursa 

39 

Can ik 
41 
37 
48 
47 

CebeJLbereket 
38 
46 
56 Çankırı 

41 

,' 



Adı ve Ünvanı 

Tahir Ef. {A~ık Musulluoğlu) 
Tevfik Ef. {Durlanı.k) 
Ziya B. {Esen lsfandiyaroğlu) 
Dursun B. {Yalvaç) 
Ferit B. {Törümküney) 
Fuııt B. 
Haşim B. {Apaydın) 
lsnıet B. {Eker) 
Sırldık B. {Mumcu) 

Hskkı Behiç B. (Ba:;iç) 
Ha3an Ef. (Takcan) 
Mazlunı Baıba Ef. (Bıı.kalın ı ) 

Mustafa B. 
Nf'Cip B. 
Yusuf B. {Başkays) 

Aıbı:lülhak Tevfik B. {Gençtüı'k) 

Diyab Ağa (Yıldınm) 

Hasan Hayri B. (Kanko) 
Mu~tafa Ağa (Öztürk) 
Mustafa Zeki B. {Saltuk) 
Ramiz B. {Tan) 

Fe\'zi B. {Pirinççioğlu) 

Hacı Sükrü B. (Aydınlı) 

Harndi Ef. 

Kadri Ahmet B. (Kürkçü) 
Mu~tafa Akif B. (Tütenk) 
Zülfü B. {Tiğrel) 

Cafer Tayyar B. {Pş.) {Eğilmez) 

Faik B. {Kaltakkıran) 

İsmet B. (Pş.) {İnönü) 
KA.zun Karabdkir Pş. {•Karaıbekir) 

Mehmet Şeref B. (Aykut) 
Hacı Fevzi B. {Celiiyir) 
Hüseyin B. {Gökçeli.k) 
Muhittin B. (Çöteli) 
MustafR Şü:krü Ef. 
Naci B. (Karaali) 
Rasim B. {Tekin) 
Tahsin B. 
İbrahim Hakkı B. {Aıkgün) 
Mahmut B. {Sığına) 

tehmet Emin B. 
Nüzhet B. (Saraçoğlu) 

Rüştü B. (Btılduk) 

Sım B. {Özata) 

Mesleği veya İşi 
Seçi.m 

Yaşı Bölgesi 

Tüccar 48 
Müderris '49 
Arazi Sahibi 42 
Muallim 48 Çorum 
Kastanıonu Defterdan 40 
Mülkiye Müfettişi 37 
Dava Vekili 44 
Ziraııtçi (Çiftçi) 43 
Belediye Reisi ve Ziraat - T icaret 40 

Akka Mutasarrıfı 36 Deıllizli 

Müftü 54 
Tekkeizir Postnişini (Zir Te!cl<esi 
Şeyh i) 
Ziraatçi {Çiftçi) 40 
Tüccar 
Çiftçi ve Adliyeci 

Müstanti.k (Sorgu HMcimi) 

Binbaşı 

Bidayet Mahkemesi Azası 
Süvari Yüzbaşısı 
Emekli Kolağıısı 

Ziraat~i (Çiftçi) 
Binbaşı • 
Ulfunu Diniye ve Farisi Muallimi 
(Din Dersleri Öğretmeni) 
Jandarnın Kumandanı 

Evkaf Katibi ve (Muall im) 
Ziraatçi (Çiftçi) 

General 
Ziraat ve Bağcılık 

Al bay 
Şark Cephesi Kumandııst 

Avukııt 

Maliye Memuru Enıeklisi 

Polis Müdürii 
Belediye Reisi 
tstinaf Aza Mülazımı 
Defterdar Emeklisi 
DavA Vekili 
Defterdar 
Meclisi Umuınt Azası 
Ziraatçi (Çiftçi) 
Belediye Rei.si 
Ka;vma.kam 
Ziraatçi {Çiftçi) 
Mal Müdürü 

43 
41 

35 Dersim 
60 
39 
57 
36 
37 

43 Diyaııba.kır 

39 

49 

45 
43 

51 

51 

Edirne 

68 Elazığ 

53 
53 
35 
65 
43 
39 

46 
44 
56 
54 
86 

Ergani 



Arlı ve Ünvanı 

Ahmcl R. 
Halil B. (Işı.k) 

Mustafa Kemal B. (Güney) 
No>eip B. (Soydan ) 
Osman Zade Harndi B. (Aksoy) 
Emin B. (Lekeli) 
Hii~eyiıı B. (Aksu) 
Osman Fevzi Ef. (Topçu) 
Şc~·h Hacı Fuvzi Ef. (Baysoy) 

Tevfik B. (Kütükbaşı) 

Asım Vasfi B. (Mühürdaroi!lu) 
Celaleddin Arif n. 
Hliseyin Avni B. (Ulaş) 

1smail n. (Arslan) 
Mehm~t Salih Ef. (Yc~iloğlu) 

Mustafa Durak R. (~akarya) 

1\lusı·ct Ef. (Son) 
Süleyman Nceali R. (Güneri) 

Zihnin. 
Abdullah Azmi Ef. (Tonın) 

Emin B. (Sazak) 
F.yiip Sabri Bey (Akgül) 
Hacı Veli Ef. (Bayraklar) 
Halil l brahim Ef. (:; ipahi ) 
1 Ili srev Sanı i R. ( Kızıldoğan) 
lifehmet Niyaz i R. (Çamoğlu) 

Ahdul'l'ahman l.iinıi Ef. ( Kocaza<l ı·) 

Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. (Kılı~) 

Ragıp B. (Yoğun) 

Yasin B. (Kutluğ) 

Celal Nuri B. (İleri) 
Ali Vnsıf B. (Genç) 

Celal Bey 
Dr. Ali Haydar B. 
Fikri Faik B. (Güngöron) 
Hamdi B. (Yılmaz) 

Şeyh Fikri Ef. (Ergün) 
Hasan Fehmi B. (Ataç) 
Mehmet Şükrü B. (Üçüncüoğlu) 
Mustafa B. (Darman) 
Ruşen B. (Oktar) 

Mesleği vPya I şi 

Riynziyc Muallinıi (Matematik Öğ
retmeni) 
Belediye Reisi 
Raka Eski Kaymakamı 
Ittihal ve Teralcl<i Cemiyeti Mesulü 
Plumer Kaymakamı 
Aşiret Reisi 
Erzincan Müftüsü ve Müden·i si 
Nakşibeııdi Dergahı Postnişini (Şey

hi) ve Heyeti Temsiliye Azası 
Belediye Reisi-Mülkiye Kaymakamı 
Tliccar 
Huku k Fa'kültesi Müderı·isi (Prof.) 
Dfıva Vekili 
Askerlik Şubesi Başkanı 
Erzuı-uın Numune Mektebi &ıki Mü
dürü ve Maarif Memuru 
Polis Müdürlüğünden ayrılmıştır. 

Alay Müftüsü 
All:ayrak Gazetesi Müdür ve R:ış 

Mııharriri 

Binbaşı 

Adiiye M~nııırn 

Tüccar 
Binbaşı 

Tüccaı· 

Tüccar 
Ton<'u Yii 1.ba!$tSt 
Tüccar 
P. vka f Memunı ve Miidenis 
Ziraalçi ( t;iftçi) 
Eytam (Yctim) Memuru 
Antep Kuvayi Milliye Kumandanı 
Tahri ral Müdürü 
Zirııutçi (Çiftçi) 
İleri Gazetesi Bıışmuharriri 
Jandarma Kıımandanlığından Emek
li Binhaşı 

Genç Mutasarrıf VPkili 
Askert Ddktor 
Eğin Kaymakamı 

Mahkeme Za.bıt Katibi 
Tclgraf Müdürü 
Ziraatçi (Çiftç i) 
Belediye Reisi 
Eczıırı Binbaşılığından Emekli 
Hapishane Müdürü 

n:J 
57 
:ın 

f>7 
4G 
18 
42 
:ıa 

4J 
:12 
40 

36 
36 

41 
47 
4S 
G7 

Gaziantep 

Gelibolu 

Genç 

Günıü~hıınc 

Türkiye Büyük Millet Meclisi - F. 3 



Adı ve Ünvanı 

Veysel Rıza B. 
M:ızluır Müfil B. (K ansu) 
Tufan H. (Ülker) 
Ali Rıza Ef. (Ataışılk ) 

Hacı Ali Sabri Ef. (Güney) 
I!:ıydar Lütfi Bey (Aslan) 
Naim Ef. (Ulusal) 
Sami B. (Arkan) 
~evki B. (Göklevent) 

Cemal Pş. (Mersinli) 
Hacı Tahiı· B. (Kucur) 
H afız J brahiın B. (Deıniralay) 

Hüseyin Hüsnü Ef. (Özdamar) 
hınail Renı >. i B. (Berkün) 

Mehmet Nadir Ef. (Süldüı · ) 

A lııııel ~'erit B. (Tok) 
Ahmet Ma.zhaı · B. (Akifnğlu) 

Ahmet Muhtar R. 

Ahmet Şükrü B. ( Oğuz) 

Ali Fethi B. (Okyar) 
Ali Rıza R. (Bebe) 
lll-. Adnan R. (Adıvar) 

Hacı Aı-if B. (Mardalı) 
Hüseyin Hüsnü Ef. (I şık) 

Neşct H. (Özercan) 
Nurnan Usta 
Seli\hattin R. 

Dr. Mustafa B. 
Enver R. (Tel<kanat) 

Hacı Süleyman Ef. (Bi~eıı) 

Mahmut Esat B. (Rozkuı·t) 

Re.fet B. (Pş.) (Bele) 
Tahsin B. (Uzer) 
Ywıus Nadi B. (Abalıoğlu) 

Fuat B. (Carım) 

Hafız AMuilah Ef. (Tezemir) 
Halil İbrahim Ef. (Gürsoy) 
Harndi Namık B. (Gör) 
Sırrı B. ( Bellioğlu) 
Ali B. (Çetinlkaya) 
HuiCı si B. (Kutuoğlu) 

Mesleği veya İşi 

Liva Tahrirat Müdüı·ü 
Elaziz Eski Valisi 
\'an f•tinaf Aziısı 
Ziı·aat ve Ticaret 
Kadı ve Tüccar 
Dava Vekili 
İlıniye Mes!eğindeıı rliı ·. Tlı\viı VPkili 
Çiftçi ve Tüccar 
Memur 

General 
Uluborlu Mahkeme Aziisı 
İlıniyeden ve hparta Müdafaai Hu
kuk Reisi 
Miiderı·is ve İsparta Müftüsü 
Yalvaç Helediye ve Müdafaai Rukı1k 
Reisi 
Dava YelkiJi ve Isparta Belecliyr 
Reisi 

Eski Nafıa Nazırı 

Hukuk Mezunu ve Tüccar 
Hariciye Vekiıleti Vekili ve Hariciyc 

Seçim 
Ya.5ı Bölgesi 

47 
Hakkari 

4G 
5fi Içd 
33 
31ô 
4f> 

32 
:ı4 

lspaı l.ii 

3~ 

=~7 

4H 

;,o 

ı: ı 

4.' t.taıılml 
:;o 

Encümeni Reisi ~o 

Piyade Binbaşısı 
Emekli Eı·kanı Harbiye Kaymakamı 
Y üzbaş ı 

Doktor 
Mecli"i Jelare Azusı 
Müftü 
Eski Mutasarrıf 

Fişck~i Ustaba~ ı 

Maarif Müdürü 

Doktor 
lzmiı· Ittihat ve TNakki Mdktı,hi 
Mü.dürü 

Ziraatçi (Çlftc;i) 
GPneral 

Yenigün Gazetesi Sahibi 

Tüccar 
Ziraalçi (Çiftçi) 
Geyve KaynıaJ<anıı 

Amasya Mutasarnfı 
Piyade Kaymakamı 
Erkanı Harbiye Yüzbaşılığından ay
rılmıştır. 

4l 
40 
:; 7 

40 
:~u 

lım i ı· 

3:ı 

64 
28 

28 lzıııit 

60 
37 
43 
4.3 K. hisarı Sahip 

36 



Adı ve Ünvanı 

İsmail Şükı-ü Ef. (Çelikalay) 
Mehmet Şükrü B. (Koç) 
Mustafa Hulilsi Ef. (Çalgüner) 
Nehil Ef. (Yurderi) 
Ömer Lütfi B. (Ergeşo) 

Ali Siiruri Ef. (Tönük) 
Mehmet Vasfi B. (Seçer) 
Memduh Necati B. (Erbek) 
Mesut B. (Benli) 
Mustafa B. (Atay) 

Ahdülgafur Ef. (Iştın) 

Hacim Muhittin B. (Çarıklı) 

Hasan Basri B. (Çantay) 
lbrahinı B. (Yörüık) 
Kazım B. (Pş.) (Özalp) 
Mehmet Vehbi B. (Bolak) 

Ali Rıza B. (Ataman) 
!'avid B. (Erde!) 
Fahrettin R. (Erdoğan) 

Abdülkaadir Kenıali H. (Üğü~~ü) 
Besim B. (Fazlıoğlu) 

Dr. Suat B. (Soyer) 
Hulüsi Ef. (Erdenıir) 

Sabri B. (Dura) 
Yusuf Kemal B. (Tengiı·~enk) 

Ahmet Hilmi B. (Kalaç) 
Alim Ef. (Çıııar) 
Atıf B. (Tüzün) 
Osman B. (Uşaklı) 
Remzi Ef. 
Rifat B. (Çalıka) 

Sabit B. (Gözügeçgel) 
Cemalettin Çelebi Ef. 
C';evdet B. (Sackin) 
Müfit Ef. (Kurutluoğlu) 

Rıza B. (.Silsüpür) 
Sadı'k B. (Sevtekin) 
Yahya Galip B. (Kargı) 

Abdiiihalim Çelebi Ef. 
Arif B. (Baysal) 
Hıu:ı Bekir Ef. (Süıııcr) 
llıılusi Ef. 
Kazını Hüsnii B. 
Mehmet Vehbi Er. (Çel ik) 

Mesleği ve)•a İşi 

V aiz 
Dfıvf. Vekili 
Karahisar Naibi (Vekili) 
Miiderris - Çiftçi 

Dava Vekili 

Jandarma Zahiti 
Miilkiye Kaymakamı 

Müılerris 

E>ki Bursa Valisi 
Ga?.cteci 
Ziraatçi (Çiftçi) 
F.rkanı Harbiye Miralayı 

Mutasarnf 

Ziı-aatçi (Çift.;i; 
Miralay 
Tüccar 

Tüccar 

Ilmiye Mesleğindendir. 
Dava Vekili 
Darülfünun İ'ktisat Muallinu (Prof.) 
Miilkiye Kaymakann 
MPclisi İdare Aziisı ve Müderris 
Mülkiye Mezunu 

İlıniye Mesleğindcndir. 
Hukuk Mezunu 
Liva Encüıııeni .\ı:Lı 
Hacı Bekta>ı Şcy hi 

Ziraatçi (Çi;t,;i) 
MiiderriR, Ankara Meclisi Umumi 

Seçim 
Yaş ı Bölgesi 

46 
3~ 

48 
45 
40 
32 K. hisarı Şa ı·ki 

57 
30 
51 

38 Kal'csıi 

39 
33 
4G 
3S 
38 

~7 l\ars 

47 

3:1 Kastaıııoıııı 

42 
3!) 

33 
39 
42 
33 Kayseri 
50 
35 
46 
50 
35 
43 

Azftm 40 
Tüccar 42 
Kırşehir Ceza Reisi 46 
Defterdarttk ve ValiLi'kleı·de bulun· 
muştur. 

Mevlana Dergfıhı Postnişini 

Tiiccar 
Encümeni Vilftyet Azası 
Tiiccar 
Ak~ehir M:ıhnıııdiyc Mcdrrscsi Mli· 
derrjsi 

45 
48 
53 
47 
:17 

58 

Konya 



Adı ve Üııvanı 

Musa Kiızıııı Ef. (Göksu) 
Ömer Vehbi Ef. 
Hcfik R. ( Koraltan) 

Rifat Ef. (Saatçi) 
Dr. Fikret B. (Onuralp) 
Dr. Mustafa R. (Çantekin) 
Fevzi Pş. (Çak.ınak) 

Hüseyin B. (Çelik 
Reşit Pş. 

Resim B. (Atalay) 
Cemi! B. (Altay) 
Cevdet B. (tzrab) 
Haydaı· B. 
nagıp B. (Soysal) 
Şeyh Seyfi Ef. (Aydın) 

Dr. A·bidin B. (Atak) 
Esat B. (Özoğuz) 
Necati B. (Memişoğlu) 

Osman B. (Özgen) 
Ziya Hunıit B. 
Fevzi Ef. (Rilgili) 
Hacı Bedir Ağa (Fırat) 

Hacı Karip Ağa (Taner) 
Lütfi B. 
Reşit Ağa (Ağar) 

Sıtkı B. (Gür) 

Arslan B. Togöz (Ata) 
Hasip B. (Aksoyek) 
Refet Ef. 
Riiştü B. ( Bo:dkuı't) 

Tahsin B. (Hüdaioğlu) 

Derviş B. (Ural) 
Esat B. (Öner) 
Hasan Tahsin B. 
lbrahim B. (Turhan) 
lllithat B. (Ulusal) 
Necip B. (Güven) 
Dr. Tevfik Rüştü B. (Aras) 
Ethcm Fehmi B. (Aslanlı) 

Rifat Ef. (Börekçi) 
Sadettin B. (Özsan) 
Fahrettin Pş. (Altay) 

. İsmail Safa B. (Özler) 
Muhtar Fikri B. (Gücüm) 
Selfıhattin B. (Köseoğlu) 

Yusuf Ziya B. (Eraydin) 

Mesleği veya İşi 

Davii Vekili 

Seçim 
Yaşı Bölgesi 

Konya 1rfilni Medı·csesi Müderrisi ·10 
Konya'da Eski Polis Müdürü ve dilvii 
Vekili 31 
Tilı'k Ticaret Bankası Müdürü 
Doktor Kazan 
Doktor 43 
F erik (Koı·general) 4G 
Belediye Reisi 4G 

Maarif Mü.dürü ~8 Kiilah)'a 
Enetimeni Daim! Azası f>2 
Muallim 3t 
Dava Vekili 42 
Tüccar 37 

44 

Doktor 41 Uıtistan 

Ankara Mektupçusu 43 

:ı:; 

Sullanı Almanca Munllinıi 30 
Müderris :lll Malatya 
Ziraatçi (Çir~<;i ) 45 
Ziraatçi (Çiftçi) 47 
Mülkiye Kaymakamı f>G 
Zi ı·aatçi (Çjftçil 4G 
Ceza Reisi 4!; 

Polis Ba~komiseıü 40 Maraş 

Mustantik (Sorgu H!ıkimi) 3::; 
Müderris 34 
Zir:ıatçi (Çiftç i) 47 
Ziraatçi (Çiftçi ) 33 
Nahiye Müdürü ;;o :\l ardin 
Vilayet Nüfus Bar;kiılibi 47 

60 
Civa Muhasebesi Bll'Jkiltihi 40 

46 
Ziraat Bankası Şube Müdürü 44 
Ddktor 80 Menteşc 

Mentcşe Eski Mu.tasarrıfı 49 
Müftü 
Ziraat ve Ticaret 46 
Kolordu Kumandanı Mersin 
Çiftçi- Gazeteci 33 
Meclisi İdare Aziisı 44 
Üqüncü Kolordu Kumandanı :ıs 
Mersin Grup Müfrezesi Kumandanı 30 



Adı ve Ünvanı 

Abdülgani B. (Eı·tan) 

Hacı Ahmet Hanıdi Ef. (Bilgin) 
Hacı İlyas Sami Ef. (Muş) 
Kasını B. (Dcde) 
Mahmut Sait B. (Yetkin) 
Osman Kadri B. (Bingöl) 
Uıza R. (Kotan) 
Abidin Ef. 
Ata B. (Atalay) 
Hakkı P~. (Sütekin) 
::11ustafa Ef. (Çırakçı) 

.Mustafa Hilmi Ef. (Soydan) 
Vehbi B. 
Hüstcnı B. (Acar) 
Yasin B. (Ha.simoğlu) 

Avni B. (Zainıler) 

Ihrahim Süreyya R. ( Yiğiııı) 
Mahmut Celül B. (Bayaı·) 

Mustafa Necati B. (Uğural) 

Ömer Lütfi B. (Ünlü) 
Refik Şevket B. ( 1 nce) 
Hc.~at B. ( Kayalı) 

Hac ı Mustafa Sabri Ef. (Baysan) 
Hacı N'uri Ef. (Bayan) 
Halil Hulki Ef. (Aydın) 

Kadri B. (Oktay) 
Necmettin B. (Bilgin) 
Salih Ef. (Atalay) 

Alıdullah F.f. (Karabina) 
]Jr. Hıza Nue B. 
Hakkı Hami B. (I.Jlukan) 
Rıza Vaıııık ll. (Unıs) 

~crif B. (Alkan) 
~cvket B. (Pekcı· ) 

Emir P~. (Marşaıı) 

Ha~•rı B. 
Hü~Pyin Hauf 1-'. (Oı·bay) 

Musta fa Tilki Ef. ( !Joğruyol) 
Hasiııı B. (Başara) 

Vıısıf B. (Kara.kol) 
Ziyııettin B. (Başara) 

Abdiilg-ani B. (F.nsaı·ıJ 

Bekir Sıtkı B. ((ıcal,J 

Mehmet Sır Rey ITaraııç) 

Mustafa Llitfi B. ( Azt•r) 

Mesleği veya lşi 

Mu " Mahkeme Aziısı 
Verl{i Başkatibi 

Muş Mahmekesi Azilsı 
RelPdiye Aziısı 
::11u~ Bidayct Mahkemesi Reisi 
Sarayda Kaymakam Vekili 
Tüccaı· 

Dava Vekili 
Maraş Mutasanıfı 

Emekli Tuğgcn...-al 

Maarif Başkatibi 
Dava Vekili 
Tüccar 
Mülkiye Memuru 
Muallim 

Emekli Albay 
Mutasarı-ıf 
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ELLİNCİ YU, 

F'AHRETTJN ALTAY 

Millet Meclisimizin ellinci yıl dönümünü, o günü bugünkü neslin an
laması zor. Bizler ki o Büyük Meclis'in yüzlerce üyesinden ondört kişi 
kaldık. 

Evet, !stanbul'u işgal eden dtişmanlanmız, Millet Meclisi'ni feshe
derek Pa.dişah'ı ve onun hükümetini 'buyruklan altına almışlar, meınle
keti taksime başlamışlardı .. !şte böyle bir zamanda kurmay albay rütbesi 
ile Konya'da 12 inci Kolordu Kumandanı bulunuyordum. 

Bir gün Ankara'da Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal'den 
(Atatürk) bir telgraf aldım. Büyük Millet ?11:eclisi'nin Ankara'da topla
nacağını, benim de oraya adaylığunı koymaklığımı bildiriyordu. Asker
lerin siyasete girmemelerinin daha uygun olacağını, komutanlıkta kal
maklığıma müsa:adelerini rica ettim. Hemen cevap verdi: 

''Ben de aynı fikirdeyim; fakat bu Meclis'in mahiyeti başkadır. 

Büyük kumandanlann Meclis'te görünmesi lazımdır. Komutanlık vazife
nize devam edeceksiniz. Fırsat buldukça Meclis'e gelip müzakerelerde 
bulunabilirsiniz. Sizi Mersin'den aday koyduk." !ntihap oldu, seçildim. 
Bu Meclis'in mahiyetinin başkalığı sonra anlaşılınaya başladı ... 

Atatürk, vatanı milleti kurtarmak için kurduğu planı bu suretle yü
rütmeye başlamış oluyordu. Birinci Millet Meclisi, tek parti olmakla be
raber şiddetli münaka.şalar oluyor, fakat vatanı kurtarmak işlerinde el
birliğiyle fedakiırane çalışıyordu. Bu Meclis hem teşrii, hem icrai çalışı
yordu. Yani Devlet Başkanı da 'kendisi idi. Hükümeti kendisi kuruyordu. 
lsmi de (Büyük Millet Meclisi Hükümeti) idi. 

Başında Atatürk'ün bulunduğu o Meclis nihayet başarıya ulaştı. 





DR. TEVFIK RüŞTü 1IRAS 
(Menteşe) 





RAZI IlATIRALAR 

JJN. 'I'IiVPIK ROŞ'J'f ' A NA.\ 

50. yılını kutladığunı:l Birinci Büyük Millet Meclisi'ni anlatmak ta
r ihe karışan Osmanlı İmparatorluğu yerine Türkiye Devletinin kuruluşu 
ve Büyük liderimiz Atatürk'ün başarılarından en büyüğünün hikayesini 
yapmaktır. Bu hikayenin başladığı zamanki koşulların ne derece acı ve 
ne kadar ıst ı raplı olduğunu Atatürk'ün Nutkundaki bu l evhayı anlatan 
sözler en iyi ifade etmiştir. Bu yazıda olayların doğuş sebepler.ini ince
lerneğe ve izaha giri~ecek değilim, GÜnkiL böyle bir teşebbüs büyük bir 
kitabı yazmağa başlamak olur. Edinilen tecrübl•lerle VP görüşle rl e y ti
ni lsr bile böyl<' biı· kitabın yazılması c;ok zaman istcı·. 

Birinci Büyük MilJel Meclisi'nin özellik! rindeıı be~ li baıı lı olan lan 
il <' onu yapanın nasıl belirdiğini özetlemeğ .. çalışacağım. 

1908 Meşrutiyet !nkılabı zuhura gelince Mustafa Kemal adı en az 
söylenenlerdendi. Halbuki Mustafa Kemal hürriyet davasında okul sınıf
larından başlayarak ömrü boyunca daima gayret göstermiş, cesur teşeb
büslcre girişmiş 1907 de Kolağası olarak memleketi Selanik'e .dönmezden 
önce 1905 de o vaktin tarifi ilc Erkanıharp Yiizbaşı <;ı olarak bulunduğu 
Şam'da kendisine illihak edenlerle gizli bir hürriyet Ceroiyeti kurmuştu. 
Selanik'e gelince İttihat ve Terakki Cemiyetine tabiatiyle dahil olmuştu. 
Bir hayli yıl önce; sonradan Sadnazam Talat Paşa olan, Selanik'te Posta 
Telgraf Başkatibi Talat Bey ve arkadaşlannın Selanik'te kurduğu Hür
riyet Cemiyetine Paris'ten gelen ve Ahmet Rıza Bey'in işbirliği yaptığı 
en yakın arkadaşlanndan Dr. Nazım Bey'in teşebbüsü ile çok zamandan 
beri Paris'te devam eden hürriyet davası güden cemiyetle aynı isimle 
kurulan Selanik'teki Cemiyet birleştirilmiş ve bu birleşik örgüte "İttihat 
ve Terakki" adı verilmişti. İşte bu Cemiyet, Rumeli'deki Üçüncü ve İkinci 
Ordular subaylan arasında çok süratle yayılmış, başta Namık Kemal 
olmak üzere ondan öncekilerin ve arkasından gelenlerin çalışmaları ile 
imparatorluk içinde hazırlanan Hürriyet İnkılabı zemini İttihat ve Te
rakki Cemiyetinin faaliyetleriyle çabuk gelişmiş ve Selanik'te İttihat ve 
Terakki Cemiyeti, dediğim gibi kuntlup ve gelişmeye başlayınca Dr. Na
zım Bey İzmir'e gelmiş, Yakup Ağa adıyla bir tütüncü dükkanı açarak 
yerleşmiş ve hemen faaliyete girişmiş, İttihat ve Terakki bu havalide de 
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yayı lrru~tı. B0ylrcc biitün memlekette gelişen Kanuni Esasinin yeni baş
tan ilan edilmesi davası Rumeli'de Üçüncü Ordu alanında zuhura gelen 
İhtilal'in etkisi ile zamanın Padişah'ı Abdiilhamit Han 1908 Temmuzund:ı 
Meşrutiyeti ilan etmişti. Ümitlerle dolu başlayan bu mesut olaydan he
nüz birkaç ay geçmişti k·i "31 Mart 1rtica Olayı" olarak tarihe geçen 
karşı bir ihtilal hareketi İstanbul'da 1909 Nisan ayının ilk yansında, 
Meşrutiyeti Jı:orumaJk için Selanik'ten gönderilmiş olan avcı taburlannın 
ayaklanmalan ile zuhura geldi. Bu irtica hadisesinde Abdülhaınid'in da
hil olmadığı anlaşıldı. Ancak karşısında seyirci kalmıştı. Eğer karşısına 
çıksaydı, yerinde kalır, 'kendisi ve memleketimiz için belki daha hayırlı 
olurdu. Bu olayda, Paris'te İttihat ve Terakki'ye karşı olarak gelişen ve 
programı İngiltere'dPn getirilip Paris'te yetişrn Edmond de Molen 
Okulundan olan Prens Sebahattin Bey taraftarlarının ve İstanbul'daki 
şeriatçılann , yabancı drvletlerin lstanbul"da'ki gizli teşkilatla rının ve 
hatta Patrikhane'nin gizli faaliyetlerinin aralannda Osmanlı İmparator
luğunda başlayan gelişme hareketinin muvaffakiyetsizliğe uğratılmasın
dan başka müşterek bir şey bulunmayan, i!;;aret etmekle yctindiğim yerli, 
yabancı faaliyetlerin gayretleri sonucu olan ! stanbul irtica ayaklan
masını bastırmak için Üçüncü ve İkinci Ordulardan teşkil edilen Mah
mut Şevket Paşa idaresindeki Hareket Ordusunun fiili ilk Genel Kur
may Başkanı Mustafa Kemal olmuştu . Bu orduyu Mahmut Şevket Paşa 
idaresinde Hadımköyüne kadar getirmişti. Orada ordu için daha büyük 
rütbeli bir Genel Kurmay Başkanı tayin edilmesi hakkındaki şekli ih
tiyaç üzerine, Mustafa Kemal fiili olarak yaptığı vazifesinden aynldı; 

yine ordu ile beraber kaldı . !stanbul irtica hareketi artık herkesee bilin
diği şekilde tasfiye edildıikten •sonra 1909 yaz mevsiminde Selanik'dl) 
İttihat ve Terakki Kongresi kuruldu. Bu Kongreye Mustafa Kemal Tara
bulusgarp Murahhası olarak iştirilik etti. Bu kongre beni Genel Sekre
terliğe seçınişti. Kongrenin bir özelliğ;i, başkanı olmaması idi. Her top
lanışta müzakere idaresi için bir 'başkan seçilirdi. İstanbul'da zuhura 
gelen adı geçen irtica olayı üzerinde lstanbul'a nakledilmiş olan İttihat 
ve Te!'a'kki (Meı:ıkezi Umumisi) dağıldığından, önden verilmiş olan karara 
göre İttihat ve Terakki, Sel§.nik Vilayet Me!'kezi, Üsküp'ten, Manastır'
dan, İzmir'den davet edilen ilişer İttihat ve Terakki Delegeleri ile bir
leşerek Geçici Merkezi Umumi rolünü üzerine almıştı. İ:l:mir'den gelen iki 
üyeden biri bendim. İşte bu geçici Genel Merkez, kongreyi davet etıniş 
ve bu suretle memleketin ve cemiyetin belli başlı işle ri konuşulduktan 

sonra İttihat ve Terakki Cemiyetine yeni bir Genel Merkez seçilmesi im
kanı hazırlamıştı. Selanik'te bir haftadan fazla müddetıe çalışmaya de
vam eden bu kongrenin devamlı 'baş·kanı olmaktan başka daha iki özelliği 
olmuştu. Bunlardan biri Mustafa Kemal'in Kongrede, ordunun politika
dan ayrılması davasını ortaya koyması, d.iğeri de merhum Ziya Gökalp'in 



49 

yeni Genel Merkeze üye seçilmesidir. Kongre için bir başkan ihtiyacı 
sadece konuşmalan idareden ibaretti. Müzakerelerinin devamlılığını Ge
nel Sekreterlik sağlıyordu. Bunun için iki kongre üyesi bana yardımcı 
olarak seçilmişti. Büyük düşünürlerimizden Ziya Gökalp'in yeni Genel 
Merkeze seçilmesi İttihat ve Terakki Cemiyetine olduğu kadar Ulusumuz 
için büyük bir yenilhlt gösterecekti. O vaıkte kadar temel programı fikir 
özgürlüğüne ve ulusumuzun egemenliğine dayanan cemiyet, Osmanlı 
kalmıştır. Ziya Gökalp'in Genel Merkeze girmesinden sonra, milliyetçi 
oldu ve memlekete milliyetçilik yayıldı. Topluluğumuzun hakkıyle kal
kınmasının lüzum gösterdiği bilgi yayılması ve ekonomik koşullann sağ
lanması için Birinci Büyük Millet Meclisi devrine kadar beklenecekti. 
Büyük liderimizin derin görüşü bu kongrede herkesçe öğrenildi. Mustafa 
Kemal, Kongrede yüksek sesle diyordu ki: "Taşıdığım bu üniformayla 
burada bulunmamalıydım. Fakat memleketimiz için gördüğüm büyük 
tehlikeyi bugünün en büyük makamı sayılan Kongreye, İttihat ve Terak
ki Kongresine haber vermekliğim gerekiyordu. !şte bunun .için buraya 
geldim. Etrafımız, memleketimize saldırmak için süratle hazırlanmakta 
olan düşmanlarta çevrilidir. Böyle bir saldırıya karşı koymak için kuv
vetli ordu lazımdır. Halbuki bugün ordumuz:l.a zaruri olan disiplin ve 
muntazam çalışma, Meşrutiyet lhtilalini sağlamak için karıştığı politi
kadan hala sıynlınamış olması yüzünden perişan bir haldedir. Bir an 
önce bu hastalıktan kurtanlınazsa ordumuz yoktur. Cemiyete gelince, 
halka dayanacak yerde orduya dayanmakta devam ettiği için, onun da 
durumu zayıftır. Böyle zayıf bir crmiyete dayanan hükümet de kuvvetli 
olamaz. Etrafımızı sardığına işaret ettiğim büyük tehlikeler karşısında 
ne kadar tedbirsiz ve zayıf halde olduğumuzu açıkça söylemek için bu
raya geldim ve Kongrede söz aldım. "İşte böylece en önemli ve acele bir 
mescle Mustafa Kemal tarafından ortaya ·konmuştu. Ben derhal Mustafa 
Kemal'in yanında yer aldım. Durumu iyi görmedikleri için "Mustafa Ke
mal, İttihat ve Terakki Cemiyetini orduya dayanmaktan mahrum etmekle 
Cemiyeti batıracak "diyenler bile aramızda vardı. Kongrede bu konuda 
çetin münakaşalar oldu. Nihayet Kongre üyelerinin istisnasız hepsi de 
memleketini çok seven insanlar olduğu için sağduyu ·kazandı. Kongre, 
orduda kalacakların Cemiyetten çekilmelerine ve Cemiyctte kalarak po
litikada devam edecek! erin ordudan istifa etmelerine karar verdi. Yazık 
ki bu karar tamantiyle tatbik edilemer.li. Mustafa Kemal'in dedikleri iki 
üç yıl sonra zuhura gelen Balkan Savaşıyla ve bu savaşta çok elemli olay
larla görüldü. Bu münasebetle şunu da söylemekten kendimi alamıyo
rum. Hareket Ordusunun başında İstanbul'a gelen ve Harbiye Nazın 
olan Mahmut Şevket Paşa'nm 1912 başlarında istifasının önüne geçilebil
seydi, belki Balkan Savaşı olmazdı. Ve olsa da uğranılan perişanlıkla mt
mezdi. Çünkü Mahmut Şevket Paşa, orduyu silahlandırmış, politikadan 
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uzak tutmuş ve her ıkötü ihtimale karşı hazırlıklara koyulmuştu. Mus
tafa Kemal'in Kongrede söylediği gibi düşmanlar Osmanlı İmparatorlu
ğu Hükümetine rahat vermiyorlardı. 1911 de İtalya, Tarabulusgarp'a 
saldırdı. Orada memleketimizi ve bayrağımızı savunmak için sav~ ala
nına koşaniann il:k sırasında Fethi Okyar, Enver ve Mustafa Kemal vardı. 
Bu kıymetli insanlar, Afrika Savaşımn sonunu alıncaya kadar orada sa
va~maya devam ettikleri için 1912 yılında patlayan Balkan Savaşının 
il'k safhasında bulunamadılar. İşte ·bu safha çok felii.ketli olmuştur. Rume
li'yi, Edirne'ye kadar bu feliketli safhada tahliye ettik. Osmanlı lmpa
ratorluğuna karşı en haince yapılan bu savaşı, saldınya giren Balkanlar 
kadar ve belki daha fazla Moskovayla Londra Hükümetleri hazırlamış 
ve işbirliği yapmışlardır. Ben bu sav~ta Üsküp'te açtığım Kızılay'ın 
Hastahanesinin Başhekimi bulunuyor.dum. Balkan Sav~ının ikinci saf
hada Uşi anlaşmasıyla Afrika Savaşı son bulduğu için, memleketimize 
dönen Fethi Okyar Gelibolu'da toplanan mürettep ordunun Genel Kur
may Başkanı olmuş, Mustafa Kemal'de bu ordunun Harekat Şubesinin 
b~ına getir,j_]mjşti. Avdetlerinde kendileri ile İstanbul'da görüştüğüm bu 
dostlarım, hususiyle Mustafa Kemal, benim de onların yanında bir vazife 
alınaklığımı istediğinden, Çanakkale'de bir büyük kızılay Hastahanesi 
kurdum. Ve hastahanenin Başhekimliği görevini üzerime aldım. !şaret 
ettiğim gi:bi Malımut Şevket Paşa istifa edince hükümeti onun yerine 
münasip bir Hariciye Nazın bulamayan İttihat ve Terakki Hükümeti 
Millet Meclisi'nde sahip olduklan çoğunluğa güvenerek ve kendilerinde 
iktidar hırsı bulunmadığını göstermek için bu durumu fımat bilerek is
tifa etmişti. İktidara getirilen Gazi Muhtar Paşa Başkanlığındaki büyük 
kabine derhal Millet Meclisi'nin çalışmalanna son vermiş ve Balkan Hü
kümetleri ile beliren ihtilii.f alametleri karşısında güya banşı korumak 
için İngiltere Hükümetinin tavsiyesine uyarak Mahmut Şevket Paşa'nın 
her ihtimale karşı ihtiyat olarak ikinci ordu emrinde silih altına aldığı 
Anadolu kuvvetlerini terhis etmişti. Bu suretle askerlikçe zayıflayan 

cephemize Karadağ'dan başlayarak Bulgaristan, Sırhistan ve Yunanistan 
kuvvetleri saldırıya geçmişlerdi. Balkan Savaşlan böylece başlamıştı. 

Arnavutluk'u Osmanlı İmparatorluğundan ayırınayı hedef tutan Arnavut 
Dervişhima tarafından 'kurulan Başkım lhtiUU Komitesi de Sırhistan 
cephesinde silii.h altına alınan Arnavut asıllı askerlerimizi ordudan ·kaç
mağa teşvik etmekte faaliyet göstermiştir. Böylece Balkan Sav~ımn 
ikinci merhalesine varılm.ıştı. Dediğim gibi Mustafa Kemal ve Fethi Ok
yar'ın 'bulunduklan cephede vazife alımş olduğıımdan pek sık buluşuyor 
ve görüşebiliyorduk. Bolayır Cephesinde sav~ başladı. Hastahanemize 
yararlılar geldi. Selinik'den gelen Mustafa Kemal'in annesini Çanakka
le'de beraberce karşıladık. Günler böyle geçerken Dahiliye Nazın Talat 
imzası ile gelen bir telgraftan Babıali olayının yapıldığını anladık Zaten 
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iki gün sonra Talat Bey torpido ile görüşmek üzere Gelibolu'ya geldi. . 
lttihat ve Terakki iktidarı tekrar ele almış, Mahmut Şevket P~a Sadra
zam olmuştu. Balkan Savaşı için tasarlanan yeni tertipler denendi. Ni
hayet mucize oldu. Yunanhlar ve Sırplar Bulgarlar'a saldırdılar. Biz de 
Edirne'yi ger.i aldık. Balkan Sav~ı sona erdi. Fethi Okyar lttihat ve 
Terakki Genel Merkezine tasarladığı gibi genel sekreter oLdu. Bir süre 
sonra Fethi Okyar Sofya Elçiliğine atandı. Mustafa Kemal 'de At~emi
liter olarak Sofya'ya gitti. Bu arada iktidara muhalif parti ajanları ta
rafından Mahmut Şevket P~a şehit edilmiş ve yerine Sait Halim P~a 
Sadrazam olmuştu. Haftada üç gün toplanaraık lmparatorluğun sağlık 
i~lerini idare etmekte olan üyesi bulunduğum Doktorlar Meclisi yerine 
Sağlık Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu yeni tertipte .değişik bir iki iş üze
rime aldıktan sonra lmparatorluğun Sağlık Genel Müfettişi olmuştum. 
Artık herbirimiz yeni işierimize sarılmıştık 1914 yılı içinde Bosna'da bir 
Sırp fedaisi tarafından Avusturya ve Macaristan lmparatorıınun yerine 
geçecek olan oğlu öldürüldü. Bu olay üzerine Avusturya Sırbistan'a sava,<J 
açtı. Böylece Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Almanya orduları Bel
çika'yı yarıp geçerek Paris üzerine yürüyorlardı. lşte bu günlerde Sofya 
Ataşemiliteri Mustafa Kemal'den bir mektup aldım. Bu mektubunda 
sonradan büyük Liderimiz ve Devletimizin kurucusu olan büyük adam 
diyordu ki: "Fransa'da iştirak ettiğim son manevralardan hatırımda kal
dığına göre Fransız Ordusunun büyük toplantı yeri Güney'dedir. Paris 
üzerine yürümekte olan Alman Ordularına mukabil hücum beklenebilir. 
Bu mektubumu aldığınız sırada Alman Orduları Paris'e girıniş bulunıır 
da yine dostlarımız beni pesimistlikle itharn eder. Fakat bunu hiç zannet
miyorum. Ne yap yap, partinin genel merkezindeki dostlarımza özellikle 
bacanağınız Dr. Nazım Bey'e bütün gayretinle aniatmağa çalış . B~layan 

bu Dünya Sav~ına biz asla karışmayalım. Senin de bu fikirde olduğuİıa 
şüphem yoktur. Elçi Fethi Okyar Bey de bu fikirdedir. Bu dünya Sava
şma memleketimizin karışmaması için elinden geleni yapmaklığını iste
rim." Mektubu tabiatiyle Dr. Nazım Bey'e okudum. O da Genel Merkez 
üyelerine anlattı. İttihat ve Terakki'nin bir nevi B~kam sayılmakta olan 
Talat Bey'in de bundan haberi oldu. Kendisi de 'bu görüşe iştirak edi
yordu. Hulasa iktidarın b~lıca elemanları, başlayan Dünya Sav~ına ka
rışmaklığımızı istemiyorlardı. Bununla beraber savaşın b~langıcına ta
kaddüm eden günlerde, Almanya ile aramızda bir ittifak anl~ası ya
pılmıştı. Bu anlaşma dahi, bizi başlayan Dünya Sava,<Jına girmeye zorla
mıyordu. Bu sıralarda, sonradan Yavuz ve Midilli adlarını alan Zlrhlı 

ve yardımcısı Alman gemileri boğazlarımıza gelmişti. Bu gemileri hü
kümetimizce satın aldığımız ilan edildi. Göben ve Brislav adları değiştiril.:li. 

Fakat idareleri b~ında Alman Amirali kalmıştı. Savunma Bakammız 
olan Enver Paşa işi ele aldı·ktan sonra ordumuzu gençleştirıniş ve hayli 
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dUzelmişti. Dünya SavaŞının başlaması ü:ı:erine ihtiyat tedbiri olarak 
Hükümetin muvaffakaliyle seferberirk ilan etti. Ve kendisi Başkuman
dan Vekili oldu. İşte bu Başkumandan Vekilinin görüşüne gelince o di
yordu ki: "Son yıllarda barış içinde yaŞamamız ve gelişmemiz için ve 
Avrupa devletleriyle ·iyi geçirunek için, elimizden geleni yaptık. Hatta 
Rusya Çarı ile dost olmak için Talat Bey'i Kırım'a gelmiş olan Çar'ın 
ziyaretine gönderdik. Büyük Batı Avrupa Devletlerinin ve Rusya'nın en 
küçük dostluklarını sağlamak mümkün olmadı. Bu gerçekleri öğrendik
ten sonra başlayan Dünya Savaşında gayet kuvvetli ordulara sahip olan 
ve bizimle dostlll'k kurma teşebbüsüne girişmiş bulunan Almanya'nın ya
nında yer almalıyız." Bununla beraber o günkü hükümet, başlayan Dün
ya Savaşına kanşmamaklığımıza karar verdi. İyi hatırlıyorum, o yılın 
kurban bayramının birinci günüydü. İttihat ve Terakki Genel Sekreteri 
olan Mithat Şükrü Bey, bayram tebriki için Dr. Nazım Bey'le birlikte 
oturduğumuz Bebek'teki evimize geldi. Karadeni:>:'dc geçen elemli mace
rayı ondan öğrendik. Şöyle ki: Enver Paşa, karasularımızda yeni satın 
aldığımız Alman gemileriyle birlikte donanmamızın başlıca gemileri ta
rafından manevra talimleri yapılması için Hükümetten müsaade kararı 
almış, bu suretle Alman Amiralinin emrinde donanmamız Karadeniz'e 
çıkmış ve doğruca Rusya sahillerine giderek bazı yerleri topa tutmuş. Ve 
böylece memleketimizin Dünya Savaşına katılması felaketi bir olup bitti 
olarak başımıza getirilmişti. Olanlar oldu. Dört yıl gençlerimizin kanlan 
oluklar gibi aktı. Hatta memleketimizden uzak cephelere kuvvetler gön
derdilt. 1917 yılında Alman Ordularının darbeleri altında perişan olan 
Rusya'da Bolşeviklik İhtilili meydana geldi. Birleşik Amerıika'nın İngil
tere ve Fransa lehine savaşa katılmasıyle çdk kuvvetlenen karşı taraf 
kuvvetlerinin Batı Cephesindeki saldırılan önünde nihayet dayanamaya
rak perişan olan Alman Orduları haylice geri çekilinişlerdi. Batı Dev
letlerinin Selanik'e yaptıklan çıkarma önünde teslim olan Bulgar Dev
leti, savaş dışı kalınca, çıkarma ordulan Belgrad üzerine yürüdü. Bu 
suretle müttefikleriinizin ordulan Güneyden de sarılmış oluyordu. Bu 
tertipler karşısında nihayet Almanya ve Avusturya da dayanamayarak 
teslim oldular. Bunun üzerine savaşın son yıllannda Sadrazam olmuş 
bulunan Talat Paşa Hükümeti istifaya mecbur oldu. Yerine 1zzet Paşa 
Hükümeti geldi. Bu Hükümette savaşa kanşmamaklığımıza Mustafa 
Kemal gibi muhalif olan Fethi Okyar, Dahiliye Nazırı ve dostlarımızd&.n 
Rauf Orbay Bahriye Nazırı oldular. Hükümet kararı ile müzakereye me
mur edilen Rauf Orbay Mondros Mütareke Anlaşmasını imza etti. Önce 
İngiliz kuvvetleri lstanbul'a çıkarıldı. Düne kadar düşman olan devletle
rin donanmalan İstanbul Limanına geldiler. Yer yer memleketimizin 
işgaline başladılar 1919 ilkbaharında İngilizler'in teşebbüsüyle Yunan 
kuvvetleri lzınir'i işgal etti. 1919 Şubatının ilk günlerinde İstanbul'da 
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beni tutu.kladllar. Ve Sirkeci'deki Polis Müdüriyetinin list katındaki bir 
odaya tıkadılar. Ve tecrit ettiler. Halbuki Almanya'dan geleli çok olmamış 
ve henüz 'bir harekete geçmemiştim. Savaşa katıldığımızın ilk günlerinde 
Salıra Sıhh•ye Müfettişi bulunan Süleyman Nurnan Paşa, Sağlık Genel 
Müdürii Adnan Adıvar ile ve benimle konuşarak , askeri ve sivil sağlık 

örgütlerimizin kendi işleri için dahi yeterli olmadıkianna göre, ikisinin 
bir idare altında birleştirilmesini teklif etmiş. gayet yerinde olan bu teklifi 
bizde kabul ettik. Sivil !darede Sağlık Müdürü olan Dr. Adnan Ad•var 
aynı zamanda binbaşılık rütbesiyle Salıra Sıhhıye Müfettişi olan Süley
man Nurnan Paşa'nın birinci yardımC'lığına atandı. Ben de sivil idarede 
Sağlık Genel Müfettişi 'kalmakla beraber aynı zamaıv.la Birinci Ordu 
Kumandam Esat Paşa'nın yüzbası rütbesiyle Sağlık Müşaviri olmustum. 
Böylece üç yıldan fazla müıidetle canla başla çalıştık. Kumandanımız 

Esat Paşa'nın Beşinci Ordu Kumandanı olmııs·yle ben de aynı vaziferole 
orava nakledildim. Bu ordunun karargahı Bandırma'da bulunuvo~u. 

Dünya Savaşma katılmaklı~ımıza karşı olmakla beraber memleketimiz 
savaııa girince üzerimize düşen ödevleri almıııtık. Bu sava~a miJletl'e yü
zümüzü güldüren en büvük başarımız Mustafa Kemııl'in Gelibolu Yat"m
adas·ndaki büyük zaferi olmu<ıtu. Bir de dü.sm ::ı.n dnnanmıılannın Cıınak

kale Bo~azı'na saldırmas•nda bıı şansızlı~a uirramıılan milletce hepim;ır.i. 

sevindirmisti. Sonra Mustafa Kemal. önce BitJiıı Cenhe~ine memur edil
miıı . Bitlis düşmandan geri alınm•s . sonra Hicıı:ı; Cenhesi Knmıın~ıı.nh~rıa 

tavin edilmek istenilmiş ise de. Mu,<ıtafa Kemal bu ct>phen;n kalr'lırılarak 
Suriye savunma cephesinin kıırulmasını tııvsive etmiş ve Hicıız Kuman
danl·ğını kabul etmeyince Bıığdııt'ın p-eri alınması icin teıtin e-dilen kııv

vetlerin baş•na atanan Alman KumıındPnı Liman Von Se"'ders emrin"eki 
Yedinci Orou Kumandanl•cnna P'etirilmiş ve sonra bu n"'<iu kumıınd,nlı

ğından dahi istifa (1-'lerek !<ıtanbul'a P'elmiııtir. Bt>n ne Sarık11m•s ıı» 1d•n
ml?.dıın bııslayıırıık kııtıld·~ım•z sı>v::ıstaki vnıt·kl::ı.,.,m•7•n l'nirunıı beaen
mediğimi?.den 1918 vılı baş•nd.a elime P'CI'en bir f•rsptt:>n fıı•~ıılıınarak 

önce ordudaki vaıifemden ve sonra da Genel S::ı i!l•k Miif,tti<ıliP.:inden is
tifa etmis ve Pertev. Ka7ım. Rauf Be,Jrr P'ibi tıırı•ıım'ı:< b::ıQl•cıt ec~ııC'Ia

rımızla büvük bir d.rcw.eri kurma teı:ıebbiio:ıüne P'irişmistim. Bıı münııse

betle Almanva'va l?;itm;ı:;tim. Berlin'ile bıılıırıdu"ıım SJ"ı>rlıı Bıtl"'ııristan 

Cephesinin yıkılınası haberi üzerine derhal rnPml e)(t>te dönmek için trene 
atlııd•m Trenimiz Bel?-"rat'dan ileri ıfdemevi"C" Rnııı.ıı•wıı.'vıı g-ecerek 
Kö~tence Limıınından vanu rla İstanbııl'a ırt>ld'm . Mııc;tııfa Kemııl ve 
F ethi Okvar dostlarımla . bnluRtıım. 1'ttihııt ve Terakki ı:<nn krınrrresinc 
iı:;tirruk ettim. Bıı kong-rede tttihııt ve TPra'kki t ıırihe tevr'li e-lildi. Ve ve
rine Tececldüt Fırkası kuruldu. Bu f•rkanın vönrtim kıı.,ı'ıına üve st>r.il
dim. Kanun dışı bi<; bir şev yapmııdı!Pm halde memleket.;min ba.ı!'msız
Jığının sağlanması için canla başla her şeyi ve her fedakarlığı yapmağa 
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kararlı olanlar arasında bulunduğum bilindiği için tutuklanmıştım. Tu
tuklananların adedi artt•kça !stanbul Polis Genel MLidürlüğü binasının 
üst katındaki yerler kafi gelmerneğe başladı. Benim bulunduğum oda 
ya da yeni tutuklananlardan konuldu. Bu suretle ben de tecrit edilmekten 
kurtuldum. Yeni gelenlc.>rle konuşmaya imkan buldum. Bir süre sonra 
hepimizi Harbiye Nezareti avlusundaki Bekirağa Bölüğü adıyla tanman 
binaya naklettiler. Oraya da her gün yeni tutuklananlar getiriLiyordu. 
Fethi Okyar da getirildi. Daha sonra Şükrü Kaya Bey gibi birçok yakın 
tan·dıklanm, eski Nazırlar ve Mebuslar da getirildi. Benim elime verilen 
tutuklama vesikasında suç olarak memleketin iç emniyetini bozmaklığun 
gösterilmişti. Biz bu hapishanede günler geçirirken 1919 yılının Mayıs 

ayında !zmir'imize Yunan kuvvetleri çı,kanlacağı haberi öğrenildi. Bir
kaç gün sonra, ·arasıra bizi ydklamağa gelen Mustafa Kemal Paşa, zi
yaretinıize gelmişti. Fethi Okyar Bey'le hapishanenin ayrı yerlerinde 
bulunduğumıız için , benimle aynca görüştiL Üzerine yeni aldığı vazife
s:nden bahsederek vapurla Samsun'a gideceğini söyledi. Bu defa veda 
için geldiğini anlattı. T·asarladıklanndan bahsetti ve Samsun'a ayak bas
tığ·nı öğrendikten sonra müsterih olarak olayların in:kişafını bekleye
bileceğimizi sözlerine kattı. Bir süre sonra ~eçici bir tahliyeden faydala
narak Eskişehir'e gittim. Orada Rumeli'dE>n gelerek yerleşmiş olan ve 
Fethi Okyar'la akra:balığı bulunan Pirlepeli Harndi Ağa beni karşıladı. 

Daha ·başka lttihatçı dostlanmla temas ettim. Kısa bir süre önce Eski
şehir'de Mustafa Kemal'in Erzunım Kongresinden sonra Sivas'a gelerek 
büyük bir Kongre topladıktan sonra geniş ölçüde Anadolu'da geliştirdiği 
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Teşkilatını Eski:;ıehir'de 

kurmaya çal~an şimdi adını hatırlayamadığım kıymetli bir Albay'ın İngi
lizler tarafından tutuklanıp götiirülmesi üzerine Eskişehir'de durgunluk 
vardı. Yanda kalmış olan işi ben üzerime alarak Eskişehir'de geniş faali
yete başlao:m. Türlü olaylardan sonra EskişE>hir'i Milli Harekete katanıann 
ön sırasında bulundum. Arada Sivrihisar'a karargah kurmuş olan Gene
ral Fuat Cebesoy'la gidip görü.stüm. Eskişehir'e İngiliz kuvvetlerini ya
rarak girerneyeceği cihetıe Sivrihisar'da kalmaya mecbur olan Fuat Pa
şa, Eskişehir'in içinden işgal edilerek, Milli Hareketc.> katılmasını ve bu 
suretle !stanbul Hükümetinin Eskişehir vasıtası ile yapabilmelde olduğıı 
Anadolu'yla baberleşmc.>nin kesin olarak önüne gcçilme~ini istiyordu. Bu 
yapıldı. J:?amat Ferit Paşa Hükiimeti ~kişehir yoluyla haberleşme im
k8Jıının •kapatılmas1 üzerine istifaya mecbnr oldu. Padişah Anadolu ve 
Rumeli'de gelişen Milli Harekete hoş görillebilecek bir hii'kümet kurdu. 
Ve bu hükümet seçinri ilan etti. Bunun iizerinl' mebus olmak üzere bana 
yapılan teşvikleri ka'bul etmedim. Esldşehir'den Afyonkarahisar'a gide
rek v<ı orş.d~ dosilarımla l{ütahra'dan Şey-h Seyfi ve U~'t~W 'f(l:h-
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takılıç Bey'ler gibi beni görmeye gelen yakın bildiklerirole görmüştüm. 
Afyonkarahisar'da bulunan piyade alayının kumandanı Binbaşı Tahir 
Süleymanoviç Bey eşimin yakın akrabalanndan bir hanımla evli bulun
duğu cihetle ona misafir oldum. Afyonkarahisar'da bulunduğum sürece 
onun evinde kaldım. Orada se~im işlerini bir düzene koyduktan sonra 

!stanbul'a geldim. Asıl mesleğim olan doktorlıığa dönmek istedim. Di
vanyolunda dostlanından bir doktor ile birlikte münasip bir evi kirala
yarak has·ta muayene dairelezıimizi kurduk. İstanbul'da iş görmekte olan 
yerli ve yabancı subaylarm gözleri altında bulunduğumu hissed.iyordum. 
İngiliz'lerin tstanbul'u işgal etmeleri üzerine derhal saklandım. Buldu
ğum ilk fırsat ve imkanla gizlice !zmir'e uğra.yarak Rodos'a gittim. Ora

da dostum Hüseyin Ragıp Bey'le buluştum. Hüseyin Ragıp Bey'in dost
luk peyda ettiği !talyan Kurmay Binba~ısıyle temas ettim. Bu zatın !zmir 
ve dolaylarındaki Yunan kuvvetleri hakkında Mustafa Kemal Paşa'ya ve
rilmek üzere hazırladığı en geniş bilgilerle dolu dosyayı bana verdi. Yelken
li bir gemi ile Anadolu salıillerindeki bir dosturnun çiftliğine ı;ıktım. Ora

dan tedarik ettiğim iki köylü genciyle birlikte ilçe merkezine geldim. Bu
rada beni derhal tanıyan !ttihatçılar tarafından karşıla.n.dım .. Bu sayede 
dostumuz olduğunu öğrendiğim telgraf memurunun yardımı ile Ankara'
ya gelmiş ve orada teşkilatını kurmus ve İstanbul'da t0planmış olan Mil
let Meclisi'nin İngilizler tarafından dağıtılması üzerine Ankara'da Büvü.k 
Millet Meclisi'ni toplamış olan Mustafa Kemal'le temas ettim. Bulundu

ğum Köyceğiz kasabasından refakatıma dostlanının tedarik ettiih emin 
bir muhafız arkada.şla birlikte Muğla'ya doğru yola çıktım. Mu~la'ya 

yakın Ula'da İttihat ve Terakki Hükümeti zamanında Millet Meclisi'ndeki 
mebusluk yapmış bir dosturnun çiftli~ine u/fradım. Ve misafir oldum. 
Orada Jandarma Karakolu telefonu ile Muğla Belediye Başkanı Ragıp 
Bey'e ertesi gün geleceğimi haber verdim. Muğla'ya varınca mk büyük 
bir kalabalık tarafından karşı!andım. İki gün sonra Mu~la Mebusu se

çildiğimi öğrendim. Mazbatamı aldım. Demirci Efe kuvvetleri tarafından 
savunulan Nazilli Cephemizin bozulduğunu ve Efe'nin Denizli've cekil
diğini öğrenince hemen Denizli'ye gitmek üzere yola ı;ıktım. Denizli'de De
mir Efe ile konuştum. Efe, yeni kurulan savunma cephesine ıritti. Ben de 23 
Nisandan beri açılmış olan Büyük Millet Meclisi'ne katılmak üzere yola 
düştüm. Afyonkarahisar'ına gelince Atatiirk'ün Eskişehir dolaylannda 

olduğunu öğrendim. Trenle oraya gittim. Büvük liderimize mülaki oldum. 
Biraz sonra Sayın Celal Bayar Bursa'dan geldi. Bize iltihak etti. Hep bir
likte An1mra'ya gittik. Atatürk İstasyon civarında kücük bir binava ver
lesmişti. Ben de İstasyon otelinde bir od.a bulabildim. Bövlece Büvü.k 
Millet Meclisi'ndeki daha önce gelmiş olan arrkadaşlanma katıldım. Bu 
büyük İlıturu Meclisi'nin özellikleri §öyece özetlenebilir: 



56 

1 - Büyük Milletimizin Erzurum ve Sivas Kongrelerinde belli olan 
İstanbul'da toplar.dığı halde İngilizler tarafından dağıtılan Millet Mec
lisince ilan edilen hedefleri bu Meclis sağlayacaktır. 

2 - Milletimizi hakkıyla temsil eden bu Meclis'te Ulus'un bütün 
kuvvetleri toplanmıştı. Hükümeti bu Meclis koruyor, ordularımızm sevki 
idaresini Başkan vasıtasıyla bu Meclis yapıyordu. 

Birinci Büyük Millet Meclisi'ni teşkil eden ve milletçe seçilen Uyele
rin hepsi, memleketini çok ı;even ve milli divamızda kararlı .olan insan
lardı. 

Birinci Büyük Millet Meclisi'nin en biiyük özelliği , devlet adamı olan 
aynı zamanda büyük asker ol::luğunu da isbat etmiş bulunan Mustafa 
Kemal'in Başkan bulunmasıdır. 

Mem!eketi idare eden biikUmetin adı da "Biiyük Millet Meclisi Hü
kümeti"'dir. Başarıya ula.cıacağımız hususımda emniyet kesindi, ve her 
üye::le bu kanat vardı. O günlerde Bursa diişman eline geçmişti Meclis'te 
bu lwnu üzerinde konuşulurken Bursa Mebusu sözlerinin sonunda Namık 

Kemal' in beyitlerinden birini yüksek sesle söyleyince. Meclis üyelerinin 
oturdukları ~ıralardan birine oturmuş bulunan Mustafa Kemal hemen 
yerinden fırlayaraık kürsüye geldi. Arkada."?ımızın okuduğu beyti olu."lllu 
b!r şekle koyarak yüksek sesle dedi ki: "Vatanın Bağrına düşman dayasın 
hancerini. Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini" Bu sözleri bütün 
Meclis hararetle alkışlamıştı. 

İstanbul Hükümeti. Milli Harekete kıu:'f:'ı ellerinden gelen her kötü
lüi{ü yapmaya çalışıyorlardı. Yer yer ayaklanmalara sebep oldu. Tertip 
etti~i silahlı kuvvetleri üzerimize saldırtıyordu. Bu hale karşı Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin kuvvetleri, hem Yunan Cephesinde savaşı

yorlar hem de İstanbul Hükümetinin kötülüklerine karşı l!'eliyordu. He
nUz muntazam ordu ve hükümetin zabıta kuvvetleri istediğimiz hale gel
memiş olduğu cihetle. savunmalar•mızda süratle inkişaf eden olayların 

karsıs•nda acele teskil edilmiş olan ı;etcleri kullanıyor.::luk . Bu <;eteler 
kötUlükleri bastırm::ıık i<;in gönderildiği yerlerde sehpalar ·kuruyor, karşı 
l'!'elenleri veva büyük I'!'Ünahı göriilenleri aswordu. Çerkez Ethem Çetesi, 
Yozl'!'at'taki irtica avaklanmasını bastırdıktan sonra Ankara'ya gelmiş
ı:m. İste bu s•rada bir gencin BUyük Millet Meclisi kapısına gelerek beni 
j:!'Örmek istro;~ini haber verdiler. Kapıva ç•ktım. Eskişehir'de bana yar
dımcı olan Pirlepeli Harndi A~a emrinde özel kuvvetler tertiplemiştim. 
Kaı-$•mda bu kuvvetiere l'!'irmiş olan gen<;lerden birini gördüm. Yanmda 
eliyle tut1ııihı bir ele at vardı. Yanıma sokuldu, elimi öptü ve bana dedi 
ki: "Siz Eskil'ehir'den ayrıldıktan sonra ben de oradan ayrılarak Cerkez 
Ethem Bey Çetesine girdim. Sizin de BUyük Millet Meclisi'ne geldiğinlü 
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duydum. Son gittiğimiz yerde arkadruılanmla birlikte vuruştuk. Büyük 
Millet Meclisine karşı gelenler ezildikten sonra meydanda ·bıraktıklan 

mallan yağma ettik. İşte bu yağınada arkada.5lanma, emrinizde nasıl 
çalıştığıını anlatarak sizin için de bir hisse ayırmalarını istedim. ~te bu 
at sizin hissenize düştü. Hem onu getirmek ve hem de elinizi öpmek için 
buraya geldim." Çerkez Ethem Çetesinin birkaç güne kadar Kütahya 
Dolayianndaki Yunan Cephesine gönderileceğinden haberim vardı. Ba
na atı getiren gence "Oğlum yakında siz Yunan cephesine gönderilecek
siniz. Bu atı Eskişehir'de satarsın parasını cebine harçlık olarak saklar
sın, cephede ihtiyacına sarfedersin" dedim. Ve beni hatırladığı için te
şekkür ettim. Bu ve emsali gördüğüm ve duydue;um olaylar beni çok 
dlişündürdü. Fransa İhtilali'nde olduğu gibi şimdi bizim de hem hükümet 
makinesini iyi çalı~tırmak hem de halka ·karşı İstanbul Hükümeti'nin 
tezviratına ka!)ılanlara ders vcrmc:k icin İlıtilili Mahkemeleri kurma lü
zumuna kanaat getirdim. Ancak Fransa'da İhtil§.l Mahkemesi, Meclis 
dış·nda kurulduğu i~in Millet Meclisi'ni bile tehdit ediyordu. Biz bu hata
ya düsmemek için İhtilal Mahkemelerini Büvük Millet Meclisi kurmalıydı. 
Bu fikrimi Büyiik liderimizc açtım. "Meclis'te tecrübe et. Kı~bul ettire
bilirsen iyi olur". cevabını verdi. Bunun üze!'ine Büvük Millet MecFsi'nde 
düsündüğ'üm gi·bi tekiifte bulundum. Kabul erlilme:lim. O sırada Büvük 
Millet Meclisi'nde asker kar.aklan hakkındaki kanun konu~uluvordu. 

Dostum Refik İnce . İhtilal Mahkemesi konusunda benim f ikrime tama
mivle i5tirak ettiğinden onunla birleşerek Mahkemenin İhtilal adını ts
tiklal'e çevirerek asker ka<;a!kları hakkındıı•ki kamP'lU v~ı.ile vaotık. Yeni 
tekiifte bulunduk. Bu sefer t eklifimiz Biivük Millet Meclisi'nce kabul 
edildL Kısa bir süre sonra Büyii•k Liderimizle Anayasa konusu üzerinde 
konu<rtuıhım vakit. kendisinin çoktan bu konuvla meşgul olduğunu anla
dım. Cebinde kurşun kalemle yazılmış bir kağ'ıt çıkararak bana uzattı. 
Bu kağıtta bir Anayasa tasarısı vardı. Olmdum. bei!cr:iii!imi sövledim. 
Bunun üzerine büyük L iderimiz, bana şu talimatı verdi: "Bu tasarıyı ar
kadaşi anna verirsin ve onlar tarafından Biiviik Millet MecFsi'ne· teklif 
edilmesini rica edersin. Emin olduğun arkada.~lanna. benim bundan ına

lumatım olduğunu da ilave edersin. Ancak orta.da sen de g-örünmezsin. 
Teklif yapılınca Büvük Millet Meclisi'nin tepkisi ne olacağını dikkatle 
izleyelim. Teklif müzakere safhasına girdikten sonra konusınaiara 'biz de 
karışırız. "Her şey söylediği gibi oldu. Birinci Büvlik Millet Meclisi'nin 
zabıtlannda okunacağı gibi Atatürk bu konudaki münakasalara geniş 
ölçüde iştirak etti. Büyük Millet Meclisi'nin kabul etti~i ilk Anavasa 
'böylece vücuda gelmi.şti. Birinci Büyük Millet Meclisi iGin söyleyebilece
ğim çok 'hatıralarım var. Fakat bunun için bruılıbasına bir kitao yazma
lıyım. Bu yazılanın kendi halimin tercümesi olmadığı g-ibi Milli Hareka
tın ve Büyük Millet Meclisi'nin bir hikayesi de değildir. Sadece Milli Ha-
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reketimizdeki başanya dair görüşümün ifadesidir. Şöyle ki: Başımızda 

o büyük Lider olmasaydı bütün Dünya'nın hayretle şahidi olduğu başa

nya erişemezdik Mustafa Kemal'in etrafındaki bizler bulunmasaydık, 
yine o 'büyük Türk milletimiz iç:inden istediklerini seçer, bulur, yetiştirir, 
ve memleketimizi, millctimizi başarıya eriştirirdi Bunun için her şeyden 
önce varılan mesut sonucu sağlamak için göriilen ya da sağlayan ü<; 
faktörü yad~tmekle yetineccğim : 

1 - Metanetine sabır ve tahammülüne hudut olmayan ve tarihi bo
yunca zaman zaman içinden biiyük askerler ve büyük devlet adamlan 
yetiştirmiş ve çıkarmış olan büyük milletimiz. 

2 - Yirminci yüzyılın en büyük devlet adamı olarak gördüğüm ve 
Büyük Millet Meclisi'nin kendisine Atatürk ünvanını verdiği Mustafa 
Kemal'in Milli Hareket davasını eline alm!ş olmasıdır. 

3 - Kusurlarıyle ve başarılanyle birlikte İttihat ve Terakki Cemi
yetinin ve onun başardığı inkılabın ve Hükümetinin Milli Hareketimiz 
olayianna takaddüm etmiş bulunmasıdır. Bu üç madde halinde özetiedi
ğim kanatırnın icabına uyarak ya7.ımı tertip ettim. Benim bu görüşüme 
iştira·k edecekler bulunabileceği gibi beğenmeyecekler de olabilir. Zaran 
yok, kanaatimi ifa:Ie etmiş olııyonım ya ; bu benim için yetişir. 



AHMET FEVZi ERDEM 
(Batum) 





AHl'r!ET FEVZI ERDEM 

1 - Birinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da öğrenci idim. Ana 
vatanımda · yabancı uyruklu bulunuyordum. Dini (Medrese) öğrenimin

den sonra Darülfununun Hukuk bölümünün ikinci sınıfında iken Dünya 
Savaşı sona ermişti. Vatanın ve milletin geleceğine endişe ile bakılıyordu. 
Yeni bir hareket halinde, çevremi.zde halkın içerisinde bulunmam.ızın ya
rarlı olacağı uygun görüldüğünden 1918 yılında Şavşat Miiftiisü sıfat:yle 

verilen 75 lira avans ile memleketime geldim. Anavatan'dan (Anadolu'
dan) 1293 (1878) yılında kopanlmıştık. Anavatana kavuşma özlemi ve 
çabası içerisinde günlerimiz geçiyordu. 

Mustafa Kemal Kongre için Erzurum iline gelince Savaş köyünden 
Cevri Ağa (Öner) ile kendilerine bir mektup göndererek, durumu sorduıın. 
Mustafa Kemal, cevabında Erzurum Kongresi kararları hakkında ·kısa 

bilgi vererek Üçüncü Kongrenin Ankara'da toplanacağını Batum'da. ku
rulmasını emrettiği Cemiyeti İslamiye şubesi ile irti'bat kurmamı bildi
riyordu. 

Bu Cemiyetın üyelerinden Çürüksu!u Bekir Ağa daha sonra Şavşat'a. 
gelerek Ankara (Kongresi) toplantısı içi'n bir temsilci istenildiği'ni bildirdi. 
İşgal altında bulunan kasaba merkezi'nde toplantı yasak edilmiş bulun
duğu için köy muhtarları ve bir kısım halk Tepeköy (Ahaldaba) da top
landı, göriişüldü, Ankara Temsilciliğine seçildim. Bir de tutanak (maz
bata) tanzim edildi. 

Şavşat'tan Acara yolu ile, İngiliz askerlerinin beklediği Keda Köp
rüsünü aranmaksızın geçme fırsatını bularak Batum'a indim. Şavşat'ta 

halkın yol masrafı olarak topladığı bir heybe .dolusu Rus parası (Manat) 
nı orada Türk lirası ile değiştirdim 75 lira tuttu. Batum'dan motorla 8 
günde Samsun'a çıkabildim. Baturo'dan temsilci gelen diğer dörıt arka
daşla orada buluştuk. Samsun askeri Birlik Komutanının temin ettiği at 
arabası ile Kavak'a geldik. O hafta içerisinde Trabzon Mebuslarından ·bir 
efendi aynı yolda Pontus çeteleri tarafından öldürülmüştü. Kavak'tan 
sonra çete tehliıkesi yoktu. 

Yozgat Valisinin arzusu üzerine orada, ben ve arkadaşım Edip Bey 
(Di'nç) günün koşullan altında halkı uyarıcı ve Ankara Hükümetine yar
dımcı olmalan içi'n birer konuşma yaptık Yozgat'taki uyarmalanmızın 
olumlu sonuç verdiğini Meclis'e katıldıktan sonra Adiiye Vekili CeUi.let
tin Arif Bey'le Konya'ya gönderilmemizden anladım. 
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2 - Ankara'ya vardığımızda Meclis toplanmıştı. Meclis'e devaını
mızın üçüncü gününde idi; yanıma gelen bir zat ismimi sordu. "Ahmet 
Fevzi" dedim. O da Fevzi bana yeter Ahmet'ine lüzum yok" dedi. 

Seçim mazbatalarımızı (tutanakları) sorduğunda var de:lik. Meclis 
Başkanlığına vermemizi söylediler. Arkadaşların mazbatalarını da top
llj.yıp Başkanlığa verdik. Meclis Baturo Mebusları olaraık bizleri kabul 
etti. Sonradan bu zatın Mustafa Kemal olduğunu öğrendik. !lk tanıma
mız böyle oldu. 

3 -.İlk Meclis şimdi Müze olan binada toplandı. Bina bakımsız, 
b'a:danasızdı . Oturduğumuz sıra ve masalar okullardan temin edilmişti. 

Mebuslara verilen ödenekierin azlığı karşısında yemekler tabidot usulü 
ç1karılırdı. 

Maddi olanaklar dardı. Yaratılan maddi imkanların savaş gucu
müzü arttırma eğilimi hakimdi. Motorlu vesait malıdut sayıda bulunduğu 

için, gerektiğinde binrnek için at beslct.enler vardı. Ulus'ta şimdi hey
kel'in bulunduğu yerde yağmurlu mevsimlerde jipler batıp kalabilirdi. 

4 - Birinci Büyük Millet Meclisi'ndeki Mebuslar, yetişme, duygu. 
düşünce kültür ve ideal bakımından çok değişik bir manzara arzediyor
du. Ama, Ulus'un varlığı ve Devlet'in bağımsızlığı konusunda tam bir 
anlayış içinde idiler. 

5 -- Kurtuluş Savaşının kazanılması Anavatan'a i ltihakımız ve Lo
zan Konferansının sonuçları, beni en çok sevindiren olaylar arasındadır. 

6 - Afyon, Kütahya ve Eskişehir'in Temmuz 1921 de Yunanlılar'ın 
eline geçmesi, ordumuzun geri çekilmesi, Hükümet Merkezinin yerinin 
değiştirilmesinin söz konusu olması (heyecanlı bir gece oturumunda bu 
istek 'kabul edilmedi) ve Baturo'un hudutlarımız dışında kalması beni en 
çok üzen olaylar arasında idi. 

7 - Halk eğemenliğinin 50 nci yılında geriye baktığımızda hayli 
mesafe almış olduğumuzu görürüz. Ancak yanımızdakilere bakarsak, bi
zi çok gerilerde bıraktıklarını, mesafeyi daha hızla açtıklarını görürüz. 
Demokrasinin öz anlamında devrimcilik vardır. Bu engellemediği tak
dirde çıkış yolu, kurtuluş yolu bulur. 

Halk egemenliğinde bir dönemeç olan 23 Nisan'ın ellinci yılının halk 
mutluluğu için yeni bir dönemeç olmasını Tanrı'dan dilerim. 

8 - Birinci Büyük Millet Meclisi memleket meselelerinin serbestçe 
konuşulup tartışıldığı bir Meclisti. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde bu de
rece hürriyet havası olduğunu sanınıyorum. 
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9 - Birinci Büyük Millet Meclisi Ulus'un öz gücü ile Milli Kurtuluş 
Sav~ını b~an ile vererek tam bağımsız bir Türk Devleti kurmayı b~ar
mıştı. Siyasi alandaki bu bağımsızlığı , yine Ulus'un ve yur.dun iiz gücü 
ile sosyal ve ekonomik alanda tamamlamak, gençlerin ve Cumhuriyet 
çocuklannın baş görevleri olmalıdır. 

Çağın uygarlık düzeyine erişmek milli hedef alınmalıdır. Bu hedefe 
Anayasa'nın gösterdiği yoldan varmak için, sorunlarımızı bilim gerekle
rine uygun olarak planlı çalışma ile çözmek, her türlü sömürüye ve em
peryalizme karşı çıkarak ekonomik kurtuluş savaşını vermek ulusumuz 
için zorunlu olmuştur. 

10 - Birinci Büyük Millet Meclisi Türk Ulusu'nun ve Devletini yok 
olmaktan yurdu paylaştırmaktan ·kurtarmıştır. Esaret altında y~ama

mış Türk Milletinin tarihine bu kara lekeyi düşünnemiştir. "Kurtuluş 

Savaşı verilmemiş olsaydı bile şimdi sömürücü ülkeler o milletiere bağım
sızlıklarını veriyorlar. Biz de şimdi bağımsızlığımıza kavuşmduk. Ve bin
lerce askerimizi şehit vermezdik. "Bu dii.";>ünceyi ileri sürenler ya Türk 
Tarihini bilmiyorlar, ya da beyinleri yıkanmış uşaklardır. Türk Ulusu 
aslında yabancıya boyun eğmeyecek ·karakterdedir. Mustafa Kemal ön
derliğinde tarihine, kendine yar~ır yeni sayfalar katmıştır. Bu tarihi 
lekeletmemeye dikkat etmek her Türk'ün görevidir. 

ll -- Meclis'te Mustafa Kemal ile tanışmamızın nasıl olduğıınu 

2. maddede kaydetmiştim. Konya Ankara'ya Mebus göndermemişti. Bir 
gün Mustafa Kemal Meclis'te Konya'ya gitmemi söyledi. "Arkadaşım 

var mı?" diye soroum. 
Meclis İkinci B~kanı Erzunun Mebusu Celalettin Arif Bey dediler. 

Ankara Hükümetinin ne yapmak istediğini anlatıp halkı uyarmaık için 
Konya'da yaptığımız toplantı ve görüşmeler olumlu sonuç verdi. Konfe
ransımız sonunda dinleyenler arasından bir kişi şu mealde bir soru sor
du. "İnşallah Ankara istiklaliyet alır. O zaman padişahların durumu ne 
olacak?" Bu soruya verilecek cevabın neticesini Arif Beyin de merakla 
izlediğini göroüm. Cevabım şöyle olmuştu: 

Şimdi İstanbul İngiliz işgalinde, padişah da esirdir. Onu da esaretten 
kurtaracağız. 

Konya'da otele gelip benimle görüşen Refik Bey. (Koraltan) seçilir
sem Ankara'ya geleceğim demişti. Konyıı.'dan dokuz mebus kısa süre 
sonra Meclis'e katıldı. Konya görüşmelerimiz için durumu C. Arif Bey'
den sonra Mustafa Kemal, beni de Hükümet odasına çağırttırdı . Konya'da 
durumun iyi olduğunu ve mebus göndereceklerini söyledim. 

Kars, Aroahan ve Artvin'in Anavatana bağlanmasından sonra Ve
killerin (Bakanlann) da bulunduğu bu toplantıya beni çağırtan Mustafa 
Kemal düşüncelerimizi sordu. 
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İşgalden daha doğrusu esaretten kurtulan bu bölgelerde okullann 
açılmasını, geliştirilmesini, özetle maarife önem verilmesini iste-
dim. Askerliğini yapmayan IDus benliğini yitirebileceği için askerlik
ten muaf tutulma teklifini düşünmediğimizi ancak vergilerin halkın şim
diye ka1ar ödediğinin üstünde olmamasını, ağır vergi yüküne tabi tu
tulmamasını istedim. Yerinde gördüler kabul ettiler. 

13 - Hayatım: 

1885 yılında Şavşat llçesiılln Çayağzı köyünde doğdum. Şavşat ve 
Balıklı'da ilci yıl medrese öğrenimi yaptıktan sonra, pasaport alarak İs
tanbul'a gittim. Fatih Medresesine girdim. 14 yıllık öğrenim.im içerisinde, 
Darülfünun Hukuk bölümüne de 2 yıl devam ettim. 

Şavşa.t Müftülüğüne atandım. Bu iinvan ile memleketinıde Kurtuluş 

Sava§ı ön hazırirkianna kaltıldım. 1920 de Batum Mebusu olarak Birinci 
Biiyük Millet Meclisi'ne girdim. Bir slire öğretmenlik, Şavş31t Belediye 
Başkanlığı yaptım. 1936 - 1938 yıllaı·ında Arazi Tahrir Komisyonu Baş

kanlığında bulundum. 

1938 - 1950 yıllan arasında 11 Genel Meclisi üyeliği yaptım. 

Çayağazı köyünde oturmaktayım. Beş çocuğum, onsekiz torunuro 
vardır. Beş yıla kadar devamlı ata binerdim. Şimdi her gün bir miktar 
gıızerim. 



REFIK TWRALTAN 
(Konya) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi - F . 5 





REF'JK KORALTAN 

Cevap 1 - 1908 İhtilfıline tekaddüm eden istibdat günlerinden İm
paratorluğun çöküşü ve ta:Sfiyesi demek olan Mütareke yıllarına kadar 
vatanımızın ve milletimizin manız kaldığı çeşitli felaket ve badirelerin 
içim'le yaşamış ve bütün acılarını çekmiş bir neslin mensubu olarak, daha 
okul sıralarından beri milletçe kurtuluş yollarını aramanın heyecanı ile 
yoğrulmuştuk. 

1918 senesi, Mütarekede, Polis Müdürü olarak bulunduğum Trab
zon'da aleyhteki her türlü kötü şartlara rağmen "Muhafazai Hukuk-ıı 
Vatan" Cemiyetinin kurulmasının öncüsü oldum. Düşman işgaline uğra
mış yurdumuzun çeşitli köşelerinde de yer yer kurtuluş ve fikir hareket
leri teşkilatlanmaya başlamıştı. Damat Ferit Hükümeti yapılan jurnalları 
dikkate alarak vatanın ıstiladan (kurtarılmasına) çalışan bizlerin v:ı.

zifesine nihayet vererek yerierimize kendi emellerine hizmet edecek adam
ları yolladılar. Çaresizlik içinde geldiğimiz İstanbul'da yokluk ve amansız 
şartlar altında dahi milli maksatlara hizmete koyulduk. Ancak işgal 

altındaki İstanbul'da, gayeye ulaşmanın son derece müşkül olduğunu 
görünce, tanıdığımız ve daha rahatlıkla teşkilatlanabileceğimiz Anadolu 
bölgelerine dağıldık 

Ben önceleri vazifeyle bulunduğum için, tanıdığım Karaman ve Kon
ya muhitinde milli heyecanianna güvendiğim kimseleri f'trafıma toplaya
ra:k teşkilatlandım. Bu faaliyetlerimizi önlemeğe çalışan Dama.t Ferit'in 
Valisi meşhur (Artin) Cemal ile mücadelede biz galip gel1ik. 

Anadolu'da kıvılcımlanmış ve yer yer kuvvet olmaya yönelmiş ma
halli ve dağınık mukavemet ve kurtuluı: hareketleri bilindiği üzere 19 
Mayıs 1919 da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'in birleştiren ve yol gös
teren rehberliğ.i altında Erzurum ve Sivas Kongrelerini taki'ben süratle 
gelişmiş ve Heyeti Temsiliye'nin Ankara'ya intikali üzerine Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'nin toplanması kararlaştırılmıştı. Konya'daki müca
dele ve gayretimizi gönülden destekleyen Konya halkının arzu ve tevec
cühü ile ilk mebuslan olara:k seçildik. Ve böylece Büyük Millet Meclisi'ne 
Konya Mebusu olarak katıldım. 

2 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 Cuma günkil 
ilk toplantısında hazır bulundum. 

İşgal altındaki İstanbul'da Meclisi Mebusan fiilen çalışamaz hale 
getirildiği için, devlet mefluç halde bulunuyordu. Yurdun dört bir buca-



ğından kopup gelen ve yaşama ve varolma azınini bütün Dünya'ya hay
kırmak için heyecan ile Ankara'ya koşan temsilciler, ilk defa Büyük 
Millet Meclisi olarak toplanmanın ve dünya huzuruna haklanmızın sahi
bi olarak çıkmanın zaptedilmez heyecanı içinde idiler. 

Her sınıf halkı, temsilen gelmiş, hocasıyla, hacısıyla ağasıyla, oku
mujiu ile, askeriyle, sivili ile böyle bir topluluk büyük bir imanla tek bir 
vücut halinıde millet kaderine el koydu ve Kurtuluş Savaşını başlattı. 

Bu manzara karşısında duyduğum intiba: Bir heyecan kasırgası 

olarak nitelendirilebilir. Bütün halkın iştirakiyle tekbir sesleri arasıı:da 

Hacı Bayram Cam iinden ilk Merlis Binasına geldiğimiz zaman o ulvi ve 
unutulmaz manzara Türk Milletinin ölmediğini, hürriyet ve istiklal ~kım 

en canlı bir şekilde yaşatan muhteşem bir örnek teşkil ediyordu. Heye
candan herkesin gözleri yaşlı , kalbi göğsüne sığmaz gibi çarpıyor, gönül
ler birbirine kenetl enmiş mukaddes kurtuluş gayesine yönelen memleket 
çocukları. en ulvi duygı.ılarla coşup taıııyordu . 

Kuvayı Milliye ruhu böyle bir havada doğdu . 

3 - Birinci Büyük ~1:illE' t Meclisi'nin toplandığı tarihi bina İttihat 
ve Tera.J:ı:ki Fırkasının eski merkezi olup mefruşat narnma mevcut bir
kaç tahta sıra ile birkaç kandil bile okullardan ve civar evierden t emin 
edilmişti. O fakir ve mütevazi dekor ic;inde Türk 'Un zengin ve engin 
ruhu dile geliyor, varlığını biitün dünya önünde savunuyordu. 

4 - Birinci Büyük Millet Meclisi üyelerinin müııterek ve bariz vasfı 
her· meselede vatan ve millet menfaatlerini her şeyin üstünde gözetip 
kollan1ak ve savunmakta gösterdikleri samimiyet, heyecan ve bölünrnez 
bir bütünlük olarak ifade edilebilir. Tehlik<'ler içinde duygular sanki 
törpülenmişti. Yorulmak ve bıkmak bilmeyen b!r <;alışma gücü, hızı vardı. 
Çok yntıcı ve kırıcı münakaşalara rağmen tek ve kutsal gaye olan Ku
vaJ1 Milliye'nin zaferi için cansiperane dalına yekvücut hareket c:lilir, 
memleket kaderine istikamet veren kararlar alııurdı. 

Karakter, duygu ve düşünce bakırnından birbirinden farklı . olan ve 
çeşitli yurt köşelerinden gelmiş olup henüz birbirlerini yeteri kadar tanı
mayan bu ilk Meclis mensuplanru bir bütün haline getiren millet ve vatan 
s~vgisi yanında inanç gücü ve birliği olmuştur. 

Bununla beraber çeşitli siyasi göriişleri olan sayıları az da olsa ba zı 

mebuslarm "Hakimiyet Bilakayduşart Milletindir" düstıırunun ifa.dc et
tiği manaJ1, yani artık t cfessüh etmiş olan Saltanat -Müessesesinin yerine 
milli iradenin tec-elligahı olan B. M. Meclisini ikame etmif) olmakta son 
hedefüı Cumhuriyet"in ilanı olduğunu layıkıyle kavramış değ illerdi. Bu 
itibarla rejimin ve Meclisi Mebusan'ın bir devan1ı olduğu zehabına ka
pılıyorlardı. 
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Halbuki düşmanlarımiz ve onların arzularına göre hizmet eden Da
mat Ferit Hükümeti, Büyiik Millet Meclisi'nin fiilen teflis ettiği hukuki 
durumu farketmişll!r ve Kuvayı Milliye hareketini daha doğuşunda boğ
mak için yurdun hemen her tarafında tahrik, teşvik ve yardımlarla bir 
sürü isyan çıkarmL5lardı. 

Bu mcvzu ile ilgili tipik bir olayı naklroeyim: Damat Ferit Hüküme
ti'nin İ~tanbul Mebusan Meclisi'ne dahil mcbusları Anadolu'ya gitmek
ten menetmesinden sonra bir kısım mcbusları toplayarak bunları Büyük 
Millet Meclisi Hükümetini zaafa düşürmek için telkinlerde bulunmak 
maksadiyle yurdun çeşitli bölgelerine gitmeleri kararlaştınlmıştı. Bu 
mcbuslardan beş ,ldşilik bir heyet de Ankara'dakileri yola getirmek üzerr 
"Heyeti Niisiha" adı altmda yola çıkarılmıştı. Bu heyrtt f' Dr. Rıza Nur, 
Vchhi Hoca, Yusuf Kemal (Tengirşek) de bulunuyordu. 

Ankara'ya gelmekte olan bu Heyet İzmit'i geçer grç:mez Mustafa 
Kemal'in emri ile tevkif edilerek gctirildiler. Bunlar durumu görüp öğ
renince serbest bırakıldıkları takdirde Mec.lis'e iltihak edeceklerini temin 
ettiler ve serbest bırakıldılar . 

Yalnız bunlardan Yusuf Kemal , kendinin Anadolu Hükümeti tara
fından tevkif edildiğinin ve cebren Ankara'da alıkonulduğunun resmen 
ve tahriren bildirilmesi şartı ile kalacağını ileri sürdü. 

Böylesine ihtiyatlı ve hesaplı bir davranışın yanında Doğudan gelen 
bazı mebusların da durumu kolaylıkla idrak edemcdikleri görillüyordu. 
Bunlara Büyük Millet Meclisi'nin toplanma maksadını, düşmaru memle
ketten tard ve işgal kuvvetlerini hertaraf ve sonunda Saltanat ve Bila
fetin kurtanlması olduğunu ifade ediyorlardı. Halbuki tarihin seyri de 
göstermiştir ki 23 Nisan 1920, aslında millet iradesine dayanan yeni bir 
Türk Devletinin kuruluşu olmuştur. 

5 - Beni, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olayı 
kadar hiç b ir olay sevindirmemiştir. Uzun yıliann rüyasını gerçekleşir 

görmek ve milletimin kurtuluş müjdesini adeta almış olmak bana sonsuz 
sevinç ve kudret vermişLi. Bu aslında bir temel atma merasirni idi. Ata
larımızın ruhu adeta bugün caıılaruruştı. 

Muhteşem Türk Tarihinin asırlar boyıınca meydana getirdiği şah

laıuşın bir yeni hamlesini müşahede ediyor. kalbirn göğüs kafesine sığ
mamışçasına at arak "Allah'ım sana şükürler olsun" diye gözlerimden 
sevinç yaşlan akarak dua C'diyor, yalvarıyordum. 

'·Bizler. Tiirk Milietini mnzafff'r kıl Yarabbim". Ve sonra içime bir 
ses doğuyordu. "Dua kabul olundu'' . 

6 - Türkiye Biiyük Millet Meclisi'nin toplanır toplanmaz aldığı en 
ünemli karai'Iardan birisi muntazam bir ordu kurmak olmuştu. Ancak 
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yenik çıktığımız Birinci Dünya Savaşından sonra bütün ondularımız da
ğılmış, yurdumuzun birçok yerleri düşınan işgaline uğramış ve Kuvayi 
Milliye Hareketi her türlü yokluk içinde derme çatma milis kuvvetleri ile 
başlatılmıştı. Muntazam bir ordunun yeniden kuruluş safhasında, bir ta
raftan yurdumuzun içlerine kadar yakıp yıkıp ilerleyen düşman, diğer 
taraftan Kuvayı Milliye'yi boğmak isteyenlerin tertibiyle yer yer çıkan
lan isyanlar ve ayaklarunalarla uğraşma:k bilindiği gibi çok çetin ve fela
ketli günler geçinnemize sebep oluyordu. 

Bursa'nın ve onu takiben Eskişehir'in düşınan eline geçmesi ve top 
seslerinin Ankara'dan duyulur hale gelmesi Meclis'te fırtınalar kopma
sına sebep oluyor, ve ümitsizlik belirtileri arasında Mustafa Kemal'e inan
cını yitirenler O'na karşı çi'kmak isteyenler ve hatta O'nun memleketi 
felakete sürüklediğini söyleyecek kadar kendini ·kaybedenlere rastgelini
yordu. Zamanın tera Vekilieri Heyeti yerden yere vuruluyor, teşkilat ve 
techizattan mahrum •kuvvetlerimizin düşman karşısında geri çekilmesi 
hareketleri karşısında Ankara'dan ayrılarak Kayseri'ye hatta gerekirse 
Erzurum'a çekilmek ve mücadeleye orada devam fikirleri hazırlıklan göze 
çarpıyordu. 

Bu hava içinde beni en çok üzen hadise Sakarya Harbine tekaddüm 
eden günlerde Hükümetin bile Kayseri'ye nakil hazırlıklan içine girmesi 
ve Meclis'te adeta herkes kendi başının çaresine baksın der gibi bir 
tutum ve davranış içine sürüklenen birçok arkadaşın bu hallerinden 
duyduğum ·büyük üzüntü olmuştur. 

Biz, aZI'nlıkta3d idealistler grubu olarak Mustafa Kemal'in etrafında 
kenetlenmiş, zafere olan mutlak inanç içinde Meclis'ten bütün yetkileri 
alarak Başkomutanlık görevi ile cepheye giden Mustafa Kemal'den zafer 
müjdeleri bekliyorduk. Bu acı ve karanlık intizar (bekleme) günlerinin 
en üzücü bir hatırası olarak Ankara'dan i..5itilen düşman top sesleri altında 
ailelerimizi binbir güçlükle temin edebildiğimiz atlı arabatarla Kayseri'ye 
götürüp ·bırakmak olmuştur. 

7- Yok. 

8 - T. B. M. M. daha önce de işaret ettiğim gibi yepyeni bir Türk 
Devletinin kurul~una temel olmuş bir "Kurucu Meclis" vasfını taşır. 

Milli tradenin tecelli ve temerküz ettiği tek kaynak olmuştur. 
Milli Mücadelemizi zafere ulaştıın1ak için insan üstü gayretler sar

fctmişti. 

Halbuki Osmanlı Meclisi Mebusan bir İmparatorluğun çeşitli millet
lerini temsilen gelen kimselerden kurulmuş bir Meş.ıutiyet Meclisi idi. 
Millet iradesi değil, Pa.dişah ve Halife iradesi hakim idi. Ve bu Meclis 
Padi~ah iradesiyle feshedilebiliyordu. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi bir ihtiHU meclisi, bir Kurucu Meclis, 
Milli Mücadele Savaşını yürüten Meclis, Cumhuriyeti kuran ve inkılap
ların temelini atan Milli 'bir Meclis olmuştur. 

9 - Birinci Büyük Millet Meclisi yurdumuzun ölüm kalım savaşı gibi 
en buhranlı bir devresinde gönül ve elbirliği yapan vatan çocuklannın 
büyük bir millet sevgisi dçinde kaynaşara:k vücude getirdikleri yekpare 
bir inan cephesi olmuştur. 

Tül'k Tarihinde emsali görüldüğü gibi inanarak severek, birleşme 

ve bir bütün haline gelme (bir ve beraber olarak) yoluyladır ki büyük 
tehlikelerden milletçe kurtulmak mümkün olmuştur. 

Ayrılık, sevgisizli'k, küçük his ve hesaplara kapılma gibi zaaflar mil
leti ve dstik'balimizi tehlikelerle karşı karşıya bıralor. Vatan sevgisi, va
zife duygusu feragat ve fedakarlık ideal aşkı rehberimiz olduğu müddetçe 
göğüsleyemeyeceğimiz hiç bir tehlike yoktur. Bunun en güzel misallerin
den birini Birinci Büyük Millet Meclisi vermiştir. 

Dış ve iç düşmanlara, her türlü mahrumiyete tek kelime ile ·bütün 
yokluklara karşı koymanın sırrını yukanda saydığım mezdyetlerde bul
muşuııdur. 

Gelecek Türk kuşaklan da inanarak, severek, katlanarak gerekirse 
kendini feda ederek vat·anını, milletini ve istikbalini şerefle koruyacak
lardır. 

10 - Yukandaki sorulan cevaplandınrken kısım kısım ifade etti
ğim üzere Birinci Büyük Millet Meclisi Türk Milletinin tarihinde yeni bir 
devir açmış, bütün müesseseleriyle bir İmparatorluğu tasfiye etmiş, Milli 
İrade prensibine dayan·an yeni Türk Devletini, Cumhuriyetini kurmuştur. 

Milli bütünlüğümüzün ifadesini "Hakimiyet, Kayıtsız Şartsız Mille
tindir" düsturunu vazeden Birinci Büyük Millet Meclisi'nde bulmaktayız. 

ll - Atatürk'le ilk tanışmamış Gelibolu'da 1915 senesinde olmuştu . 

T. B. M. M. açılışından evvel veya sonra en yalonlarından olarak beraber 
birçok hatıralanmız vardır. 

Bugün aradan geçen y:ınm asır sonra Allah'a şükrederek kaydedi
yorum ki Meclis'in açılışında ilk sözü söylemek şerefi ve büyük asker 
büyük kumandan hakkındaki gerçekleri dile getirmek ·bana nasip oldu. 

Şimdi müze olan eski İttihat Terakki Ankara bürosu Meclis olarak 
seçilmişti. O gün her taraftan Ankara'ya gelebilmiş olan mebuslar yavaş 
yavaş Meclis salonuna girdiler. Herkes yerini aldı . Mebus olarak gelen
lerin arasında en yaşlı Sinop Milletvekili Şerif Bey vardı. O reisi sin ol
duğundan kürsüye çıkanldı. Günün tarihi önemini ve azametini anlattı. 



72 

Sonra Konya Mebusu Müftü Y alvaçlı Hacı Ömer Efendi kürsüye 
geldi. Uzun bir dua yaptı ve akabinde: 

- Diyelim cemi günahlarımıza "Estafurullah" diye başladı. Bu 
töv'be üç kere tekrar edildi. Kelimci şahadet getirildi. Ve bundan sonra 
Reisi sin Şerif Bey: . 

- Şimr.li Riyaset Divanınm seçimine geçiyoruz, dedi, 

Ben söz aldım ve kürsüye geldim. 
Refik (Konya) Meclis açılır açılmaz ilk defa kürsiiye gelen ve Mec

lis 'e hitap eden bendim. 
- Arkadaşlar, görüyorsunuz hepimiz Kuvayı Milliye elbisesiyle ve 

ayağımızın tozuyla geldik, mevcudumuz fazla değil, birçok arkadaşlar 
henüz yoldadırlar. Bu sebeple seçime geçilemez. Riyaset Divanı mühim
dir. Birbirimizi tanımıyoruz, kimi seçeeeğiz dedim. 

Benden sonra Hakkı Bchiç Bey söz aldı. 
- Meclis toplandı, Riyaset Divanı S"!Çilmeden olur mu? Seçim ya

pılmalıdır, diye söz etti. 

Ben tekrar söz aldım, hitabet küNüsüne geldim: 

- Ekseriyct olmayınca seçimlerin yapılamayacağı mütalaasını tck· 
rar ettim. 

Benden sonra Bursa Mebusu Muhittin Baha (Pars) kürsüye geldi. 
Ve seçimin yapılmasında israr etti. 

Bu havadan, bir endişe olduğunu hissettim. Sebebi, sonradan anla
dığıma göre şuymuş: 

Sivas Kongresinde ta o zamanlar Atatürk'ün Reis olmasını isteme
yenler olmuş. Ankara'da bu adamların tekrar faaliyette bulunduklann
dan endişe edilmiş . Bununla beraber içime gelen şüphe üzerine üçüncii 
defa söz alarak kürsüye geldim : 

- Refik (Konya) Kanunun sarahatine rağmen seçimin yapılma

sında israr eden arkadaşlara bir hakikati açıklamak zorundayım. 

- Anafartalar Kahramanı büyük asker. büyük kumandan Mustafa 
Kemal kurtuluş davamızın da ba8ına gelerek Türk'ün şanlı bayrağını 

eline almış, onu zafere ulaştıracak ve Türk'ün istiklaline karşı uzanan 
elleri kıracaktır. O, dün olduğu gibi bugün de, yarın da ve ilanihaye 
baştır, O'nun için seçim bahismevzuu dahi olamaz. İşte bu inançla ben 
haykınyorum! Mustafa Kemal Tilrkiye Büyilk Millet Meclisi Reisi dir. 
Yeni bir Türk Devleti kurulurken başta bulunan Mustafa Kemal, ebcdiy
ycn bu şerefi koruyacaktır. Diyerek kürsüyü terkettim. 

Mus tafa Kemal beni müteakip kürsüye geldi ve şunları söyledi: 
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- Arka.daşımın sevgi ve itimadına teşekkiir ederim bu münasebetle 
de söyleyeyim ki, Kurtuluş Savaşı zafere ulaşacak ve düşman vatanın 
harimi isınetinde boğulacaktır. Usul icabı ne ise onu yaparsınız ona 
karışınam dedi. 

O celse sonunda benim teklifim veçhile, Mustafa Kemal Büyük 
Millet Meclisi'ne Reis seçildi. Büyük Millet Meclisi Başkanı, hazırlanan 
programa ve yeni doğan devletin karakterine göre, aynı zamanda dev
letin de reisi oluyordu. Yine benim teklitim üzerine, İkinci Reis, İdare 
Amiri ve Divan Katiplerinin seçimi sonraki toplantılara bırakıldı. Son
raki toplantılarda Abdülhalim Çelebi benim çalışmarola İkinci Reis se
çildi. Beni de Divan-ı Riyaset Kilipliğine seçtiler. Böylece Mustafa Kc
mal 'e daha yakın bir çalışma zemini buldum. 

Bu vesile ile bir gerçeği dile getirmek yerinde olur. Büyük Türk 
Milleti tarih boyunca devlet kurmasını bilen ve sı'kıştığı zaman içinden 
dahiler, büyük kumandanlar çıkaran bahtiyar bir millettir. 

!şte bunun içindir ki. asırlardır ·bu biiyük varlığı parçalamak için 
çeşitli yollardan lizerimiı>:e varan bedbaht yıkıcılar - şartlar ne olursa 
olsun - yine de yıkılmaya mahkumdurlar ve yıkılacaklardır. 

Büyük Tüt'k Milleti, bu kadar tecrübelerden sonra tekrar harekete 
geçerek dört tarafını sarmak isteyen düşmaniarına karşı "yeter ki bir 
ve beraber" çalışmasını bilmiş olsun, işte bunun için inanarak söylüyorum. 

Büyük Kumandan ve büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün 
tam elli sene evvel temelini attığı büyük Türk Devleti ebed.iyen yaşıya
cak, içerde ve dışarda mevcut yıkıcılar yine hüsrana uğrayacaklardlr. 

Biyografi: 

1889 da Divrik'te doğmuşum. Babam Saraygiller.den Meınişpaşa 

zade Ali Rıza Bey, annem Cihangirzadelerden Hatice Hanımdlr. İlk tahsi
limi Divrik Rüştiyesinde, orta tahsilimi İstanbul'da Mercan ldadisinde, 
yüksek tahsilimi de Hukuk Fakültesinde yaptım. 

Mezuniyeti takiben 1911 yılından itibaren sırasıyle Bursa Savcı Yar
dımcılığı, Gelibolu Savcılığı, Karaman l stinif Mahkemesi Savcılığı görev
Ierinde bulundum. 1915 de Konya Divan-ı Harbinde savcı olarak askerlik 
hizmeti yaptım . 1916 da Dahiliye Nezareti emrinde Emniyeti Umumiye 
Müfettişi oldum. 1918 de 'frabzon Polis Müdürlüğüne tayin edildim. Bu 
görevde iken mütareke yıllarında büsbütün azmış olan Pontus'ctılara ve 
düşmaniara cesaretle karşı koydum, ve vatansever Trabzon'lu arkadaş

larıma fikirlerimi anlatarak onlarla birli'kte "Trabzon Müdafaa-i Hukuku 
Vatan Cemiyetini" kurdum. Milliyetçi ve mücadeleci davranışiarımdan 
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hoşlanmayanların şikayeti üzerine Damat Ferit Paşa Hükümetince va
zifeme son verildi. İstanbul'da kısa süre avukatJı.k yaparken Milli Müca
dele Teşkilatı kurmaya başladım ve işgal altındaki İstanbul'dan Konya'ya 
geçerek aynı faaliyete devam ettim. Konya'da Milli MUcadele Hareketinin 
gelişmesi ve teşkilatıanınasında ön safta gösterdiğim gayret ve başanlar 
üzerine Birinci Büyük Millet Meclisi'ne Konya Mebusu seçildim. Teşrii 

vazifemde Gelibolu'dan beri tanıdığım Atatürk'Un yakın çevresine dahil 
olarak, bütün devrim hareketlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerine ka
tılmış, Meclis içinde olduğu kadar, !sti'klal Mahkemeleri Reis ve Azalıkla
nnda cepheye giden Meclis Heyetlerinde bulunarak Meclis dışında da 
Kuvayi Milliye'nin zaferi için hizmetler gördüm. IV üncü Devre sonuna 
kadar milletvekilliği yaptım, sonra idari vazife alarak sırasiyle, Çoruh, 
Trabzon, Bursa valiliklerinde bulundum. Ve 1943 de tekrar İçel Milletve
kili seçilerek T. B. M. Mecl~i'ne döndüm. 194.6 da arkadaşlarım Bayar, 
Menderes ve Köprülü ile birlikte Demokrat Partiyi kurdum. Demokrasi 
ve çok partili hayat dönemi mücadelesinin ön safında çalışmalarım ile, 
partinin en kısa zamanda gelişme, teşkilatıanmış mücadele, 1950 seçim zafe
ri ile iktidara gelmesine büyük katkıda bulundum. 1950 - 1960 devresinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi olarak vazife gördüm. 



Y ASJN KUTLU(; 
(Gaziantep) 





YASIN KUTLU(; 

Suru: 1- Birinci Büyiik Millet Meclisi'ne niı;in ve nasıl girdiniz? 

CPvnp: 2 -Yasin Kutluğ'un Mcclis'e gelişi 12. maddPde yazılıdır. 

Soru: 2 - Meclis'e hangi tarihte girdiniz? Meclis'in ilk toplantısına 
katıldınızsa o günkü intibalarııuzı belirtmenizi özellikle rica ederiz. 

Cevaıl: 2 - Meclis'e iltihak Ptmek iizere Gaziantep'ten hareket edip 
Kayseri'ye vardığımızda, Ankara'dan Mu~tafa Kemal Paşa'dan bir emir 
aldık. "Yozgat havalisinde hilafet ve saltanat taraftarlan var; bunları 

tesi>it ve tenkil etmek üzere Yasin Kutluğ, Kılıç Ali tedibata memur edil
mişlerdir. Hemen Yozgat'a hareket ediniz. ''F.mrini aldık. Yozgat'a var
dık. Çapanoğullarından ve eski valilerden Celal Çapanoğlu'nun ·oaskırun a 
uğradık. Bunun tafsilatını hayat hikaycmde bulacaksınız. Bu nedenle 
ancak 23 Haziranda Meclis'e iltihak edebildim. Ru suretle ilk toplantıya, 

böyle bir görevi ifadan dolayı gecikerek katılmış oldum. 

Soru: 3 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nin o gün maddi durumu na
s ıldı. (Bina mobilya v.s. bakımlarından) 

Cf.'vap: 3- Birinci Meclis'in teşekkülünde her türlü maddi imkandan 
mahrum bir ortam mevcuttu. Darülmuallimin sıralarında oturur ve oku
lun kanapelerinde yatar kalkardık. Fakat her türiii maddi mahrumiyet
lere rağmen tam ve büyük bir manevi varlık içindeydik. Erzurum ve Si
vas Kongreleri kararlarının biı· tecelligahı olarak, Birinei Büyük Millet 
Meclisi'nin (Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Vatan bir bütündür; 
bölünmez ve manda kabul edilmez. Türk Milleti İstiklal Savaşına bütün 
varlığı ile girecektir. İç isyanları ve işgal!eri bütün varlığı pahasına bas
tırmak için harekete hazırdır) düşüncesinden hareket etmiştir. Bugün 
dile getirilen demokrasinin temPli Birinci Büyük Millet Meclisi'nde :ı.tıl

mlljtır. Nitekim İnönü ve S:ıkarya Zaferlerini müteakip, Gazi Mıısta:a 
Kemal Atatürk'ün Ba.şkumandanlık görPvini ifa ettiği Meydan Muhare
besiyle büyük devletlerin desteklediği Yunan Ordusu denize dökülmüş, 
İstiklal Savaşımız bütün dünyaya örnek olacak şekilde kazanılmış oldu. 
Bu zaferler Türk ve Dünya tarihmin parlak sahifelerini teşkil etmiş, 

Türk'ü Dünya'ya eski haşmetiyle bir daha tanıtmış, esir milletierin öz
gür yaşama için gösterdikleri çabaların kaynağı, örneği olmuştur. Bu 
suretle Gazi Mustafa Kemal Atatürk her türlü ünvan, rütbe ve ni5an-
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lan bir tarafa atmış ve onlann çok üstünde ve ötesinde esir ve mazlum 
milletierin kurtarıcılığı ününü kazanmıştır. 

Soru: 4 - Birinci Büyük Millet Meclisi'ndeki 
düşünce ve ideal yönlerinden genel karekterleri ve 
sındaki davranışlan nasıldı? (Birkaç tipik olay 
olunur.) 

mebııslann duygu, 
türlü olaylar karşı
ile beLirtilmesi rica 

Cevap: 4 - Meclis'te iki grup vardı: Mustafa Kemal Paşa'nın ta
raftan ve büyük ekseriyetıi. haiz olan gruptu. Mustafa Kemal Atatüı:ik'ün 
hangi konuda olursa olsun ileri sürdüğü görüş ve düşünceler ikinci gru
bun itirazlarına maruz kalır, buna rağmen kabul edilir ve yürürlüğe 
konurdu. İkinci gnıbun lideri durumunda Erzurum Mebusu Hüseyin 
Avni, Trabzon Mebusu Ali Şükrü ve Çolak Selahattin g·ibi bazı mebuslar 
vardı. Atatürk'e karşı fikir beyan ettiklerinde, Mustafa Kemal Paşa, on
lan tatlı ve veciz sözlerle ikna eder, mutlak surette tezini onl·ara kabul 
ettirir.di. Hocalık ·kisvesi altındaki mebuslar da muhalefet taraftarı idi
ler. Sinop Mebusu Rıza Nur Bey'in Hilafet ve Saltanatın ilgasına dair 
Meclis'e verdiği takrirde benim de imzam vardı. Mustafa Kemal Paşa bu 
takriri bir karara •bağlamak üzere hocalardan te~il ettiği bir komisyona 
verdi. Bu komisyon haftalarca konuyu görüştii. Bir karara varamadılar. 
Aralannda ihtilaf çıkmış; bir kısmı "saltanatı ilga edelim hilafet kalsın" 
diye israr etmişler ve bu durum •kesin 'bir karara varmayı engellemi.cı. 
Mustafa Kemal P.aşa, hem bu komisyon üyelerini ve hem de takrir sahibi 
olarak birer gözlemci durumunda bizleri bir arada toplantıya davet etti. 
Kesin karara varılamayışın sebeplerini sordu. Hocalar "aramızda ihtilaf 
oldu. Saltanatı ilga edelim, Hilafet kalsın diye karara varamadık." dedi
ler. Paşa söze başladı: "Hocalar, Hazreti Peygamber vefat ederken kimi 
halife tayin etti ki siz hala biilife istiyorsunuz. Sahabeler deve kemiği ile 
birbirleriyle uğraşıyorlardı. Biz sancağı Resfıli çektik; düşman safındaki 
müslümanlar bu sancağa kurşun sıktılar; sancağı biz muhafaza ettik. 
Son halifeniz de düşman vapunına ibinerek vatanı terketti." dedi. Bunu 
dinleyen hocalar Saltanatın da Hilafetin de ilgasma komisyon olarak ka
rar verdiler, karar Meclis'in genel kuruluna geldi. Orada ittifakla ·kabul 
edildi. Birinci ·Büyük Millet Meclisi'nin üyelerini ve bu arada ·ben en çok 
sevindiren olaydı 'bu. 

Soru: 5 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nde •bulunduğunuz süre içinde 
sizi en çok üzen olay nedir? 

Cevap: 5 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nde tnusal konularda hiç 
bir üzüntülU hadiseye rastlanmaz. Zabıt Cerideleri buna şahittir. 

Soru: 6 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nde bulunduğunuz süre için
de sizi en çok sevindiren olay nedir? 
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Cevap: 6 - Beni en çok sevindiren olay, Hilufet ve Saltanat'ın ilga
sıdır. 

Sonı 7 - 50 yıl sonra Meclis'e geldiğiniz vakit duygulannız ve dü
şünceleriniz nelerdir? 

Cevap: 7 -- 50 yıl önce Milli Mücadelenin üzerimizde yarattığı bir 
gurur ve onun meydana getirdiği ahiakın heyecanını bir daha hiç eksii
memiş olarak duydum, Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde yine Ata
türk'ü bizlere direktifler verirken, Milli Kurtuluş'a bizi yöneltir, bu kur
tuluşun müjdelerini iletirken göriir gibi oldum. Ruhum hazla elemin, 
gururla üziintünün karışığı bir halde bulandı ve Kuvayi Milliye ruhunun 
aziz üstadı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve veeizeleri gönlü
roüzde canlandı; eski başınetini buldu. 

Sonı: 8 - Sizce Büyük Millet Meclisi'nin Osmanlı Mebusan Mecli
si'nden farklan nelerdir? 

Cevap: 8 - Osmanlı Meclisi Padişahlar iradesine bağlı bir Meclis'ti. 
Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Milleti'nin iradesiyle teşekkül 
ve o iradenin tecelligahı olduğu için mahiyet bakımından da derece bakı
mından da birbirleriyle kıyas kabul etmez. 

Soru: 9- Birıinci Millet Meclisi'nin yeni yetişm~;>kte olan Türk GenG
lerine örnek olan yönleri ve özellikleri neleıdir ? 

Cevap: 9 - Birinci Büyük Mill~ Meclisi'nin, Türk Gençliğine örnek 
yönleri, Atatürk'ün büyük nutkundaki veeizeleri ve nutuktaki görüş ve 
ilkeleri.dir. O Meclis'te şahıslar yoktu. O Meclis'te şahıs çıkarları yoktu. 
O Meclis'te çeşitli göriiş ve fikir aynlıklan bulunmasına rağmen hepsinin 
birleştikleri tek bir nokta vardı. Memleketin istiklal ve hürriyeti, yetişen 
yeni nesil :kendisine emanet edilen Cumhuriyet ve özgürlüğümüzü, Atatürk 
ilkelerine bağlı kalmak ve O'nun veeizelerinin çizdiği hudutlardan çık

mamak kayıt ve şartiyle asırlarca koruyacak ve •kuşaktan kuşağa aktara
caklardır. Onlann duygulan her türlü maddi zorunluğun üstesinden gelen 
duygular olmalıdır. Yılmamalı, çalışmalı gereğinde en kıymetli olarak 
kabul ettiğimiz canlarını, Cumhuriyetimiz ve özgürliiğümüz için feda ede
bilmelidirler. 

Sonı: 10 - Türk Milletinin tarihi gelişmesinde, Birinci Büyük Mil
let Meclisi'nin rolü ne olmuştur? 

Cevap: 10 -Tarihimizin gelişmesinde Birinci Büyük Millet Meclisi'
nin rolü "Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" düsturu olmuştur. Bu 
hakimiyet bütün teşkilatta bilhassa Mustafa Kemal'in kumandasındaki 
silahlı kuvvetlerin ibraz ettiği zaferlerle olmuştur ve bu tesir bundan 
sonra da devam edecektir. 
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Soru ll - Birinci Büyük Millet Meclisi ve Atatürk ile ilgili bir ha
tıraıi.ız. 

Cevap: ll - O devirde Ha:riciye Vekili Tevfik Rüştü Aras'ın evine 
Adana Mebusu Safa Bey'le gitmiştik. O zamanın Fransız mümessili ile 
bir anlaşma mevzuu var.dı. Hatay meselesi de buna dahildL Bunun için 
bilgi alıyorduk. Güney ve hatta Doğu Mebusları bu yönde •birleşmiştik. 

O gece Mustaf·a Kemal Paşa da saat 23 de Tevfik Rüştü'nün evine geldi. 
Bu konuyu kendisine açtık. Buyurdular ki: "Ben büyük dünya devletleri
nin takviye ettikleri bir düşmanla karşılaşırken, arkamda bir de Fransız 
Ordusunu görmek istemem. Aynı zamanda Fransızlar bize askeri teçhi
zatta da yardımda bulunacaklar. Hiç bir zaman şimenditer hattının 

platformu hudut olamaz. Böyle olunca da Hatay hudut dışı kalabilir. 
Tel§.şa mahal yoktur. Ergeç Hatay bizimdir. Biz bu ·konuda Meclis'te gizli 
bir celse akdedelim. Tarihi vazifenizi istediğiniz kadar konuşun. Ancak 
açık celsede bu anlaşmaya itiraz etmeyin" buyurdular. Ve bu şekilde an
laşma kabul edildi. Aradan yıllar geçti, o tarihi günde Atatürk'ün uzağı 

görerek işaret etmiş olduğu nokta t ecelli etti. Hatay yine Türk Hatay ve 
bizim Hatay oldu. 

Soru : 12 - Hayat hikayeniz. 

Cevap: 12 - Aslen eski Rumkale, şimdi Halfeti kazası halkından 

1305 doğumluyum . Mesleğim çiftçiliktir. Tahsilim Rüştiyedir. Askerlik 
mükellefiyetini bedeli nakdi vererek görmüştüm . Umumi seferberliğe 

iştirak ettim. Bizi Urfa depo taburuna sevkettiler. İltih~k ettiğim bölüktc 
kumandan yoktu. Topal bir başçavuş vardı. Onunla anlaştık : Bölüğü 

ben talim ettireyim, sen iaşesine bak dedim. Bu suretle bölüğü talim etti
riyor.dum. Taburumuzun Antep'e nakli cmrolundu. Antep'e geldik. E ski 
Karamezar Ham, şimdiki dairelerin pasajında yerleşti-k Bölüğü Düzte
pc'ye talime çıkarıyordum. Fırka Kumandanı İrfan Bey geldiler. Resmise
iimı ifa ettirdim. Tekmil haberini verdim memnun oldu. İkinci gelişinde 
aynı görevi yaptım. Fırkaya gel dedi. Gittim . Seni Akakçakoyunlu as keri 
sevk memuru olarak göndereceğim dedi. Kumandamın benim rütbem 
yoktur, nasıl olur dedim? Rütbeliler ileri hattadır, sen de bu kabiliyeti 
görüyorum, g·idersin, gelen giden askerlere tesviye ilmuhaberi verirsin, 
askeri naıkliyatı da temin edersin. Bu suretle Akçakoyunlu'ya gittim. Va
zifeye başladım. Buvada birkaç ulusal vazife ile karşılaştım. 

ı - Gaziantep Ermenileri Akçakoyunlu İstasyonunda toplandılar. 
Ermenileri de, katolikleri de tel örgü içerisine aldım . Antep'ten arkadaş
lar bir mektupla bana şöyle yazıyorlar: Antep Ermenileri diyor ki : 
"Van' da sizi bir köpek kapsa, bütün Antep köpeklerini öldürür müsün üz? 
Biz ne yaptık ki bizi sürüyorsunuz ?" Arkadaşlara cevap yazdım. Bunların 
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arasında Hınçak ve Taşnak Cemiyetlerinden uğraşanlar varsa bana bil
dirin. Bir araştırma yapayım. Üç kişi bildirmişlerdi. Birisi de doktordu. 
Araştırdım bir şey öğrenemedim . 

Katoliklerin papıw 'benim odamın karşısında idi. Arasıra odama ge
lip konuşurduk Bir akşam ona dedim ki: "Katolikler zararsız vatandaş 
fakat Ermeniler Şark'ta vatanianna ihanet ettiler. Kazım Karabekir Paşa 
bunlan yere serdi. Her halde bu Antep Ermenilerinin içinde de bu komi
telerle uğraşanlar vardır. Bana bunu söyler misiniz?" dedim. Dura:k!adı, 
sa:kalını öptüm, bir sen, bir ben, bir de Rap korkma sırnn faş olmaz. 
"Evet, dedi, Ermeni Papazı Derartig'in oğlu her iki komitenin •başkanıdır. 

Sabahleyin birkaç çadırı ·anyarak bu papazın bulunduğu çadıra girdlın. 
Bütün eşyalarını araştırd1m. Bir şeyler göremedim. Madamın karnı yük
sek duruyordu. Dedim ki, madam oğlun var otuz yaşında. Kızın var yir
mibeş yaşında, üçüncH bir veliaht mı getiriyorsun? Hayır efendim bir 
şey yok dedi. Tel8.ş!andıJ.ar. Hayır görmek istiyorum dedim. Kitabı mu
kaddes dedi, iyi ya dedim. Biz bu kitabı öper başımıza koruz. Ç!kar da 
göreyim dedim. Durakladı. Yanımda rahmetli polis Halo vardı. Ona kitabı 
çıkarmasını söyledim. Çıkarttılar. Bir ·bohçaya sanlı vaziyette, kanıma 
bağlanm•ş gördüm. Açtım, hakikaten bir !nci! Kitabı. Ortasında bir not 
defteri, not defterini tet'kik ettiğimde; Türkiye'nin neresinde ermeni ha
disesi olmuş ve 'kimler tarafından yapılmışsa ismiyle tarihleriyle yazıl

mış gördüm. Bunu aldım odama çe'kildim. Bir zalbıt tuttum papazı ve 
ailesini çağırttım. !mza edin şunu dedim. Bilmeyiz dedilerse de Ermenice 
imza etmelerini söyledim. Papaz karısı ve oğlu imza ettiler. Birkaç imza 
ile de tutanağı tekemmül ettirdim. Ertesi günü oradaki Ermenilerden 
mağaza sahibi Arakiryan odama geldi. Buradaki tüccaTlarda ne kadar 
altın varsa sana verelim. Bu defteri ortadan kaldır dedi. !m·kanı yok de
dim. O gitti. Bedentende tüccarlardan mredkliyan Orhan is geldi. Dedi ki: 
Gülüm, gülüm buradaki tüccarlardaki mevcut altınlar kafi ge!mezse ka
nmızdaki ve kızlanmızda:ki ziynet altınlannı da verelim, tek bu defteri 
ortadan kaldır. Ded.iyse de onu da reddettim. Ve ·bunlan dört silahlıya 
kataraık Antep'e, mutasarrıf Ahmet Bey'e teslim edin dedim. Ahmet Bey 
bu suçlulan Maraş Divanıharbi'ne yollamış. Divanı Harp döroünün de 
idamına karar vermiş. Bu suretle Antep Ermenilerinin de yurtlanna iha
netleri sabit oldu. 

2 - O devirlerde Zeytin'de Ermeni isyanı çıkmıştı. Bu asileri takip 
etmek için Galip Bey kumandasında bir alay gelmişti. Halep Menzilinden 
bu alaya sevkedilmek üzere cephane geldi. Antep'e tel verdim. Burada 
vesait yok vesait yollayın. Zeytin'e gitden alaya cephane geldi. Göndere
yim. Aldığım cevapta, Tılbaşar Karakolu'na emir verilmiştir. Üç giln 
bekledim. Gelmedi. Tekrar tel verdim. Aldığ;m cevapta tekiden Tılbaşaı; 
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Karakolu'na emir verilmiştir. Üç gün daha bekledim. Vasıta yine gelmedi. 
Alay Zeytin'e yetişti. Bu cephaneyi acele sevketmek istiyordum. O sıra
larda Mardin kervancılan tüccar eşyası naklediyorlar. Ve Akçakoyunlu'
nun Sacur suyu üzerinde konukluyorlar. Bu kervandan dört hayvanın 
yükünü alıkoydum. Cephaneleri yüklettim. Bunu Antep'e bırakır arka
daşlarınıza yetişirsiniz dedim. İstasyon Müdürü Ermeni Kirizyan bana 
dedi ki, "sevk memuru bu tüccar eşyasını alıkoyma, mesul olursun" dedi. 
"Zeytin'de ne kadar Ermeni var ki, şimdi alay onlan bitirıniştir." dedi 
"Sen kanşma bu şimendiler işi değildir. Askeri bir sevkiyattır. Mesulü 
benim" dedim. Ve yolladım. Antep'e vardıklannda, yükü indirmeden çek 
Maraş'a demişler. Maraş'ta, çek Zeytin'e demişler. Aradan geçen birkaç 
gün sonra geri döndüler. Benim ambar vazifesi gören kara çadırdaki eş
yalardan iki denk noksan çıktı . Telişlandım. Ben hizmet erlerimden emi
nim, İstasyon Müdürü Kirizyan'ın mesul olursun sözü kafama işlemişti. 
Bunu herhalde bunlar yaptı diye makasçı ermeni M!gırdıc'ı odama çek
tim, sl'kıŞtırdım. İnkar etti. İkinci bir makasgı Çerkez Abdullah'ı çağır
dım. Yüzünü gözünü öptüm. Bu eşyaları harhaLde istasyon Müdürü ile 
makasçı yapmıştır, bana söylemelisin dedinı. Ekmcgime sebep olursun 
dedi. Korkma, dedim, seni lisana vermem. Bunun üzerine evet dedi. tki 
denk eşyayı bunlar aldılar. İyileri müdürün odasında diğer kötü parça
lan ise iıki denk olara:k a:bdeshane kuyusuna attılar, dedi. Ben hemen ma
kasçı Mıd.ırgıç'ı odama çektim. Şu kuyuya attığın denkleri çıkar dedim. 
Ben lağımcı değilim dedi. Çadırdan kımdir getirttim. Bunun koltuğıından 
bağlattım. Kuyuya sallad.ım. Bu denkler çıkıncaya kadar seni 'buradan 
çıkarınam dedim. O sırada Müdürün evini de kontrol altına aldım. Ve iki 
denk çrktı. Ben hemen müdürün evinde arama yaptım, yorganlann ya
taklann ve karyolalarm altında top halinde eşyalan yakalad.ım. Bu ha
diseyi bir zabıtla tesbit ettim. Müdürü ve makasçıyı alarak Halep Şimen
diler Hat Komiserliğine, beraberimdeki iki muhafızla birlikte götürdüm. 
Divanı Harbe verildiler ve mahkum oldular. 

3 - İstanbul'dan yirmi subay Bağdat Cephesine sevkediliyorlar. 
Halep İstasyonu'na vard.rklannda tren bir miiddet kalacağı için Halep'i 
görrneğe gidiyorlar. Biı· kısmı dönüyor, diğerleri trene yetişemiyorlar. 
İstasyon Kumandanına müracaatlarında sizin tesviyeniz evvelce veril
miştir, atlayıp bu .trenle gidersJniz, diyor. Bu gençler trenle gelirken 
Müslimiye İstasyonunda Şeftren Selanikli Brendizi, bu subaylaroan tes
viye ilmühaberi istiyor. Bizim tesviyemiz evvelce verilmiştir diyorlar, 
hayır diyor, alaşağı ediyor, gençler direniyor. Alıterin İstasyonunda aynı 
hareket. Çobanbey'e geldiklerinde, ambar memuru yüzbaşı Aali Bey'e 
baş vunıyorlar. O da ben ambar memuruyıım tesviye veremem. Akçako
yun'da sevk memuru vardır o sizin işinizi halleder diyor. Tren Akçako-
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yun'a geldiğjnde on tane genç subay, sevk memuru diye seslendiler. 
Karşılarına çtktım. Buyurun dedim. Bu şeftren bizi trenden al~ağı et
mek iste.di ve bize ha:k·aret etti. Direndik, inmedik. Tesviyemiz daha ev
velki trende gitmişti. Biz de ikinci trene İstasyon Kumandanının sözü
ne uyarak atladık ve buraya kadar geldik. Bu Şeftren bize çok hakaret 
etti, dediler. Ben İstasyon Mü·diirüne getir disposizyonu, tren emrim
dedir, diye iıiıza ettim. Şeftreni çağırdım. Furgonda dikildi. Şeftren 
sen misin? dedim. Ben Selanikli Mösyö Brendizi. Şeftren bunlar kim 
dedim. Zabit mabit, dedi. Sen bunlan trenden alaşağı etmek istemişsin. 
Sen ~ağı gelsene dedim. Gelemez dedi. Yanındaki hizmet erlerine, şunu 
al~ağı edin dedim. !ndi; karşısına geçtim, sallanıyor, sarhoş. Demek 
sen bu subaylara bilerek hakaret ettin, cezanı görürsün. Bunu yere at
tım ve dairerne götürdüm. Bir zabıt tuttum. İstasyon Müdürlüğüne dön
düm. Bu askeri tren bu sarhoş şeftrenle sevkedilemez. Bu daık:ikadan 

iti'baren tren emrinizdedir. Muavininiz şeftren olarak devam etsin. Ben 
bu şeftreni hat komiserine götürüyorum, dedim. Ve ikinci gelen bir 
trenle bunu da Halep'e götürdüm. Koıniserlik bunu da Divanı Harbe 
verdi ve mahkum oldu. 

Bu hadiseleri anlatmaktan maksadım, böyle ulusal işlerde görev
lilerin bilhassa geri ıhizmette olaniann sevkiyatı vaktinde, yukandan 
emir dahi beklemeden sevketmeleri milli cesaret göstermeleri içindir. 

Net:ce ben de fani bir insanım . Ergeç Ha:kka teslim olacağım. Ha
yatım:la anayurdumda hazırlattığım kabir t~ıma yazılmak üzere ken
dim şöyle bir yazı hazırlamıştım. 

Öldü Milli Mücadelenin gazi bir mücahidi 
Yasin Kutluğ bu memleketin öz eviadı 
Sevdi sevildi y~adığı her ·kuşakta 

İşte şimdi de yatıyor bu kara toprakta 
Bir Fatiha oku da ruhu şiidan ola 
Hakka doğru giden yolu asan ola. 



' 



ALl KILIÇ 
(Gaziantep) 





ALl KILIÇ 

1 - 1336 (1920) Senesi Nisan ayında Ayıntap 'ta Fransız'larla çar
pışırken Ayıntap'lılar tarafından bir 'kadirşinaslık olarak Birinci Büyük 
Millet Meclisi'ne Mebus seçildim. 

2 - Seçildiğim günlerde Fransızlar'la mütemadiyen harp halinde 
bulunduğum için, Millet Meclisi bu durumu nazari dikkate alarak beni 
süresiz mezun addederek ceııhedeki vazifemde bıraktığından dolayı Mec
lis'in ilk açılış gününde bulunamadım. Meclis'e ancak 5 Temmuz 1336 
(1920) de iltihak edebildim. 

3 - Birinci Biiyük Millet Meclis i. mütevazi bir şekilde İstasyon 
Caddesinin şehre mülaki olduğu bir noktada, etrafı alçak duvarla çev
rilmiş vaktiyle 1ttihadı Terakki Merkezi olarak inşa edilmiş, o zamanın 
en iyi binalarından sayılan kargir bir katlı bir binada toplanmıştı. Bu 
binanın iki giriş kapısı vardı. Biri şehir . diğeri de İstasyon tarafında idi. 
Bu her iki kapıyı birbirine bağlayan uzun fakat uzunluğuna göre dar bir 
koridoru vardı ki bu koridorun şehir tarafındaki kısmında namaz kılmak 
için bir Mescit, Meclis Reisinin küçük bir nıa·kam odası, bunun karşısında 
daha büyücek bir salon (burada, Reis Paşa misafirlerini kabul eder, me
buslarla burada hasbihal ederdi.) Diğer odalarda da yaverlcr, ziyaret
çiler otururlardı . Koridorun İstasyon cihetindeki odalar da Meclis Baş

katibi'nin, Zabıtkatiplerinin ve Encümenlerin içtima odalarıydı. Korido
run tam ortasındaki oldukça büyük salon, Meclis'in İçtima salonuy.:l.u. 
Bunun karşısındaki bir küçük salonda da encümenler, şubeler ic;:tima eder 
ve bu salonun cadde üstündeki balkondan , merasim günlerinde, Reis ve 
Mebuslar tarafından halk selamlanırdı. 

Meclis'in içtima salonu çok mütevazi bir haldey.di. Salona sağ ve 
soldan iki kapıdan girilirdi. Mebuslar, siyaha boyanmış iki kişilik kapaklı 
mektep sıralarında otururlaTdı . Salonun iki kapısının orta~ında büyük bir 
camekan varoı. Bu camekanın tam karşısında daRiyaset Makamı , katip
ler ve hatipler kürsüsü yer alırdı. Toplantı salonu şu surette taksim dil
mişti: 

Riyaset kiirsüsüniin sağ taraf sıralarında muhalifler, sol taraf•nda 
muvafıklar bu her iki tarafın tam ortasında da mutediller otururladı ki 
bazan sağ ve sol birbirine girdiği zaman ortadaki mutedillerin aracılıklan 
pek faydalı oluyordu, 
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Salonun tam orta tavanına Art,vin'den hediye olarak gönderilmiş 
muazzam kristal bir avize asılıydı. 

O zaman elektrik olmad:ğı için, bu avize bir süs olara:k kalır. Mec
lis'·;n gece içtimalan daima kahvehanelerde kullanılan petrol lambalan
nın ışığı altında yapılırdı. 

4 -Birinci Büyük Millet Meclisi; vatanın düşmanlar tarafından yer 
yer ~şgal edilmesi üzerine, devleti inkirazdan kurtarmak gayesinden doğ
ma milli bir teşekki.ildür . 

Oraya toplananlarda yalnız t€'k bir gaye vardı: Düşmanı vatan toprak
lanndan atmak, devletin mevcudiyet ve istiklalini ve tarihi şerefini kur
tarmaktı. 

Birinci Mecl's, memleketin muhtaç bulunduğu siyasi ve içtimai in
kılap bahsinde, tel3.kld ve kanaat itibariyle birbirlerinden çok farklı 

aziHardan mürekkepti. İçimizde devlete ve millete emin ve mrs"ut bir is
tikba ı temin edebilmek için asırlarca maziye dönmek, geriye gitmek ve 
Devri Saadeti ihya etmek ihtiyacını duyanlar olduğu gibi, tamamiyle bu 
görüş ve telakkinin z·.1dı fikrinde olanlar çoktu. Mesela Eskişehir Me
bum Abdullah Amıi Efendi Umunışer'iyye Vekaletine intihap olduğu 
giinlerde teşekkür için çıktığı kürsüden, Şer'iyye Vekaletinin sadece 
Umunı-Şer'iyye'ye •ait muamelat ile iştigal etmeyip diğer vekaletlere de 
irşatlarda bulunmak vaziyyetinde bir makamı mukaddes olduğu hakkın
daki nutkunun bazı mebuslar tarafından büyük alkışlarla karş!landığma 
ve bilhassa Edirne Mebusu münevver saydığımız Şeref Bey'in, Azmi Ho
canın bu nutkunu desteklediğine şahit olduğumuz zaman, bu manzam 
bize gelecek tehlikenin büyük ve kuvvetli olduğıınu ihsas etmiş ve mü
nevver milliyetçiler arasında anlaşmak ve bu tehlikeye karşı cephe alma·k 
lüzıım ve zaruretıini ilham etmişti. 

Abdullah Azmi Efendinin kürsüdeki bu nutkunu ertesi günü mer
hum Ahmet Ağaoğlu'nun (Derviş Vahdeti'nin dün Meclis Kürsünde hort
ladığını gördüm.) başlıklı sert b]r makalesi, Ahmet Bey'in o zamanki 
Heyeti Vekile Re:Si bulunan Rauf Bey tarafından matbuat Umum Mü
dürlüğünden aziine sebep olmuştu. 

5 - Birinri Meclis'te beni en çok sevindiren, Başkumandan M. Ke
mal'in Yunan Ordusunun imha edilmiş olduğuna dair Meclis'e çektiği 

telgrafın okunuşu olmuştur. 

6 - Harikalarla dolu olan tarihimizde milletimizin yaşamak kabili
yetini isbat ed ~ci delillerin en yükııeğini, vatanperverliğin en ulvi nümu
nesini te§kil eden Birinci Millet Meclisi'nde büyük zaferden sonra bazı 
!Atirııslann şahlanması, vatanperver sa~d;fımız }?ir t;Uom l:çin\ııel~rin tah-
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rikleri ile yekdiğerine zıt fikir ve kanaatierin te'bellür etmesi neticesi 
olarak hasıl olan gruplaşmalar beni en çok üzen olaylardandır. 

7 - Bana gönderdiğiniz sorular arasında (belki de törende bulun
ml!idığım için olacak) 7. maddeyi çizmişsiniz. Mademki tarihi bir kitap 
hazırlama'ktasınız o halde ellinci yıl törenine niçin katılmadığ:mın bu 
vesıileyle Eebebini açıklamalıyım . 

23 Nisanın ellinci yıl dönümünün cidden müstesna büyük bir törenle 
kutlulanmasının büyük bir mana ve değeri vardı. Ne yazık ·ki çok iyi 
niyetle haz:rhmmak istenen bu tören, ·birdenbire b!r politika mevzuu ol1u. 
Gizli kinler, gizli husumetler şahlandı. Hisler her şeye hakim oldu. Mak
sadm dışına çıkıldı. Bundan dolayı törene katılmanın hiç bir manası 
kalmadı. 

8 - Birinci Meclis'in Osmanlı Mebusan Meclisi'nden farkı: Büyük 
Millet MecUsi, Devleti lllkırazdan kurtarmak gayesiyle doğınuş milli bir 
teşelckül idi. Osmanlı Mebusan Mecli~i gibi sadece kanuni esasi dairesinde 
devleti kontrolden ibaret deği!di. Teşrii, icrai hütün kudret , kuvvet ve sela
hiyetleri nefs:n:J.e toplamış, icraata iç:inden seçti,gl vekilierini memur etmiş, 
arayi millinin tecelligahı olan büyük bir Meclisti. Büyük Meclis yalnız 

ink:lilp Meclisi değil, aynı zamanda müsbet ve maddi en büyük işler gör
müş, zafer kazanmış, memlcketi istiladan kurtarmış, millete yepyeni bir 
devlet he1iye etmiş, vatanperver bir Meclisti. 

9 - Birinci Meclis'in, yeni yetişmekte olan Türk Gençlerine örnek 
olacak yönleri, baştan nihayete kadar vatanperverane ef'al ve harekatı
dır. Bu, yalnız Türk Gençliğine değil, gelen ve gelecek olan nesillere ör
nek ve hakiki mürşit olmalıdır. 

10 - Türk Milletinin tarihi gelişmesinde, Birinci Meclis' in rolü ne 
olduğuna gelince: Birinci Meclis öyle büyük bir eserdir ki onu var eden
ler bile ondan, ilham, heyecan ve kuvvet alarak muvaffak olmuşlardır. 

Onun içindir ki bu mübarek menbadan, hayat kuvvetinin geçmişteki 
tarihinden örnek alarak aziz Atatürk'ün emanetlerine sımsıkı sarılarak, 

o emanetleri ne pahas·na olursa olsun muhafazaya çalışmak, bütün va
tandaşlarımız için kaçınılmaz bir vatan borcudur. 

ll - Birinci Büyük Millet Meclisi'nde Atatürk ile ilgili hatıral~ım 
pek çoktur. Bir tanesi enterasandır, anlatayım: · 

Büyük Taarruza taka-ddüm eden bir hafta içinde idi. Atatürk birkaç 
gün için cephe'den Ankara'ya gelmişlerdi. Bu esnada Refet Paşa, kendi
lerini bir akşam yerneğine (Keçiörendeki evine) davet etmiş. Orada Ali 
Fuat Paşa ve Rauf Bey'le bir göriişme yapmışlardı. Bu davete giderken 
,A.tş.t\ir~ eski Bahri;re Vekili İhsan Bey'le bana 9 çivıı.rda oturan "Recep 
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Peker'in evinde beni bekleyiniz" demişlerdi. Refet Paşa'nın evindeki gö
rüşmeler hayli uzamıştı. Gece yarısını çok geçmişti. Atatürk, 'biraz al
kollü olarak Peker'in evine geldi. Orada yaptığı görüşmeleri anlattı. Biz
lerden ayrılacağı esnada, İhsan ile beni bir kenara çekerek ertesi günü 
cepheye hareket edeceğini, 'büyük bir taarruza geçeceğini gayet mahrem 
olarak anlatırıken, İhsan "Paşam, taarruz:ia muvaffakiyet acaba müm
kün olacak mı?" gibi manasız bir sual sorunca, Atatürk fena halde kız
m ış ve İhsan ·a dönerek : 

- Evet, taarruz edeceğim ve Yunan Ordusunu bir haftada mağli'ıp 
edeceğim, buyurmuşlardır. 

Hakikaten taarruz edildi ve bilindiği gibi düşman mağli'ıp edildi. Ve 
Atatürk, muzaffer bir kumandan olarak Ankara'ya dönüyordu. Meclis, 
kura ile seçilecek bir heyetle, Atatiirk'ü karşılamağa karar verdi. Tesa
düfen bizim İh!::an Bey de kura ile bu heyete seçildi. Ben de heyete dahil 
olmayarak şahsi olar!l!k, onlarla beraber Biçer İstasyonu'na gitmiştim. 

Bir müddet sonra Atatürk geldi. Otomobilinden inip kala:balık arasında 
İhsan Bey'i görünce, durarak: 

- İhsan, ben sana Yunan Ordusunu bir hafta.:ia mağli'ıp edeceğim 
demiştim. Biz bu işi 'beş gün içinde hallediverdik İnsanlar hayatta bazı 
böyle riyazi hatalar yapar. Ne yapalım; diyerek tevazu içinde bir latifede 
bulunmuşlardı. 

12- Hayat bikü.yem şöyledir: 

Mesleğim askerliktir. Çok genç bir asteğmen iken, katıldığını kıtamla 
Hicaz Demiryolu muhafızı olarak Medine-i Miinevvere civarında, Bede
vilerle ve Şam civarında Arnman Dürzileri ile müsademelerde bulunurken, 
zuhur eden Balkan Harbine Çatalca'da iltihak ettim. Birinci Umumi 
Harp'te Çanakkale'de yaralandım. Ve bu muharebe esnasında üsteğmen
liğe terfi ettirilerek ayrıca kılıçlı liyakat madalyaları ile taltif edildim. 
Aldığım yara, Almanya'da tedavi edilir edilmez, tekrar kıtama iltihak 
edip, bu kere de Şark Cephesindeki harekata iştirak ettikten sonra, o 
sıralarda teşkil edilen Kafkas lsHim Ordusu Başyaverliğine yüzbaşı ola
rak tayin olundum. Bu ordu ile Azarbaycan harekatında ve Baku'nun 
işgali muharebesinde bulundum. Bu va.zifem esnasında, kılıçlı gümüş im
tiyaz madalyası ile taltif edildim. Mütareke olunca İstanbul'a döndüm. 
Askeri mesleğimden istifa ederek Sivas'ta Atatürk'e iltihak ettim. 

Atatürk'ün emriyle, Maraş. Ayıntap ve havalisi Umum Kuvvayı 
Milliye Kumandanı olarak, o havalideki Milli Teşkilatı yaptım. Ve yine 
o havalide cereyan eden muharebeleri idare ettim. 
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Bu arada Yozgat'ta zuhur eden isyan üzerine, Meclisçe Tümen 
Kumandanı selalıiyetiyle isyanın tedibine ve !dare-i Örliye Kumandan
lığına tayin edlidim. 

Buralardaki vazifelerimin hitamı üzerine Ayıntap Mebusu olarak 
Meclis'e iltihake dip teşrii vazifeme başladım. 

Büyük Millet Meclisi tarafından, Birinci ve İkinci !stikliU Mahkeme
lerine üye seçilerek, malıkernelerin lağvedilmesine kadar görevime devam 
ettim. Halik Partisi'nin kuruluşundan itibaren, Atatürk'ün ölümüne ka
dar da partinin Mecl:S Grubu Üyeliğinde 'bulundum. 





r- ---
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ı HVSEYJN AKSU 
(Erzincan) 





HOSEYJN AKSU 

l - Birinci Biiyük Millet Meclisi'ne milletin arzu ve iradesiyle bu 
vatanı düşmanlarımııın zalim pençesinden kurtarmak üzere Atatürk'ün 
münasip gördüğü Ankara şehrinde bir Türkiye Devleti kurmak üzere 
top!arunış olduk. 

2 - Meclis'e 1 Mayıs 1336 tarihinde Ankara'da iltihak ettim. Meclis 
her gün fasılasıl" olarak toplanıyordu. Gerek gizli celseler ve gerekse 
aleni görüşmelerde bu vatanımızın düşmanların elinden ve pis a.yaklan
nm altından, 'kanımızın pahasına da olsa kurtaracağız, diye yernin ettik, 
Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu o günlerde Dünya'ya 
ilan ettik. Misakı Milli hudutları çizildi. Bu Misakı Milli hudutları içinde 
düşmarılann işgalinde bulunan topraklanrruzı geri almadıkça bu Mecli
simiz müstemirren devam E.'decektir diye karar alındı. 

3 - Medisimizde mobilya vesaire yoktu. Hala bulunan kuru tahtalar 
üzerınde otururduk. Elektrik yok, lüks lambaları yok, 15 mumluk gaz 
lambası ve zabıtları tutan katipierin önünde geceleri birer mum dikilirdi. 
Doğru dürüst bir lokanta yoktu. -Aşç;ılardan yemek götürüp evimizde 
yerdik Milletvekilleri dağınık durumda şehir dahilinde oturmalan uygun 
görülmedi. Hepimiz şimdiki işbaru yerinde bir Dar-ili muallimin vardı. 

Hepimiz orada talebe yataklarında yattık. Ve yemeklerimizi tabiidottan 

yedik. Birçok arkadaşlarımızın hazır parası yoktu. P eygamberimizin Mek
ke'den Medine'ye geldiği zaman, ensar ile muhacirlerin birer kardaş ol
masını emir buyurmuştu. Biz de bu emre uyarak atkadaşlarımız arasında 
parası olmayanlarla vakti müsait olanlar •kardeş yazıldık Orıların mas
raflarını biz ödedik. Padişahlar'ın Maliye memurları bize para vermedi
ler. !stanbul Hükümetinin emri olmayınca biı~e , sizi tarumıyoruz dediler. 
Biz sekiz ·ay hükümetten hiç para almadık. Sekiz ay sonra da her ay 
100 er pankınot para alıyorduk. 

4 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nde mebusların duygu, düşünce ve 
idealleri: Yalnız ve yalnız vatanı kurtarmak , milleti ve memleketi ~ela
mete kavuşturmak idi. Arkadaşlar arasında sert münakaşalar olurdu. 
Fakat bu münakaşalar Meclis'te kalırdı. Kardeşlik, birlik ve beraberlik 
içinde, birbirimize karşı sevgi ve hürmet gösteriyorduk. Zürnrecilik ve 
aynlık yoktu. Tüıık toprakları üzerinde Müslüman olarak oturarılar hepsi 
kendilerini bir Türk evlii.dı bilirlerdi. 
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5 - Meclis'te bulunduğum müddetçe birbirimize karşı sevgi, bera
berlik ve birlik beni çok sevindirmişti. 

6 - Birinci Meclis'te beni üzen hiç bir hadiseyP tesadüf etmedim. 

7 - 50 yıl sonra Meclis'e girdiğim zaman, o kürsüde bugünkü durum 
ba'kkın:laki düşüncelerimi de arzetm:ştim . Zabıtlarda tetkik buyururaunuz. 

8 - Hayat hikayemi o günkü durumla bugünkü durumu ayncıı. ola
rak uzun uzadıya zatıalinize arzedeceğim. Bu görüşl~rimiz böyle kısa bir 
şekilde yazılamaz. Ben oraya geleceğim . Birkaç gün her tarafını bütün 
tarihimizi hakiki bir vaziyette sizlere anlatacağım. Şimdilik bu kadarla 
iktifa ederim. 



YASIN H AFilMOCLU 
(Oltu) 

TUr'kiyıc Bilylil< M JJ !et MecLislı - F. 7 





YASIN HAŞJMO(;LU 

1 - Oltu, Elviyei Selase (üç vilayet) içinde 1877 -1878 Sava.şı so
nunda Rus idaresine tt>rkedilmişti. 1917 İhtilali'nde Rus Ordusunun çekil
mesi üzerine mahalli idare Ermeni Taşnak Komitesinin eline geçti. Ya
pılan ·kanlı mücadele sonunda, Oltu, mahalli Türk Komitesi tarafından 
1918 Mart ayı ba.şlarmda Ermenilerin elinden alındı. Pek sıkışık duruma 
düşen Narman'ın kurtanlmas:na büyük ölçüde yardımda bulunuldu. 40 
yıllık esaret hayatı da bu suretle son bulmuş oldu. Bir hafta sonra Türk 
Ordusu geldi. Ve ileri harekatına devam etti. 

Osmanlı Devletinin yenilgiye uğraması üzerine, Türk Ordusu tekrar 
eski hududa çekildi. Elviyei Selase'nin bir kısmı Gürcistan'a, bir kısmı 
da Erınenistan'a veriliyordu. Ta:ksime razı olmayan Elviyei Selasa'nin 
yerli halkı, Kars'ta "Cenubi Garbi Kafkas Hü•kümetini" kurdu. İngilizler 
bu hükümeti 1919 Nisan ayında dağ;tarak, Ermenileri getirdiler. Bu hü· 
ki.imete dahil bulunan Oltu sancağı karşı koyarak istiklalini ve Türkiye'
den ba.şka hiç bir milletin himayesine girıneyeceğini ilan ve mücadeleye 
devam etti. Bu durum karşısında İngilizler bir taraftan Rumlar ve Er
menileri kışkırtara:k Oltu hudutlarına tecavüz ettiriyor, bir taraftan da 
elçi göndererek, Oltu'nun Erınenilere teslimini talep ediyorlardı. Müca
dele bu şekilde devam ederken, Oltu Şura Hükümeti 1920 Mart ayı baş

lannda (Acar) Bey ile beni, Oltu'nun Türkiye'ye iltihakı için murahhas 
tayin etmiş, hem de İstanbul Meclisi Mebusanı'na Mabus seçmişti. Er
zurum'a geldiğimizde İstanbul işgal edildi. Rüstem Bey Oltu'ya döndü. 
Ben, Oltu Şura Hükümetinin tasvibi ile Erzurum'da kalarak olayların 

inkişafını bekledim. 

2 - Ankara'da toplanacak Meclis için Erzurum'dan Mebus seçilen 
Durak Bey'le birlikte, at arabası ile Meclise katılmak için Ankara'ya ha
reket ettik. Erzurum'da Mebus seçimini beklernem ve 19 gün süren yol
culuk sebebi ile Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantısına maalesef yeti
şaınedim . 13 Mayıs 1920 de Büyük Millet Meclisi'nce Oltu'nun iltiha-kı 

ve benim mebusluğum kabul edildi. Yolculuk esnasında ayağımda mey
dana gelen yaranın tedavi edilmesinden sonra, ancak 17 Mayıs'ta Meclis 
toplantısına ıkaWabildim. O gün kürsüye davet edildiğimde, Reis Mus
tafa Kemal Paşa, ile, Meclis'in sürekli rukışlan arasında el sı:kıştıktan 
sonra, bir konuşma yaparak 40 yıl dUşman işgalinde, 2 yıl da düşmanlar
la, anavatan dışında mücadele eden Oltu'nun ilhakının kabulünden duy-
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duğum sevinci belirtip, O!tu adına teşekkürlerimi sundum. 42 yıl Ana
vatandan ayn kalan vatan parçalarından birisi olan Oltu'ya k·avuşmalan 

ile, mebuslardaki heyecan ve sevinç, sürekli alkışlarıyle tezahür etmişti. 
Hatta birçoklannın sevinçten gözleri yaşarmıştı. 

3 - Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı bina dar, Mebusların otur
duklan eski okul sıralan. zabıt katiplerinin oturduklan sandalyalar tahta 
idi. Salon ve odalar gece toplantılarında petrol lambaları ile aydınlatılırdı; 
odun sobalanyle ısıtılırdı . Encümenler (Komisyonlar) toplantılarını yer
sizlikten, tek encümen odas·n.:ia ayrı ayrı gruplarda, veya genel toplantı 
dışında, toplantı salonunda yaparlardı. İki kişiye mahsus sıralarda bazan 
üçer 'kişi otururlardı. Mustafa Kemal Paşa da, Riyaset Mev:Jciinde Reis 
Vekilieri bulunduğu vakit salona girdiklerinde, arkadaşlarının yanına 

sıkışır, otururdular. tera Vekilieri dahi çok defa, balkon altlarındaki ka
napelere oturur, Meclis müzll!kerelerini izlerdiler. Her ~ey sade idi. 

Uzun yıllar süren ve üç büyük -s•avaşta da yenilgiye u~ramış o1an 
Osmanlı Devletinin hazinesi boşalmış; gelir kaynakları daralmıştı. Milli 
Mücadele, halkın imkanlarına dayanarak yapılıyordu. Bu sebeple, Büyük 
Millet Meclisi, Milli Müdafaa masrafları hariç, harcamalarda çok titiz 
davranırdı. Bu ciimle1en olara:k bir misal: İsmail Fazı! Paşa, Nafıa Ve
kili bulunduğu sırada, demiryolu malzemesi almak için, Doktor Mustafa 
Bey'in Başkanlığında başka bir doktorun da dahil bulunduğu bir heyeti, 
İtalya'ya göndermişti. Büyük Millet Meclisi bunu duyunca "Heyet, kinin, 
aspirin mi, yoksa demiryolu için malzeme mi alacak?" diye, Heyet' i All
talya'da durdurarak derhal soruşturma açılmıştı. İşe ehliyetsiz Gı:imseleri 
tayin ettiğinden, güvensizlik oyu verilerek İsmail Fazı! Paşa vekaletten 
düşüriilmüştür. 

1921 bütçe açığını kapatmak için, memurların asli maaşlarından, 
mebusların ise 200 liraya çıkarılan maaşlarının tümünden % 20 !kesilmesi 
kararlaştınlmıştı . 

4 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nde üyelerin hepsi, istisnasız mem
leketin •kurtarılması ve İstikiilin temini hususunda mücadelede müttefik
tiler. Ancak, bazı idari hususlarda, hareket ve düşüncede ayrılık olabilir
di. Mesela: a) Men'i müskirat ·kan unu'nun müzaıkeresi sırasında, Kütahya 
Mebusu Haydar Bey, bu ·kanun'un aleyhinde konuşarak, Avrupa Devlet
lerinde bu kanun tecrübe edilmiş ve tatbikine imkan göriilmemiş oldu
ğunu izah ederken, bir kısım san'ldı hQcalar kürsüye hücum ederek, 
Haydar Bey'in önündeki notları alıp yırttılar. Oylamada ise oylar eşit 
çıktığından , Reisin tarafı t ercih edilerek kanun kabul edildi. Ronraları yine 
tarihe kanştı . b) Sulh Konferansından gelen Hasan Saıka, konferanstaki 
akımları, ileri sürülen şartlan izah etti; tartışmaların sertleştiğini ve 
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konferansın akanıete uğrayabileceğini belirtti. Trabzon Mebusu Ali Şük
rü Bey, biz galip gelmiş olduğumuzdan, taleplerimizden hiç bir şey feda 
edilmemesini, hatta da:ha geniş haklar istenınesini ileri sürdü . Hükümet 
ve Konferans delegeleri ile tartıştı. "Sulha ve istiklal'e kavuşma~ için 
hali, ilerisini inceden ineeye hel"aplayıp, memleketin menfaatını gözönün
de tutarak ona göre hareket edilmesi gerekir. Bıınca kan ve emeğin mah
sulünü almak lazım. Hesapsız, kitapsız ve hissi olarak, milleti yeni bir 
maceraya sürüklemekten kaçınmak lazım" diyordu. Büyük Millet Meclisi 
ve Hükümeti de bu kanaatta bulunuyordu. Böylellkle de istenen istikliil 
ve -sulh elde edilmiş oldu. c) Bitlis Mebuııu Yusuf Ziya Bey ''Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti" adına itiraz ederek "Türkiye" yerine "Os
manlı" kelimesinin konmasını istiyor. -:\ifucip sebep de, "Türkiye" de 
Türklerden başka milletler de var" diyordu. TadiJ ve ilave teklifleri ya
pılması caiz. Ancak bu tekiifte samirniyet var mı idi, yok mu idi? Tah
min edilmesi güç idi. Ancak bu zatla beraber yaptığ·mız Ankara -İstan
bul- Erzurum yolculuğunda, tutumu ve hele vapurdaki davranışları be· 
nim hoşuma gitmedi. Kars Mebusu Miralay (Albay) Cavit Bey'in de dik
katini çekmişti. Bu adamın iyi niyctte olmadığı şüphesi uyandı. Sonralan 
Şeyh Sait isyanına 'katıldığını ve idam rdildiğini duydwn. Talıminim doğ
ru çıkmıştı. 

5 - İlk sevincim, Oltu'nun Türkiye'ye iltihakı ile emeline kavuş
ması olmuştur. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde bulunduğum süre içinde, 
beni en çok sevindiren olay, cephedeki ordumuzun muvaffak oldu~u an
lardır. İnönü savru;ılannın devam ettiği 29, 30, 31 Mart 1921 günlerinde 
ve akşamlan Meclis'te toplanır havadis beklerdi'k. Mustafa Kemal Paşa 
Genelkurmay'dan telefonla bildirir veya Meclis'e gelir izahat verirdiler. 
Ben alınış olduğum havadisi Eczacı Hüseyin Bey'in evinde bekleyen me
ralklı dost ve arkadaşlara götürür ve naklederdim. Duruma göre heyecan 
geçirirdik. Mustafa Kemal Paşa'nın "sizi tebşir ederim, düşman bozuldu, 
ric'at etmektedir" demiş olması pek büvük bir sevinç varatmı.ştı. Bolca 
sevinçli ve heyecanlı günlerim Afyon'un istir•dadında başlamış ve her 
gün birbiri arkasından gelen muvaffakiyet haberleri, sevinç ve heyecanı
mı artırmış ve İzmir'de Yunanlılar'ın denize dökülmesinde de çılgın hale 
gelmiştim. O akşam evin önünde, bahçede büyük bir ateş yakarak Mec
lis'e geldim. Bütün arkada;<şlar gelmişlerdi. Rauf Bev de gelmişti. Rauf 
Bey, her tarafta yanan ateşler içinde en aleviisi benim bapçemdeki ateşi 
göstererek, "0, herhalde Yasin Beyin'dir" dedi. 

6 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nde bulunduğum süre içinde. Meclis'te 
Uzücü bir hal hatırlamıyorum. Zaten bizim hepimizin sevinci de üzüntüsü de 
cephenin durumuna bağlı bulunuyoı'du. Ordu geriledikçe üzülüyorouk, iler
ledikçe veya bir muvaffakiyet elde ettiğinde seviniyorduk. Bu cümleden ola-
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rak Sa:karya Savaşlarında gözümüze uyku girmiyordu. Hiikümet'in Kayse
ri'ye nakli ve müdafaa cephesinin Kızılırmak'ta alınacağı şayiası mebus
laroa te::ıki yarattı. Hepsi de Meclis'in duvarlan dib:nde ölmeğe razı, fa
kat bir adım geri gitmeğe razı değildiler. 22 gün, geeeli gündüzlü devam 
eden kanlı savaş sonunda düşman:n bozıılması, birikmiş üzüntülerimizi 
kaldırmış, yerine sevinç ve heyecan getirmişti. Bu zafer istikHi.limizin yo
lunu açmıştı. 

7 - Vatanı düşman istilasından kurtarmak ve tam istiklali elde et
mek gayesi ile, toplanan Birinci Büyük Millet Meclisindeki, fırsat bulup 
görüşemediğim hayatta olan arkadaşlarımı, 50 yıl sonra, Büyük Millet 
Meclisi'nin ·kuruluşunun 50. yıldönümü töreninde görebileceğimden se
viniyordum. Törer.de hayatta bulunan 14 arkadaştan ancaık yedisini 
gördüm. He!Jlrniz de yaşlanmış, birbirimizi tanımayaca1ı: halde bulunu
yoruz. Karş·laşmıım·z çok heyecanlı oldu. Birinci Büyü'k Millet Meclisi 
Bi:nasıııda (halen müze) merasim günü, tahsis edilen yerde otururken, 
duvarlarda fotoğraflan asılı, kendileri dünyalan değişmiş bulunan eski 
arkadaşları ve onlarla bu binada ve bu sıralarda oturup, memleket dert
lerini ve davasım görüştüğümüz anlan hatırlıyorum. Gec;miş günler ve 
eski arkadaşlarım teker teker, sinema şeridi gibi gözümün önünden ge
çiyordu. Bir taraftan da, ağır şartlar içinde, yurdumuzun kurtarılması 
ve istikl3.1inin temini için toplanmış olan Büyük Millet Meclisi'nin kuru
luşunun 50. yıldönümünü idrak etmekle sevinç ve heyecan içinde bulu
nuyordum. Orada bulunanların hepsi de heyecanlı idiler. Ancaık 40 yıl 

anavatandan ayn esaret hayatı, 2 yıl da Türkiye'ye kavuşmak için, Pt\k 
ağır şartlar altında, tek başına, hiç bir taraftan mad:cii, manevi Y·ard•m 
görmeden düşmanlarta mücadele hayatı geçirdiikten sonra emeline ka
vuşan Oltu'nun Türkiye ile b'rleşmesinin ve kader birliği yapmasımn 

50 yılı doldurması münasebeti ile benim heyecanım iki katlıydı. 

8 - Gerçi !stanbul Meclisi Mebusanı'na seçilmiştim. Ama 1. mad
dede arzettiğ'm sebe!l dolayısıyle, !stanbul'a gidememiş , An•kara'da top
lanan Büyük Millet Meclisi'ne katılmıştım. Bu itibarl-a bu iki Meclis 
arasında!ki farkı tayin e.::lemeyeceğim. 

9 - Yüzyıllarca kötil idare edilen Osmanlı Devletinin zayıflamış 

olduğu bir sırada İtalyanlar, Trablusg-arp. hemen sonra da Balkan Dev
letleri Balkan Savaş•nı açmışlardı. Her rki ııavaşta da Osmanlı Devleti 
yenilgiye uğramıştı. Devlet bu halde iken, devam eden kötü idare, he
sapsız, hazırlıksız, sebepsiz yere Devleti Birinci Cihan Savaşı'na sok
muştu. Bu savaşta da Osmanlı Devleti yenilgiye uğramış ve çökmü'itü. 
Topra.klanmız galip devletler arasında kııımen de küçük milletiere peş
k~ çekiler~k (içvl\lt -bölünüyor, Türk Uilleti J:ıaritadan siliniyordq. Jiq-
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tlin millet esarete düşecekti. !stanbul Hükümeti de milletten yüz çevir
miş, yabancılarm isteklerini yerine getirrneğe çalıı,ııyordu. Devlet çök
mii§tü. Fakat milli ruh ezilmemişti , henüz. Esaret hayatını kabul etme
yen millet ayaklanmıştı. Bu ayaklanma ilk önce uzun yıllar esaret ha
yatı geçirmiı,ı , esaretin acısını çekmiş, birkaç defa da istilaya uğramış 
olan Şark'ta başlamıştı. Anadolu'nun diğer bölgelerinde de ayaklanma 
oluyor, Milli Mücadele genişliyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın da gelip 
mücadelenin başına ·geçmesiyle, topyekun şahlanma olmuş, mücadele 
hızla gelişmeye başlaml§tı. Anadolu'da kurulan Milli Birliği yıikmaya 

çal•şan di§ düşmanlar, Anadolu'daki milli ı,ıahlanmaya ·~arşı harekete 
geçirdikleri kuvvetiere "Halife Ordusu" adını vermiş, gayesinin de gü
ya Halifeyi ve Hilafeti, Anadolu asilerine karşı koruyacağını yaymış

lardı. Bu yalan ve uydumıaya, •bazı bölgeler kanmış ve Anadolu'daki 
Milli Harekete karııı çıkml§ ve isyan etmişlerdi. Milli birliğin böllineceği 
beliriyordu. Ankara'da kurulan Büyük Millet Meclisi Hükümeti, isyan 
'bölgelerine, g·ayenin 'hak~ki mahiyetini anlatmak için, Heyeti Nasiha 
gönderiyor, bir taraftan da zecri tedbirlere başvurarak, Mi!li Hükümete 
karı,ıı olanlan yola getiriyordu. Asi bölgelerde, yatıştırmak için, yapılan 
mücadele, asıl İstiklal Mücadelesinin süratini ve hızını azaltıyor, ulaşı
lacak gayeye, zamanın uzamasma sebep oluyordu. lsyanlar yatıştınlıp 
Milli Birlik Cephesi kuvvet bulduktan sonra, asıl dış düşmaniara karşı 

mücadele 'kolaylaşmış. zaferler >kazanılınış, Anadolu'muz da istiladan 
kurtarıldığı gibi istiklale de kavuşulmuştur. Derler ki: "Bir millete iki
li'k girme.den düşman giremez; kalpler bir çarptıkça toplar dindiremez." 
Büyük Millet Meclisi ve Hükümeti, dış düşman!arla çarpışırken , içte'ki 
fesat tohumlannın kazınıp atılmasına ve birliğin t esisine daha büyük 
önem veriyordu. 

Şunu da ilave etmek lazım ki, sıkı t edbir alınmam•ş olsaydı, iç is
yanların yatıııtırılması belki de mümkün olmazdı. Çünkü 'karııı taraf en 
hassas olan din duygularımızı okşuyordu ki •bıı yalaniara kanan çoktu 
ve artardı . Bu suretle de düşmaniann kurdukları tuzağa kolayca düşmüş 
olunurdu. 

Birinci Büyük Millet Meclisi hiç bir zümrenin, hiç bir şahsın nüfuzu 
altına girmemiştir. Mustafa Kemal Paşa, ancak, fikirlerini Büyük Mil
let Meclisi'ne empoze eder . o suretle Meclis 'in 'kuvvetine dayanarak or
tak fi'kir olarak yüriitiirlerdi. 

Büyük Millet Meclisi'nin tek gayesi, memleketi istiladan kurtarıp 

istikl8.le kavuşturma olduğuna göre, ahenk ve disiplin kendiliğinden 

doğmı.ı.ş ve devam etmiştir. 

Milli Mücadele, yoksul milletin 'kendi imkanlarıyle yapılmıştır. Dııı

tan yalnız Sovyetler tarafından bir milctar para yardımı yapılmıştır. 
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Bu yard~ma karşıl·k hiç bir taahhiide girilmemiş. milli mcnfaatlardan 
hiç bir tavizde bulunulmamıştır. Sovyetler tarafından yap:lan askeri 
ya.roım teklifi Büvük Millet Meclisi Hü•kümeti tarafından •kabul edilme
miştir. 

Kuvetli, muntazam ve galip devletlerden de destek gören ordularla 
üç yıl ~avaşıp, sonunda Atatürk'ün, ta mücadelenin başında "Düşma

nı Anadolu'nl!ll harimi İsmetinde boğacağız." sözünün yerine gelmesi 
ve gayeye ulaşılması, Büyük Millet Meclisi'nde bütün şahsi menfaatlan 
bir tarafa iterek, te'k vücut gibi ahenk ve disiplinli çalışma, yapılan her 
işde ve harekette memleket menfaatının gözönüne alınmasıyle mümkün 
olmuştur. 

10 - B:Iindiği gibi, Osman:ı Devletini Padişahlar idare ederlerdi. 
Bunlar saraylarda zevk ve sefa içinde hayat geçirir, milletin içine çı·k

maz, milietin ve memleketin halinden b!haberdiler. Padişahlık sırası ge
len zat ta.hta çıkar. kafasına göre idareyi yürütmeye çalışır. En yakın 
yardımcısı ve müşaviri, umumi bilgiden mahrum, din taassubuna gırt
lağa kadar saplanm:ş Şeyhülislamdı. Kültüriii milliyetçi olanların ileri 
I:ıamle~erine engel olurlardı. Bu suretle ekonomi, kültür, sanat Türk
l~r'de ölmüştü. Böylece de, memleket ikti~a.den yabancıların eline geçm!ş 
ve kapitülas;von denen bela vür.ut bulmu§tur. Gene burada Atatürk'ün 
bir sözünü kayde::leceğim. Atatürk demiştir ki: "Bence, bir millette, 
~cref:n, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, 
mutlaıka o milletin hürriyet ve isüklii.line sahip olabilmesiyle kaimdir." 
Bunun yan•başında yine Atatürk diyor ki: "İktisadiyatına sahip olma
yan millet, ist:·klaline sahip olamaz". Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Hükümeti, Atatürk'ün işaret etmiş olduğu yönden idareyi yürütmüş, 

milleti i.:lare edecek kimselerin, kültürlü olmak şartiyle, seçimle işba5ına 
gelme3ini, kifayets iz k:mselerin fetvasına lüzum görmeyerek, İslam'ın 
malı olan ilim, sanat ve kiiltürün yayılmasına önem verilmesi sağlan
mışt•r. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde arkadaşlar arasında, ecnebi 
malianna boykot!a, elbiseleri 'kaba yerli kumaşından yaptınlırdı. Bu fi
kir ve ekonomik tutum ilerlemiş ve yerli malı kullanma bir şeref haline 
gelmişti. O devirde, ekonomimize de sahip olunarak kapitülasyon belasının 
kaldınlmasına yol açmıştı. 

ll - Mustafa Kemal Pa§a ile temas·m Ziraat Okulun::la (Mete
oroloji Genel Müdürlüğünde) olmuştur. Yeni gelen mebuslarla ziyaretine 
gitmişt:·k. Şark'ta mücaidele halin~e bulunan Oltu'nun temsilcisi oldu
ğumu öğrenince, en çok benimle ilgilendiler. Mücadelemizin gayesinin 
Türldye ile birleşme'k olduğunu ve miicadelenin safhalannı anlattığımda 
Paşa'nın gözlerinden, sevinç duyduğu hissediliyordu. Memnun kaldığını 

söylediler, 



105 

Büyük Taıı.rruz'un yaklaşma-kta ol1uğu günlerde Büyük Millet 
Meclisi Riyaset Divanı salonunda, birçok arkadaş oturmuş sohbet eder
ken, Mustafa Kemal Paşa, şüphesiz, bu sefer düşmanı mutlaka denize 
dökeceğini kestirmiş olacak ki, "lzmir'i aldığımız gün, bekar mebuslann 
hepsini evlendireceğim." dediler. ?11ebuslar da: "Paşam, evela sizi evlen
direlim." dediler. Gülüı,me oldu, hepsi neş<.'liydi. 

12 - 1895 yıJ·nda Oltu'da doğmuşum. Ba:bam çok miiteassıptı. Med
reseye devam ettiriyordu. Pek küçük yaşta Medrese'ye başlatılmıştım ki, 
başladığım günü hiç hatırlamam. 1904 de, babamın muvaffakatiyle Rus 
Okuluna girdim. Öğleye kadar okula, öğleden sonra da Me.irese'ye devam 
ederdim. 1910 da altı ~ınıflı okulu bitirdim. Başka okul yoktu. Polis dai
resinde ve ver~ müjürü (Üniversite mezunu) Somoylof'un yanında bir 
sene kadar. yazıcılık ettim. 1911 de 1 sınıflı şehir okulu açılınca devam 
etmek istdim. Babam bu sefer şiddetle mfmi oldu. "Gavurca okur, Gavur 
olursun" diyordu. Okula devam edeccğimdc israr ettiğimde, beni dövdü 
ve ev::len de kovdu. Dışanda ağabcyim i': iya Bey ve abiarn Fatma'nm, 
mef•kut yardımlarıyle , okula devam ediyordum. Rum ve Ermeni öğrenci 
arka::laşlarımın, sık sık hakaretlerine uğramam, milli duygularımı uyan

dırdı. Ve bu duygum git gide kuvvetlendi. Kitaplarda Türkiye kelimesine 
rastlad·ğımda, bir an duraklar, ::onra okumaya devam ederdirn. Türk 
olmam itibariyle. okulda en üstün öğrenci olmam lazım geldiği kanaatiyle, 
çok çalışırdım . Okulda tek Türk öğrenci idim. Öğretmenler de beni sever
lerdi. (Onların ki sinsi polit:ka idi, beni ç~lmak istiyorlardı.) 1914 de ra
·kip arıkadaşım Zonof'u (Rus) da geçerek üstün derece ile o'kulu bitirdim. 
O yaz öğretmenierin eşliğinde yapılan izci r,ezisine, ağabeyim Ziya Bey'in 
muhalefetine raihnen katı!dım. (Ağabeyim hayatımdan endişe ederek 
mani olmak istedil Bu gez:de Petigorsk'ta iken Rusya'nın içinden gelen 
kız izcEerin sorularına cevap verirken "Türk" olduğumu söyleyince, 
uzaklara kaç:şt·lar. Onlara Türk'ün en temiz ve en doğru bir millet oldu
ğunu ispat!adım. Sonra biraz yaklaştılar, .daha sonra da yanımıza geldi
ler. Ahba~lık kurduk. Türkler'i vahşi duymuş olan bir miktar insana, 
Türklerin iyi bir insan olduğunu yaymakla haz duydum. Kafkas turunu yap
tıktan sonra. Oltu'da yüksek tahsite devam etmek için hazırlanırken, 

casuslukla itharn ederek Ruslar yakaladılar. Tahsile devam edemedim. 
Kars'ta iki ay hapiste süründiikten sonra tahliye edildim, ama göz altın
da bulunuyordum. Husus! olarak tahsile çahşıyordum. 1915 sonlannda, 
benim ve ailenin üzerinden zanlan ·kald·rmak icin, Rus Hükümet;nde me
muriyet aldım. Bu is beni hiç sarsmarnıştı. Öğretmen olup, halkın içine 
girmek istiyordum. Öğretmenlik sınavını da verdim. Rusya'da ihtilal ol
du. Vazifeve devam ediyordum. Bir gün asker aile yardımın ı almak için 
14 Rum k~dıru geldi. Bu işin bana ait olmadığını söyleyince "Niye bura-
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da Türk'ü eğliyorlar?" diyerek, hücum ettiler. Beni dairenin balkonundan 
atmak istediler. Bir süre direğe sarılarak müdafaada bulundum. Yet4}en 
bir jandarmanın yardımı ile, muhakkak ölümden kurtuldum. Kadınlar, 
askerleri tahrik maksadiyle caddede feryat edip dola§tılar. Er İcra Ko
mitesi 4}e el koydu. Ve hemen o a:qam mahkeme başladı. Mahkeme sa
lonunda ve dışarıda asker toplanmış, kararı bekliyordular. (Beni linç 
edecekler) Maıhkemeye gelen kadının yersiz ve münasebetsiz konuşması 
ve bana hücum etmesi cereyanı lehime çevirdi. Kadınlara kızan askerler, 
Iambalan söndürdüler. Kadın da karanlı'kta kayboldu. Mahkeme de öy
lece kaldı ve kapandı. 

Mahkemeden hemen sonra vazifeden çekildim. Öğretmen tayin edil
dim. Az sonra Tiflis Hükümeti tarafından, eski idarenin kaldırılması ve 
yerine seçimle yeni idarenin kurulmasına, Doktor Esat Bey'le ben me
mur tayin edildik. Gizli komitemizin çabuk kuvvetlenebilmesi için, seçim
lerde Türk'lerin kazanmaları fırsatı ele geçmiş oldu ki, bu fırsat da ka
çınlmayarak, en iyi netice alınmıştır. 

1917 yılı sonlarına doğru üzerimde olan vazifeler: 

1 - Bahçecik köyü öğretmeni. 

2 - Ba!ku İslam Cemiyeti Hayriyesi Miimessili yardımcısı. 

3 - Yetim Yurt Müdürü (Baku İs'lam Cemiyeti Hayriyesinin). 

4 - Mahalli İdarenin teşkilatma memur. 

5 - Gizli İslam Komitesi sekreteri ve üyesi. 

(Babam sağ olsaydı, gavur olmadığımı görür ve ne kadar sevinirdi). 
1918 yılı başlarında Giıli Türk Komitesinin aktif faaliyetlerinde, 

Oltu'nun Ermeni!er idaresinden alınmasında ağır vazifeler yiHdenmiştim. 
Oltu'daki silahlı çatışmalarda, Tamrut ve Gücürüs köyleri cephesinde 
sağ cenahta bulunuyordum. Türk Ordusu geldiğinde ::!,5 ay gönüllü ta
kım komutanlığı yaptım. Türk Oiidusu eski hududa çekildikten sonra, 
Kars'ta kurulan Şura Hükümetine bir bölükle Oltu'dan gittim. Kars Ta
biyeler Muhafız Komutanlığına verildim. 1919 Nisan ayında İngilizler 
tarafından Kars Şura Hükümetinin dağıtılması üzerine mukavemet ede
cek durum bulunmadığından, karargahıının bulunduğu Muhlispaşa tabi
yesinden gece, techizatlı maiyetimle çekildim. Oltu'da yeniden kurulan 
yerli Hükümet ~uvvetlerine ·katıldım. "Oltu Şura Hükümetinin" Ermeni 
vesair milletleri ve hamileri İngilizler'e karşı giriştiği istiklal mücadele
sinde; cephede ve geride çeşitli iidevlerde bulundum. 

1920 Mart ayında, Oltu'nun anavatana bağlanması için murahha.s 
tayin edilm4} ve İstanbul Meclisi Mebusanına mebus seç~im. İstan
bul'un 4}gali üzerine, Ankara'da toplanan Birinci Büyük Millet Meclisi'ne 
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katıldım. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin gayesinin husulü ile sona eren 
milletvekilliğimden sonra Oltu'ya geldim. Ziraat ve ticaretle meşgul iken, 
askere çağırıldım. Kars'ta 29. alay •karargahında (evvelce komutanı bu
lunduğum Muhlispaşa'da) askerli'k ödevimi er olarak seve seve yaptım. 
Terhis:ınıde Oltu'daki ticaret işime döndüm. 1935 de Kars'ta Şark Hu:iut 
Komutanlığı tercümanlığına tayin edildim. 1941 de Erzurum'da Kolordu
da teşekkül eden askeri, siyasi mahkemeye muamele memurluğuna ve 
tercümaıılığına nakledildim. 1949 da vazifeden aynlarak Oltu'da yaptır
dığım küçük bir evde oturup, bahçesin.1e meyve ağacı yetiştirmekle, arı
cılıkla ve hatıralarımı ve hayatımı yazmakla vakit geçiriyordum. (Tür'k 
Devrim Tarihi Enstitüsüne sunduğum Oltu Milli Mücadelesine ait hatıra
lanın ve vesiJı:alardan dolayı, şeref diplomasıyle taltif edildim.) 

Çocuklarım tahsillerini bitirip Aımara'da vazife gördüklerinden, ben 
de ·buraya naklettim. Halen Ankara'da oturmaktayım. Vaktimi yurt için
de gezi ile ve hayat notlarımı yazmakla geçiriyorum. 

3 kızım ve iki oğlum var. 





JSMET JNONV 
(Edirne 
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Türkiye Büyiik Millet Meclisinin 1920 de açılmasının 50 nci yılını 
kutlamak fikri çok değerli bir düşünüş ve buluş olmuştur. Milli mücadele 
ve kurtuluş devri gerçekten bir destandır. Bu devir dünya tarihinde 
emsali az bulunur bir harikalar devridir. Bu devri Atatürk Birinci Büyük 
Millet Meclisini düşünmek, toplamak ve sonuna kadar birlikte çalışmakla 
yaratmıştır. !nsan tarihinin ilginç ve muğlak bir devrinin tarihi henüz 
yazılmamıştır. Eğer yazılabilirse binlerce seneden •kalan fevkalade insan 
eserlerinden biri meydana gelir. 

Birinci Büyük Millet Meclisi'nin temel mevzuatı kendine göredir. 
Tedbirleri ve fedakarlıkları kendine göredir. Sinirlerin daimi olarak ger
gin bulunduğu bir hayattır, o zamanki hayat, Mecliste tartışmaların özü 
tekrar bulunamaz, heyecanı ölçülemez, faydalı veya hırçın ve zararlı ol
duğu seçilemez. Ama hepsi birgiin ele geçip incelense ilginç ve kendine 
göre değerli bulunur. 

Birinci Büyü·k Millet Meclisinin idaresi büyük Atatürk için büyük 
muharebelerin ve muğlak çetin uluslararası ve ulus içi siyasetin idaresi 
kadar güçlük ve vakit vakit ümitsizliğe varan heyecan içinde geçmiştir. He
nüz hayatta bulunan üyelerin hepsinin katılmaması bir eksiktir. Birinci Bü
yük Millet Meclisinin bütün üyelerini, zamanında müspet çalıştığından, 

menfi çalıştığından ·bahs olunan hepsini beraber, yürekten saygı duygu
ları ile hatırlıyorum. 





AHMET FERIT TEK 
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Tüı'kiye Büy.Uk MiUet MecU.si - F . H 





1-lHMET FERIT TEK 

An kar· a : 22. AA. - İlk Büyiik Millet Meclisi üyelerinden !stan
bul milletvekili Ahmet Ferit Tek, T. M. M. M.'nin 50. yıldönümü müna
sebetiyle bugün, Anadolu ajansı aracılığı ile Tiirk Milletine hitaben şu 

mesajı yayınlamıştır: 

- Bugün, müthiş bir yıkılıştan, mes'Cıd bir yükselişe gidişimizin 

muvaffakiyet devrini kutluyoruz. 

Milli hayatımız için ne korkunç, ne karanlrk günlerdi, o günler. Bi
rinci Harbin ertesi günleri. 

Asırlarca, Asya, Afrika ve Avrupa'da ferman ferma, büyük Osmanlı 

Devleti, en büyük Türk Devleti, uzun müddet zaaf, ataJet ·Ve harabi içinde 
yaşadıktan, devlet değil, adeta bir müstemleke hayatı sürdükten sonra, 
günbür günbür çöküyor, parçalanıyordu. Galib düşmanlar, memleketi
mizi paylaşmak kavgasına girişmişlerdi. Bütün saltanatımız esnasında, 

kendilerine ·kardeş muamelesi yaptığımı:;ı: muhtelif unsurlar, bizi arka
mızdan vurmak için silahla.ıunJ!l, düşmanlar bayraklannı kaldırmışlardı. 

Bir kıyamet günü yaşıyorduk. Ne oluyorduk, ne olacaktık? 

Bütün Türkler, hayret ve dehşet içindeydik. O kadar ki, o esnada, 
bazı kalbi veya aklı zayıf kimseler, ecnebi himayesine girmeği bile düşü
nebildiler. 

İşte o aradadır ki, bir mu'cize belirdi. Bir ziya, bir nur parladı. Bir 
genç zabitimiz, Mustafa Kemal. meydana çıktı. "Ne oluyorsunuz?" dedi. 
"Ne oluyorsunuz?". "Korkmayın. Hiç ümidinizi kesmeyin. Bu millet el'an 
herhayat ve zindedir, canlıdır. Hürriyetini, istiklli.lini kurtaracaktır. 

Korkmayın, hiç kor-kmayın." 

Bu haliiskarı t:l'zim ile analım . ' 

1 An:ııiolu Aja n~ ı . İc:habcrlcı· Bült eni . 22 Nisan 1970 
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ORD. J'ROF. HIFZl VELDED VELlDEDEOOLU 

ANKF.T CEVAPLARI 

Soru: 1 -Birinci Biiyük Mil!et Merlisine niçin ve nasıl katıldınız'? 

Cevap: 1 - İlk Türkiye Biiyük Millet Meclisinin açı lı ş hazırlıklan 
sırasında ben Ankara Lisesinin onuncu sın ıfında öğrenci idiın . O tarihte 
Ankara Erkek Öğr~tmen Okulu Tabiat Bilgisi öğretmeni olan amca oğ
lum raJımetli Halil Şerafettin, ken'di okulundan ve liseden öteki birçok 
öğretmenler gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zabıt katibi olara:k 
atanmış, Meclis Başkatibi (Genel Sekr~teri) rahmetli Recep Peker, el
yazması düzgün me.murlara ihtiyaç olduğunu, tanıdıklan varsa getirme
lerini onlara söylemiş. 

Ben 1920 Nisan ayının ortasında, o yıl Milli Mücadele dolayısiyle 
erken yapıla:n iıntihanlaı, başararak, onbirinci sınıfa geçmiştim. Elyazım 
düzgündü. Ağabeyim Halil Şerafettİn bir gün bizim okula gelerek beni 
alıp Meclise götürdü. Orada beni giizel yazı ve imlada:n imtihan ettiler ve 
sonunda 600 kuruş aylık la (evrak mübeyyizliğine) atar.lılar. Görevim, 
müsveddeleri temize çe'kmekti. 

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkı tıından beri geçen olayları, 

Erzurum ve Sivas Kongrelerini okulda heyecanla izlediğimiz ve Pruşa'yı 

Ankara'ya ilk geldiği 27 Aralık 1919 günü okuica karşıladığımız ve Milli 
Mücadelenin bilincine varmış olduğumuz için, Büyük Millet Meclisine çok 
genç yaşta memur olarak atanmakta:n büyük bir mutluluk duydum. 

Soru: 2 - Meclise •hangi tarihte geldiniz? (Meclisin ilk topla:ntısına 
katıldınızsa, o günkü intibalarınızı belirtmenizi özellikle rica ederiz.) 

Cevap: 2 -Meclis binasına ilk ayak basışım 20 veya 21 Nisan 1920 
günüdür. Bu tarihi Meclisin ilk açılış toplantısında bulundum. Toplantı 
saloııunun , başkarun sağ tarafına diişen kısmın dibinde, duvara bitişik ve 
dar bir ahşap merdivenle çıkıla:n dinleyici Joeasında yer bula:ma.dığımda:n, 
bu merdivenin bir basamağında ayakta durarak açılış törenini izledim. 
Meclisin en yaşlı iıyesi, Sinop mebusu Şerif Bey adında, ff:sli, temiz giyi
nişli, beyaz saka! ye bıyıklı bir zat ağır ağır başka:nlık kürsüsüne çıktı ve 
"Hüzzarı Kiram" diye başlayan kısa bir ·konuşma yaptı. Herhalde Ata
türk'ün kaleminden çıkmış olan bu ·kısa açış nutku çok lmyu bir O.:ımaıı-
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lıca ile yazılmıştı. Ben o zamanki Osmanlıca kültürünıle bir tek ke!imf) 
kaçırmadan hepsini dinledim ve anladım. Başkanın açış konuşmasından 

sonra Mustafa KE'mal Paşa'nın kürsüye gelerek "Sel5.hiyeti fcvkalade ilc 
içtim:ı. eJen" bu meclisin hangi üyelerden ve nasıl meydana geldiğini bil
diren sözlerini -- çok uzun yıllar sonra rahmetli Refik Şevket İnce'nin 
delaletiyle taruşıp ·kendisiyle dost olduğum - Bursa mebusu rahmetli 
Muhittin Baha (Pars) Bey'in divan •katibi seçilişini ve sonra bir torbadan 
ad çekilerek mebuslarm tutanaklarını inceleyecek komisyonun kuruluşunu 
bugünkü gibi hatırlıyorum. O günkü intibam, büyük bir milli davanın, 
yani vatanı kurtarına davasının milletçe elele yürütülmesine tanık olmak
tan duy.duğum büyük heyecan ve gururdur. 

Sonı: 3 - Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o günk ü maddi 
durumu n asıldı? (Bina, mobilya v.s. ba1umlanndan) 

Cevap: 3 - Anıkara'da Ulus Meydanmda bugünkü "Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Müzesi" olan ilk Meclis Binası "İttihat ve Terakki Kulübü" 
olmak üzere yapılmış, fakat içinin 'bazı bölümleri yarım 'kalmış; biten 
kısımlan Birinci Dünya Savaşındaki yenilgiyi ta·kip eden yıllarda Anka
ra'ya gelen biııkaç yabancı subay ve er tarafından 'kullanılmış; Atatürk'
ün Ankara'ya gelmesinden az sonra, yani 1919 yılının son günlerinde bu 
yabancı askerler Ankara'dan kaçınca boş kalnuş. Ankara'da bir Milli 
Meclisin toplaırmasına •karar verilince bu yapının eksikleri hemen tamam
lanmış ve eşyası da Ankara Vilayetinin bazı resmi dairelerinden, sıralar 
bizim liseden ve öğretmen okullanndan, derme çatma olarak toplaıı

mıştı. 

Meclisin ilk yazı kurulu, başkatip de dahil olmak üzere, 32 kişi ka
dardı. Başkatip Recep Bey, küçü'k bir odada tek başına otururdu. Bütün 
öteki müdür, miimeyyiz ve memurlar onunkinin karşısında bulunan bü
yük odada duvarlara paralel olarak yerleştirilmiş bulunan masalarda 
çalışırd.ı. Meclisin toplantı salonunun geniş kısmının arka duvarının or
tasında, birkaç basamalda çıkılan 'başkanlık kürsüsü ve hemen önünde. 
biraz daha alçakta, konuşma kürsüsii , onun öniindeki basamakta ise 
zabıt katiplerinin sıra ve sandalyeleri vardı. 

Milletvekillerinin sıraları, yer darlığı yüzünden, kürsünün hemen 
dibine yakın bir yerden başlayarak geriye ve yaniara doğru dizilm~ , ara
larında ancak bir insaııın geçebileceği dar geçitler bırakılmıştı. Söz alan 
mcbuslar bu geçitlerden adeta sıyrılarak geçip konuşma kürsününe ula
şı.rlardı. 

Toplantı salonunun. Ulus ME'ydanı tarafındaki koridorun iki ya
nında bulunan odalar Meclis Ba§kanına, Başkanlık Divanına ve Özel Ka
leme tahsis edilmişti. Meclis binasının önünde, istasyona inen caddcyc 
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·bakan iki balkon vardı. Geçit resimleri bu ahşap korkuluklu balkoniardan 
seyredilirdi. 

Meclisin toplantı salonu, ortada asılı büyük bir gaz Iambası ile ay
dınlatılır ve yaniara ·kurulmuş iki büyük saç sobada yakılan odunla 
ısıtılırdı. Bence kafası işleyen her Türk ferdi Ankara'ya gidince bugün 
müze olan ve es'ki haline konulmuş bulunan bu binayı milli bir mabet gibi 
ziyaret etmeli ve bazan çok büyiik tarihsel savaşların böyle çok mütevazi 
ve küçük yerlerde başarıya ulaştırıldığını görüp, bunun üzerinde diişün
melidir. 

Sonı: 4 - Birinci Büyük Millet Meclisindeki mebusların duygu, 
düşünce ve ideal yönlerinden genel kareiderleri ve türlü olaylar karşı
sındaki davranışları n asıldı? (Birkaç tipik olay ile belirtilmesi rica olu
nur.) 

Cevap: 4 - İlk Türkiye Biiyii·k Millet Meclisinde milletvekillerinin 
giyim ve kuşamları, yaşları, diişünsel yetenekleri ve görgüleri başka 
başka ve çok değişikti. Beyaz sarıklı, beyaz veya kara sakallı, cübbeli, 
eli tesbilıli hocalarla pırıl pırıl üniformalı genç subaylar; yazma veya 
şal sarıklı aşiret beyleri, külahlı ağalar, tarikat ·babaları ve kavuklu çe
lebilerle, Avrupa'da yüksek öğrenimlerini yeni bitirmi.ş , batı kültürüyle 
yetişmiş, "Kuvayı Milliye" kalpaklı, nokta bıyıklı modern giyınişli genç· 
ler yanyana oturuyorlardı. Gerçi mebusların kıyafetleri ve kafaları renk 
renkti; fa:kat gönülleri ve amaçları birdi; gerçi Meclis binası küçük ve 
eijya derme çatma ve mütevazi idi; fakat dava bliyüktü. Bu dava, Türk 
Milletinin öliim -kalım davii.sı idi. Bu millet ya düşmanı yurdundan kova
cak ve özgiir yaşayacak, ya da son ferdinc kadar ölecekti. Hazine'de para 
yoktu; fa'kat Türk halkının cömertliği ve gönül zenginliği vardı. 

Kısacası milletin temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ha
linde toplanmış bulunan, türlü düşünce, görüş ve öğrenimdeki bu insan
lar, Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde, bir tek amaçta birleşmişlerdi . 

Yukarıda belirtildiği gibi bu amaç, vatanın düşmandan kurtarılması ve 
emperyalist güçlerin yurttan atılması idi. Memleketin bazı iç konulann
da anlaşmazlığa düşen, kavgaya varacak derecede tart ı.';lma yapan bu 
mcbusların, vatan mücadelesi konusundaki davranışları, vatanseverlerin 
güçlü bir •kenetlenmesinden başka bir şey değildi. İç meselelerde bazan 
şiddetli tartışmalar yapıldığını söylemiştim. Bunlardan hiç unutamadı
ğım bir olay, Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey tarafından içkinin yasak
lanmasına dair yapılan kanun teklifinin doğurduğu tartışmadır. Bu 
önerge Meclisin birçok komisyonlarından geçmiş "Şer'iye Encümeni'' , yani 
din işleri komisyonu, içkinin lslamlıkta zaten haram ve yasak oLduğunu, 
bunun için bir kanun yapmanın bile gereği olmadığını, şeriat kurallannın 
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uygulanmasırun yeterli olacağını, raporunda ·bildirmişti. Meclis açılalı 
dört ay olmuştu. Böyle bir kanunun çıkarılmasına karşı olanlar vardı. 
Özellikle, Maliye Vekili Ferit (Tek) Bey, çok açık yürekli, açık sözlü, 
herkesin anlayacağı dilde uzun bir konuşma yaparak böyle bir kanunun 
uygulama olanağı bulamayacağını, 'buna polis yetişmeyeceğini, 'bütçenin 
paraya ihtiyacı olduğunu, bunun Amerika'da bile uygulanamarlığını 
uzun uzun anlattı. Kendisiyle Ali Şükrii Bey arasında çok sert ve harka
rete kadar varan söz düellosu oldu. Sarı'klı hocalar kürsüye doğru yürü
düler. Aslında çok kibar, nazik ve yumuşak bir zat olan Ferit Bey hiç 
yılmadı. Hepsine cevaplar verdi. Ben dinleyici Joeasının tahta basamağın
da tartışmaları dinliyor, Ferit Bey'e bir şey olacak diıye üzülüp titriyor
dum. İşte bu olayı hiç unutamam. 

Soru: 5 - Birinci Büyük Millet Meclisinde bulunduğunuz süre için
de sizi en çok sevindiren olay nedir? 

Cevaıı: 5- önce en çok sevindiğim şey , Mecli:;in hemen başlangıcın
da oraya memur olarak atanmakhğım oldu. Bu dönemdeki memurluğum, 
başlangıçta, o'kulumuzun tatili süresince, yani beş ay sürdü. Bu beş ay 
içinde beni çok sevindiren olaylardan birisi, Haziran 1920 de -gelen Şeker 
Bayramında, - başta başkatibimiz Recep (Peker) Bey olmak üzere -
bütün kalem memurlan ile birlikte Meclis Reisi Mustafa Kemal Paşa'ya 
Bayram kutlamasına gitmek ve onun elini sıkmak olmuştur. Bundan 
başka Meclis müzakerelerinde iç isyanların bastırıldığına dair haberler 
okundukça ben de, tıpkı mebuslar -gibi, çok sevinir ve heyecanlanırdım. 
Görevim müsveddeleri temize çekmek olduğu için, kimi zaman çok gizli 
yazıları temize çekerken, bana gösterilen güvenden ötürii 'kendi kendime 
-gurur duyar ve seviniTdiın. 

Sonı: 6 - Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunduğunuz 
süre içinde sizi en çok üzen olay nedir? 

Cevap: 6- Meclisin ilk dönemindeki memurluğum önce beş ay sür
müş, sonra liseyi •bitirmek için ayrıldığımdan, oradan tam iki yıl uzak 
kalmıştım. Liseyi bitirince, tekrar Meclis'e gelerek memur atanmış ve 
böylece aynı Meclisin son yılında, orada yeniden görev almıştım. İşte bu 
dönemde Trabzon mebusu Ali Şükrii Bey'in, Milli Mücadeleye - özellikle 
iç isyanların 'bastırılınasında - çetesiyle büyü'k hizmetler yapmış olan 
topa! Osman tarafından öldüriilınesi olayına çok üzüldüğümü hatırlıyo
rum. Çünkü bu yüzden baftalarca Meclis birbirine girdi ve karıştı; düş
manca konuşmalar yapıldı. Büyük Zafer'in kazanılmasından ve düşmanın 
denize dökülmesinden az sonra o vatansever meclisin üyelerinin birbirine 
dilştüğünü görmek beni gerçekten üzmüştü. 
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Soru: 7 -Elli yıl sonra Meclise geldiğiniz vakit duygularınız ve dii
şünceleriniz? 

Cecap: 7 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin ellinci kutlama yıldönü
müne kaWamadım. Fa:kat ilk Meclis binasını, her Ankara'ya gidişimde 
ziyaret eder, her ziyaretimde, ilk açılış gününü, orada tanık olduğum 

olayları hatırlar ve heyecanlanırım . Ben bu binayı Milli bir mabed olarak 
severim. 

Soru: 8 - Sizce Birinci Büyiik Millet Meclisinin Osmanlı Meb'usan 
Meclisinden farkları neterdi? 

Cevap: 8- Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Osmanlı Meclis-i 
Meb'usanının - sadece her ikisinin de (Yasama organı oluşlarından) 

başka - ortak yönleri yoktur. Osmanlı Meclisi saltanat devrinin biı· 

(meşrutiyet meclisi) i1i. Birinci Türkiye Biiyük Millet Meclisi ise, bütün 
devlet yetkilerini elinde toplamış olan bir ihtilal meclisi, yeryüzünde 
emperyalizme karşı ilk mücadele Mertisi ve aynı zamanda devlet kurucu 
bir Meclistir. Çünkü Saltanatı bu Meclis yıkmış, 1924 Cumhuriyet Ana
yasasının temellerini, - daha önce ka'bul etmiş olduğu Anayasa kuralla
rıyla - bu Meclis ·kurmuştur, 

Soru: 9 - Birincisi, Büyük Millet Meclisinin , yeni yetişmektc olan 
Türk gençliğine örnek olacak yönleri ve özellikleri nelerdir? 

Oevap: 9 - Birincisi, yukarıda belirttiğim gibi, en mütevazi şartlar 
ve büyük imkansızlıklar içinde çok büyük işlerin başarılacağını bu Mec
lisin ispat etmesi, onun gençlere en ·büyük örnek olacak özelliğidir. İkin
cisi, vatan tehlikede olunca bir halkın ve onun temsilcilerinin, kendi ki
şisel eğilim ve çıkarlarını bir yana bırakarak, vatanı kurtarma amacında 
birleşmeleridir. Vçüncüsü, Türk Milletini son üçyüz yılda inim inim inlet
miş olan dışa bağlılık ve yarı sömürgelik durumundan bu Meclisin ve 
onun bal}kanı büyük Mustafa Kemal'in nefret etmesi ve Meclisteki ilk 
parolanın "istrklal-i tam" yani "tam bağımsızlık" parolası olmasıdır. İlk 
toplantıya başkanlık eden en yaşlı üyenin birkaç cümlelik açış konuşması 
içinde tam iki defa "isUklal-i tam" ve bir defa da "istiklal' kelimeleri 
vardır. Bu konuşmanın bir cümlesi ·bugünkü sade TiWkçeye çevrilmiş 

olara;k şöyledir: "Tam bağımsızlık içinde yaşamak için 'kesin olarak ka
rarlı bulunan ve ezelden ·beri özgür ve başına •buyruk yaşamış olan ulu
sumuz, tutsakbk durumunu son derece sertlik ve kesinlikle reddetmiş 
ve hemen vekilierini toplayarak, "Yüksek Meclisimizi" meydana getir
miştir. "Bu açış söylevinde, o zaman içimizde alev alev yanan "tam ba
ğımsızlık mküsü" hakkıyle dile getirilmişti . İşte o Meclisin 'bu yönleri ve 
özellikleri yeni yetişmektc olan Tür'k gençlerine örnek olmalıdır. 
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Soru: 10 - Türk Milletinin tarihi gelişmesinde, Birinci Türkiye :Bü
yük Millet Meclisinin rolü ne olmuştur? 

Cevap: 10 - Bu büyük rol şöyle özetlenebilir: Zaferin kazanılması 
ile emperyalist saldırganrarın vatandan atılması; Türk halkına yeni bir 
ruh, yeni bir iman aşılanması ; daha sonra ger!:ekleştirilecek hukuksal 
ve sosyal reformlara yol açılması; din devletinden laik devlet dönemine 
geçilmesi; Türk •kadınlarının - yasalar içinde - - insanhk haklarına ka
vuşması; 27 Mayıs Anayasası ile, çalışaniann sosyal haklarına kavuşma
larına yol açılması, hep ilk Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türk Mille
tinin tarihi gelişmesinde ·kurmuş olduğu temellere dayanmaktadır. Bu 
temelierin 'baş mimarının ve yapımcılann öncusunun Mustafa Kemal 
Paşa olması, Tü11k ulusu için büyük bir talih eseridir. 

Sorıı: ll - Birinci Büyük Millet Meclisi ve Atatürk ile bir hitıranız? 

Cevap: ll - Bir gün öğle üzeri kalemde oturuyordum. Başkatip 
Recep Bey'in odacısı gelerek evrak müdür muavini Tevfik Bey'i çağırdı. 
Tevfik Bey yerinde yoktu. Odacı yeniden geldi. "Başkatip Bey evrak 
memurlarıniian 'kim varsa gelsin, diyor'' dedi. Yalnız ben orada idim ve 
gittim. "Şu kağıdı al, çabuk Reis Paşa'ya imzalat, geri getir" emrini ver
di. Elbisemin düğmelerini •kontrol ettim. Yakamın kopçalarını ilikledim. 
Henüz sivil elbisem olmadığından , okul iiniformasını giyiyordum. İlk 
maaşımla siyah kuzu derisi bir kuvayı milliye kalpağı almıştım. Kalpa
ğmn düzelttim ve IReis Paşa'nın makamına giderek kapıyı vurdum. "Gi
riniz" sesini duyunca girdim. Sanki insanın gözlerinden içeriye doğru 
delip geçecek taa ruhuna kadar işleyen ·keskin bakışlariyle yüzüme baktı. 
"Ne var?" demek istiyordu. Ben hemen: "Efendim, Başkatip zatıalinizc 
imzalatmak üzere göndendi" diyerek kağıdı uzattım. Aldı okudu, masası
nın üzerine koydu ve "Peki, kağıt kalsın, siz Recep Bey'e söyleyiniz bana 
kadar gelsin" dedi; çıktım. 

Başkatibimiz Recep Bey bana ·hep "Sen" diye hitap ederdi. Mustafa 
Kemal Paşa ise "siz" demişti. O anda çocuk ruhumda büyük bir gurur 
duydum. "Demek Reis Paşa bana (siz) diye hitap ediyordu. "Büyük 
adamlık duygusu geldi içiıne. O günden sonra Başkatipten başka hiç 
kimse Reis Paşa'ya kağıt imzalatmaya gitmedi; oysa eskiden müdürler 
ve müdür yardımcılan da imzaya giderleı:di. Demek ki Reis Paşa Başka 
tibe emir vermiş, askerilkteki "silsile-i meratip" i, yani rütbe sırasını 

Meclis kalem hayatında da uygulamıştı. Bu hatıra benim Birinci Büyük 
Millet Meclisinde Atatürk ile ilgili olan ve hiç bir zaman hatınmdan çık
mayan bir olaydır. 

O günden sonra Reis Paşa ile bir daha doğrudan doğruya karşı kar-
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~ıya gelmek fırsatı çıkmadı. Fakat Meclisteki konuşmalanndan hemen 
hiç birini kaçırmadım. 

Sonı: 12- Hayat hikayeniz? 

Cevap: 12- Onl. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOGLU'nmı Ha
yat HikAyesi:: 

Hıfzı Veldet VELİDEDEOOLU 11 Ağustos 1904'te İstanbul'da doğ
muştur. Eski yargıç ve öğretmenlerden Çorum'lu Hüseyin Hüsnü Bey'le 
Safranbolu'lu Halide Hanımın oğludur. 

1 - öGRENİM DURUMU: 

İlk ve orta öğrenimi Çorum· ve Yozgat'ta, liseyi Ankara, Konya ve 
Trabwn'da okumuş, Haziran 1922'de Trabzon lisesini bitirmiştir. 

1925'te Ankara'da açılan Hukuk fakültesine yazılıp 1928'de bu fa
külteyi bitirmiş ve Adalet Bakanlığınca açılan bir sınavı kazanarak 
1929'da hukuk doktorası yapmak üzere devlet hesabına Avrupa'ya gön
derilmiştir. İsviçre'de Neuchatel, Almanya'da Berlin ve İtalya'da Roma 
Hııkuk fakültelerinde öğrenim görmüş, Neuchate' 'de doktora sınavını ve
rt:rek 1934 Martında yurda dönmüştür. Almanca, Fransızca ve İtalyanca 
bilir. 

D - MEMURLUK DURUMU: 

Ankara Lisesinin ll. sııufında öğrenci iken 23 Nisan 1920'de açılan 

Türkiye Büyük Millet Meclisine, ilk gününden başlayarak, memur atan
mış, öğrenimini bitirmek için Ekim 1920'de memurluktan çekilerek llseye 
dönmüştür. 1922'de Trabzon Lisesini bitirdikten sonra Ankara'ya gelerek 
Kasım 1922 baş.ında yeniden Türkiye BüyÜ'k Millet Meclisine memur ola
rak atanmış ve orada 1929 yılı başına değin türlü görevlerde çalışmış, 
1925 - 1928 yıllannda Ankara Hukuk Fakültesindeki öğrenimini bu dö
nemde tamamlayıp hukuk diploması almıştır. 

1929 başında hukuk doktorası yapmak Uzere devlet hesabına Avru
pa'ya gönderildiğinden, Meclis memurluğmıdan sürekli olarak çe:k:ilmiştir. 

m- tlNtVERS1TE öGRETİM VYEL1Gt DURUMU VE BİLİM
SEL ÇALIŞMALARI: 

ı. Avrupa'dan döndükten sonra 1934 Mayısında !stanbul Üniver
sitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Doçentliğine atanmış, 1942 de pro
fesörlüğe, 1948 de Ordinaryüslliğe yüıkaelmiştir. Beş büyük ciltlik (Me
deni Hukuk) kitabı ve otuzu aşkın Türkçe etüd, inceleme ve araştırması 

ve Cumhuhiyet Gazatesinde çıkmış yüzlerce makalesi vardır. 

TU ı'kiye BllyUk M iUct Meclisj - F . 9 
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2. İlki 1946 - 1948, ikincisi 1952 - 1953 de olmak üzere, İstanbul 
Hukuk Fakültesinde iki kez dekanlık yapmıştır. 

. Çeşitli uluslararası hukuk 'kongrelerinde başkanlık, genel rapor
törlük gibi görevlere seçilmiş, Almanca, Fransızca ve İtalyanca dillerinde, 
İsviçre, Almanya, Belçi,ka ve İtalya'da 10 dan fazla inceleme, araştırma, 
rapor, tebliğ, konferans ve makalesi yayımlanmıştır. Alman Huikuk Ta
rihi Derneğinin asli üyesidir. 

IV- ANAYASA VE BAŞKA YASALAR 'ÜZERİNDEKİ ÇALIŞ
MALARI: 

1. Hükümetin görevlendirmesi üzerine, 1959 yılında Kat Mülkiyeti 
Kanunu Tasarısını hazırlamış, bu tasan 1965 te hemen hemen olduğu gi
bi kanunlaşmıştır. 

2. 27 Mayıs 1960 günü Milli Birlfl{ Komitesince İstanbul Üniversi
tesinde kurulan Bilim Komisyonuna seçilmiş, yeni Anayasa tasansının 
hazırlanmasına katılmıştır. Aynı yılın sonunda kurulan Kurucu Meclis'e 
de üye seçilen Hıfzı Veldet VELİDEDEOCLU, bu Meclisin Anayasa Ko
misyonunda, Redaksiyon Komitesinin başkam olarak yeni Anayasamn 
kaleme alınması işine doğrudan doğruya katılmış ve Temsilciler Meclisi 
Genel Kurulunda Anayasamn çeşitli konulanndaki düşüncelerini savun
muştur. 1961 yılında Anayasanın kabulünden ve yeni Meclisin bu yasaya 
göre seçilmesinden sonra Kurucu Meclis üyeliğinden aynlmıştır. 

3. 1970 yılında Türk Medeni Kanununu ve Borçlar Kanununu Türk
çeleştirmiştir. Bunlar Türk Dil Kurumunca yayımlanmıştır. 

V- AİLE DURUMU: 

Hıfzı Veldet VELİDEDEOCLU, rahmetli binbaşı Sadık Aldınnan'ın 
kızı Saime VELİDEDEOCLU ile evli olup, iki oğlu ve üç torunu vardır. 



E/i'LATUN CEM GVNEY 
Memur 





EF'IJı.TUN CEM GONEY 

ı - Birinci Büyük Millet Meclisi'ne niçin ve nasıl ·katıldınız? 

ı - Büyük asker, Emekli Orgenerai Fahrettin Altay'ın (Hayat) 
dergisinde yayınlanan hatıraları arasında belirtikieri gibi, Konya Öksüz 
Yurdunda öğretmen, Müdafaai Hukuk Cemiyetinin de yönetim kurulunda 
üye idim. Kuvayı Milliye'nin organı (Öğüt) gazetesine de yazı yardımın
da bulunuyordum. 

Bu hizmetlerimi bilen doktor Suat Bey Kastamonu'dan Mebus seçil
miş, Büyük Millet Mr.clisinde de İdare Amirliğine ayrılmıştı. Bir süre 
sonra kendilerinden bir mektup aldım. "Meclis'te düzgün işleyen bir yazı 
işleri tı.>şkilatı kuruluncaya kadar olsun, bize· yardımda bulunabilirseniz 
hemen kaleminizi alıp gelin" diyordu. İşte bu çağın üstüne o ders yılı 
sonunda Ankara'ya gittim. Doktor Suat Bey beni Meclis Başkatibi Recep 
Peker'e götürdü. Gereken işlem yapıldıktan sonra verilen vazifeyi her 
hizmetten üstün tutan bir ruhla benimsedim. Ankara Sultanisinden ka
lem ve karakterlerine güvenilerek seçilip alınmış öğretmenler de vardı. 
Beraberliğin zevkini duyarak çalışmaya başladık. 

2 - Meclis'e hangi tarihte geldiniz? (Meclis'in ilk toplantısına ka
tıldınızsa, o günkü intibalarınızı belirtmenizi özellikle rica ederim:) 

Büyük Millet Meclisi Ankara'da 23 Nisan ı920 de duygulu, ifadeli 
bir törenle açılmış, yurdun her tarafında da şenlikler, şadımanlıklar ya
pılmıştı. Ben, Birinci tlönem memurlan arasına Meclis'in açılışından dört 
ay sonra katıldığım için ilk toplantılarda bulunamadım. 

3 -- Birinci Büyük Millet Meclisi'nin o günkü maddi durumu nasıl
dı? (Bina, mobilya, v.s. ·baıkımından) 

- Birinci Büyük Millet Meclisi, Ankara taşından yapılmış, gösteriş
siz bir yapı. İttihat ve Terakki Fırkası tarafıntlan ı9ı5 de yaptınlmasına · 
'başlanmış, ı920 de yanm yamalak bitirilmiştir. Mobilya olarak yeni hiç 
bir şey yoktu. Çarçabuk bir başkanlık kürsüsü kurulmuş, salondaki sıra
lar öğretmen dkullarından, bürolardaki masa ve sandalyeler de resmi dai
relerden getirilmişti. Salonu iri gövdeli bir odun sobası ısıtıyordu. Oda
larda · •küçük saç sobalar vardı. Fakat buram buram tüten hürriyet ve · 
mill! hakimiyet havası içinde hiç bir mahrumluk duymuyorduk. 
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4 - Birinci Büyük Millet Meclisi'ndeki Mebuslann duygu, düşünce 
ve ideal yönlerinden genel karakterleri ve türlü olaylar karşısındaki dav
ranışlan nasıldı? Birkaç tipik olay belirtilmesi rica olunur. 

- nk Meclis, tarihimizin karanlık günlerinde bir kurtuluş yolu ara
yan ve bunu Mustafa Kemal'in müstesna yaratılışında buian Meclis'tir. 

Mebusların arasında tutucuiar da vardı. Yapıcı, yaratıcı olanlar da. 
Resim dersine "çizgi dersi" denilmesini isteyecek 'kadar düşünceiller de 
vardı, ileri görüşlü iriSanlar da ... Ancak hepsinin özü, sözü birdi. Yurdu
muzu payiaşılmaktan kurtarmak ve bu mübarek topraklar üstünde hür 
ve bağunsız bir millet olarak yaşamak. .. Bu özlemle Mustafa Kemal'in 
Milli Kurtuiuş davasına sımsıkı sanlmışlardı . O'nun dHlere destan olan 
büyüklüğüne yürekten inanarak... Gerçekten Çanal{kale'yi o kurtarmıştı. 
Şimdi de bütün vatanı o kurtaracaktı. Bu inan•ş ve güvenişlerinde yanıl

madılar. Büyük kurtarıcı bu Meclis'ten aldığı güçle, yedi başlı düşmanı 

yenerek "Bağımsız Türkiye" idealini gerçekleştirdi. Bundan sonra, geri 
kalmışlığı arkada bırakmak için, büyük devrimler yapacak, demokrasiye 
ve çağdaş uygarlığa doğru yol alacaktı. 

5 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nde bulunduğunuz süre içinde sizi 
en çok sevindiren olay nedir? 

- Tarihin geçtiği yerde hatıra kalır mı? Bütün ola:vlar birer tarih 
olur. Bununla beraber, Meclis'te bizi en çok sevindiren, cephelerden gelen 
zafer müjdesi ve Atatürk'ün bir millrtin kalbi ile gürleyen sesi: 

"Topraklanmızı çiğneyen ayaklar uğur5'uzdur. Bu ayakları kıracağım" 
'·Sevr Anlaşması yüz kızartıcıdır, yüzlerine vuracağım" 
"Baş kaldıran çeteler baş belasıdır, başlarını ezeceğim" 

"Yer yer ayaklanmalar yersiroir, bir bir yere sereceğim" 

Bu gerçekleşen anılar birer tarih oldu bugün. 

6 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nde buiunduğıınuz süre içinde sizi 
en çok üzen olay nedir? 

- Meclis'te göriişiilen olaylar arasında bizi en çok üzen bazı çetelerin 
ba& kaldırması ve Delibaş gibi yüz karası adamiann delice ayaklanması 
gibi kanlı olaylar. 

7 - 50 yıl sonra Meclis'e geldiğiniz va:kit, duygulannız ve düşünce
leriniz. 

- Gözlerimin vefasızlığına uğradım; o gün orada bulunamadım. 
Meclis Başkanlığına bir telgraf sundum. 

"Milli Ruh ve lradeyi temsil e:len Büyi.i'k Me>clis'in ellinci •kuruiuş yı
lını yürekten kutlular, gözlerimin beni bu tarihi törende bulunmak mut
luluğundan mahrum ·kıldığını derin bir UzWıtü duyarak arzederim. İçten 
saygı ve ş~anlarımla." 
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Diye. Yüce Başkanlıktan da çok nazik bir kutlama yazısı aldım. Bu 
günde bu anketinizi kalem 'kalem i~leyerek değil, dilimin döndüğü kadar 
cevaplandınyorum; İfadelerimdeki ihmalciliği, gözlerime bağışlayacağını
zı umarak. 

H - Sizce> Birinci Büyük Millet Meclisi'nin Osmanlı Mebusan Mec
lisi'nden farklan nelerdir? 

- Osmanlı lmparatorluğunun çeşitli çıkarcı ve amaçlar peşindeki 
ayn ayn milliyetlere. ayrı ayn dinlere, ayrı ayn ülkelere bağlı karışık. 
çapraşık ve tezatlı bir hüviyet taşıyan kimselerden ·kurulu Mebusan Mec
lisi'nden Birinci Büyük Millet Meclisi'ni ayırt eden en biiyük fark, hem 
bir asker, hem de yüksek değerli bir düşünür ve siyaset:çi olan eşsiz 

bir liderin, büyilleyici, inandırıcı, sürükleyici önderliği altında 'bütün bir 
milletin maddi ve manevi güciinii içerden ve dışardan gelen bütün olum
suz .direnişlere, anlayı.şsızhklara, imkansıziıkiara rağmen bir tek ideal, 
milli kurtuluş ideali etrafında seferber edilebilmesi'dir. 

9 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nin, yeni yetişmektc olan Türk 
Gençliğine örnek olan yönleri ve özellikleri neİerdir? 

- Bir nevi Kurtuluş Savaşı niteliğinde olan bugünkü Milli Kal
kınma Savaşında da imkanlarını , enerjisini anlamsız, olumsuz, yıkıcı 

çatışmalarla israf etmekten kaçınmak, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin 
bugünkü gençliğimize verebileceği en büyük derstir. 

10 - Türık Mileti'nin tarihi gelişmesinde, Birinci Büyük Millet Mec
lisi'nin rolü ne olmuştur? 

- Türk Milletinin tarihi gelişmesinde, Birinci Büyük Millet Mecli
si'nin oynadığı en büyük rol, Türk Milletinin "Millet Olarak" kendisini 
dünyaya empoze edebiimiş olmasıdır. 

ll - Birinci Büyük Millet Meclisi ve Atatürk ile ilgili bir hatıranız. 

- Atatürk'le ilgili bir anı, anılarım•zın en büyüğü, halkımızın milli 
kurtuluş ruhuyla duygulandırmak için karaladığım şiirleri 1920 de (Ma
tem Sesleri) adlı bir kitapta toplamıştım . Bir gün Recep Peker'in kadir
bilirliğiyle bu küçük eser o 'büyük insana sunuldu. Takdir ve teşviklerine 
mazhar oldum. Benim için bundan daha biiyük bir mutluluk olur mu? 

Bizim Hatay ve Bir Hatıra 

Bütün yaptıklarını halktan alan ve halka veren Atatürk, sık srk yurt 
gezisine çıkardı. Bu gezilerde köy köy, şehir şehir bir baba gibi karşıla
nır, baş üstünde tutulurdu. O da, her yerde kendi izini, her köyde kendi 
eserlerini ve her gönülde kendisini bulurdu. 
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Bu yurt gezilerinden birinde Samsun'a da uğramıştı. Her ocak ba
ş.mda kondu konuştu. Lisede de sınıflara girip çı•ktı. Rahmetli Hasan 
Ali Yücel Bakanlı•k Müfettişi, ben de o lisenin bir idarecisi olara:k emir
lerinde bulunuyorduk. 

Coğrafya dersinde çocuklardan birisine yurt haritası çizdirdi. Ço
cuk ·kendisine inanan 'bir rahatlıkla tebeşiri J:ijrüttü yürüttil ve umulma
dık bir çabuklukla yurt haritasını yazı tahtası üstünde çizileştirdi. 

Atatürk, şöyle bir baktı. Sonra tatlı yumuşak bir sesle: "Oğlum de
di; şu senin haritada bin yıllı•k bir yurt parçası sınırlarımızın dışında 

kaldı." 

Bu tarnurcuk yavrunun ·körpe zekası bir çift mavi gözle kamaşmıştı. 
Bilerek, bilmeyerek tebeşiri uzattı. Atatürk'te çocuğun titreyen parmak
larından aldı . Ve güney sınırımızı düzeltti. Herkes göz kulak kesilmişti; 
çizdiği sınır Hatay topraklarım:lan geçiyordu. Çocuğa döndü: "Böyle ol
mayacak mı?" dedi. Bu küçük çocuk büyü..\ bir cevap verdi! 

"Sınırlarımız çizdiğiniz yerden geçer!" 

İşte bu sorgu, bu cevap yalnız o sınıfın değil, bütüiı milletin yüre
ğini tutuşturan yeni bir ülkü meşalesi oldu. 

Gerçekten Atatürk ta Lozan gününden beri Hatay için üzülüp du
ruyordu. Milli ahdimize misa'Jmnıza göre yurt bütünlüifüne tek katılma
yan yer orası idi. Hala Fransız mandası altında "Türküm" diye çırpınıp 
duruyordu. 

O gün Samsun'da Hatay ülküsünü tutuşturduktan sonra, bunu büs
bütün kendisine dert edinmişti. Bir gün nasıl ols-a olacaktı, alacaktı. Fa
kat "Yurtta Barış, Cihanda Barış" bayrağını açtığı için barış yoluyla 
olmasını istiyordu. 

Atamızın aziz ve temiz ruhu şadolsun. Bir gün bir ıoın·f tahtası üs
tünde çizgilendiırl.iği Hatay, dilediği gibi barış yoluyla gerçekleşti. 23 Ha
ziran 1939 da Hatay bize ve biz Hatay'a kavuştuk. 

13 - Biyografi: 

- Soyca Sivaslıyız. Ben 1896 da, babamın Telgraf Müdürü olarak 
bulunduğu Hekimhan'da dünyaya gelmişim. Çocuk denilecek yaşta baba
mı, annemi kaybettim. Güçlüklere katlanarak okudum. 1917 • 1918 ders 
yılı sonunda Sivas Sultanisi edebiyat kolundan mezun oLdum. Dünya 
Sav~ının son yıllarında yüksek okullar kapalı olduğu için 12 Eylül 1918 
de Konya Öksüz Yurdu Türkçe Muallimliği ile Maarif mesleğine girdim, 
Bilyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan birkaç ay sonra da yazı işlerinde 
görevlendirildim. Bu süre içinrle Lise Edebiyat Öğretınenliği için hazır
landım. Arzuma erişince ömrümü ve ~ünümi,i edebiyat ve folklor çalı!j · 
m;ılapn~ VE)rgim. 
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Edebiyat öğretmeni olarak kırk yıldan fazla, lise gençliğine edebi 
eserlerden asil bir sanat zevki bir duygu ve ifade terbiyesi verrneğe !:a
lıştım. Birçok bilim ve sanat ·adamları ve her alan'da büyiik tanınmış şah
siyetler yetiştirdim. Çalışmalanın bakanlıkçada takdirsiz kalmıyordu. 

Cumhuriyet devriminden bir süre sonra kurulan MütehassıslarKomisyon'
una seçilerek Türkçe ve edebiyat 'kitaplanmn eğitim ve öğretim yönünden 
incelenmesi çalışmalanna katıldım. Haydarpaşa Lisesi edebiyat öğret
meni Iken de Milli Eğitim Mlidür yardımcılığına getirilerek İstanbul Halk 
Eğitimi Teşkilatını kurmakla görevlendirildim. 1961 de yaş haddini dol
durara:k emekliye aynidıktan sonra da H al'k Eğitimi Başkanlığı ve Halk 
Eserleri hazırlamak gibi işlerle görevlendirilere k 1 Mart J 970 e kadar 
çaiıştım. Böylece resmi hizmetim 52 yılı doldurdu. 

Falklor çalışmalanna gelince; Sözlü bir gelenek halinde süriip gelen 
ve milli ve mancv1 cevhcrlerimizin değerine inanmıştım; "Milli kültür 
bağlarımızın kopmaması, halktan ayrlınlara ve hele genç kuşa!klara ak
taniması için falklor verimleri üzerine bir vatan gibi titremeli, bunları 
bilimsel metotlarin derleyip toplamalı ve kendi orijinal üsli\plarıyle işle

yerek değişmez, kılına dokmıulmaz demirbaş nüshalarını meydana getir
meliyiz. " diyordum. İşte bu inanışla, köy köy dolaşarak, ocak başlannda 
öz kayna:klarından dinleyerek, el yazması cönklerinde yüzlercesini bir bir 
gözden geçirerek, her türlü falklor mahsullerimizi derleyip topladım. Ve 
sonra bu masalları, bu efsaneleri, bu hikayeleri, bu fıkraları sözlü gele
nekteki ağız tadıyla kaleme alarak yazılı bir edebiyat pa;Yeııine eriştirrneğe 
çalıştım. Emek ve yorgunluklarım nasipsiz kalmadı. "Masal Babası" 
denildi. Milletlerarası büviik bir jüri tarafır.dan da iki defa Andersen pa
yesi şeref diplaması verildi. 

Göznuru pahasına hazırladığım eserler altmışbiri buldu. Bunlar ara
sında beni en çok d uygulandıran (Atatürk) kitabı: Ölümlerinin 25 inci 
yıl dönümü dolayısıyle bir Atatürk serisi hazırlanacaktı ... Milli Eğitim 
Bakanlığınca bunlardan birini hazırlama vazifesi de bana verildi. Atatürk 
bir milleti yeniden yaratan Türk, kitaplara sığar mı? Hele benim ki, ki
tap bile değil; Türk Halkımn gönül yayiasından derlenmiş bir şükran 
çlemeti. O en büyük insanın mübarek ruhuna hediye edilmek üzcr~. 





TAH SIN ŞERIFSOY 
Memur 





ıTAHSIN ŞERIFSOY 

- Meclis'e gırışımın sebebi: Hasta babamın yanına bıraktığım 12 
ya,'?ındaki küçüık kardeşirole iki tezgii.htarı faideli olabilmeleri için benim 
ıkontrolüm lazım geliyor. Bunun çaresini askerlik noktai nazanndan 
Meclis'e katip olma,kta buldum. Halbuki Meclis'in kadrosu ikmal edilmiş 
diye işitiyorduk. Meğer evrak kalemine bir katip lazım imiş. (Hakimiyeti 
Milliyel de Meclis'e bir katip alınacak, taliplerin Meclis Başkatibine baş

vunnalan, şeklindeki ilan üzerine, hemen bir istida ile Ba,'?'katibe müra
caat ettim. "Yann imtihana iştirak edin" dedi. 78 talip arasında cereyan 
imtihanı kazanmak talihine mazhar oldum. Erzurum muhaciri bir mani
faturacıya hiç bir iltimas tanımadığı gibi, nice iltimaslılar da bana tercih 
edilmedi. Evrak ·kalemine katip oldum. 

- Meclis'in o günıkü imar durumu iyi değildi. Dardı, sandalyalar 
tahta idi. Umbalar gaz lambası ddi. Fakat... meşhur sözdür. Kubbesi 
küçük idi ama kerameti pek büyüktü. Üçyüze yakın mebusların ancak 
yüroe on veya onbeşi ile geeeli giindüzlü çalışan Mustafa Kemal Pa,'?a 
(bir tarafta Yunanistan'ı yurdumuza saldırtan İngiliz, Fransızlar yurdu
muzu paylaşmak kararındalar. Bir taraf.tan padişah ve sadrazam korku
larından düşmanlarımızın her arzularını yerine getiriyorlr, bir taraftan 
da Ankara Milli MecHs'indeki Mebuslann yarısından çoğu hakiki durumu 
anlamıyorlar, cahilane bir gidişle Ata'ya muhalefet ediyorlardı.) Türki
ye'nin maruz kaldığı saldın ve perişanlık ve zafiyetimiz ayrıca memleke
tin istikbalini, bu giinkü şu kıymetini bilmediğimiz günleri bize kazandır
mışlardır. Allahım bu günleri de aratmasın, gidişatı iyi görmüyorum. 

- Mebuslann ıkarakterlerini soruyorsun uz: !stanbul Mebusan Mec
lisi'nden kurtulabilen birkaç mebustan sonra Anadolu'dan bocalar, me
murlar ve halktan meydana gelen Meclis'te çok acaip karakteriere şahit 
olduk. Çok değerli mebuslar da (azınlıkta) vaııd.ı ki Atatürk'ün etrafında 
idiler. Maalesef Atatürk'e muhalif tamnan bir takım hocalar ve politika
cılar da (ekseriyette) vardı. 

- Atatürk, bunlan nasıl idare ederdi? Herbirini bir türlti yola geti
rirdi. Kimini para ile, kimini mevki vaadi ile, kimini de korku ile idare 
ediyordu. Bir misal :ı.rzedeyim size: Düşman, İnönüye gelinceye kadar, 
Türkiye'nin tertip ve tahşit ettiği ordudan habersizdi. Bir sabah balkon
lu salondaki haritanın ba,'?ında bir sürü mebus birikmiş idi. Hep muha
lifler: "Efendim bu zat ne yapıyor böyle? Bu gün İnönü, yarın Eskişehir, 
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haftaya Ankara' dadır. Bir an evvel düşmanla temas edip ne istiyorsun? 
demeli. Düveli Muazzamanın desteklediği düşmanı, derme çatma kuvvet
lerle durdurabilir miyiz? Biraz fedakarlık yapılır, düşmanı bu suretle 
durdurabiliriz. Yazık bu millete!" Bu fikir ekseriyetle beğenildL Ve bir 
mebus bu konuşma üzerine Mustafa Kemal Paşa'ya telefon edip ·konuş

maları anlatmış ye Meclis'in kuvveyi maneviyeye çok ihtiyacı olduğunu 

söylerrriş. "Meclis'i toplantıya ~ağırtıp da beş on dakika kııvvci manevi
ye aşılayın Paşam" demi§. Meclis açıldı. Paşa Meclis'e girerken; suçlu 
talebeyi süzen öğretmen gibi mebuslan iyice inceliyerek hitabet ·kürsüsü
ne çıktı. Mebuslara hitaben "Bu ne hal? Hiç birinizde kan kalmamış! Sizi 
böyle gören halkta kuvvci maneviye kalır mı? Bir m.ebus '·Paşam, düş

manİnönüne gelmiş!" dedi. Paşa "Gelsin, gelir de, döner de: Dönmez de! 
Bunlara üzülüp etrafının sarsmayın, biraz sabırlı olun, ya:kında size 
müjdeli haberlerle havadislerle geleceğim. milletin kuvvei maneviyesini 
beyhude yere bozmayın, inşallah netice bizlm:iir. Kalkın millete güven 
aşılayın!" diyerek Meclis'i tatil etti. 

Bu toplantıdan iki gün sonra Meclis toplandı. Mustafa Kemal Paşa 
geldi, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa b<!raberdi. Paşa kürsüye çıktı. 
"Size vadetmiştim. vaadimi yerine getiriyorum. Düşmanı İnönü'de mağ
lfıp ettik; münhezimen kaçıyor, ordumuz düşmanı takip etmektedir. Be
nim vaktim yok, Fevzi Paşa Hazretleri tafsilatı ile anlatacak!" dedi ve 
gitti. Fevzi Paşa kürsüye geldi ve anlattı: "Düşman İnönü'ye kadar hep 
bizim çetelerle harp ede ede gelmişti. İnönü'de muazzam bir Türk ordusu 
ile karşılacağını hiç tahmin etmiyordu. Düşman istediğimiz istikamette 
ileri çekilmiş ve ric'atı kesilmiş, mukabil taarnıza başlanılmış ve düşman 
büyük zayiatla kaçmaya başlamıştır. Ordumuz şiddetle takip etmektedir!" 
dedi. Bu hadise Mustafa Kemal Paşa'ya, pek cahilane muhalefet edenle
rin karakterlerine bir nümune olarak arzedilrrriştir. 

Size bir Mebus'u daha aniatacağım: Güneydoğu illerinden bir mebus 
gelmiş idi. Meclis'e gecelik entari üzeı·ine bir palto, eteklerinden donu
nun geniş paçaları sarkık yanında burnu her zaman ıslak altı yedi yaş
larında, çocuğu. Bu mebusu bir gün Kütahya Mebusu Cemi! Bey yanına 
çağınyor, "Yannki Meclis'te ildnci Reis seçilecek. Reyini kime verecek
sin?" Bu Mebus Bey "Yine Celaleddin Arif Bey'e" diyor. (Herkes bu 
mebusu tanırdı, böyle acaip konuştunırlardı. Cemil Bey de çok zeki bir 
zattı.) Cemi! Bey "Yanlıştır kararın. Başkasını seç" ·'Hayır ben ondan 
ba.ııkasını seçmem." "Hayır ben ondan başkasına reyimi verir miyim?" di
yor .. Sözü geçen Mebus Cemi! Bey de diyor ki "Mustafa Kemal Paııa diyor 
ki; yine eski reis seçilirse Meclis'i kapatınm." Bu Mebus Bey. bunu duyunca 
hemen reis odasına koşuyor; kapıyı hızla açıyor. ·•oıa Paşa, sen bu Mec-
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lis'i kapatacak mısın? Yapma sakın~" diyor. Paşa "Bende Meclis'i ka
patmak selahiyeti yoktur. Bu ne demek?" diyor. Bu zat "Ola P~a. Mec
lis'i kapatırsan ya biz bu maaşlan nereden alınz?" Paşa diyor ki; ''Bunu 
sana kim söyledi ise, şaka yapmış." Mebus "valla Kütahya Cemi! dedi" 
P~a tekrar diyor ki, "Şaka etmiştir." İşte bu zatta mebus idi. Fakat çok 
muhterem mebuslarımız var idi. Ne çare ki azınlıkta kalıyorlardı. 

- O Meclis'ten, bugünün gençliğine dü~en manevi miras ço'k kıy

metlidir. Vatanperverlik, vatan uğruna cansiperane çalışmak, vatan uğ
nına her türlü makam ve rütbeye, sırası gelince tekmeyi vunnak. Maddi 
ve manevi her türlü malınırniyete katlanma:k. Hasılı bu miras öyle bü
yüktür ki - itiraf edeyim - benim kudretimin çok fevkinde bir kalem 
sahibi lazım ki hakkı ile tasvir edebilsin. 

- Atatürk'le birkaç hatıramız vardır. Birini arzedeyim: Bir gün 
dairedc çalışmaktan yorulmu.'Ş idim. Biraz Meclis'e gidip dinleneyim, de
dim. O güıı:kü gündemin Çerkez Ethem meselesi olduğunu biliyordum. 
Otururnun açık olduğunu biliyordum. Gittim kapıyı açtım ki, Atatürk 
kürsüdc heyecanlı bir şey anlatıyor. Samilin sıralan bomboş. Meğer celse 

hafi olsun diye teklif edilmiş, samiin çıkarılmış. Bir ayağım salon.1a, bir 
ayağım dışarıda kaldı. Birden Atatürk bağırdı. "Tahsin gir içeri!" mrip 
samiin yerine tek baş·ma oturdum. Recep (Peker) Bey'le, Evrak Müdürü 
de beni aratıyorlar. Akşam geç vakit Meclis dağıldı. Ben de daireye gel
dim. "Seni Başkatip Recep Bey çok aradı" dediler. Koştum Recep Bey'e 
gittim. "A kardeş neredesin? İnsan bir yere gidince haber vennez mi? 

Evi arattık, mağazayı arattık; yaktun." .dedi. Ben de "Meclis'te idim" 
deyince Recep Bey gülerek "Celse Hafi idi ben bile giremiyorum" dedi. 
Vaziyeti anlattım. Hemen bana yer gösterdi. "Anlat bakalım Çerkez Et
hem meselesini" dedi. İşittiklcrimi Recep Bey'e anlattım. Bana dedi ki, 
"Müdüre söyle, evraklan imzaya Tahsin'le göndersin!" O zaman anla
dım ki benden çok memnun." 

- Hayat hikayem: Erzurumluyum. 1894 tarihinde Erzurum'da doğ
muşum. Birinci Dünya Harbinde Erzurum'un düşmesi üzerine muhacir 
olarak Ankara'ya geldiıle Erzurum'un geri alınmasından biraz sonra Er
zurum'a döndük. 1962 de Ankara Ziraat Bankası Krediler Amiri dama
dım Kemalettin Sezgin'in vefatı üzerine 1963 de tekrar Ankara'ya gelip 

yerleştik. Mesleğinı: Dedemden babama, babamdan da bana intikal eden 
manifaturacılıktır. Tahsil derecem, eski İdadi mezunuyum. O zamanki 
kanunlara göre İdruii mezunlan yüksek tahsil için 'bütün yüksek mektep
lere girebilirdi. Yani şimdiki zamanımızın liseleri idi. Çok çalıştım babamı 
razı edernedim ki, biraz daha okuyayım. Babam mutlaka mağazaya gelip 
işi onun omuzlanndan alıp çalışmaını ·istiyordu. 1910 senesinde babamın 
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bu arzusunu yerine getirdim. Yani 60 senedir çalışıyorum, manifatura
cılıkta. 

Bu çalışmamdan hasıl olan ticaretime gelince: Memleketimiz dUşman 
eline geçti; muhacir olduk; çok zor durumlarda ·kaldık. Fakat hamdolsun 
ailem efradına bir gün yoksulluk çektirmedim. Altı çocuğum ve eşimle 
bugUnlere kavuştuk. İkisi kız dördü erkek olan çocuklarımdan üç tanesi 
lise, üç tanesi yüksek okul mezunudur. Çocuklarım'ın altısı da bugün 
mülkü millete faideli vazifedeler. 35 • 50 yaşlan arasındalar. Hepsinin 
evleri ve arabalan var. Refah içindeler. Allahıma çok şükürler olsun. 
Evlat ponusıında Allah'ın bana ilisan ettiği lütuflan bütün milletimize de 
ihsan buyursun. 



H ASBJ SARG/lV 
Memur 

'I'Urkiye BilyUk Millet Meclisi - F. 10 





Tiirl<iye Büyiilt Millrt Mediııi Birinr.i Dönem. Anılan 

HASBJ SARGIN 

Meclis'e nasıl girdim? 

İsUklal Savll,\lında ordılda görevli bulunduğum ıçın, o zamanki Baş
katibimiz (Eski Başbakan Kütahya Mebusu) rahmetli Recep Peker'in 
teklifi ile ordudan ayrılarak 18 Kasım 1338 (1922) tarihinde Meclis'in 
Birinci Dönemine Zabıt (Tutanak) Katibi olarak katıldını. 

İlk Meclis'in maddi dunımıı mobilya.<>ı: 

Meclis'in o günlerdeki maddi durumunun yeterli olmadığı kanısın

dayım. Türkiye'nin bütün gelir bütçesi yaklaşık olarak 40 - 50 milyon 
arasında olduğuna göre, bundan Meclis'e ne kadar tahsisat ayrıldığını iyi 
hatırlamıyorum. Yalnız o vakit ki mebusların ellerine geçen paranın 120-
150, Başkatibimiz 120, Müdürümüz 80-90, memur ve katipierin 50-70 
(T.L.) arasında olduğunu hatırlıyorum. Sırası gelnrişken şunu da belirt
mek isterim: Mebuslann birisi tahsisatiarına 50 lira zam yapılması için 
bir tekiifte bulunmuş, bu teklif, milletin aldığımızı bile verecek durumda 
olmadığı ileri sürillerek kabul edilmemiştir. 

Mobilya ve diğer eşya bugün mii~ede görülen halde ;di. Eaşkanlık 
Divanı kürsününün önünde ve altında lutanak katipleri için ayrılmış beş 
tahta iskemle vardı. O vakit An'kara'.da elektrik tesisatı olmadığı için 
petrol ve lüks lambalanyla çalışılırdı. Bürolarda, şuradan buradan teda
rik edilmiş tahta masa ve iskemieler vardı. Bir müddet sonra Meclis bi
nasıyla bugün Sayıştay binası olan yer arasında ahşap iskelet içine tuğla 
ile örülmüş bir bina da yapılmış idi ki, burada komisyon dediğimiz En
cümenler çalışırdı. Atatürk'e İzmir'de hazırlanan suikast (komplo) ola
yında kurulan lstik13.1 Mahkemesi, İzmir'den sonra, bir müddet bu bina
:la çalıştı. 

T. B. M. M. nin ilk V•e sonratti dönemlerinrbld duygıılarımı 
şöyle özetieyebilirim 

Meclisler, her şeyden önce Misakı Milli sınırları iç iıt:le; memleketin 
•kurtarılmasını ve istiklaHni amaç edinmiş, özü sö7.ü doğru insa.nlardan 
kurulmuştu. Mebıısla.r arasında Mahmut Esat Bozkurt, Seyit , Yusuf Ke-
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mal Tengirşek , Tevfik Rüştü Aras, Şukrii Kaya, ordu mensuplarından 
Fevzi Çakmak, İsmet İnönü gibi değerler, Vasıf Çınar, Hamdullah Suphi 
Tannöver , Mustafa Necati gibi genç ve ateşli hatiplcr, bu arada şeyhler

den, Mevlevi, Bektaşi, diğer tarikat mensuplanndan, ulema dediğimiz din 
bilginlerinden, memleketin sözü geçen ileri gelenlerinden seçkin insanlar 
vardı. 

Yunan ordusunun ve Fransızlar'la İtalyanlar'ın memleketintizi yer 
yer işgali ve düşmanın Haymana ve Polatlı önlerine yaklaştığı, Hükiimet 
merkezinin Kayseri'ye na:kli bahis konusu olduğu zaman, bazı üyeler ara
sında umutsuzluk göstererek terı'kitlerde, kuşkuda bulunanlar yoktu de
nemez. 

İlk Meclis'in aydın zümresi arasında her türden çeşitli kanıya sahip, 
Padişahçı, H.ilifetçi, gelenekçi insanları Meclis ve Devlet Başkanı olarak 
idare etmenin kolay bir iş olmadığı .kanısındayım. 

Bir taraftan Kurtuluş Savaşı Başkomutanlığı görevini yapmak, di
ğer taraftan mebuslar arasında vakit vakit meydana çıkan olumsuz dü
şünceleri kanalize ederek bir amaç etrafında toplamak, rahmetli Atamız'ın 
büyük vasıfları arasındadır. 

Muhalif olarak tanıdıklanm: 

Gelenekçi ve Hilafetçi olarak tanıdığım kişiler arasında Afyon Me
busu Şükrü Hoca, Balrkesir - (Karesi) Mebusları Basri ve yanılmıyorsam 
Gafur Hocalar, muhalifler arasında da zeki ve iyi hatip olan Hüseyin 
Avni, Lazistan Mebusu Ziya Hurşit, Bitlis Mebusu Yusuf Ziya, Kocaeli 
Mebusu emekli al'bay Selahattin, Trabzon Mebusu Şü·krü Beyleri hatır
lıyorum. Bunlardan Şükrü Bey Ankara'da öldürülmüş ve ölümü Meclis'te 
büyük bir fırtınanın kopmasına sebep olarak o vakitki İcra Heyeti Baş

·kanının sıkıştırılınasına, saatlerce Meclis konuşmalanna vesile olmuştur. 
Bunlardan Ziya Hurşit'in , Yusuf Ziya'nın Atatürk'e İzmir'de hazırlanan 
smkast olayının tertipçileri arasında İstiklal Mahkemesi kararıyle asıl
drklarını hatırlıyorum . Muhalifler arasına daha birkaç kişinin eklenmesi 
de mümkündür. Olayiann tafsilatından kaçmarak tipik bir örnek olması 
için bu kadarla yetindim. 

Tutanak Katiplerinin göre,·i: 

Tutanak görevi, ·biri şef olmak üzere 6 kişilik 3 gruptan kurulmuştu. 
Bir ve beş numaralı katipler, eli çabuk ve anlayış kabiliycti daha üstlin 
olanlardan seçilir ve diğer üç kişi de 2, 3, ·1 numaralı yerde, yani i·ki başın 
ortasında çalışırlardı. Her katibin elinde 1 - 10 numara ile basılı tutanak 
müsvedde kağıtlan bulunurdu. Oturum açılıp da görüşme başladığı za-
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man şefin katipierin arkasınıı hafifçe dokunmasıyla yazıya başlanırdı. 

Beş numaralı katibe kadar tutanak yazıldıktan sonra şef tekrar bir nu
maralı katibin yaruna gidince müsvedde kağıdının ikinci satınnın yazıl
masına başlanır. Bir, birbuçuk saat kadar devam eden bu çalışmadan 
sonra gruplar değişir. Ve va:r.ifesi bitenler büroda tutanakları birleştir
dikten sonra Tutanak Mü1ürüne verirler, tekrar göreve hazırlanırlardı. 
Tutanak katipleri açık oturumlara, yeminli olarak da gizli oturumlarda, 
çok vakit gece yanlarına •kadar, devamlı çalışırlar, bazı günlerde 3 - 5 
defa görevleri tekrarlanırdı. 

Memleketin dört bucağından gelen, muhalif seviyede, muhtelif şive 
ile konuşanların konuşmalarını yazmak, pek de kolay olmuyordu. Bir 
taraftan söz sahiplerinin adını ve hangi ilin mensubu olduğunu bilmek 
diğer taraftan ifade ve şive taı·zlarını tutanak halinde okunabilecek hale 
sokmak gerekiyordu. Tipik birkaç örnek vermek isterim. Dersim Mebusu 
Diyab Ağa uzun sakallı, parlak gözlü yaşlıca bir zat. Bir gün Meclis'te 
bir konuşma sırasında, ihtimal kürtlük ıııl$elesi olacak, şöyle söylemişti. 
"Hepimiz Türkük, ayrunız gayrımız yoktur. Hakipaye yüz sürek." Hepi
miz Türküz, ayrımız yoktur, ayak toprağına yani bastığınız toprağa yiiz 
süreriz, anlarnındadır. 

Yozgat (Bozok) Mcbusu Harndi Bey : Bu zat ta bir türlü jandarma 
diyemez "Cendenna" der. Numaralı diyemez "Nümereli" diye konuşurdu. 
Malatya Mebusu Reşit Ağa, oldukça tahsilli, kanuni işlere aklı eren bir 
zattı. Bu da bir türlü "öyledir böyledir" diyemez" öyle dürdür; böyle 
dürdür" diye •konuşurdu. 

Ankara Mebuslanndan Beynanılı Hoca Mustafa Efendi de: ağzını şa
pırdatarak konuşurdu. Ankara'nın Hükümet Merkezi olmasına ait mil
zakerede şöyle konuşmuştu. "İyi emme Ankara Asker neyle kalabalıkla
şacak? Bağa bahçeye zarar verirler mi ki?" deyince bir gülüşme oldu. 
Kayseri Mebusları: "Öyleyse Hocam, merkezi Kayseri yapalım" dediler. 

Meclis'in tipik şahsiyetleri arasında herkesi dörde kadar evlenmeyi 
zorlayıcı bir kanun teklifinde bulunan Er:r.urıım Mebusu abani sanklı 
Salih Hoca adında bir zat vardı ki kilrsüyen çıktığı zaman teklifinin ge
rekçesine gülümsemekle muka:bele edilirdi. 

Padişahlık ve Hil3.fet meselesi: 

23 Nisan 1920 de "Hakimiyet Milletindir'' prensibini kabul eden Mec
lis, Padişahlık müesl"escsini hakiki anlamda o vakit ·kaldırm:}, Kurtuluş 

Savaşı tam bir zaferle sonuçlan.dıktan sonra o vakitki padişahın Ingiliz 
himayesine sığınarak kaçışı, Osmanlı Hanedanının memleketten sürülme
sin.i kolaylaştınnış ve hic_: bir fonksiyonu kalmayan bu müessese de böylece 
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ortadan kalkmıştı. 

Hi!B.fet meselesinin çözümlenmesi daha sonraya bırakılmış ve Şeh
zade Mecit Efendi halifelik işinin temsilciliğine memur edilmişti. Her
·ke3çe bilinen bu tarihsel olayı şimdi söz konusu edeceğim. Bir Meclis ko
nuşmasının pasajı olarak kaydetmiş bulunuyorum. 

Halifeliğe tayini münasebetiyle Mccit Efendi'den bir teşekkür telgrafı 
gelmişti. Halifelik makamından gelen bu teş~kkür telgrafını, mebuslar
dan birkaç kişi kaimen (ayakta ) birlraçı da kaidP.n (oturarak) dinlenmesi 
için söz açtı. Kaimen mi, kaiden mi konusunda bir saate yakın kalem oy
r.attık. Nihayet hatınında yanlış kalmadı ise V5.sıf Çınar'ın ateşli bir 
konu'jlmas:ndan sonra telgrafın oturulduğu yerden dinlenmesine karar 
verildi. İstanbul'da bazı kompilikasyonlara sebep olan halifelik işi de 
İs!am ve Avrupa bırkırkiarına vakıf bir vakitler Adliye Vekilliğini de yap
mış olan Seyit Bey, hilafet ve mahiyeti şeriyesi hakkında uzun bir ko
nuşma ile ortamı hazırladıktan sonra halifelik de ortadan kaldınldı. Ve 
Mecit Efendi de memleketten çıkarıldı. 

En büyük sevincimiz onur duyduj~umuz olaylar: 

En çok sevindiğimiz ve anıtanınıza onur katan olaylar arasında 
Büyük Zaferle, memleketin düşmand1ın temizlenmesi ve Cumhuriyet'in 
kabul ve ilanı.d:r. Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten Cumhuriyet niteli
ğinde idi. Şekli , mahiyeti itibariyle icrai ve teşri! kuruluşlara yer verilerek 
29 Ekim 1923 de Cumhuriyet ilfın edilmiş, kanunun kabulünden sonra 
tarihçi Abdürrahman Şeref Bey tarafından tarihsel bir konuşma yapıl

mış ve bundan sonra Şeriye Vekili olan zat tarafından da bir dua yapı
larak Cumhurbaşkanlığına rahmetli Atatürk seçilerek 101 pare top atı

larak her tarafa duyurulmuştur. 

Güzel bir tesadüf olarak 'bu kanunun müzakeresi sırasında tutanak 
görevi bizim gruba rastlamış ve tutanaklann altına imza koyma ııerefi 

bizim için çok değerli bir anı olmuştur. 

Cumhuriyet'in ilanı sırasında hatınında kaldığına göre Rauf Orbay 
İstanbul'da bulunuyordu. Bunda acele edildiğine dair bir düşüncesini ileri 
sürmüştü. Bu konu üzerinde gizli oturumlarda çok sert konuşmalar oldu. 
Rauf Orbay'ı çok sı,kıştırdılar. Nihayet "Cumhuriyetçiyim !" .diye tekrar 
tekrar bağırdı. Bu bağınş hala kulağımdadır. 

50 nci yıldönümünd('ki duygutarım: 

50 nci yıl dönümiinde eski bir emektar olarak Meclis'e çağmldığımız 
~an bu kagir'bilirlikten çok duy~andıÇUnı l:)elirt~ek lı!teri.Jrı. liem 
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eski bir anıyı tekrar tazelemek, hem de unutulmamış olmak bahtiyarlı
ğına erişti'k. Atanuzı, Başkanlık Kürsüsiinde yerini almış gibi gördük. 
Ve onu minnet ve rahmetle bir kez daha andık. Rahmetli Atamız, her 
vakit bizi kendilerine yakın bulur, gezilerine görevli olarak katar, tören
lerde önem vererek protokolde yer vermek lıltfunu esirgemezli. Meclis 
ve Senato Baş1kanlanmız da aynı iltifatı gösterdikleri için çok müteşek
kirim. 

Osmanlı Meclis'i ile Türkiye Büyük Millet Meclis'l arasındaki fark 
çok büyüktür. Biri Meşrutl bir idare, T. B. M. M. ise Ulus egemenliğine 
dayanan bir idare. Osmanlı Meclisleri türiii amaçlar güden çeşitli unsur
lardan kurulmtış bir Parlamento i.di. T. R. M. M. ise gerek amaç ve ge
rekse karakter bakımından onunla kıyaslanamayacak kadar ilerici, dev
rimci bir rejimin ta kendisidir. 

İlk Meclis'in ve müteakip Meclis'lerin başardığı devrimierin sosyal, 
siyasal, kültürel yll§antımızdaki etkisi çok büyüktür. 

Yeni yetişen kuşaklar: 

Memleketimizin geliıımesini ve görev başında olan yeni ktışakların 
her yönden bilgili kadro ile memleket iş lerini yürütmek kabiliyetini gös
termeleri he~ ilk Meclis 'lerin attıkları tohumlann yeııermiıı ağaçlan ve 
m eyveleri .diye düşünürüm . Genç neslin m emleket i§lerine daha çok içten 
eğilmeleri ve çdk ağır şartlar içinde memleketi kurtarmak için İlk Meclis
lerden ders alınmasını dilerneğe değer buldum. 

Biyografi: 

1891 de İstanbul'da doğdum. Babam Plevne Savaşında Tuna Ordusu 
Müftüsü Mehmet Nahif Efendi. Annem Akile H . 2 çocuğum vardır. Kı
zım öğretmen, oğlum Prof. Dr. Generaldir. Orta tahsilden sonra Askeri 
Mesiek Okulunda, Maliye Yüksek Okulunun hazine ııubesinde tahsil ede
rek Harbiye Nazırlığırun (Milli Savunma Bakanlığının) muhtelif daire
lerinde çalıştım. Balkan Savaşına, Başkomutanlık karargahıyle Birinci 
Dünya Savaşına, Sakarya Savaşından itibaren sonuna kadar İstikl§.l 
Savaşına katıldım. Balkan'dan iftihar, Birinci Dünya Harbinden 5 inci 
Mecidi, İstiklal Savaşından İstiklal Madalyası aldım. Meclis'ten ayrıl
dıktan sonra Hakimiyeti Milliye Gazetesinde yazı işlerinde çalıştım. Ve 
gazetenin idare müdürlüğünü yaptım. Bundan sonra Türk Hava Kurumu 
Yazı İşleri Şefliğine, Denetciliğine, Muamelat Müdürlüğüne, daha sonra 
da Milli Savunma bakanlığı Seferberlik Şubesi, Özel Kalem'e, Levazım 
Okulu Evrak ve Kütüphane Müdürlüğüne, Genel Kurmay Birinci Ulaş
tırma Böl~e Komutanlık Levazım Şubesine atanarak emekli oldurq. 
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Onursal görevlcrim: Ankara Belediye Üyeliği, Başkanlık Divanı 
Katipliği, Memurlar Kooperatifi İdare Üyeliği, Cebeci Spor Kulübü 
Genel Se·kreterliği , Kızılay, Çocuk Es~rgeme Kurumları İdare Üyeliği, 
E ski Muharipler ve Beyoğlu İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. An
kara, İstanbul ve Taşra gazetelerinde ve mecmualarında 200 kadar her 
konuda yazım vardır. Fırsat düştükçe ·hala yazarım. 
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Birlnci Büyiilı Millet Meclisi'nin Ellinci Yıl Dönümii 
Münasebeti ile 

CEVAT DURU 

"Birinci Biiyük Millet Meclisi" adı altında hazıl'lanacak kitap için 
o zamanki hatıralar:mı yazmadan evvel şu ciheti arzedeyim ki yazıları 

ha7..ırlama·k için elde bana yardım edecek, ışık tutacak o zamana ait ne 
zabıt eeridesi ne de bir vesika me\'cuttur. Yarım asırlık bir zamana ait 
olan hatıraları sırf hafıza kuvvetine güvenerek yazınağa çalışacağım. 
Bu yaz!mda yapacağım hataları bağışlamanız için peşinen ricada bulu
nacağım. 

1 - 1919 - 1920 der.s yıllarında Ankara Öğretmen Okulu Resim-El
işi, Beden Terbiyesi ve Müzik Öğretmeni idirn. Mustafa Kemal Paşa Er
zurum -Sivas Kongresinden sonra maiyeti ile birlikte Ankara'ya geldi
ler. Çankaya Kızılyokuşta halk ye seymenler tarafından coşkunlukla 

karşılanô.ılıır. Bir defa Öğretmen Okulunda bir defa da o zaman Ziraat 
Okulu olan binada memleketin vaziyeti hakkında iki konferans verdiler. 
İttihat ve Terakki Kulübü olarak va;ktiyle inşa edilmiş ve natamam 
olan, .sonra da Büyük Millet Meclisi'nin toplanacağı o küçük binada iki 
Fransız zabiti oturuyordu. Onların sonradan kaçmış olduklarını öğren

c'lik. Hemen ne kadar usta var ise topladılar. Onbeş gün içerisinde bu
rayı tamamladılar. Bir yandan Anadolu'nun her tarafında.n seçilen 
Meclis Azaları ile İstanbul'dan kaçan mebuslar Ankara'ya geliyorlardı. 
Meclis açılacak ve millt>tin mukadderatını eline alacaktı. Meclis'in zabıt 
işleri hakkında kimsede bi·lgi yoktu. Zabıt işlerinin o zaman Ankara'da 
bulunan öğretmenlere gördüıiilmesi, zannederirn Paşa Hazretleri tara
fından emredilmiş. Kastamonu Milletvekili olan Abdülkadir Kemali Bey 
öğretmenleri topladı. Birçok tecrübeler yapıldı. Fakat iyi bir sonuç ver
meii. Nihayet İstanbul Mebusan Meclisi'nden bir zatın delaletiyle zabıt 
usulü hakkında malfımat alındı. Ve o yolda hareket edilerek bir hafta 
denemeelen sonra muvaffak olundu. 23 Nisan 1920 Cuma günü Meclis 
açıldı ve o mukaddes günden itibaren göreve başlam·ş olduk. 

2 - 23 Nisan 1920 Cuma günkü açılışı müteakip başlayan vazife
roizde en yaşlı üye olan Sinop Mebusu Şerif Bey B;uıkanlığa ı;:eçildi. Ve 
bilfiil çalışmalara başlandı. O gün bende bilsıl olan intiba, Anadolu'mu
~un h~r tarafından se~ilerek ve her tiirlü tehlikeyi göze alarak kell~ 
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koltukta mukaddes vazifeye koşup gelen Türk Milletinin vekilleri, başta 
Mustafa Kemal gibi büyük bir liderin etrafında toplanmıştı. Memleke
tin düşmanlardan kurtulacağı ümidini bana vermiş oldu. Ve Meclis'in 
o günkü manzarası beni son dere<'~ mütehassis etmLsti. O gün B. M. M. 
Başkanlığına oybirliği ile Mustafa Kemal Paşa seçilmiş, meclis geç va
kitlere kadar devam etmişti. Y onılmuştuk. O zaman defterdar ve vali 
vekili olan ve sonradan Kırşehir Mebusu seçilen ve Meclis arkadaşları 
arasında Hakan diye hitap edilen Yahya Galip Bey bizlere tahin helvası 
ve ekmek getirmişti. Biz de onları iştah ile yemişt1k. Bunu unutulmaz 
bir hatıra olarak yazıyorum. 

3 - Büyük Millet Meclisi'nin o günkü maddi durumu şöyle idi. 
Bina küçük, mobilya cihetinden fakir idi. Bir asma petrol l8:ın

bası ve başkanın lkürsüsür11e duran iki tane de ayaklı petrol l8:ın

bası, ba.skanın oturduğu koltuk, divan katiplerinin oturmalarına mah
sus birkas iskemle ve birkaç sobadan ibaretti. Mebusların oturmalan 
iqin okullardan sıralar getirtilmişti. Bu sıralardan iki tanesini de 
öğretmen okulunda öğretmen iken elişleri dersi olaraık o"kulun maron
gozhanesiıı.1e çocuklara yaptırmı~ idim. Ve boyaları bile yoktu. 

4 - Büyük Millet Meclisini teşkil eden aziUar şu zevattan mürek
kepti: Asker ve sivil münevverler, bocalar, dedegan ve ağalar. Bu top
luluk içerisinde çok ileri görüşiii münevver lkimseler olduğu gibi taassuba 
yer verenler de var idi. Mesela evlenecek kızların muayenesi meselesinde 
Meclis'te kavga çıkmış ve Bursa Mebusu Operatör Emin Bey'i bir hayli 
hırpalamışlardı. O kavgada biz zabıt heyeti salonu bırakıp kaçmışızdır. 
Bir de ziraata zarar veren kargaların itHi.fı hakkındaki müzaıkere sıra

sında buna muhalif bulunan Yozgat Mebusu Hoca Hulfısi Efendi de 
hayli tartaklanmıştı. Eski fikir ve itiyatlar dolayısiyle ·bazı aynlıklar 

olmasına rağmen memleketin mi.idafaasına taallfık eden hususlarda 
hepsi birleşilk idiler. Gerek asker, gerek sivil ve gerekse hocalardan, çok 
natJ"kalı ve ateşli kimseler vardı . Fakat ağalardan yalnız Reşit Ağa "Ba
fendiler, bafendller böyle bir •kanun yok dürdür." diyerek kendi lehçesiyle 
konuşurdu. İşiere de epey aklı ererdi. Bir defa da, sakalı göbeğine kadar 
uzamış ve iri şahin gözlü, çok heybetli Dersim Mebusu Diyab Ağa'ya 
"Sen de kürsüye çık, birkaç söz söyle! " dediler. Çıktı ve "Bafen.diler ay
nmız gaynm z yoktur, Hepimiz biri.ik. Hakipaye yüz sürek." cümlelerini 
birkaç defa tekrarladı. Sonra "kafi, kafi!'' dediler. Ve kürsüden indi. 

Bir de Meclis'in meşhur Salih Hocası vardı. (Erzurum Mebusu) O 
teaddüdü zevcat taraftan idi. tıride bir bu tezi ortaya atar ve Meclis'te 
gürültü çıkarır ve Meclis'in aldığı kararla tardı muvakkat cezasına ça.rp
tınlır ve idare memurlan tarafından bağıra bağıra Meclis'ten dışarıya 

çııkanlırdı . Bir de Meclis'in çok gür olan sesiyle §enlendiren aşın milliyet
çi Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Bey vardı. 



ı 57 

5 - Memleketimize insafsızca saldıran zalim düşmanlarımızın, Bi
rinci ve ikinci İnönii, Sakarya ve Büyük Taarruzda makhur ve münhezim 
ve perişan olarak denize dökülmeleri ve sevgili vatan kurtulup memleket 
hali tabiiye girdikten sonra aziz Cumhuriyetin ilanı bizi sevindiren önemli 
olaylardandır. 

Bir de beni en ço'k ı:;evindiren ve hatınında daima mahfuz kalacak 
olan bir olay da : Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Pa..']a, Başkuman
danlık Meydan Muharebesini kazanıp Ankara'ya av.detlerinde, İstasyon'
dan küçük Meclis binasına kadar döşenen balıların üzerinde yürüyerek 
ve takı zaferierin altından geçerek yaya olarak Meclis'e gelmesi ve Mec
lis'in bahçe kapısında 20 kişi kadar Ermeni musikişinasının güfte ve bes
tesi kendilerinin olan bir marşı çok büyük bir heyecan ve şevk ile çalma
ları unutulmaz bir hatıradır. O marş şöyledir. 

Siyablara 'bürünen yurdumuzun 
Üstünde doğan nur halesin sen 
Zulme karşı giden ordularımızın 
Çe!ik saflarından bir tanesin sen 
Tanrı yardırnem olsun, yii;ı:binler yaşa 

Canımızsın Mustafa Kemal Paşa. 

Gazi Paşa Hazretleri Meclis'e gelip de kazanılan Meydan Muharebe
sinin o hazin ve feci safhalarını tasvir ederlerken "Zulmeti-leyl o feci man
zarayı enzarı cihanda saklamak için şitap ediyordu." şeklinde ikullandık
ları cümle çok hoşuma gittiği için onu unutulmaz bir hatıra olarak bu
raya kaydediyorıım. 

Bir de büyük mücadele sonunda. düşmanın yenilgiye uğratılacağını 
sembolize eden 35 - 40 santim boyunda destici çamunmdan imaJ ettiğim 
küçücük bir heykeli Gazi Paşa Hazretlerine takdim etmiştim. Ve kendi
leri de çok takdir etmişlerdi. O heykclcik Birinci Büyük :Millet Meclisi'nin 
Başkanlık odasının mas·asının üzerinde aylarca durmuştu . Heykel kabart
ma Anadolu Haritasının üzerinde sırt üstü diişmüş bir Yunan neferi ve 
göğsüne basarak onu süngüleyen Mehmetçik'i gösteriyordu. Küçük 
Meclis binasından büyük binaya taşınırken onun bazı kısımlarının kırıl

mış olduğunu ve ikinci Meclis binasının bodrumun:ı. atıldığını işitmiştim . 

Ve belki de hali oradadır. · 

6 - Bu süre içerisinde üzüntü duyduğumuz olaylar da zalim düş
manlarımızın güzel İzmir'imizden itibaren anavatan içerisine yayılma- · 
ları ve birçok şehir, kasaba ve köyleri yakarak, harabeye çevirerek, Po
latlı yakınlarına kadar sokulmaları bir kısım Meclis arkadaşları ile biz
leri Eskişehir Mebusu Hacı Bekir Efendi refakatında kağnı arabaları 
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ile maaile Kayseri'ye vazife ile gönderilmemiz ve Ankara halkının bir 
kısmının Kırşehir-Kayseri istikametinde muhacereti ve memleket yer 
yer vuıkubulan Beypazan, Yozgat ve Konya isyanları gibi çok üzücü 
olaylar hatıralardan hiç 'bir vakit silinmeyecek şeylerdir. 

Ekseriya yaya ve sonradan kağnı arabalan ile geçtiğimiz o yolları 
sonradan Kayseri ve Sivas demiryolları açılışına davet olunarak Türk 
bilgisi ve Türk emeği ile meydana getirilen bu yollar üzerindeki süslü 
vagonlann içerisinde o felaketli günleri hatırıayarak geçmişizdir. 

7 - Maalesef müptela olduğum müzınin romatizma ve siyati:k yü
zündı>..n 50 yıl sonra o kutsal çatı altında türlü heyecanlada çalıştığım 
mukaddes binayı ziyaret mümkün olmadığ1 için çok üzgünüm. 

8 - Halifeliık ve Padişahlık zamanındaki Osmanlı Mebusan Meclisi 
bizim gençJ.jJ{ zamanımıza tesadüf ettiği için o devre ait malfımatımız 
ancak kitaplardan okuduğumuz kadardır. O malfımatırruza göre İki Mec
lis'i mukayese edersek arada çok büyük fark görülür. Birinci Büyük Mil
let Meclis'i Anadolu'nun tam göbeğiıı.den fı~kırmış Milli Mücadele hisleri 
ile meşbu ateşli ve cesur, iradesine hürriyetine tamamiyle sahip Türk 
Milletinin ta kendisi idi. Bidayeten teşrii ve icrai kuvvetleri nefsinde cem 
etmiş olarak işe başlll!dı. Başta büyük insan Mustafa Kemal olmak üzere 
Meclis'i teşkil eden azalann hepsinde vatan a.5kı ve kurtuluş aşkı yımı
yordu. Düşman bu azalardan birçoklannın banumanını söndünnüştü. 

Düşmandan maddi çok zarar gördüklerinden, ic;lerinde intikam hissi ya
nıyordu. Hulasa ahval ve şerait onlarda milli mücadele ruhunu ateşle

mişti. Vatanın kurtulmasından başka hiç bir gayeleri yoktu. Anadolu 
halkı olsun, onun vekilieri olsun canlarını dişlerinin arasına almış ve öyle 
mücadeleye atılınışlardı. Gözleri kararmış hiç bir şeyi görmüyorlardı. 

Çüııkü telilike yurdun içine kadar yayılmıştı. Birinci Büyük Millet Mec
lisini Osmanlı Mebusan Meclisi ile mukayese etmek bile mümkün değil
dir. Ve böyle inkilapçı, yapıcı, yaratıcı, cesur ve omuzlarında filintalan 
ile mücehhez azalardan mürekkep bir meclis bir daha dünyaya geleme
yecektir. 

9 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nin yetişmekte olan Türk Gençli
ğine örnek olan yönleri 'hakkında düşüncem, milletler eğer azınederlerse 
en namüsait şartlar içerisinde dahi olsa iradelerini kullanarak ve her türlü 
mahrunıiyet içerisinde neler meydana getirebileceklerini göstermiş olması 
bakımından ÇO'k önemlidir. Yalnız elverir ki geçmişteki bu azim ve irade
leri ile büyük işlerin nasıl ve ne gayretlerle başarıldığını yeni nesile gös
termiş olalım. Yalnız kuru H\f ile değil hatta o zamana ait filimler tertip 
ederek çocukların gözleri önüne koymak lazımdır. 
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10 - 'l'ürki~·e Biiyük Millet Meclisi memleketi kurtarıp isti'klaline 
kavuşturduktan sonra yepyeni ve kuvvetli bir devlet olarak tarihte ye
rini almıştır. Memleket sulh ve sükfına kavuştuktan sonra Büyük Ata'
nın işaret buyurduğu veçhile Türk Milletini "Muasır medeniyet seviyesi
ne çıkarmayı" diistur ittihaz etmiş ilim ve irfanda, askerlikte, sanayide, 
ticarette büyük hamleler atılarak her hususta memleketin inkişafını te
min etmiştir. 

ll - Büyük Atatürk ile temasım şöyle olmuştur. Zaferi müteakip 
Atatürk'ün memleket dahilinde yapacağı geziye katılmak üzere Meclis 
memurlarından dört arkadaş ayrı!mı.ştık. 9 Ocak ı923 de İhsan, Necati, 
Ramiz ve ben hususi trene yerleşlik Bando muzika (Dalkılıç) marşını 

çalarak Ankara'dan hareket ettik Halk ile ilk temaslarını Eskişehir'de 
yaptılar. Ve bu iki saat kadar sürdü. Bundan sonra treDirniz !zmit isti
kametinde hareket etti. Dört arkadaş parça parça zaptettiğimiz nutku 
birleştirmek için gece sabaha kadar temize çektik. Ve ertesi sabah er
kenden Ata'nın nutku görmek istediklerini şifre zabiti Memduh Bey va
sıtasiyle bize bildirmişlerdi. Kömür olmadığı için odun ile işleyen treni
miz İzmit'e doğru yol alırken gece vagon,da çalışıyorduk. Trende ışık 
olmadığı için birer deste mum verilmişti. Soğuk çok şiddetli idi. Ve buz 
tutan camlardan dışansını görmek kabil değildi. Öyleki soğuktan elleri 
miz kalem tutmuyordu. Sabaha kadar nutku birleştirerek ve temizce çe
kerek Memduh Bey'e verdik Yarım saat kadar sonra Paşa Hazretlerinin 
teşekkürlerini bize bildirdi. Ne büyük insandı ... 

Ertesi sabah !zmit'e vardık Halk büyük tezahüratla karşıladı. Sultan 
Aziz kasnnda (Kasr- Azi:r.i) !stanbul gazeteciler! ile mülakat yapılıyor
muş. Gece yansı bizi çağırdılar. Ve kasra ,gittik. Sabaha yakın vakte 
kadar oradaki müzakereterin zaptım tuttuk. Ertesi gün sinemada 7,5 saat 
süren bir nutuk irat buyıırdular. Gençler duvarlara (Yaşasın Meşruti

yet!) diye levhalar asmışlardı. Paşa Hazretlerini dinledikten sonra genç
ler o levhalann hepsini kınp yerlere attılar, Atatürk'ün kalbinde yaşat
tığı şeyin Cumhuriyet olduğunu, gençler de anlamışlardı. Nitekim muaz
zez Cumhuriyet'de sırası gelince ilan edildL İzmit'ten sonra treni mahsus 
Biledk'e geldi. ~ki püskü otomobiller trenden indirilerek kar fırtınaları 
içerisinde Bursa'ya vanldı. Bursa'ya gelineeye kadar geçtiğimiz köylerde 
düşmanlar canlı olarak hiç bir şey bırakmamışlar.dı. Bursa'da da büyük 
karşılama yapıldı. Türk milleti tarafından Çekirge yolunda kendilerine 
balışedilen beyaz boyalı ahşap köşke yerleştiler. Bursa'da sekiz saat sü
ren nutuklarını irad buyurduktan sonra tekrar Bilecik'e gelinerek 1z
mir'e doğru yol almağa başladık. Özel trenin geçtiği büyük küçük istas
yonlarda çoluk çocuk, genç, ihtiyar ellerinde fenerlerle gecenin hangi 
saatinde olursa olsun "Paşam çok yaşa" diye bir ağızdan bağırarak teza-
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hürat yapıyorlardı. Uşak'a geldik. Buradaki unutulmaz hatıraını yazma
dan geçemiyeceğim. Halk istasyon parmaklrklannın dışında yığılm•ştı. 

Tren durdu ve Paşa Hazretleri ve maiyeti yere indiler. Halk coşmuştu. 
"Namusumuzu düşmandan kurtardın, Paşa ço'k yaşa" diye bağırıyorlaıidı. 
Hatta heyecandan kadınlardan bayılanlar bile olmuştu . Bir ara parmak
lıklar dayanarnadı ve yerle bir oldu. Halk sel gibi a:karak Paşa Hazretle
rinin etrafını sardılar. Ak sakallı ve sevimli bir iıhtiyar Paşa'nın boynuna 
sarıldı. Göz yaşları o bembeyaz sakalının üzerinden inci taneleri gibi sü
zillüyordu. Paşa da gayet sa'kin ve hareketsiz durdu. Mümkün olmalı idi 
de bu manzara filme alınıp gelecek nesillere gösterilebilseydi. Aradan elli 
sene geçmesjne rağmen bu tabioyu unutamamışımdır. 

Karşıyaka'ya geldik. Paşa Hazretleri muhterem valideleri Zübeyde 
Hanımın kabrini ziyaret buyurdular. Oradan İzmir'e geldik. Tren!m'z 
İzmir'in Basmahane İstasyonu'na vardığı va:kit halkın gösterdiği tezahü
rat kalem ile tarif edilemez. Bu kış mevsimi·nde Basmahane İstasyonu'na 
gök yüzünden sanki çiçek ve çelenk yağdı. Ayak basacak yer kalmamıştı. 
Orada bizlere tahsis edilen paytonlarla hükümet konağına, oradan da 
Latife Hanımın Göztepe'deki ·köşküne yakın ve bizim' ilkametimizcl tahsis 
edilmiş olan binalara yerleştik. Biraz ı:onra Utife Hanımın köşküne git
ttk. Ve bir ikindi kahvaltısı verdiler. Arkadaşlar hep masalara oturmuş
lardı. Ben de yalnız olarak ayrı bir masada idim, birden herkes ayağa 
kalktı, Paşa Hazretleri odaya g:iıdiler ve benim masamda boş olan hasır 
koltuğa oturdular ve benimle hasbihal ettiler, nereli olduğumu sordular, 
Tuna boyıından olduğıımu ve oradan Ankara'ya muhaceret ettiğimizi 
söyleclim. Mukabeleten "Oraların halkını çok severim!" diyerek iltifatta 
bulundular. Kahvaltıdan sonra ikametgahlarımıza döndük. Gece olmuştu. 
"Çocııklar nerede? Onları çağırın!" diye emir vermişler. KöŞke gjttik, 
salona girmemizi emretmeleri üzerine salona girdik. Bizlerden başka ga
zetecilerden Naşit Hakkı ve Mecdi Beyler. refakat za:biti binbaşı Mah
mut Bey ve yaver Muzaffer Bey ile şifre zabiti Memduh Bey masanın 
etrafında oturduk. Gece yansına kadar Paşa Hazretlerinin iltifatlarına 
mazhar olarak çok iyi vakit geçi:rdik. Gece yarısı Latife Han·m gelerek 
Paşa Hazretlerini aldı ve beraberce köşkün üst katında'ki harem dairesine 
çekildiler. Bizler de bir müddet sonra yerierimize çekildik Köşke girip 
çıkmamız ve yiyip içmemiz için emir 'buyurıılduğundan, biz de serbestçe 
köşke girebiliyorduk. Gazi Paşa İzmir'de sekiz saat süren nutuklarını da 
verdikten sonra Balıkesir ·istıltametindeki yolculuğıımuz başladı. !zmir 
ile Balıkesir arasındaki Yahudi Çiftliği mevkiinde bir tümen süvari askeri 
ile Mızraklı Alayını teftiş ettikten ve orada yaptııkiarı muharebe göı:teri
lerini seyrettikten sonra Balıkesir'e gidildi. Orada muazzam tezahürat 
ile karşılandılar. Balıkesir'in Büyük Camiinde 7 saat süren nutuklarıru 
söylediler. Ve Balya'ya a:zimet ile !zmir'e avdet edildi İzmir'de Uşakiza-
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delerden Muammer Bey'in ·hanında tertiplenen ve binden fazla delegesi 
olan İ'ktisat Kongresinde çalışmak üzere bizi orada bıraktılar. Kazım Ka
rabekir Paşa'nın riyasetindeki ve çok ateşli gençlerden terekküp eden 
kongrede 19 gün süren çok yorucu bir mesaiden sonra dört arkadaş An
kara'ya avdet ettik. Bu i:ki ay 'kadar süren seyahatimiz esnasında düş
manın yakıp yı-ktığı 'köyleri ve tahrip ettiği tren köprülerini ve ateşleyerek 
uçuruma salıverdiği lokomotif ve vagonlan içimiz sıziayarak seyretmiş 
ve büyii'k iizüntü duymuşuzdur. 

Biyoğrafi: 

12 - 1309 senesinde Tuna Boyunda Ziştov kasabasında doğmuşum. 
Türk Rüştiye Okulundan diploma alarak 1905 yılında Ankara'ya hicreti
mizde 7 senelik Ankara idadi okulunun üçüncü sınıfına imtihanla girdim. 
Okulun altıncı sınıfından ayrıl&.rak İstanbul öğretmen Okuluna imtihanla 
girdim, 1331 yılında mezun olarak yeni açılan Kayseri Öğretmen Oku
luna Resim-Elişi , Miizik ve Beden Eğitimi Öğretmenliğine tayin olundum. 
İki sene sonra okulun lağvedilmesi üzerine Niğde Öğretmen Okuluna aynı 
derslerle girdim. Bir sene de orada çalıştıktan sonra Ankara Öğretmen 
Okuluna naıkledildim . Orada çalıştığım sırada Büyük Millet Meclisi açıldı. 
Ve 23 Nisan 1920 Cuma gününden itibaren zabıt işlerinde çalışma·k üzere
orada kaldım ve Meclis'ten emekliye ayrıldım. 

Türkiye Büyü!k MiHet Meclisi - F. 11 





MEHMET HOSNO ONSA.ı 
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MEHMET HOSNV VNSAL 

1 - Memleketim olan Bilecik'in Yunanlılar tarafından işgali üzerine 
23 Temmuz 1337 de (1921) tarihinde memaliki meşgule (memuriyet yer
leri düşman tarafından işgal edilen) memuru olarak Ankara'ya geLilim. 
Ve açılan müsabaka imtihanını kazanınam üzerine de Büyük Millet Mec
lisi'ne Muhakemat Encüıneni ikinci katibi olarak girdim. 

2 - 28 Mart 1338 (1922) tarihinde Meclis'e girdim. Ve Meclis'in ilk 
toplantısına 'katılmadım. 

3 - Birinci Büyü•k Millet Meclisi'nin maddi durumu, her bakımdan 
zayıftı. Hatta Meclis binası ve odal·an kafi gelmediği için 'bizim encümen 
Hacı Bayram Caddesinde kira ile tutulmuş bir binada toplanırdı. Mobil
yamız ise, tahta masa ve tahta sandalyelerden ibaretti. 

4 - Birinci Büyük Millet Meclisi Mebuslannın duygu, düşünce ve 
ideallerinin, düşmanı memleketten kovup huzur ve sükunu iade etmekten 
ibaret olduğunu zannediyorum. 

5 - Birinci Büyük Millet Meclisi'inde bulunduğum süre içinde beni 
en çok sevindiren olay, düşmanın mağliıp edilerek memleketin kurtarıl
ması olmuştur. 

6 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nde bulunduğum süre içinde beni 
ür.en bir olay olmamıştır. 

7 - 50 yıl sonra Meclis'e tekrar geldiğimde ilk batıralarım caıılan
mış ve bilhassa aynı salonun aynı mobilyalarını ve o zamanki mebusların 
aynı kıyafetle resimlerini görmek bana. o günleri yaşatmıştır. 

8 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nin Osmanlı Mebusan Meclisi'nden 
farkı , Hakimiyeti Milliyenin biHl.kaydu şart millette oluşudur. 

9 - Şimdiki gen!:likte, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 
alınmış örnek ve özellik göremiyorum. 

10 - Türk Milletinin tarihi gelişmesinde Birinci Büyük Millet Meclisi, 
birinci derece1e amil olmuştur. 

ll - Birinci Büyük Millet Meclisi Mebuslarının çoğun luğuna yakın 

kısmı ile, samimi ve saygı lı hayatımız vardı. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı olan Atatürk'ün aynı zamanda Hükümet B~kanı olması 
hasebiyle bu devrede milli ve dini bayram tebrikleri, binanın merdiven
lerinden çı:kar çıkmaz solundaki riyaset odasında icra edilir ve evvela 
mebuslar, sonra da biz memur lar, başta Atatürk olmak üzere o zaman 
heyeti vekilc dediğimiz bakanları ve l<Omutaııları tcbrik edcrdik. Bu cüm-
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!eden olarak Atatürk'ün birkaç defa elini öpmek nasip olmuş ve başkaca 
bir halıram mevcut bulunmamıştır. 

12- Biyoğrafi: 

Beş lira asli maaş ve onsekiz lira zamlı miiddeiumumi (savcılık) ·ka
tibi iken, Yunanlılann Bursa cephesinden üçüncü saidınşlan üzerine bazı 
memurlarla evvela Eskişehir'e ve ordunun çekilmesi üzerine de ailem ef
radı ile birli'kte (23 Temmuz 1337) (1921) tarihinde Ankara'ya geldim. 
Malfıl babam, ihtiyar annem, daha y~lı annoeannem ve asker olan ağa
heyimin hanımından ibaret beş kişili'k ailemize burada bana verilen yanın 
maaş 11.75 TL. (Benim gibi kaçıp gelen bütün memurlara kanunu gere
ğince yarım maaş veriliyordu) kafi gelmediği için aynı zamanda An
kara Adliyesi Savcılığında yevmiye ile vazife aldım. Bir ara 1317 do
ğumluların askere alınacağını duydum. Babam hem yaşlı ve hem de 
malul ve ağabeyim ise asker olduğu için, aynı doğumlu olan ben de as
kere gittiğim takdirde esasen muhacir olarak geldiğimiz ve yabancı bir 
muhit olan Ankara'da ailemin pek müşkül bir durumda kalacağını dü
şünürken bir gün gazetede Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurin Mu
hakemat Encümeninde münhal olan bir katiplik için musabaka imtihanı 
yapılacağını okudum. Türkiye Büyük Millet Meclisi memurlarının as
kerlikten tecil edilmekte olduğunu daha evvelce duymuş olduğumdan 
hemen bir. dilekçe ile müracaat ettim, ll kişi ile girdiğim bu müsabaka 
imtihanını (imtihan odasında orta masası olmadığından bağdaş kura
ı::ak oturduğumuz yerde yapılmıştır.) Cenabı Allah'ın lfıtfu ile ben ka
zanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Birinci Devresine 28 Mart 
1338 (1922) tarihinde Memurin Muhakemat Encümeni katibi olarak 
i ştirak etmiş bulundum. Bu vazüemde maaşım ilk defa on lira iken her 
yıl yükseldi ve 1 Haziran 1341 (1925) tarihinde yirmibeş lira oldu. 

1 Aralık 1341 (1925) tarihinde otuz lira maaşlı Memurin Muha
kemat Heyeti Başkatipliğine ve 9 Temmuz 1927 tarihinde ise evvela 
vekaleten ve 30 Eylül 1927 tarihinde de asaleten kırk·beş lira aylıklı Ştı
rayı Devlet Evrak Müdürlüğüne atandıktan ve yirmidokuz yıl yirmi
dörtgün bu vazüe:ie çalıştrktan sonra baremin dördüncü derece maaşı
nt almakta iıken 2 Temmuz 1956 tarihinde kendi isteğimle emekliye ay
rıl:iım. 

Kadrosuzluk yüzünden altı yıl üç ay almağa devam ettiğim ·bare
min dördüncü derece maaşı olan 90 TL. sı üzerinden bağlanan emekli 
maaşun, 'bilahare çıkan eşitlik kanunu gereğince ve emekli sandığınca 
baremin üçüncü derecesi olan 100 TL. sına düzeltildi. 

Halen ~vii ve i<ki kız babası olarak Kızılay'da sahibi bulunduğum 
apartman dairesinde eşim ilc birlikte oturmakta ve devlete millete ze
val vermemesini Cenabı Haktan uiyaz cylemekteyim. 
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JHSAN KAFTANCIL 

1 - Birinci Türkiye Büyük MiUet Meclisi'nin Ankara'da toplan
ması xararlaştınldığı zaman, bu Meclis'in heyeti tahririyesini teşkil et
mek üzere Ankara Sultanisi (Lisesi) Darülmuallimini (Öğretmen Okulu) 
muallimlerinden faydalanmayı o tarihte vali vekili bulunan Defterdar 
Yahya Galip (Kargı) Bey tasvip eylediğinden, mektep imtihanlannın 
muayyen tarihten evvelce alınması suretiyle ve 23 Nisan 1920 den itiba
ren Meclis'te vazife almamız imkanı bulunmuş ve bu §ekilde Meclis'te 
hizmetimiz lbaşlaml§tır. 

2 - Meclis'e 23 Nisan 1920 Cuma günü, ·birinci sene, birinci içtima, 
birinci celseden itibaren ve Birinci Gurup Za:bıt Katibi olarak çall§mağa 
başladım. Cuma günü namazdan sonra Mustafa Kem'al Paşa'nın, Mebus
larla, mülki askeri, ilmi erkanın Hacı Bayram Camiinden alay halinde 
Meclis binasına gelmelerini bekledile Meclis'e yurdun muhtelif şehirlerin
den gelmi§, Çe§itli meslek mensubu mebusların, mektep sıralarında yeni 
ders senesine 'başlayan talebeler gibi müzakereyi pürdikkat dinleyi§leri, 
giyinişleri, hal ve tavırları, böyle bir yere ilk defa ginniş olmalannın he
yecanı herkeste hissediliyordu. Reisin (en yaşlı başkan) Ibeyaz sakallı, 

ağır başlı Sinop Mebusu Şerif Bey'in Meclis'i açış nutkunu büyük sessiz
lik içinde dinledi!k. Ve en evvel bu nutku zaptettik. Hepimiz ilk defa te§rii 
bir Meclis'te vazife alml§ olmanın heyecanı içinde idik. Mektep sırala

rında hocalarımızın ders takrirlerinde daima not tutmağa alı§mı§ gençler 
olarak, ·bu vazifeyi başarmak ve mahçup olmamak azmiyle i§e koyulduk. 
Ve ·konU§maları kelime kelin1e zaptetmek için grup halinde yeni bir sis
temle çall§ma'kta başarılı olup olmadığımızı, celseye fasıla verildikten 
sonra, notlarımızı hemen tevhide (birle§tinneğe) başlayınca anladık Ve 
muvaffak olduğumuzu görünce inşirah duyduk. O tarihte Ankara'da 
umumi elektrik yoktu. Meclis'te tavana asılı, gaz lambasıyle faaliyete 
geçilmi§ ve bu sırada, Meclis binası ka!'§ısında (Millet Bahçesi) adıyla 

anılan (halen üzerinde büyük bir iş hanı yapılmak üzere faaliyete geçilen 
bahçede) (Fresko) adında biri tarafından işletilen gazinoya elektrik te
min eden bir (lokomotif) cereyanından Mcclis'e bir hat alınarak istifa
dcye geçilmi§ti. Bu cereyan, gece 12 de üç defa yanıp sönme işaretiyle 
ikaz yapıldıktan sonra kesilirdi. 23 Nisan akşamı bütün arkadaşların, 
bilahare Meclis Reisierine tahsis olunan, giri§ ·kapısı sonundaki ilk odada 
üzeri yeşil çuha kaplı masa üzerinde, ekmek, peynir, zeytin ve helvadan 
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ibaret akşam yemeğini iştah ilc ve ayakta yememiz her zaman gözümün 
önünde canlı bir tablo gibi t ecessüm e.d.er. 

3 - ·· Meclis'in toplantı salonu karşısında , malıdut odalar vardı. Bun-
. la rın tefrişi, derme çatma yapılabilmişti. Toplantı salonunda mekteplerdcn 
getirtil eıı sıralardan istifade edilmişti. Riyaset ve Hitabet kürsüleri t ah
t adan yapılmıştı . Per.:leler kumaştı. Riyaset kürsüsünün arkasında (Ve 
Emrühüm Şfırfıbeynchüm) levhası as ılıydı. Riyaset kürsüsi.inde bir el çanı 
vardı . Meclis Reisi ve Reis Vekilleri odalarına da devlet daiı·ele ri.nden te
min olunan tahta yazıhane ve sade koltuk iskemieler konulmuştu. Encü
men odalarında yeşil veya kırmızı çuha kaplı masalar ve kenarlarında 
iskemieler vardı. Memurlar üzeri çuha kaplı masa etrafında •bankolarda 
sıra ile yer bularak çalışırlardı. Yalnız müdürlerin, ufak yazıhanele ri , 

tahta dolapları vardı. Her eşya basitti. Bina, Birinci Dünya Harbi sıra
sında İttihat ve Terakki Cemiyeti Ankara Merkez Binası olarak yapıl
ınağa başlanılmış fakat tamamlanamamıştı. Mütareke sırasında bir müd
det Ankara'yı lng ilizlerlP beraber i şgal altında bulunduran Fransı z kuv
vet.leri karargahı olmuş ve sağ merdiven başına Fransız bayrağı çekil
mişti. 

1 - Birinci Büyük Millet Meclisi 'ndeki mebu.slar. bir zamanla r 
lutalara hükmetmiş cihangir bir imparatorluğun çökertihniş bakiye top
rakları üzerinde bir hayat ve memat mücadelesinin müsbet neticelenmesi, 
zafere ulaşılması gayP..si uğrunda her türlü gayret, fedakarlık, azim. 
iman ve sebatkarlıkla geceleri gündüzlere katarak vatanİ her mevzuda 
birlik beraberliklc tam bir ahenk içinde en hararetli müzakereleri yap
mışlar, t>n tarihi kararları almışlardır. Bazı müza:kerelerde fikirler ka
naatlar çarpışmış ve tabialiyle en heyecanlı sahneler görülmüş ve hatta 
karşılıklı çe'kişmelere şahit olunmuştur. Bu hallerin zıddı da olmuş

tur. l s tiklal Marşının müzakere ve kabulünden sonra bu marş ilk defa 
meı·hum Hamdullah Suphi Bey tarafından okunduğu an , göz yaşları için
de ayakta dinleyen mebusların ve hazırunun huşuu asla unutulmayan 
bir ahenk tablosu olmuştu. Trabzon Mebusu Ali Şiikrü Bey'in öldürül
mes i hadisesi üzerin:- Meclis 'te geçeı1 miizakerelerin umumi heyecanı is
tizaha (~ensoruya) çekilen çekiliere karşı yapılan tenkit ve münakaşalar 

Saltanat ve Hilafetin ilgası , Cumhuriyetin ilanı müzakereleri , hafızalar
dan silinmeyen birer ka rekteristik misaldir. 

5 - Zafer haberlerinin birbirini kovaladığı ve bu sebeple yapıl an 

müzakerelerin havasını teneffüs etmiş olmak ve Meclis' in ikinci devre 
seçimine geçilmeden önce, Merhum Atatürk'ün yurdun bazı şehirlerine 

yaptığı gezideki konuşmalarını zaptetmek üzere zabıt grubundan seçilen 
memurlar içi.nde benim de bulunmam ve bu geziye, maiyetlerinde iştirak 

şerefine nail o!mamdır. 
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G -· Bazı zaruretlerle Meclis 'in ve Hükumet Merkezinin Kayseri'ye 
nakli mevzuu bahis olduğu zaman için dahi olsa. en büyük üzüntü ol
muştur. 

7 - 500 yıl sonra çok hatırl}inas ve kadirbilir bir .düşünce ile yapılan 
merasime davet vesilesiyle aynı çatı altına girdiğim zaman 23 Nisan 1920 
den itibaren, bu vazifeden ayrılıncaya kadar geçen devreye ait bütün ha
tıralar ve heyecanlar, hayalimde o günün tazeliği ile ve bütün eşkaliyle 
canlandı. O günleri aynı duygulada ve yalnız elli yaş farkın heyecanı ile 
bir daha yaşadım. 

8 - Osmanlı Meclisi \1ebusanında bulunmadığım ve hiç bir mü
zakeresini görmediğim için mukayese yapınağa imkan bulamadım . 

9 - Bilhassa Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zabıt ceri
delerini bugünün gençliğine muhakkak ve tamantiyle okutmak imkanını 
bularak 50 sene evvel bu memleketin içinde bulunduğu şartlar , aşk ha
lindeki vatani mücadeleler, feragatlcr, fedakarlıklar, birlik ve beraber
lik duyguları, daimi heyecanlar, çekilen maddi ve manevi ıstıraplar ve 
bunların giderilmesi sıraları, gayeye başarıyla ulaşılması yolları hak
kında tam bir fikir sahibi olarak kendilerinin çalışma ve memleket da
valarının halli ve tahakkuku hususunda nasıl davranmaları gerektiği 

hakkında örnek ve ibret almalarını temini memleket büyüklerine bir 
vazife olmalıdır. 

10 - Türk Milletinin tarihi mücadelesinde Birinci Büyüık Millet 
Meclisi'nin rolünü ·kısaca izah mümkün değildir. Bu Meclis'in varlığı ve 
birliği gayesinde, mağlüp bir devletin ve milletin beynelm.ilel şöhret ve 
itibarı yeniden kazanılmış , istila edilen topraklar kurtarılmış, muasır 

medeniyet seviyesine ulaşabilmek için imkan nispetinde ve her sahada 
yeni adımlar atılmış, yeni devlet ve hükümet sistemi kurulmu.ş, memle
ketin içtimai ve kültürel veçhcsi yeni istikametlere yöneltilmiştir. 

ll - Atatürk'ün Meclis salonunda muayycn yeı·i yoktu. Riyaset 
kürsüsünde bulunmadığı zamanlarda, ekseriye kürsiiye karşı ön sırada 
otururlardı. Zabıt katipleriyle aradaki mesafe pek azdı. Bu suretle ken
dilerini çok yakından görmek en biiyük hatıra olmuştur. 

Biyografi: 

12 - Babam İbradıllı (yeni adıyla Aydınkent) Kaftanağası Zade 
İlyas !zzet Bey, Kayseri Müddeiumumisi (Savcısı) iken 1900 de Kayse
ri'de dünyaya gelm işim. Tahsilim muhtelif şehirlerde geçmiştir. Son 
olarak Ankara Sultanisini (Lisesi) bitirdim. Aynı mekteptc Tarih Coğ
rafya Vckilliği, mütcakibcn ilk kısım asil muallimliği yaptım. Birinci 
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Meclis'e Zabıt Katibi olarak girdim. Birinci Devrede tamamen bulundum. 
Ve Encüınenler Miimeyyizliğine (şefliğine) kadar terfi ettim. İkinci devre
de vazifeden aynldım. Meclis'te çalıştığım sırada Hakimiyeti Milliye 
(Ulus) gazetesinin Meclis Muha:bidiğini de yaptım. Meclis'ten Hakimiyeti 
Milliye Gazetesi tahrir heyetine geçtim. Orada çalışırken, Kurulan Anka
ra'nın ilk otobüs şirketine (Anadolu Otomobil ve Otobüsleri T. A. Ş.) 

hissedar oldum. Ve İşletme Şefliğini yaptım. Şirketin iflasından sonra 
Emlak ve Eytam Bankasına (Türkiye Emlak Kredi Bankası) memur ola
rak girdim. İdare Meclisi Bru;;katipliğine, Yazı İşleri Müdürlüğüne, Umumi 
Katipliğine terfi ettim. U. Müdürlük !stanbul Emlak ve İnşaat Temsilci
liğinde, İstanbul Şubesi (Eminönü) Bru;;kontrolörlüğünden 1960 senesinde 
emekliye ayrıldım. Bankadaki vazifem sırasında, Bankanın sermayesine 
iştirak ettiği şivketlerden Umumi Mağazalar T. A. Ş. Murakıplığında, 

T. Halk BanKası İdare Meclisi azalıklarında bulundum. Hiç e\'lenmedim. 
Halen İstanbul Kuzguncukta oturmaktayım. 



VEHBi KOÇ 
M em nT 
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J - 1920 yılında T. B. M. M. matbaasına mıısahlıih olarak girdim. 
Yazar· ve gazeteci Cevat Fehmi Baflkul, o sıralarda musahhihti. Kısa bir 
süre sonra bana matbaanın ambar memurluğu gör<>vi de verildi. 

Bu devrede Recep Peker, Umumi Katipti. Beni işe alırken söyledik
lerini hiç bir zaman unutmadım . "Seni buraya alacağım; fakat eğer bu
rada çalışır'ken bir taraftan babanın dükkfı.nının işlerini de yürütmeye 
kalkışırsan derhal çıkarsın!" Ben iyi çalıştım; memnun kalöı . Daha sonra 
Recep Peker mebus olunca, yerine Veysel Bey Umumi Kıltip oldu. 

İsmail Hakkı Tekçe Bey, Atatürk'ün Muhafız Kıtaat Kumandanı idi. 
Muhafız Kıtasına ait bazı yazıların T. B. M. M. matb:ıasında basılmasını 
istemiş, Veysel Bey de reddetmiş. Aralarında ihtilaf Gıkınea !smai l Hak
kı Tckçe matbaada çahşanların hepsini istasyondaki karargahına aldı. 

Terhis olduk tan sonra Meclis'teki memuriyctimdcn aynldım. 

2, 3, 4 -- Gerek yaşım gerekse mevkiim çok küçük olduğundan, o 
günlere dair kayda değer bir bilgim veya miişahedem yoktur. 

5 - Birinci Büyük Millet Meclisi'ne dair en çok iz bırakan 2 batıram 
vardır. Birisi 23 Nisan 1920 günüdür: O gün hava açıktı. Ankara'da Taş
han meydanındaki, şimdi müze olan, Meclis binası açılmıştı. Bütün An
kara halkı bu açılışa katılmıştı. Mustafa Kemal Paşa, Ankara Müftüsü 
Rifat Efendi, Vali Vekili Yahya Galip (Kargı) ve o günkü sivil ve askeri 
erkan, vilayet ileri gelenleri merdivenlere dizildiler. Mustafa Kemal, halka 
hitaben bir konuşma yaptıktan sonra Rifat Efendi de güzel bir dua etti. 
Bu törenden sonra millet vekilieri Meclis -kapısından içeri girdiler ve ilk 
biiyük tarihi toplantıyı yaptılar. 

İkincisi; Atatürk'ün muhafızı çete reisi Topal Osman'ın cesur ve yi
ğit bir insan olan Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey'i boğdurması ve bu 
olay üzerine duyulan güvensizlik hissidir. O sıralarda Rauf Bey Başve· 
kildi . O hadiseden sonra Hüseyin Avni Bey'in Meclis'te söylediği şu sözleri 
hala hatırlarım : "Ey Kilbe-i millet, sana da mı taarruz? Rauf Bey, Rauf 
Bey. Ali Şükrü Bey'in katili muhakkak bulunmalı." 

Ali Şükrü hadisesinden sonra Topa! Osman 'a artık itimat kalmamış· 
tı. Muhafız Kumandanı İsmail Hakkı (TekçE') o vakit yüzbaşı idi. Bir 
gece Çankaya'da Topa! Osman'ın karargahını kuşatmış , teslim olmaları· 
nı istemiş. Teslim olmayınca Atatürk'ün köşküne hücuma geçmiş, orada 
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Muhafız Kıtası ile TopaJ Osman çeteleri arasında silahla çatışma başla
mı§. Sabahleyin uyandığımız zaman Çankaya'dan silah sesleri geliyordu. 
Bu hadiseden sonra Topa! Osman vuruldu. Ve Meclis'in önünde, sehpada 
asıldı. O gece Atatürk, :kö§ke gelen misafirlerinin birinin arabası ile An
kara istasyonu'ndaki evine gitmi§. Bunun farkına varmayan çeteler onu 
köşkte zanetmi§ler. Bu acı hadiselerin tek tesellisinin bu vesile ile Bü
yük Atatürk'ün, tarihin yüz karası bir suikasttan veya hiç değilse bir 
kazadan ·korunmuş olmasıdır. 

Riyoi;rafi: 

Vehbi Koç 1901 de Ankara'da doğdu. Orta Okulu bitirdiği yıl ticaret 
hayatına atıldı. 1916 yılında babası ile beraber küçük bir diikkan açtı. 

1920-21 arasında T. B. M. M. de memur olarak çalı§tı. Sonra tekrar ti
caret hayatına döndü ve Ankara'nın ba . .<;;'kent oluşundan sonra da inşaat 
malzemesi ticaretine başladı . 

İkinci Dünya Savaşından sonra imalata yönel<:li. 1963 tc Ko<; Holding 
A. Ş. ni kurdu. Ko<; Grubunun belli baışlı endüstrileri: Otomotiv Endüstri
si, lastik, elektrikli ev aletleri, likid petrol gazı, kazan ve dökme mamul
ler, yol in§a ve ziraaıt mlllkineleri, cam yünü, tekstil, ampul, kablo, kibrit, 
konserve gıda endüstrisi ve turizmdir. 

1968 yılında sosyal hizmetler ve hayır işlerini müesseseleştirmek için 
Vehbi Koç Vakfını kurmuştur. Türk Eğitim Vakfının kuruculanndandır. 

Evlidir, bir oğlu, ü<; kızı , üç tarunu vardır. 
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Ankara'nın hkGünleri ve Birinci 
Büyük MiUet Meclisi 

TAYJP BAŞAR 

27 Aralık 1919 günü Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya gelmiş, Kolor
du Kumandanı Ali Fuat Cebesoy, Vali Vekili Defterdar Yahya Galip 
(sonradan Paşa tarafından verilen yeni ismi ile Hakan) Belediye Reisi 
Ali Bey, Müftü Rifat Efendi, Beynamlı Hacı Mustafa Efendi, Ankara 
Efeleri ve büyük 'bir halk topluluğu tarafından karşılanmıştı. Sonra da 
Genel Kurmay Başkanlığı binası olarak kullanılan Eski Ziraat Okuluna 
yerleşti. 

Paşa'ya, Belediye Reisi Ali Bey tarafından birkaç defa yemek ve 
çay ziyafeti verildi. Bu ziyafetler ekseriyetle o zaman Öğretmen Okulu 
olan yanan eski Maarif Vekaleti binasında verilirdi. Ben de bu okul.da 
öğrenci olduğum için ziyafetlerde arkadaşlarımla birlikte hizmet ederdim. 

İlk ziyafet Paşa'nın Ankara'ya gelişlerini takip eden günlerde Ali 
Bey tarafından verilmişti. (Tarihini hatırlayaınıyorum.) Ziyafette Ankara 
eşrafından, tüccarlardan yüzden fazla .davetli vardı. Tanın.ını.ş şahıslar

dan Ali Fuat Cebesoy, babası İsmail Fazıl Paşa, Hakan, Rauf Orbay ve 
Paşa ile Ankara'ya gelen diğer zevat da bulunmuşlardı. Mondros mütare
kesinden sonra Ankara'ya gelmiş olan Fransız mümessili Kapiten Bovazo 
adında:ki zat da bu ziyafete çağırılmıştı. Ve yemekte tam Paşa'nın karşı
sında oturuyordu. Belediye Reisi Ali Bey "Hoş geldiniz" nutkunu oku
duktan sonra, buna kar;r. Kemal Paşa da Sivas Kongrelerin., Ankara'ya 
geliş sebeplerini anlatarak "Biz padişah'a ve Hilafete karşı asi değiliz. 
Gayemiz bağımsız ve kayıtsız şartsız yaşaınaktır." demişti. (Bu nutuk 
bizimle beraber öğrenci olan eczacı merhum Cafer Tayyar Bey tarafından 
not edilmişti. Fakat bir yerde neşredilmediğini zannediyorum.) Bu ziya
feti ara sıra verilen çay ziyafetleri takip ederdi. İstanbul'un İngilizler ta
rafından işgali üzerine 16 veya 17 Mart 1920 günlerinde de yine aynı 
okulda Belediye tarafından verilen bir çay ziyafetinde Paşa Ankara'Wara, 
İstanbul'un İngilizler tarafından işgali haberini veriyordu. Orada bulunan 
AnkaraWar ve hepimiz şaşırmış kalmıştık. Ağlayanlar çoktu. Bu konuş
ma sonunda: "Üzülmeyin, gerekli kararlan alacağız, ve her sancaktan 
beşer milletvekili seçilmesini isteyeceğiz. Osmanlı Meclisi Mebusanından 
gelerek bize katılabilecek mebuslarla birlikte Meclis'i Ankara'da açacağız. 
Maksadıınız, kayıtsız şartsız, bağımsız bir hükümet kurmakbr." dedi 
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Bunu takip eden günlerde, evvelce İttihat Terakki Kulübü olarak ya
pılmış ve henüz tamamlanmamış olan (şimdi müze olan binada) Fransız
lar oturuyordu. Onlar çıkartılarak bina Hakan tarafından oııartıldı. Kısa 
bir zamanda yaz tatilleri yapılan ilk ve orta okullardan getiitilen öğrenci 
sıraları ile yine okullardan getirtilen soba, gaz lambası, sandalya ve masa 
gibi eşyalarla salon ve odalar döşendi. 

Anadolu'da o vakitler orta halli bir vilayet olan Ankara'da, geleceği 
tahmin olunan 400 kadar milletvekili için kalınabilecek bir otel ve yemek 
yiyecek bir lokanta yoktu. Elde bulunan Taşhan, Mühendis Ham, Yozgat 
ve Hürriyet Otelleri ancak 50 - 60 kişiyi misafir edebilirdi. Vilayet ve san
caklara seçim için tebligat yapıldığından seçilen milletvekilleri Ankara'ya 
gelrneğe başladılar. !lk gelen milletvekileri arasından Paşa tarafından 
İzmit miletvekili Sırn Bey, İlk Meclis'in idari teşkilatının kurulması için 
memur edilmişti. Bir taraftan binanın eksikleri tamamlanırken, Sırn Bey 
de İstanbul Meclisi Mebusanındaki memur 'kadrosunu çizerek bu kadroya 
göre Meclis'e Başkatip, Za:bıt ve Kavanin Müdürleri, Zabıt Katipleri aran
maya başlandı. Fakat vilayet teşkilatının da o zaman memur sayısı pek 
azdı. Bunlardan-Meclis için memur nakline imkan bulamayan Sırn Bey, 
Paşa'ya durumu izah etmiş ve buna karşıirk da "öğretmen yok mu?" so
nın. "Okullarda öğretim devam ediyor." cevabı verilince : 

"Hakan'la görüşünüz, gerekirse okullarda sınavlar yapılsın. Öğret
menler tatilden faydalanaraık çalışırlar. Bir kısım öğrencilerden de ihti
yaca göre memur 3labilirsiniz." cevabı verilmiş. Bunun üzerine Mart 
sonlannda vilayetçe verilen bir kararla okullarda sınavlar başladı. Ve 
kısa bir zamanda bitirildL Sırn Bey, tatile kavuşan öğretmen ve öğren
cilerle, kadrosunu kurmaya çalıştı. Bu suretle tatile giren Öğretmen Oku
lu da gelen milletvekilleri için otel halini aldı. Binanın alt kısmında da 
bir tabidot kurulmuş oldu. Öğretmen Okulunu vakitsiz bu sınavlarda 
bitir.diğim için Sırn Bey'in Zabıt Katibi listesine okul müdürümüz Kemal 
Cenap Bey'in tavsiyesi üzerine ben de alındım. Ve Üçüncü Grup Za:bıt 
Katipliğinde işe başladım. Ben, aynı zamanda otel olan, öğretmen okulu 
binasında açılan tabidot işine de bakıyordum. Okulda misafir olara:k 
ıkalan Sırn Bey'in o günlerde anlattığına göre memur listesini Paşa'ya 
götürünce: 

"Başkatipliğine Öğretmen Okulu Müdürü Kemal Cenap Bey'i gös
termişsin. tık Meclis'te Başkatibin bir asker olması lazım, Recep Bey'i 
oraya verelim. Kemal Bey'i de Zabıt veya Kavanin Müdürlüğüne alınız." 
demiş. Kemal Bey Öğretmen Okulunda'ki vazifesine devam etti. Aynı 
zamanda oteli de idare etti. Halen sağdır ve İstanbul'da oturmaktadır. 

Meclis'e ilk giin yani 23 Nisan 1920 günü öğle namazından sonra 
gelmiştik. lik teşkilatta bir Başkatip, bir Za:bıt ve Kavanin Müdürü, al-
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tışardan 18 Zabıt Katibi, bir evrak tevzi memuru, bir muhasip, bir vez
nedar vardı. Yaz tatiline giren okulların hademelerinin bir kısmı da 
Meclis için ayrılmıı:ıtı. O günlf\rde gerek Meclis'te gerek otelde yapılan 
özel toplantılarda milletvekilleri ve hepimiz heyecan içinde idi!k. Sonun
da şartsız müsbet bir sonuç alınacağına inanmış kimseler bir arada 
idik Bu konuşmalan süsieyen heyecanlandıranlar da Hamdullah Suphi 
Bey ve Tunalı Hilmi Bey'lerdi. 

İlk gün en yaşlı milletvekili olan Sinop l\lilletvekili Şerif Bey, Mec
lis'i açmıştı. Bunu takibeden günlerde Reis Paşa ve Reis vekilieri seçil
diler. İstanbul'dan gelen milletvekilleri de geldikçe Meclis kalabalıklaşı
yordu. Ve bunlar ekseriyetle Öğretmen Okulunda veya bulabildikleri 
yerlerde yerleşiyorlardı. Bu sırada çeşitli illerden ve İstanbul'dan gelen 
gazeteciler, öğretmenler ve subaylardan bir kısmı da yine milletvekille
rinin arasında Öğretmen Okuluna yerleşiyorlardı. İllerden gelen millet
vekilleri elbise ve harçlık bııkınun1an ekseriyetle yoksul kimııelerdi. Ara
larında ilk günlerde belki de aç kalmamak için heybesinde bir mtktar bul
gur, fasulye, pirinç, bir kutu yağ getirenler çoktu. Bu malzemeyi tabi
dota •alarak kullandığımız ve hesaplarına saydığımız kimseieri şimdi ha
tırlayamayacağım. Bunlar kaba saba giyimli, parasız fakat imanlı kim
selerdi. Yenilen ekmek ise darı unu kanştırılmış çamur gibi bir şeydi. 
Ankara'ya gelen ve yatacak yer bularnayan bir kısun milletvekilleri ve 
gaı.etecilerden bazılarının Istasyon Yolu etrafındaki çayırlıkta açı·kta ya
tarak sıtmaya yakaland•kları vakldir. Şimdi Genc:li:k Parkı olan bu çayırlık

tan gelen sivrisineklerden biz de rahatsız olurduk. O günlerde yakalan
dığım sıtmadan ben de otuz sene sonra kurtulabildim. 

Öğretmen Okullarında, bazı gazetecilerin de yerleştiklerini ve millet
vekilleri arasında yattıklannı yukanda yazmı.ştık. Bunlardan Akagün
düz, Sadri Ertem, Nizarnettin Nazif TqJedelenlioğlu. Nazım Hikmet, Vala 
Nurettin, Kemal Salih, Kemalettin Kamu Bey'leri hatırlayabiliyorurn. İs
tanbul'dan ve bilhassa Anadolu'dan çeşitli lllerden gelen milletvekilleri sa
bah namazlarını Öğretmen Okulundaki küçük bir odada kılarlardı. Ezanı 
da (Genç) milletvekili Harndi Bey merdiven ·başında okurdu. Sesi pek 
iyi değildi . Bu ezan sesinden rahatsız olan ve orada yatan, başta Akagün
düz olmak üzere diğer gazeteciler "Şu ezanı biz okuyalım!" diye karar
laştırdılar. Ve bir sabah erkenden kalkan Sarlri Ertem, Harndi Bev'den 
önce ezanı okumaya başladı. Ufa!k bir yanlışlık yaptı. Bu yanlışlığı isiten 
sanklı milletvekilleri, başta Kayseri Milletvekili Alim Hoca olmak üzere 
Sadri Bey'i yakalayıp dövmek için koştular. Sadri Bey'in ikaçması üzeri
ne ertesi gün toplanan milletvekilleri hadiseyi Paşa'ya anlattılar. Bunun 
üzerine Paııa "Otelde cami olmaz, Meclis'teki küçük odayı mcscit yap
sınlar ve bir imam tayin edilsin." demiş . O zaman tam olarak işlenmemiş 
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olan mescit odası bu işe aynldı. Zannederiın İstanbul'dan gelenlerden Hü
seyin E~end.i a.dır.da pir zat oraya imam tayin olundu. 

Meclis'te çalıştığını günler henüz 17 yaşımda idim. İlk memuriyetim 
burası olduğu için bir taraftan yeni memuriyetin verdiği sevinç, diğer ta
raftan bu memuriyetin Türkiye'nin en Büyük Meclisinde olmasının ver
diği gurur içinde biZAle milletvekilleri gibi büyük bir inanışla, adeta bu
günkü sonucu o günden görüyor gibi oluyor ve seviniyorduk. tık Meclis'te 
altı ay çalıştım. Öğretmenlikte mecburi hizmetin olduğu için Milli Eğitim 
Bakanlığınca Ankara Lisesi ll:k Kısım Öğretmenliğine tayin edilerek ay
rıldım. Bu aynlışım genç yaşımda benim içm en büyük bir üzüntü oldu. 
Nitekim fırsat buldukça dinleyici olarak sık s!k Meclis'e giderdim. 1921 
yılın•n yaz aylannda Ankara'da Erzurum Milletvekili Yeşil İmamzade Sa
lih Efendi'nin çıkartınağa başladığı Şarkın Sesi Gazetesinın Meclis Mu
habiri olara:k üç dört ay Meclis çalışmalannı takip ettim. 

Biyografi: 

Şlm1i 67 yaşındayını ve İlköğretim Müfettişliğinden emekliyim. 50 
yıl önceki o heyecanlı günleri bize hatırlatmaya fırsat verdikleri için sa
yın Atasagun ve Bozbeyli'ye bu vesileyle minnettarlığımı arzetmek iste
rim. Ne yazık ki bize bu yurdu bağışlayan ve bugünkü refahımızı sağlayan 
yann içinde gençliğe aynı hızı aşılayan Atamız aramıroa yoktu. En bü
yük ız.dırabımız da budur. 



JHSAN YALÇIN 
(T. B. M. Matbaası Mürettibi ) 



T. B. M. M. memurları (Math:ıa o z:ımanki Milli Müdafaa Vckaleti, daha sonraki 
>k Sanat Okulu binasının Kedisewmler Sok:ığ ı na bakan alt katında iken.) 

Önde otur:ınlar : Çırakl ar, 1 - Scrmücellit Hidayet 4 - Sernıusahhih Atıf 
· Matbaa Müdürü Sıtkı Bey 6 - Siyah gözlükiii (Kiiti·bi Umumi) Veysı,l Bey 
. Vehbi (K<><;) 8 - Mu.sahlıih Muhl is ( yakınlarda vefat etti) 9 - Musahhih 
er (Merhum) 

Önde !.kinci Sırada: 
(Sağdan sola doğru) 
ıı- i\fiiı·ettip: fl a if 4 - M&kini st : Osman (Mel'htun) 5 - Mü ı'1! ttip: Hasan 

mi (Merhum) 6 - Makıinist: Hüseyin (Sakarya ) 7 - Mürettip: lhsan (Yalçııı) 
· Mürettip: Aobd·Jrrahman 10 - Mürettip: Kli.zun 13- Mürcttip: Naci 
- Kahvee i: P.ecep 1.5 - Mü retti p: Hli snü (Sııka ı·ya ) 

Önde Üçüncü Sırada: 
(Sağdan sola doğru) 

Mürcttip: Yalnıp 
d ı ğımız bir mürettip. 

6- Mürett ip: Fevzi (Merhum) 9 - "Aloş" nli.miyle 

Müretiphane: 

T. B. M. M. Matbaası Heyeti - 1338 

Sağdan sola doğru: 

(Foto Tahsiıı ) 

4 - Maıkinist Ahmet, 6- Mürettit> Münir, 7- Mürettip Hacı Mehmet, 8- Ma
kinist Hüseyin (Sakarya) 

2 nci sıra: 

Sağdan sola doğru: 

2 - Mü rcttip Küçüık Hii ,cyin, 3 - Mürettip Halil tbrah i ın, 6 - Mürettip Ab
du rrahman, 7 - Mürettip Hasan Fehmi, 8 - Mürcttip lhsan (Yalçın), 9 - Mii
rettip ~ahtiyar, 10 - mürettip Kazım, 12 - Miircttip Hüsnü (Sakarya) 13 - Mü
rettip Ahmet , 14 - Mürettip Osman. 

3 üncü ınra: 

Sağdan sola doğru : 

2 - Lt:vazım ıncmunı Ak~ehirli M~ıstafa, 3 - Vehbi (Kot;;, 3 - Musahhih 
Süreyya, 6 - Matbaa Miidii rii Sıtkı Bey, 7 - Serınürcttip Ruhi (merhum) 8 - Ser
makinist Tahir, 9 - Sermüccllit Hidayet, ·10 - Mürettiıı Konyalı Mustafa, 

Ön sıra: Çıraklar 

(Matbaa Maarif Vekliletinin altında iken) 

Sağdan sola doğru: 

1 - Mürettip: Hüsnü (Sakarya) 
2 - Sermürettip: Talat (Erl<oy) 
3 - Müretti» : Şevket (Merhum) 
4 - Mürettip: Bahtiyar 

- Mürettip: İzzet (Merhum) 
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JHSAN YALÇIN 

,/ 
Birinci Biiyük MillE-t Meclisi'nin kuruluşunun 50 nci yıl dönüroü do-

layisiyle çıkarılacak kitapla ilgili olarak göndermek lutfunda bulundu
ğunuz iki mektup, yaz tatili dolayisiyle Ankara'da bulunmadığım için, 
ancak son günlerde elime geçti. Bu hususta size elimden gelen hizmette 
bulunabilmek benim için büyÜ'k bir şeref olaca•ktır. 

Bu mektuptan sorularınıman cevap verebileceklerime topluca bir ce
vap yazmağa çalışacağım. Ayrıca, aynı zarf içinde, size kitabın hazırlan
masında faydalı olacağını sandığım bazı fotoğraflar gönderiynrum. Bu fo
fotoğraflarla ilgili 'bilgileri de arkalarına iliştirdiğim kağıtlarda verrneğe 
çalışacağım. Ancak Zat-ı fılinizin de takdir buyuracağınız gibi, gerek benim 
gerekse ailem için hatıra değeri son derece kı yıneti büyük olan bu fotoğraf
ların - işe yaradıkları takdirde örnekleri alındılktan sonra - yine en emin 
şekilde ve Eylül sonuna kadar İstanbul'daki, daha sonraya kalırsa Anka
ra'daki, adresime iade edilmesini hassaten istirham ederim. 

Birinci Büyük Millet Meclisi'ne, kuruluşundan takriben 3 ay sonra, 
Meclis matbaasında mürettiplik görevi alaraık girdim. Daha önce Kon
ya'da "Babalık" Matbaasında mürettip olarak çalışıyordum. T. B. M. M. 
Reisi Mustfa Kemal Paşa imzasiyle, Konya valiliğine gelen telgrafta, is
men benim ve aynı matbaada makinist olarak çalışan Hüseyin (Sa:karya) 
nın Meclis matbaasında görev almak üzere Ankara'ya gönderilmemiz isteni
yordu. (İısimlerimiz bir yakınımızın tavsiyesi ile öğrenilmiş idi.) Ücret 
daıha yüksekti. Ve ailelerimizin de Ankara'ya nakli için kolaylık gösterili
yordu. Memnuniyetle kabul ettiılı:. O tarihte 14 yaşında idim. Van'ın işga
linden sonra batıya göç eden ailemin geçimine ayrdımcı olabilmek için ça
lışıyordum. 

Meclis Matbaası o zamanın şartlarına göre "Babalık" Matbaasından 
daha iyi idi Ancak gönderdiğim fotoğraflardan da anlaşılacağı gibi, bu 
fark tabiatiyle günün şartlarına bağlı bir farktır. Meclis za•bıtları, kanun 
layiliaları ve meclis1e ilgili çeşitli metinler elle di:zilir, kolla çevrilen maki
nalarda basılırdı. Geceleri de mesai yapardık. Matbaa, eski Maarif Veka
leti (yanan) binasının alt ·katında idi. Daha sonra birkaç yer değiştird i. 

Birinci Meclis'te çalıştığım sırada ·hatırladığım en üzücü olay düşma
nın ilerlemesi ili;arine kağnı arabaları ile Kayseri'ye taşınmamızdır. Zah
metli yolculuk sırasında, asıker firarileri Kırşehir yakınlarında 'bizi soy
maya t~bbü.s etti!~~ d~ T. ~- 1\1. 1\ıf. nıexmırları oldugumuzu anlayınc~ 
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vazgeçtiler. Kayseri'de matbaa'nın tam faaliyete geçmesine vakit kalma
dan takriben 3-4 ay içinde, Ankara'ya döndük. O devre ait en sevinçli ha
tıram da, Sakarya Zaferinden sonra'ki bu dönüştür. 

Bu yıl 23 Nisan Bayramına birkaç gün kala, Sayın Atasagun ile Sayın 
Bozbeyli'nin beni 50. yıl törenine davet eden mektubunu aldım. !ftiharla 
katıldığıın törende, hepsini olmasa bile, eski dost ve arkadaşlarımdan bir
kaçını görebilmek ve o günleri yeniden anabilmek bana son derece heye
canlı bir gün ya{lattı. Size yolladığım fotoğraflar arasında bugün hayatta 
olmayan arkada{llarımınkini de, belki onlar hakkında ·bilgi toplanamamış
tır diye gönderiyorum. 

Atatürk ile ilgili hatıra olarak, Meclis'in ilk 'kuruluş yıldönürnlerin

den birinde, Meclis memurları sıfatiyle ve Başkatip Recep (Peker) Bey 
ile birlikte kendisini kutlamaya gittiğimizl, O'nun da ayrı ayrı hepimizin 
elini sıktığını hatırlıyorum . 

Meclis Matbaasında çalıştığım günlerde çekilmiş bir fotoğrafımı da 
yeni çekilmiş bir fotoğrafla birlikte göııderiyonım. 

Hayat hikayeme gelince : 

1322 (1906) yılında Van'da doğdum. Babam vergi mümeyyizi Reşit 
Efendi idi. Van'ın yerli ailelerindendik. Rusların şehri işgaii üzerine çok 
elim şartlar altında, baba ocağıru bırakıp göç etmeğe mecbur olduk. lik
okula Van'da başladıMan sonra, Urfa ve Adana'da o zamanki Sultaninin 
birinci bölümünü bitindim. Konya'ya geldiğimizde, henüz çalışma yaşına 
varmamış olmama rağmen, "Öğüt" ve "Babalık" matbaalannda müret
tip olarak çalışmaya başladım . Daha sonra da anlattığım gibi T . B. M. M. 
Matbaasına geçtim. 1925 yılında Matbaa'dan ayrılarak Nafıa Vekaleti Tu
ruk-u Muabir Müdüriyeti Umumiyesine (Bayındırlık Bakanlığı Yollar ve 
Köprüler Genel Müdürlüğü) memur olarak girdim. 1953 yılında Karayol
lan Genel Müdürlüğü sicil şefliğinden emekliye aynldım. Eviiyim, yetiş
miş iki çocuğum var. 

Verrneğe çalıştığım bu bilgilerin dıııında. matbaa ve o zamanlar ça
lışanlar hakkında sormak istediğiniz herhangi bir soruya da elimden gel
diği kadar cevap verrneğe hazır olduğumu bildirir, derin saygılarımı su
nanm. 
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Memttr 





REFET SEZEN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü mü
nasebetiyle yapılan büyük törene hastalığım dolayısiyle maalesef katı

lamadım. Daha sonra lüzum. görülen iki ameliyat neticesi uzun müddet 
hastahanede ·lfaldım. Halen de sıhhate avdet edemedim. 

Bu sebeple, haZlrlanması düşünülen ·laymetli eser için vaki kusurla
nının bağışlanacağını ümit eder, b~arılar temenni ederim. 

Birinci Büyük Millet Meclisi'ne, gönüllü Milis subayı olarak katıl

dığını Kurtuluş ve Milli Mücadele Sav~ımn, bana balışettiği büyük he
yecanla ve imtihanlamemur olara:k intisab ettim. 

Birinci Büyük Millet Meclis'inin maddi durumu: 

Büyük Milletimizin o zamanki imkanı, kudreti ve gönülden yardımı 
ile sağlanabilmiştir. 

İlk mebusların duygu, düşünce ve ideallerini çok genç bir memur ol
ma.klığun hasebiyle, o y~ta'ki heyecan ve tecessüsüme istinaden naçizane, 
söyle izah edebileeeğim: Büyük Atatürk'ün etrafında birleşerek vatanı 
ve milleti en kısa yoldan istikliline kavuşturmak, Türk Milletinin büyük
lüğünü haysiyet ve şerefini bütün Dünya'ya bir kere daha tanıtmaktı. 

50 yıl sonra yukanda izah ettiğim sebepler yüzünden maalesef bü
yük törene gelemedim. Uzakta da olsam aynı günlerin heyecanını yaşadım. 

Hayat hikayem kısaca: Gönüllü ve milis subayı olarak Milli Müca
deleye iştirak ettim. Rahmetli ve muhterem değerli kumandarum Ali 
Fuat Paşa'nın emrinde ve cephelerdeki hizmetlerime müıkafeten kırmızı 
şeritli !stiklal Madalyası ile taltif edildim. 40 sene hiç aynlmadan, Bü
yük Millet Meclisi'nde derece derece meclisin yüksek memuriyet makamı 
olan Umumi Katipliğe terfi ettim. Ve on küsür sene bu makamda hizmet 
etmenin büyük bahtiyarlığı içindeyim. 

Bu arada, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin eski harflerle basılmış 
olan zabıtlannın, gelecek nesillerin de istifadelerine arzedilmek üzere, 
selefim rahmetli umumi ·katip Veysel Genya'nın 9. cilde kadar yeni harf
Iere çevirttiği ve mütebaki zabıtlann da kıymetli mesai arkad~lanmın 
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himmet ve gayretleriyle zamanı memuriyetimde tamamlanmış olması ay
nca bir sevinç kaynağı olmuştur. 

Bu vesile ile Umumi Katiplill<te büyük hizmetleri geçmiş bulunan 
seleflerim sayın merhum Recep Peker ile sayın merhum Veysel Genya'yı 
ve merhum olan diğer müdür ve memur arka.::laşlanmı hürmetle ve ralı
roetle ananın. 

En derin saygılanmla. 



FERIDUN KANDEMIR 
Memur 

Türkiye Büyü~ M il let Medisi - F . 13 





Bazı Anılar 

FERJDUN KANDEMIR 

İlk Büyük Millet Meclisi kurulduğu gün, sesini etrafa duyuracak hiç 
bir vasıtaya sahip değildi. Kendi çatısı altmda konuşulanlan, orada bu
lunanlardan başka 'kimse duymaz, hatta orada toplantı salonunda hile 
sık sık: "İşitemiyoruz." diye bağıranlar göriilürdü. Çünkü hoparlör te
sisleri bulurunadığı gibi radyo, ajans, gazete gibi şeyler de yoktu. Bu ha
liyle Meclis, yeryüzünün sesini duyuramayan tek Mecli:siydi. 

İşte o sıralarda bütün Anadolu'nun biricik gündelik gazetesi olan 
Konya'da:ki küçücük "Öğüt"ü yayınlamakla meşgul bulunan bu satıriann 
yazan, hemen hergün telgraflıaneye giderek Ankara'dan üç ~ satırlık 
olsun haber almaya çalışır'dı ki, 7 Mayıs gecesi sabaha karşı uykusundan 
uyandırılarak acele maık:ine başına davet edildi. Telgrafhaneye vardığın
da makine başında bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın hazır bulunduğu bil
dirildi. Ve Paşa, ağır ağır tıkırdayan makine ile : "Büyük Millet Meclisi 
:t.:ratbaasıru kurmakla vazifelendirilmiş bulunuyorsunuz." dedikten son
ra, bu matbaanın kurulması için Konya'dan satın alınmış olan makinelerle 
hurufat vesaireyi, münasip görülecek mürettip ve makinistlerle birlikte 
derhal Ankara'ya getirmekliğimi ve bu iş için liızumlu taıhsisat ve har
c·rahla vagonun alınması hususunda gerekeniere emir verilmiş olduğunu 
beyanla, şu sözleri eklediler: 

"Hiç va!kit 'kaybetmeden süratle hazırlarup hemen yola çıkmanızı bek
liyorum." Bu emir üzerine kollar sıvandı, geeeli gündüzlü bir hazırlanışla 
üç gün içinde yola çıkıldı ise de, o zamanın odunla işleyip ikide birde ne
fesi ,kesilen köhne treniyle, ağıraksak yol alarak Ankara'ya ancak Mayıs'
ın 15 inci günü vanlabildi. Trenden iner inmez derhal Meclis'e giderek, ön
ce Başkatip Recep (Pcker) Bey'i ziyaret ettim. Onunla beraber Musta
fa Kemal Paşa'nın odasına gittik. Her şeyimizle tamam geldiğimizi anla
yınca sevinçle gözlerimin içine baka baka "hoş geldiniz çocuğum." diye 
eı.ını uzattı. 

İçimden gelen bir coşkunluk ve saygı ile avuçlayarak dudaklanma 
götürdüğüm bu elin, ruhuma kadar işleyen sıcaklığını hrua duyar ve sanı
yorum ki, o zamanlar -henüz ne olacağımızı, nereye gittiğimizi doğru dü
rüst kestirernem!ş olan- bizlere (ümit) denen en büyük ve yenilmez kuv
veti veren de bu bir anda benliğinlizi saran, tarif edilmez sıcaklık olmuştu. 
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Mustafa Kemal Paşa, karşısında bulunan henüz yirmibeş yaşların
daki genç üzerinde yaptığı tesiri derhal farkederek sözlerine şöyle devam 
etti: 

"Vazifenin eheınmiyetini elbette takdir edirsin. Bütün bir husfunet 
cih3.nına karşı şeref, namus ve istiklalini koruma mücadelesine atılan 

Türk Milletini temsil eden bu Meclis, ancak kuracağımız bu matbaa ile 
aleme sesini duıyurabilecektir. Binanaleyh, yapılacak iş cephererde canla 
başla döğüşen Mehmetcikler'in yaptıklanndan farksızdır, ve onlar kadar 
feragat ve fedakarlık ister. Ankara tam 'bir yoksulluk içindedir. Fa!kat 
her güçlük yenilecektir. 

Burada durup dinlenmeden çalışma yolundayız. Göreyim seni çocu
ğum, derhal işe başla ... Yılmak, bezrnek yok, maruz kalacağın her hangi 
·bir müşkiilAt karşısında hiç tereddüt etmeden, derhal bana gel, Recep 
Bey de her zaman her hususta yardımcınızdır," 

Paşa'nın tekrar, bu sefer yüzümü okşayarak uzattığı eli bilmiyorum 
na.srl bir neyecanla sıktıktan sonra Recep Bey'le birlikte iş yerimize git
tik. 1ş yeri daha önceden hazırlanmıştı. Burası Meclis'in karşısındaki 
-sonradan Maarif Vekaleti iken yanan- Darülmuallimin (Öğretmen Oku
lunun) alıt katı idi. MaVbaayı işte buraya kurdu k. Hemen dört beş gün 
içinde faaliyete geçtik. Faaliyete geçtik ama, haftasına varmadan kağı
dımız tükendi. Arkasından tutkal ve mürekkep bulamaz olduk. Bu gibi 
şeylerin Ankara'da sağlanamıyacağı anlaşılınca, Yunus Bey'le Ali Şükrü 
Bey gibi bazı gazeteci mebuslar işlerini güçlerini bırakarak, civar kaza 
ve vilayeıtlere gidip bakkal ve kasapıarda bile kağıt nanıma ne varsa top
layıp getirrneğe başladılar. Bu güçlükler içindeki çalışmamızı Mustafa 
Kemal Paşa' da· yakın 'bir ilgi ile izliyordu. 

Meclis ise hemen her gün toplanıyor, bazan gece yanlarına kadar 
petrol lambalannın ölgün ışığı altında devam eden müzakerelerin tuta
naJdannı deste deste matbaaya gönderiyordu. 

Bir gece Mustafa Kemal Paşa beni Meclis'e çağırttı. Gittim. Çocu
ğum dedi, bugünkü müzakereler pek mübimdir. Bunlann mümkün ol1u
ğu kadar çabuk hasılınası lazımdır. Ne yapacaksın?" 

Bir tek makine ile bir kaç kasa hurufattan ibaret olan matbaanın 
kapasitesi, her günkü Meclis konuşmalannı günü gününe basınağa yeterli 
değildi. Bu sebeple hasılınası gereken tutanaklar birikip duruyordu. Sıra 
takibi de zaruri idi. Kendisine 'bunu anlatınca, hiç unutmam, dalgın ve 
acı bir gülümBeyişle: 

"Karşımıza h~p madde çıkıyor dedi. Düşman da öyle, makinesinin 
çokluğu ile ilerliyor. LMdn bizdeki ruh ve iman kuvveti, göreceksin ço
cuğum, demir çelik kuvvetini param parça edip, yenecektir. Bu mukad-
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derdir." Hiç ses çıkarmadan Paşa'yı dinlerken galiba gözlerim yaşarmış
tı. O da hala dalgındı. 

"Haydi çocuğum, şimdi git ne mümkünse onu yap, mümkün olmayanı 
yapacağımız gün de gelecektir." 

Yine bir gün bir iş için gitmiş olduğum Meclis'te Recep Bey'in oda
sında bulunuyordum. Recep Bey beni dinieye dinleye, masasının üzerin
de yığılı duran milletvekillerinin vesikalık resimlerini, büyük bir itina ile 
teker teker tutkallayarak kartonlara yapıştırıyordu. 

O sırada odaya Mustafa Kemal Paşa girdi. Yanında Tunalı Hilmi 
Bey vardı. Paaa gülümseyerelk: 

"O maşallah .. . Başkatip Bey, pek mühim işlerle meşgul. Rahatsız 

etmeyelim .. " diyince, Recep Bey, "Paşam merak etmeyin; daha önce de 
odasını süpürdü." karşılığını verirken, Tunalı Hilmi de o kendisine özgü 
sıtma görmemiş sesiyle: Benieniz de sabahtan beri Rüpürge aramaılda meş

gulüm. Ankara 'kazan, ben kepçe aramadığım yer kalmadı. "deyiverince 
Paşa'nın aynı gülümseme ile verdiği cevap hi la kula!klanm.dadır. 

"Demek şimdi bir de süpürge kıtlığı var. Ya bu İzmir'dekileri ne ile 
süpürüp atacağız." 

Uzatınıyayım: 1920 Ankaı·a'sı ve Meclis'i işte böyle hatır ve hayala 
sığmaz yokluklar içinde, sadece o paha biçilmez Kuvvayi Milliye ruhu ile 
çalışaraık, varlıkların en büyüğünü yarattı. Hiç bir milletin tarihinde böy
lesine bir yaratmanın benzeri yoktur. 

Evet, Atatürk "Ne Mutlu Türkilin Diyene" sözünü boşuna söyleme
miştir. 
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RAMJZ JMRE 

1 - Birinci Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman, ben Ankara'da ilko
kul öğretmeni idim. B.M.M. de zab:t (tutanak) ·katipliği görevini yapmak 
ma!ksadiyle, diğer bazı öğretmen ark!lidaşlarla beraber davet edildik. Bir
kaç gün stajdan sonra göreve başl!lidım. 

2 - Bu suretle Büyük Milet Meclisi'ne intisabımdan sonra, resmi me
mur ve siciline kaydımız 1-6-1920 de yapıldı. Meclis'in ilk açıldığı toplan
tıda bulunmadığım için bir intibaım yoktur. 

3 - Birinci Büyük Millet Meclisi, alelacele bir kaç Fransız subayı
nın işgalinden kurtanimış ve in.şaat noksanları ikmal edilerek şimdiki ha
liyle bir bina olmuştur. Bu binanın dış ve sağ tarafındıdd merdivenlerin
den çıkıp içeriye girince, karşınıza bir oda gelir. Sola dönünce uzunca bir 
koridor vardır. Hemen soldaki birinci oda Risayet Odası ve sırayı takiben 
encümen odaları ve yine solda en nihayette kanunlar, tutana:k, hepsi bir 
arada ve memurlar da aynı odada çalıştık. Koridortın sağındaki odayı 

takiben, Umumi Heyet toplantı salonu vardır. Yanlarında iki kAtip otu
rur. Onun önünde hrutiplerin konuşmasına mahsus, bir kürsü ve onun önün
de de zeminden 30 santim kadar yükseklikte, ):ıeş kişili·k tutanak katipliği 
kürsfu:ü vardır. Ve halen de mevcuttur. Salonun alt taraflarında, yanla
rında altlı üstlü samiin (dinleyiciler) Joeaları vardır. Salonun ortasında 
da, mebusların oturmalarına mahsus ikişer kişmk ilkokul dershanelerin
den sıralar getirtilmişti. Sobalar dahi büyük odun sobaları olup bunlar 
da okullardan getirtilmişti. Encümen ve kalem odalarında sandalye ve 
küçük masalar vardı. Maddi baJamdan çok basit perde ve mobilyaları 
vardı. 

4 - Birinci T. B. M. Meclisindeki mebusların hemen hepsinin duygu, 
düşünce ve idealleri memleketin düşman elinden kurtarılması ve bağım
sızlığına ·kavuşması idi. Ancak savaşın devam ettiği müddetçe bazı vila
yetlerimizin düşman eline geçmesi dolayısıyle, Afyonkarahisar Mebusu 
Şükrü Bey'in ve keza Bursa'ya düşman hücumu dolayısiyle, kıtalarımızın 
geriye çekildiğinin neden ileri geldiğinin sebepleri haklanda Antalya Me
·busu Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te konuşmalan (Tafsil5.tı Zabıt Ce
ridelerinde vardır.) dolayısiyle ve hattii Sakarya Harbi esnasında Anka
ra'nın kısmen tahliyesi dahi birçok dedi'kodulara sebep olmuştu. Bunun 
üzerine rahmetli Atatürk kürsüye gelerek çekilme emirlerini kendisinin 
verdiğini ve sebeplerini izah etmek suretiyle (Harpte batı müdafaa yok
tur, sathı müdafaa· vardır) diyerek mebusları ikna ve teşkin etmi§tir. 
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Bununla beraber, bir çuval crviz içinde birkaç tane çürük bulunacağı gibi. 
ilk devre mebusların içinde de menfi ruhlar görüldü. Ezcümle, Çerkez 
Ethem'in kardeşi (Şu anda ismi ve dairei intihabiyesi hatırıma gelmedi) 
Birinci B. M. M. de mebus olarak bulunuyordu. Fakat Çerkez Ethem is
yanında, hepsi beraber Türkiye'den kaçtılar; düşman ordusuna iltihak 
ettiler. 

lar : 
5 - Birinci T. B. M. M. de beni ve bütün arkadaşları sevindiren olay-

a) İkinci İnönü Zaferi, 
'b) Sakarya Zaferi, 
c) Ve nihayet 30 Ağustos Zaferi olmuştur. 

6 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nde bulunduğum sırada beni en çok 
üzen olaylar, düşman ordusunun memleketimizdc ileriediği günler ve va
tandaşlarımıza yaptığını işittiğimiz zulümler olmuştur. 

7 - Büyük Millet Meclisi'nin ilk 'binasında ve 50. yıl dönümünde, 
bütün eski hatıralar gözümün önünde canlandı. Ve sanki evimden uzun 
müddet ayrılınışım da, tekrar o eve gelmişim gibi bir sevinç uyandı. 

8 - Osma:nlı Meclisi Mebusanında bulunmadığım için, bu hususta 
hiç bir fikrim yoktur. 

9 - Hiç 'bir şahsi menfaat duygusu olmadan, yekvücut olarak çalış
mak ve vatanın bağımsızlığına kavuşması için gösterilen gayret bence 
en mühim özelliklerdir. 

lO - Türk Milletinin tarihi gelişmesinde, Birinci Büyük Millet Mec
lisi'nin en mühim rolü, bence Kurtuluş Savaşında canla başla sadık ka
larak neticeyi görmek olmuştur. 

ll -- Atatürk ile belli başlı bir batıram yoktur. Ancak İstikla:l Har
bini müteakip uzun bir seyahate çıkmıştı. Bu seyahatte ben ve Meclis'ten 
üç arkadaş daha iştirak etmiştik. E vvelil. İzmit'te (Sultan Aziz zamanın
da yapılan ve halen zanne.derim müze olarak kullanılan köşkte) !stanbul 
gazete muharrirleriyle !!:eç vakitlere kadar mülakatı, oradan Bursa'ya 
ve oradan da !zmir'e gidilerek ilk İktisat Kongresini açmıştı . Ve aynı za
manda İzmir'de Latife Harumla da evlenmişti. Ve o gece beraber bulun
muştuk. Başka da mühim bir şey olmadı. 

Biyografi: 

12 - Tahsilimi müteakip hayata atıldıın . Ve öğretmendim . Tahmi
nen üç sene sonra Büyük Millet Meclisi açıldı . Orada görev aldım. Ve 
sonunda emekli oldum. Şimdi de serbest çalışıyorum. Mektup gönderdi
ğiniz adreste bir yazıhanem vardır. Sınai kimya maddeleri üzerinde ça
lışıyorum. 

Arzu huyurduğunuz malfunatı verebildiysem bahtiyarım . Yüksek 
saygılarımla. 



RlZA ERD!M 
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RlZA ERDIM 

23 Nisan 1920 günü T. B. M. Meclisi açılm~ ve vekaletler teşekkül 
etmişti. Ben de bir vazife arıyorduın. 

Ankara'da t ek bir gazete okuyabiliyordıık. "Hakimiyeti Milliye" niıı, 

ilanını okudum. T. B. M. Meclisi Başkitabetinden başlıklı, (7) münhal 
memuriyete talip olanların istenilen vesikalarla beraber Başkatipliğe bir 
dilekçe ile 'beraber müracaaJtları istenilmekte idi. 

Müracaat ettim. Üç dört gün sonra, daha bazı müracaat edenlerle 
birlikte imtihan olduk. Neticede 6. 11. 1336 tarihinde T. B. M. Meclisi ev
rak ve tahrirat kMipliğine tayin edildim. 

Birinci Büyük Millet Meclisi'nin ma1di durumu, 
Trakya, Ege ve !stanbu havalisi işgal altında idi; Devletin geliri na

müsaitti. Meclis mebusları da, (galiba) iki yüz lira almaktaydı. Bina, 
İtühad-ı Terakki binası olarak hazırlanma'ktayken Meclis binası olarak 
çabucak bitirildi. Mobilya basitti. 

Birinci Büyük Millet Meclisi, Milli Mücadele sıralannda zaferin ve 
milli gayenin istihsaline kadar, dağılmamak kararım vermişti. Düşmamn 
mağlfıbiyetiyle ve işgal edilen yerlerin kurtuluşuna kadar meclis içinde 
tarihe malolmuş, çok kıymetli ve çekişıneli toplantılar olmuştur. Vata
mn, kurtuluşunu yegane hedef saymışlardı. Milletin inkişafı ve yüksel
mesi için değerli ha:kiki milliyetperver, menfaat gözetmeden faydalı ol
muşlardır. 

Mebuslar içinde, çok değerli beylerden gayri iyi duygulu vatansever 
seciyeli ve sarıklı din alimleri (ülema) de vardı . 

Bunlar arasında bir iki tipik olaydan aşağıda bahsedeyim. 
Meclis'te Heyeti Umumiye salonunda, bağrışmalar ve sıra kapakları 

sesleri duyduk. Salonun kapısından gördüklerim. 
Hocalar, Bursa Mebusu Operatör Emin Bey'e, hücum ve döğüş ha

lindeydiler. Sebep: Emin Bey, evlenecek kızl arın sıhhi muayeney_e tabi 
olmaları hakkındaki verdiği teklifi kanuni imiş . Hocalar "kadınlar nasıl 
muayene edilir." diye sinirlenmişler. 

Bir de Diyarbakır Mebusu (Miralay) Hacı Şükrü Bey, Meclis'in top
landığı günü, Mustafa Kemal Paşa'mn da toplantıya riyaset ettiği sırada , 

askeri bir mesele için kürsüye çıkmıştı. Meğer çekemediği bir sınıf varsa 
o da Erkaniharp zabitleri imiş . Sözü üniformaya intikal ettirerek "yak2.
larındaki erkaniharp işaretinin manası nedir" bu tarzda konuşurken , 

Mustafa Kemal Paşa 'Hacı Şükrü Bey, onun manası Menha-ı F eyzu ir
fandır" dedi. Hacı Şükrü Bey sustu. 
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Düşmanın Haymana ovasına kadar ilerlemesi ve Meclis'in muvak
katcn Kayseri'ye nakli kararlaştırılması ve hazırlıkları üzmüştür beni. 

Milli Kurtuluş Mücadelesinin, eşsiz zafcrle neticelenmesi bütün yur
dumuzun düşman işgalinden kurtulması ve yaşama haklarına sahip ol
mamız, ayrıca sevindirdi beni. 

50 yıl sonra elimde davetiyem olduğu halde Meclis'e maalesef gire
rnedirn. (Kimseye derdirni dinleternedim ve anlatamadım, dışanda kal
dım.) Heyecanırn yerine masruf olmadı. 

Sun.!: 8. 

Meclisin düşmandan temizlenmiş (arınmış) kendi gucune sahip ve 
milletine hakim ve bağımsız ve ilerici bir görüşle bugünkü demokrasimi
zin temelini hazırlaması olmuştur. 

Sual: 9. 

Bütün şahsi ihtiraslardan uzak olarak, yalnız vatan ve millet için, 
Atatürk ideallerine, yıırtseverliğe ve yurdun yükselmesine, gerekirse ca
nını vermenin bir milli borç olduğunu öğrenmiş olmasıdır. 

Türk Milletinin tarihi gelişmesinde, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin 
rolü çok büyük olmuştur. 

Birinci Büyük Millet Meclisi Nisan 1923 ortalannda dağılrnıştı. Se
çime karar vermişti. Henüz Halk Partisi teşek:kül etmemişti. 

T. B. M. M. Başkatibi Recep (Peker) beni çağırdı, makamına. "Mec
lisin yenilenmesi için seçim yapılacağından, muvakkaten arkadaşınız 

Hilmi Mercimekoğlu ile birlikte Meclis Riyaseti hususi kalemine gidecek
siniz. Ben de beraberim. Orada ileçim sonuna kadar çalışacağız." diye 
emrettiler. Bu şekilde hususi kalemde seçim sonuna kadar çalıştık. 

14/5/ 1926 tarihinde Riyaseticumhur Hususi Kalem İkinci Tahrirat 
Kiı.ıtipliğine tayin edildim. 

Atatürk 1927 senesinde Büyük Nutkunu yazmağa başladığı zaman, 
Kalem'den (rahmetli) Memduh Atasev ile birlikte rnüsvedde halinde yaz
dıklarını ve vesikaları biz iki arkadaş tebyiz ettik. Bu sebeple, huzurun
da .devamlı iki aydan fazla çalıştık. 

Atatürk, Yalova'da 1931 senesinde hazırlanmakta olan dört ciltlik 
tarih kitabına, kendisi de yazı hiı.zn·lamak için gece sabaha 'kadar çalış
mış, sabahleyin yazıya devam için bir katip istemiş. Ben saat 9 da huzu
runda idim. Dikte etmek suretiyle, hiç ara ve istirahat etmeden yazıyı 
tamamladı ve saat 21 de yanından ayrıldım. 

Riyaseticurnhur Hususi Kalemden kendi isteğirole 10/ 10/ 1961 tari
hinde emekliye ayrıldım. 



MAHJR IZ 
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MAHJR JZ 

1 - Birinci Büyük Millet Meclisi'ne 1920 tarihindeki Ankara Sulta
nisi (Lise) ve Darülınuallimin (İlköğretmen Okulu) muallimleriyle bir
likte Meclis'in zabıt ve kavanin-i evrak kalemlerini teşkil ettik. Evrak 
Kalemi Müdürlüğüne, !stanbul Meclisi Mebusanı Heyeti kalemiyyesinden 
Necmettin Sa!hir (Sılan) Bey ge~di. Muallim arkadaşlardan bir müddet sonra 
mesleğe av.det edenlerden boşalan yerlere imtihanla istekliler alındı. Bu 
vazifeden evvel, yani Meclis'in açılmasından mukaddem, o zaman An
kara Vali vekilliği yapan ve adına halk tarafından "Hakan" denilen 
defterdar Ya:hya Galip Bey, sivil polis olarak vazife görmemizi, Mektebi 
Sultani Müdüıii Cudi Bey va.sıtasiyle bize tebliğ etmişti. Biz bu vazifeyi 
toptan reddettik. Okur yazarhkla me.~ıleğimize uygun iş verilmesini ta
lep ettik. Onun üzerine Meclis Katipliği ile vazifelendirdiler. 

2 - Meclis'in ilk açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinde vazifeye başladık. 
Onun heyecanı hayatırom sayılı günlerinden biridir. Müzakerelerin her 
gün biraz daha farklı inkişaf etmesi bizim heyecan ve merakım.ızı arttır
makta idi. 

3 - Mütevazi ve basit mektep sıralariyle yazı tahtalarından, bir 
de yaptınlan riyaset makamıyla, hitabet kürsüsü ve zabıt katipleri 
sırasından ibaretti. Encümen odalanndaki eşyalar da birbirinden pek az 
farklı şeyierdi 

4 - Birinci Büyük Millet Meclisinde iki grup aza vardı. Biri !stan
bul Meclisi Mabusanından iltihak edenler, diğeri vilayetlerden seçilen 
zümre idi. Her iki grup arasında çok heyecanlı, hararetli zevat mevcut
tu. Bunlar arasında nazan dikkati eelbeden zevat hatınında kalanlara 
göre sıralayalım: 

Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey, Trabzon Mebusu Ali Şükrü 
Bey, Mersin Mebusu Selahattin Bey, Konya Mebusu Hadimli Vehbi 
Efendi, Karahisar Mebusu Şükrü Efendi, Balıkesir Mebusu Basri Bey, 
Meclisin !kinci Reisi Erzurum Mebusu Celaleddin Arif Bey, İstanbul 
Mebusu Rauf Bey, Sivas Mebusu Kara Vasıf Bey, Gümüşhane Mebusu 
Zeki Bey, Malatya Mebusu Raşit Ağa gibi çok celidetli, fikir ve kanaat
larının ehli zevat hemen her umumi ve milli meselelerin müzakerelerinde 
bıkmak ve yorulm!l!k bilmeyen bir azimle fikir ve kanaatlannı müdafaa 
ederlerdi 

Tüı'kiye Büyij.k Miillet Meclisi - F . 14 
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Meclis'in hatipleri arasmda Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü, Ce
lal Bayar, Hamdullah Suphi, !=ir Mebusu Necati, Karahisar Mebusu 
Koç Zade Şükrü, İ=ir Mebusu Refik Şevket İnce, Bitlis Mebusu Yusuf 
Ziya Beyler Meclis 'in sayılı ve heyecanlı hatipleri .idiler. 

Adı geçen mebuslarla hatiplerin zaman zaman ekseriyete muhalif 
farklı görüşleri, duygu, düşünce ve idealleri, kanunların müzakeresi es
nasında tebarüz ederdi. Fakat Milli Mücadeleye, tstihlas ve İstiklal Sa
vaşına taallfık eden lımmsiarda tam bir ahenk mevcuttu. 

Umumi olarak kanuniann müzakeresi sırasında Şebin:karahisar 
Mebusu Ali Sururi Efendi, çok ciddi, ağır ve vakur tavnYia ve kısa bir 
ta:krirle kürsüye çıkıp, maddenin tadiline dair olan f1krini izahta sonra, 
umumun kabulüne mazhar olmuş, kendisinde büyük hukuki bir kabili
yet olduğunu göstermişti. 

Şebinkarahisar Mahkeme-i Şer'iye Başkatibi idi. Kendi kendini çok 
iyi yetiştirmişti. O zaman Meclis'teki birçok hukukçular arasında Paris 
ve İsviçre Hukı.ıık Fakültelerinde okumuş zevat arasında Ali Sururl 
Efendinin hemen her müdahelesinde muzaffer oluşu, benim pek çok 
nazari dikkatimi celbetmişti. 

Uzun müddet Meclis Riyasetlerinde, Muvazene-i Maliye, Kavanin-i 
Maliye, Bütçe Encümenlerinde ve Maliye Vekaletinde muvaffak olan 
sayılı hatiplerden Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Bey,Rüştiye me
zunu bir Duyun-i Urouroiye memuru idi. Bu zatın cevval zekası, halk tipi 
dehalara örnek gösterilebilird.i. 

5 - Savaşui en şiddetli ve hararetli zamanmda Başkumandan Mus
tafa Kemal Paşa'nın Meclis · Kürsüsünden derin bir inanç içinde: 

"Efendiler, hedefimiz .A!kdenizdir, muzaffer olacağız, düşmanı de
nize dökeceğiz" meal.indeki heyecanlı hitabes.i, diğeri de ordunun İ=ir'e 
girişi idi. Bu iki hadise, Meclis'teki hayatımda unutamadığım iki mühim 
andır. 

6 - Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey'in şahadeti had.isesidir. İlk ta
şıdığım tabut, o mübarek şehidin naşıdır. İlk yazdığım mersiye, o milli 
mücahit içindir. 

7 - Hep beraber şimdi müze ittihaz edilen Birinci Büyük Millet 
Meclisi Binasına girdiğimiz zaman, arkadaşım İhsan Kaftangil soldaki 
riyaset odasını göstererek, burada birinci gün akşamı, zeytin ekmek, 
peynir, helva yediğimizi hatırlıyor musun? demesiyle başlayan heye
canlı günlerin hatıralan, toplantı salonuna girdiğimiz zaman bir bir 
yadedildi. 

8 - Bu sualin cevabını her iki Meclis'te bulunan Necmettin Sahir 
Bey selahiyetle verebilir. Ancak şu kadar söyleyebilirim ki, Meclis ha-
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kimiyeti, yani halk hakimiyeti, bütün meşrutiyet devri meclisleri içinde 
ancak Birinci Büyük Millet Meclisinde tecelli etmiştir. Bir takrir üzerine 
yapılan bir telefonla Vekiller Heyetinden herhangi bir vekil onbeş da
kika sonra, urouro müdürleriyle, dosyalariyle birlikte Meclise lsbat-ı 
vücut ederlerdi. 

9 - Birinci Büyük Millet Meclisi yeni yetişen ve gelecek nesillere 
faziletin, feragatın, hamiyyetin ve ceHidetin örneğini vermektedir. Za
bıt Cerideleriyle, Yeni Meclis tutanaklariyle ve ilerde neşred.ilecek gizli 
eelselere ait zabıtlar ve Genel Kumayın o devre ait çıkardığı kitaplar 
bu tarihimin hamasi dersini verrneğe yeterlidir. 

10 - Rejim farJdannı anlaması ve demokrasiye intibak edebilmek 
imkanlarının sağlanması , inti-kal devrindeki bulıranların muhassalası bu 
devrede devletin duc:;ar olduğu müşküllerin ne suretle hal ve tesviye 
edildiğille dair arşiv bilgisi, millete tarihi ge!işmf:miz hakkında bir fikir 
verdiği gibi, iktisadi ve sosyal tutum bakımından değeri ve istikbal p!iinı 
hakkında devlete rehber olabilir. 

ll - Bu soruya ait bir hatıran1 yoktur. 

12 - Fotoğrafım melfuftur. Zabıt Katip!iğinden, Zabıt İkinci Grup 
Şefliğine ve sonra Zabıt Kalemi Mümeyyizliğine terfiimden sonra verilen 
iki hüviyet varakası makamı risayet kanalıyla evvelce takdim edilmiştir. 

13 - Asıl mesleğim hocalıktır. Meclis'ten aynidıktan sonra İstan
bul lmam-Hatip Mektebi, Kadıköy Ortaokul Özel Fransız Kollejleri Ha
lıcıoğlu ve Kuleli Askeri Liseleri, Haydarpaşa ve Çamlıca Liseleri, Türk
çe ve Edebiyat Muallimlikleri, IDdremit ve Nişantaşı, ! stanbul İmam -
Hatip Okulu Müdüriliklerinde ve emekliye ayrıldıktan sonra Yeni Kolej 
ve Fatih Erkek Kolejleri Müdürlüklerir.de bulundum. Hala 9 senedir 
Yüksek İslam Enstitüsü Öğretim üyesiyim. İstanbul Üniversitesi E:le
biyat Fakültesi mezunuyum. Gazete ve mecmualar::la muhtelif ma'ka
lelerim ve bir de "Tasavvuf" adlı küçük bir cserim vardır. 
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Birinci Büyük Millet lll·l'clisi D<'v.resindel>i Hatıralarını 

NJHAT DJNÇMEN 

Birinci Büyük Millet Meclisi'ne 1920 senesinde Eylül ayında intisab 
ve 1927 senesi sonlarına kadar hizmet ettim. 

Bu arada geçen 7 sene içinde Sakarya'ya kadar gelen YunanWarın 
denize dökillüşi.i, Saltanatın ilgası, Cumhuriyetin ilanı gibi tarihi olay
larda Meclis Zabıt Katipliğinde bulundum. Tahlif edilmiş olduğum için 
gizli celselerde, lstiklal Mahkemelerinin Ankara ve İzmir'deki muhake
melerinde vazife gördüm. 

Hizmet mi.iddetim içinde çok üzi.icü ve çok sevindirici olaylar olmuş

tur. Düşmanın Sakarya'ya kadar ilerlemesi beni son derece üzmüştü. 
Bu devrede, ihtiyaten Meclis'in Kayseri 'ye nakli teklifi, meclis gizli eel
sesinde müzakere edilmiş ve Meclis 'te bulunan mebuslarca kabul olun
mamıştı. M:izakere esnasında çok vatan perverane tezahürat gösteril
miş, Artık geriye değil cephenin arkasına gider orada toplanırız !" tek
lifini yapan hatip kürsü.den indirilmiş ve merkezi hükümetin Ankara'
da kalmasına karar verilmişti. Buna rağmen bazı ağırlıkların Kayseri'
ye nakline başlanmıştı. Başkatibirn Recep Bey, yanıma matbaa müret
tiplerinden birkaç kişi ile bir de polis memuru vererek Meclis'in ve İstik
lal Mahkemelerine ait vesaikin Kayseri'ye nakline beni memur etmişti. 

Trenle Yahşihan'a kadar (Kınkkale ) gidecek ve orada menzil kuman
danı Ali Riza Bey'e, Recep Bey'in mektubunu ibraz ederek yaylı araba
larla Kayseri yoluna devam edecektik Halbuki ne Yahşinhan'da ve ne 
dP Kırşehir'de araba temin etmek mümkün olmadı. Ancak. bulabildiği

miz 8 adet kağnı arabasiyle, gece gündüz yol katederek Kayseri'ye var
dık . 

Kayseri'de hergün Hükümet Konağında aians haberlerini takip 
ederdik Sakarya'da diişmanın bozguna uğratıldığını bildiren zafer ha
berleri geldiği zamanki sevincimizi tasvir edecek kudreti halen dahi 
kendimde göremiyorum. 

Mütarekenin imzalandığl giin İzmir'd e idim. Mondros'tan İzmir'e 
dönen Rauf Orbay ile Reşat Hikmet Bev'in lstanbul'a dönüşleri nin er
tesi günü ecnebi sefaini akşama doğru İzmir'e girdiler. O günün saba
hından akşanıına kadar Kordonboyu'nda yerli Rumlar ve Yunanlılar 
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gemileri beklediler. Her kulüı;ıte ve otelde handolar çalınıyor, fener alay
lan yapılıyordu. Paliıkaryalar incir arabalarına binerek bayraklada fener 
alaylan ve milli marşlar söyleyerek geçit resmi ya:pıyorlardı. Ertesi sabah 
İzmir'den Afyon'a hareket ettim. 

Esasen Afyonkarahisar'ında Maarif Müdürü olan babamdan, dön
mekliğim için acele tel~raflar almakta idim. 

Düşman Dumlupınar'a kadar ilerleyince, babamın da emeklilik duru
mu tahakkuk ettiğinden ailece Ankara'ya geldik O zaman, zabıt katip
liği için Meclis'in imtihan açmış olduğunu öğrendim, ve iştira:k ederEık 

müsbet sonuç aldım. 

Vazifeli olarak Meclis'te çalıştığım senelerde tatillerden 'bil'istifade 
bazı arkadaşlarla !stanbul'a geldik. Başımızda milli serpuş kalpaklada 
bilhassa Beyoğlu İstiklal Caddesinde dolaştık. Bu kıyafetle Mütareke 
devrinde !stanbul caddelerinde gezmekten gurur duyuyorduk. 

Üzücü ve sevindirici olaylar yukandaki hayat hikayemin içindedir. 

Birinci Büyük Millet Meclisi'nden sonra hizmetim çok devam ettiği 
için birçok tarihi olayda vazife aldım. 

Büyük Millet Meclisi azaları vatanperverli'k açısından büyiik bir 
örnek arz ederdi. 

Merasimlere, Başka.tibimiz Recep Bey'in riya~etinde Zab•t Heyetiyle 
birlikte iştirak ettiğimiz zaman Büyük Atatürk'ün elini sıkmak şerefine 
nail olurduk. 



KAZlM TOLUN 
·Memur 





KAZl M TOLUN 

Birinci Cihan Harbinde "Kudüs" tt"hlikeye girdiği sırada Şam Sul
tanisi Biyoloji Öğre1men1iğinden ayrılıp "İstanbul" a geldim. Ve biraz 
sonra Ankara Sultanisine tayin edildim. 

İşte bu tarihte, yani Mütamke başlangıcında. merhum General Ali 
Fuat Ccbesoy Ankara'da Kolordu Kumandanı bulu~uyordu. Harbin neti
cesine göre memlekPtimizin istikl:ili karanlık bır durumda olduğunu 

idrale c-den biz öğr0tmenler Ali Fuat Cebesoy'un vatanperver duygu ve 
dür-üneesi ile ilk Müclafaa i Hukuk Teşkilf.ttma başladık ki grup halinde 
bu teşkilata giriştik: 

Birinci Grup. Ankara halkını irşat ve tenvir yolıcnda Ankara Müf
tüsU Merl~um Rif:ı t Efendi'nin emrinde c:alışıyordu. 

İkinci grup ise, bi?. gençle r ve subaylar, halk ve münevver tabaka
ya "Vatan ve Silistrr" gibi tarihi temsilleri yaparak, gene; subaylarla 
atlara binerek Ankara civar köylerine kadar giderek, bunları mütema
diyen irşat ve tenvir ilc memlckctimizi .dü5manlara karşı savunmamızı 

anlatara:k Ankara ve civarında, kuvvetli bir cereyan ve hareket meyda
na !_"etirchk. Kenar ve köscdc kalan t el<tük Ermeniler "lttihat ve Terak
ki" Cf'll!iyetinin İase Müdürlüğü bina~ı olar~ k y:ıptırdığı binayJ "Birin
ci Millet Meclisi" Ermeni Maşatlıii:ı üzerinde mezar ta şlarından yapıl

dığı idd i·ası ilc yıkınağa kalkı!3tıklarında onları önledik. H atta "İtilaf 
Devletleri" tar8fır::l:ı.rı bu binaya ycrleı:ıtirilcn "İttihat suhayları" na 
baskı yaparak "Eskişehir" c uzaklaı;tırmaya muvaffak olduk. 

Sivas Koneresinde bulunan .\tatür·k ilc daimi muhaberedc bulunan 
General Ali Fuat Cebcsoy'un Ankara'nın emniyet altına girdiğini Ata
türk'e bildirmesi üzerine Atamızı şimdiki '·Kızılay" binasuıın bulundu
ğu tarla içinde Ankara Halin, Efeler, ~evmenler ve öğrenciler karşıla

dık. Kurbanlar kesildi. Merhum Müftü Rifat Efendi duasını yaparak, 
şimdiki R N:lvo binası yerinden geçen daı· yoldan Hükümet konağına 
getirdik. Orada da Rifat Efendi duasını tc]{rarladı. Atamız , Vali maka
mına oturdu. 

!şte buraya kadar içinde bulunduğum t arihi hadisı.:yi k:saca size 
anlatm~ oldum. 

Mustafa Kemal Ankara'ya gelince, her iş yoluna girmiş bulunuyor
du. Millet tarafın.:l;ın seçilen ilk Meclis üyeleri Aııkara'da toplanınca, 
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Büyük Millet Meclisi'nin açılması artık takarrür etmişti. Fakat İstan
bul'un işgal altında bulunması dolayısı ile "Meclisi Mebusan" Zabıt Kale
mi Heyetinin toplu olarak Ankara'ya gelmesine imkan yoktu. Halbuki 
bu vazifenin behemehal görülmesi laz:m geliyordu. Bu vazifeyi ancak 
o zaman Sultani hocalarının yapması ile mümkün olacağını İstanbul 
Darülfünun Edebiyat Prof. merhum Hamdullah Suphi (Şahsen de ho
camdı.) nin bir fikir olarak ileri sürmesi ilc zabıt iııleri teşkilatı kurul
muş oldu. İlk hadisenin seyri böyle idi. 

Birinci sualinize cevap : 

Birinci Büyük Millet Meclisi'ne ne ıçın ve nasıl katıldığıını yukarı

daki tafsilatlı izahatım anlatmış oluyor. Bu tarihi hadisenin ccreyanmı 
bir tarafa bıraksak bile o zamana göre Darülfununun ve "Darülmuallimin 
Aliye" Yüksek Muallim Okulunda, idealist yetiştirilmiş, bulunduğum 
bu vazife içine girmeyi vatanperverlik duyguma uygun bir fırsat bile
rek hem hoca bem de ek bir vazife olarak Zabıt Grup Şefliğini yapmış 
oldum. 

İkinci sualinize cevaıı: 

Meclis'e hangi tarihte girdiniz diyen sualinize yukanda arzettiğim 
e-ibi Meclis kuruluşunun itk kademedeki işlerini bizler hazırlamış oldu
ğumuza göre, tabii olarak ilk eelsenin açılma şerefine dahil olmuş bu
lunuyorum. O müstesna gün:le cuşuhuruşa gelen millet ve bizlerin he
yecanını tam olarak bu yazılarımla aksettirmek mümkün değildir. Mec
lis üyeleri yeminleri yapmış . canı yürekten vazifelerine başlamış bu 
ettirmemek heyecanı ile kürsüde yemin ederlerken biz de bu tarihi gü
nün zabıtlarını tam olarak tutmaya çalışıyorduk. Meclis dışında da halk 
kütleleri, davullarla bu kutlu günün heyecanını yükseltiyorlardı. Mec
lis üyeleri yeminleri yapmış , canı yürekten vazif elerine başlamış bu 
çalışma da "ölmek var, dönmek yok" diye hitabet kürsüsünde azmü 
imanlarını ortaya atıyorlardı. 

tl'çüncü sualinize cevap: 

Yukanda arzettiğim gibi bina bir iaşe müdürlüğü olarak yapıldığı 
için daha geniş bir oda, onun yanında zabıt memurlanna ait oda bulu
nuyordu. Arka tarafta ' Meclis Başkatibi ve Meclis tdare Amirlenne 
mahsus bir oda ile umumi toplantı salonu iki yıuıda dinleyicilerin oturma 
yerleri vardı. Riyaset odasında basit bir yazıhanc, bir iki koltuk ve 
salonda ilkokul talebe sıralan vardı. Hulasa mobilya vesaire çok basit 
ahşaptan yapılmış sandalye ve eşyadan ibaret idi. Lüks eşya denilen 
hiç bir şey yoktu. 
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J>örrlüncii sualini7.e cevap: 

Birinci Biiylik Millet Meclisi'ndeki mebusların duygu, düşünce ve 
ideal yönündPn tahlili ancak o gün gösterdikleri yüce heyecanla, mem
leketi kurtarmak azmi imanı ile vatan! vazifelerini tam yapabilmek gay
retinde görülüyordu. Hepsi vatansever kimselerdi. Muhitlerine de bu his 
ve heyecanı aşılıyorlard.ı. O zaman türlü olaylar karşısında bütün dav
raruşlannda, memleketi yerıiden istiklal ve bütünlüğüne kavuşturmak 

amacı ile hareket ettikleri biiriz olarak görülüyordu. 

Beşinci sualinize cevap: 

Birinci Büyük Millet Meclisi'nde bulunduğum süre içinde beni çok 
sevindiren olay memleketimi ve Türklüğü çok sevdiğim için böyle bir 
kurtuluş ve kuruluş davasının teşkilatı içine girmiş bulunmaklığım, başlı 
başına en büyük sevinç kaynağı olmuştur. 

Altıncı suatlinize cevap: 

Bu süre içinde olan olaylardan hiç biri beni üzecek bir vasıfta de
ğildiı·. Dikkat ve gayretim mernleketi kurtarmak yoluna girıniş olma
sını görmekle diğer olaylara kıyınet vermiyor.dum. Memleket davasını 
her olayın üstünde görmek istediğimden o tarihtf•ki olaylar beni hede
fimden ayıracak durumda olmadığından hepsini hoş görrnek hüs
nüniyetinde bulunuyordum. 

Yedinci sualini7.e cevap: 

50 yıl sonra Birinci Büyük Millet Meclisi binasına geldiğim zaman o 
günün hatıraları gözümün önünde tamamen canlanmış, mahrurniyetler 
arasında memleketi kurtarınak için yaptığım vazifenin muvaffak olmuş 
neticelerini görınüş olmakla bahtiyardım. Demek ki insan inandığı ideale 
erişmek gibi bir bahtiyarlığa kavuşursa şüphesiz çok sevinir. 45 senelik 
bir lise öğretmeni olmak itibariyle yetiştirdiğirn birçok devlet adamlan 
vardır. Yüksek kaderneye gelmiş, benimle 50. nci yıldönümü rnünasebeti 
ile diroize oturmuş olmak, benim için ne büyük bir bahtiyarhktır. Te
menni ederim ki bugünkü genç nesil bu kutsi emeller ve idealler üzerinde 
yürü s ün. 

Sekizinci sualinize cevap: 

Birinci Büyük Millet Meclisi ile Osmanlı Meclisi Mebusanı arasın

daki fark pek çoktur. Bir defa Osmanlı Meclisi Mebusanı karı~;ık 

ırk ve gayeleri başka başka gaye, emel ve düşünceler taşıyan fertlerden 
teşekkül etmiş bir toplumdu. Memleket idaresi uyumuş bir saltanat ha-
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vası içinde geçiyordu. Halbuki Birinci Büyük Millet Meclisi, !stiklılli teh
likeye düşmüş ve memleketi kurtarmak ve hem de milli hudutlarımızı 
çizmek ve Cumhuriyeti ortaya atacak bir gayret düşüncesi içerisinde 
cesur ve memleket sever düşünce içinde çırpınan fertlerden kurtulmuştu. 
Merhum Atatlirk'ün yüksek zeka ve başkanJ· ğı altında daha çok çalış

mak ve daha hayırlı işler görmek emel ve gayesi ile çalışıyorlardı. Şüp
hesiz bu Meclis'in şahsiyeti, çalışması, karakteri itibariyle Meclisi Me
busandan büyük farkı vardı. 

Dokuzuncu sualiıüze cevap: 

Birinci Büyük Millet Meclisi, yeni yetişmektc olan Türk Gençlerine, 
Türklüğü benimsemek, Ti.irk Ocaldan açma•k, ünüversiteleri çoğaltmak, 
maarif sisteminde yenilikler yapmak, Türk Gençlerinin teknik işlere te
mayüllerini artırmak, iktisadi yollan açmak gibi gayeler duyurmuş ve 
çalış'IIll§tır. 

Onuncu sualinize cevap: 

Türk Milletinin tariıbi gelişmesinde Birinci Büyük Millet Meclisi'nin 
rolü aşikardır. Bir defa saltanat ve bilafeti ka1:lırmıştır. Dinde ve inanış
taki saf·sa,ta ve hurafeleri kaldırmış ve tekkcleri kapatmıştır. Laikliği ge
tirmiştir. Cumhuriyeti kurmuş ve milleti demokrasiye doğru götürmüştür. 

Onbirinci suslinize cevap: 

Büyük Millet Meclisi ve Atatürk ile ilgili olmak üzere iki hatıram 
vardır: 

a) !stanbul isyaru, Nallıhan'a, Beypazarı'na kadar gelmiş olduğu 
sırada Meclis'in öğleden sonra bir oturumunda, hararetli müzakere sıra
sında, Meclis'in batı tarafı o zaman Ermeni mezarlığı idi. Akköprü tara
fından bir toz duman bulutu göründü. İçeri haber verildi. Meclis müza
kereyi bırakarak Atatürk ve mebuslar mezarlığa çıktılar. Bu toz duman 
bulutunun İstanbul İhtilii.lcilerinin bir baskı nı sanıldı. Atatürk'ün oto
mobiline yaveri Salih Bozok 'binerek karşı gitti. Bu hadisenin, sabah o 
semte giden sığır hayvanlarının Ankara'ya doğru dönüşünden mütevel
lit bir toz bulutu olduğunu Salih Bozok aniayıp gelince, mebusların kah
kahalan ile·tekrar toplantıya girmeleri o zamandaki heyecanın ne oldu
ğunu gösterir. 

b) Meclis'in ilk çalışma devresinde geeeli gündüzili çalışmalarda 

biz za:bıt memurları her otunışun zabıtlarını bir kağıt üzerine toplayıp 
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bütün müzakerenin ne olduğunu toplu olarak hazırlayıp Atatürk'e veri
yorduk. Atatürk de bizim çalışma odamızda oturup hazırlanan bu mü
zakerelerin toplanmış zabıtlarını okuyup o günkü Meclis müzakeresinin 
ne olduğunu tetkik ediyo!'du. Mesai o kadar yoğun idi ki gece yarısına 
kadar biz bu işle meşgul oluyor.duk. Ve ·yanımızda Atatürk olduğu için 
akşam yemeğini bile yememiş halde idik. Bir ara Atatürk "Çocuklar ben 
sizin akşam yemeğinizi bile unuttum. Ahmet gel; çocuklara hazır yemek 
olarak ekmek, peynir, zeytin, helva al getir yesinler." diyerek bize bir 
gece ziyafet vermişti. Bu ziyafet pek hoş olmuştu. Bu batıramda M.la 
yaşar. 

Biyogırafi: 

Anam, babam 93 Rus Harbinde Bulgaristan'ın Filibe, Has Köyün
den Edirne'nin Enez Kazasına bicret etmişler. Ziraat ile meşgul imişler. 
Ben bir köylü çocuğuyum. İlk tahsilimi köyde, Rüştüye tabsilimi Enez'
de yaptım. Babam beni Edirne yedi senelik idadisine parasız yatılı ola
rak veııdi. 1dadiyi bitirince İstanbul'a geldim. Merhum Sati Bey zama
nında "Darülmuallimini Aliye'ye müsabaka imtihanı ile tabiiye şubesine 
girdim. Meslek derslerimizi Cağaloğlunda görürdük. Tabüye derslerimizi 
de Darülfünun'da görürdük. Dariilfünuna ilk defa bizim zamanımızda, 
ecnebi mütebassıs hocalar geldi. İlk defa Bağdat Sultanisine tayin edil
dim. "Kütülamare" düşünce Şam Sultanisine nakil edildim. Üç sene 
sonra "Kudüs'ün snkutnnda önce İstanbul'a geldim. Mütarckeyi müte
akip Ankara Sultanisine tayin edildim. Bu vazifede iken Büyük Millet 
Meclisi Zabıt Kalemi 3 üncü Grup Şefliği ek vazifesine başladım. Af
yon Zaferine kadar Meclis'te kaldım. Bu sırada Maarif Vekıi.le ti İlk 
Tedrisat Umum Müdürlük Muavinliğine tayin edildim. Sonra teşkilatta 

İlk Tedrisat Şııbe Müdürü oldum. Bundan sonra Ankara Kız Lisesi Baş
muavinliğine ve Müdürlüğüne gciirildim. Buradan da Ankara Koleji Mü
dürlüğüne, nihayet Atatürk Lisesinden 45 senelik Maarif emeklisi olarak 
tekai.ide ayrıldım. Dört çocuğum var. Biri kız, üçü erkek. Dördü de mü
hendis ve mimardır. Oğullarımı Almanya'da o'kuttum. Hepsi bugiin için 
vazife başındadırlar. 5 tane de torunuro vardır. 
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PROF'. AVNJ REFiK BEKII1AN 

Son iki ay zarfında Ankara'da bulunmadığırndan iki mektubunaza 
da ancak şimdi cevap verebiliyorum. 

Şöyle ki: İlk Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman ben Kavanin Ka
lemi Müdürlüğüne getirildim. O zaman merhum Recep Peker Genel Sek
reter idi. İhtisasıın dahilinde olmadığı için bu görevi kabul etmek isteme
miştim. Çünkü ben Berlin Üniversitesinde kimya öğrenimi yapmış ve 
:buradan kimya doktoru olarak mezun olmuştum . Kavanin Kalemi Mü
dürlüğünde ancak on gün kadar çalıştım . Bu esnada zamanın Sıhhat Ve
kili Dr. Adnan Adıvar ile tanıştım. Vekil benim kimyacı olduğumu öğre
nince derhal Sıhhat Vekfı.leti Merl(ez Kimyahanesi Müdürlüğüne Ulyinimi 
sağladı. Bu göreve başladığım zaman ortada ne kimyahane ne de kim
yahane için gerekli gereçler ve araçlar vardı. Nümune Hastahanesinde 
bana aynlan bir odayı ltimya laboratuvarı haline getinnek hususunda 
büyük zorluklarla karşılaştıın. Zira 1920 yılının Ankara'sı diğer birçok 
illerimiz gibi ipti.dai bir halde idi. Araç gereç ve kimyasal ecza tedariki 
çok zordu. Şehirde mevcut bir eczahaneden bulabildiğim şeyleri toplaya
rak beni hiç tatmin etmeyen 'bir laboratuvar kurdum. Fakat bu iptidai 
laboratuvarda önemli bir milli görev yapmayı başardım. 

Bu sırada Ankara Gazeteleri Inebolu'ya Hint Hilafet Komitesi Üyesi 
Mustafa Sagir'in çıktığını haber veriyorlardı . Bir süre sonra gazeteler 
bu zatın Mustafa Kemal Paşa tarafından •kabul edHdiğini yazdılar. lki 
hafta sonra Dr. Adnan Bey beni çağırttı. Ve elime birkaç kağıt tutuştur
du. Dört saıhifeden ibaret olan bu kağıtlar Mustafa Sagir tarafından İs
tanbul'da ·bir adrese gönderiliyordu. Sahifelerin birinde ancak iki satır

hk bir yazı göze çarpıyordu . Adnan Bey, bu mektuplardan şüphelenmiş 
olduğu için bunları muayene etmekliğimi istedi. Hemen laboratuvara ko
şarak kağıtları ineelerneğe koyuldum. Yarım saat sonra, kağıtlann üze
rine alkali damlattığıın zaman pembe renkte bir takım yazılann ortaya 
çıktığını gördüm. Yazılar İngilizce idi ve fenol etalein ile yazılmıştı. Bu 
dunıın üzerine derhal Adnan Bey'i keyfiyetten haberdar ettim. Açılan 
mektuplardan Mustafa Sagir'in casus olduğu, Hint Hilafet Komitesi Üye
liğinin uydurma olduğu, Ankara'ya, Paşa'ya sui-kast yıapmak maksadı 
ile geldiği anl~ılıyordu. Polis soruşturmasına ben de tercüman olarak 
katıldım. Daha önce Afganistıan Kralı Amanullah Han'a yapılmış olan 
sui-kastı yine bu adamın tertip ettiği öğrenildi. 
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!şte bu suretle Milli Mücadelede bana düşen görevi yaptım. O zaman 
bu casusluk olayı bütün dünya basınında da bahis konusu oldu. Fransızca 
Matin Gazetesi olaydan aynntılı şekilde ve benim adımı da vererek 
bahsetti. 

Birinci Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışma çok kısa olduğu için bu 
mecli.:ı ha:kkındaki izlemlcrim kayda şayan değildir. 

Saygılarımla. 



Gazeteciler 





A. HJDAYET REEL 
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A. HJDAYET REEL 

Milli Mücadeleye 1919 yılından itibaren katılıruş bir insanım . önce 
Bandınna yolu ile Balıkesir' e giderek 1919- 1920 arasında merhum Ka
zım Özalp, Mustafa Necati ve Vasıf'la birlikte çalıştım. O sırada Çerkez 
Ethem maiyeti ile birlikte güya Anzavur'u takip için Balıkcsir'e geLdim. 
Bir müddet sonra Balıkesir müdafaa cephesindeki kuvvetler komutanı 
ön mülazım Kemal Bey'le buluştum. (Bu zat sonra Çatalca Müdafaa 
Cephesi komutanı olan Kemal Paşadır. ) 

Bir müddet sonra isim ve ünvan değiştirerek gizlice lzmir'e gittim. 
Ve o zaman Ferit Paşa Hükümetinin valisi ve yine F erit Paşa'nın Afyon 
V-alisi ile görüşerek fikir ve maksatlarını anlamaya çalıştım. 

Oradan Salihli Cephesine geçerek o zaman orada Milli Cephe Komu
tanı olan Çerkez Ethem'in kardeşleri yüzbaşı Tevfik ve adını şimdi hatır
layama.dığım binbaşı ile faaliyette bulundum. Uşak ve Afyon yolu ile 
lstanbul 'a döndüm. (tkdam) gazetesindeki neşriyatıma devam ederken 
Malta'dan dönenierin Ankara'ya gideceklerini haber alınca İngilizler'in 

şüphesini kışkırtmamak için onlarla birlikte lnebolu'ya oradan da An
kara'ya ulaştım. Ankara'da Basın Yayım Umum Müdürlüğünde de vazife 
aldığım için (İkdam) gazetesindeki yazılarıma "Nüzhet" müstear adı 
altında devam ettim. 

Tabii çalışma sahalarım ummni hadiselerle birlikte, Meclis müzake
reJel'ini de takip etmek idi. Çeşitli devirlerdeki millet meclisJel'ini birbir
leri ile kıyaslamak yetkisini kendimde göremiyorum. Atatürk'ümüze ai t 
hafızamda yer eden en önemli hatıra şudur : 

Bir gün zamanın Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof, Atatürk ve mai
yeti ile birlikte biz basın mebuslarını da bir öğle yemeğine çağırmıştı . 

Sofrada tam Atatürk'ümüzün karşısındaki yer bana düşmüştü. Solumda 
d'a Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Elçiliğinde sekreter bir bayan oturu
yordu. Sohbet ilerleyince Atatürk Hazretleri mutat tebessümleri ile bana 
hitap ederek : 

- Hidayet Bey, yanınızdaki hanıma sorunuz bakalım bana Rusça 
ders vennek ister mi? Ben de ona karşılık kendisine Türkçe öğretil'İm, 
dedi. Emirlerini yerine getirdim, ta'bii. Bayan da memnuniyetle kabul et
tiği cevabını verdi. Ben de bunu Atatürk Hazretlerine naklettim. Bu sırf 
haruma nazikçe bir iltifattan ibaretti. Hep birden gülü.j tük. 
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Biyografi: 

1895 yılında İstanbul'da doğdum . İlk ve orta tahsilimden sonra İs
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okudum . 

1923 de Dışişleri Bakanlığında çalıştım . Berlin Elçiliği 3 üncü katip
liğinde, Bclgrad Elçiliği 2 nci ·kfitipliğinde , Sofya Elçiliği 2 nci katipliğin
de bulundum. Ve aynı zamanda Konsolos vekilliği yaptım. Sonra da istifa 
ederek bütün çalışmanu gazeteciliğe basrettim. Tam kırk yıl aralıksız 

"Cumhuriyet" gazetesinde yazı yazdım . Tercümeler yaptım. 1963 de 
emekliye aynldım. Fransızca, Almanca bilirim. İngilizce de anlanm. 

Babam (Mürettibin-i Osmaniye) Cemiyeti Başkanı Ömer Tahir idi. 
Evliyim, çok şükür refikarn da bayattadır. 



KEMAL SALiH SEL 
Gazeteci 
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KEMAL SALIH SEL 

1stanbul'dan ayrılışım Ekim (1920) ayının sonlarına doğrudur. 
!ncbolu'ya deniz yoluyla geldim. İstanbul'daki gizli teşkilatın temin ettiği 
bir tnebolu'lu hüviyeti, işgal kuvvetlerinin hareketten evvel yaptığı kon
trolden beni güçlüğc uğramadan sıyırdı. Ve gemiden indirilmeml öııledi. 

O tarihlerde inebolu'da Ankara'ya ve dalıile gitmek için izin bekle
yen çoğu şüpheli, yüzlerce yabancı vardı. Bunlar, yapılan tahkikat sonu, 
çoğunlukla yine ters yüz istanbul'a iade ediliyorlardı. 

Ben inebolu'da i•ki gece kaldım. Oradaki Teşkilatın temin ettiği bir 
vasıla ilc - ki dört tekerlekli açık bi r yük aralıası idi - kış kıyam et 

bin müşkülatla ve ancak oniki günde Ankara 'ya muvasalat mümkün oldu. 

Ankara'da Yeni Gün Gazetesinin tahrir heyeti müdürü sıfatı ile, 
Milli Mücadele boyunca ve İkinci Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra 
dahi 1924. Mayısında İstanbul'da Cumhuriyet Gazetesi kuruluneaya ka
dar hizmet gördüm. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin pek çok eelselerini 
bizzat takip ettim. Mü§ahcde ve intibalarım (Yeni Gün) koleksiyonların

dadır. Gazeternin devamlı Meclis muhabirliğini sırası ile Necmettin Sa
bir, Ali Süreyya ve Refik Besim Beyler yapmışlardır. 

Meclis'in ilk senelerinde gazetecilerin hususi bir dinlenme ve oturma 
yeri yoktu. İki taraf halkonlarından herhangi birinde rastgele yer alırur
dı. Esasen Ankara'da gazeteci sayısı pek azdı. Bidayette yalnız (Yeni 
Gün) gazetesi gündelik idi. Hakimiyeti Milliye haftada iki defa çıkardı. 
Onun gündelik halinde çıkışı, yanılmıyorsam 1921 başlarındadır. Sene
lerce Konya'dan nakledilen (Öğüt) ve daha sonraları Ali Şükrü Bey'in 
(Tan) gazeteleri çıktı. 

Gazete ve gazeteci sayısı çağalınca müzakereleri rahatlıkla takip 
için hususi yer ayrılınası zaruri görüldü. Evvelleri sağ ve sol cihetindeki 
balkonlarda bulabildikleri yerlere oturan ve çoğu defa yer bulamamak 
gibi güçlükle karşılaşan gazetecilere vaki müracaat üzerine - Başkatip 

Recep Bey, kürsünün sol cihetindeki balkonu üçe böldiirerek, kapı tara
fına isabet eden kısmını gazetecilere tahsis etti. Diğer iki kısmından biri 
yüksek memurlara, diğeri de kordiplomatiğe ve yabancı misafirlere ve
rildi ve diğer dinleyicilere münhasıran kürsüniin sağ cihetine isabet eden 
balkonlu yer gösterildi. 
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Pek az sayıdaki gazeteciler, Birinci Büyük Millet Meclisi'nde ziya
clesi ile itibarda idiler, mebuslardan farklı muamele görmezlerdi. Vakıa 
kendilerine birer serbest duhuliye varakası verilirdi. Fakat onu kullan
maya mahal kalmazdı. Çünkü Meclis'in maildut idarecileri, üç beş kişilik 
polis kadrosu, muhafız kıtasının zabitleri, Paşa'nın yaverleri veya hususi 
kalem mensupları kadar Ankara'nın bütün ya:bancılan birbirlerinin ya
bancısı değildi. Hepimiz bir kalabalık ailenin yekdiğerine güvenen fert
leri halinde idik. En küçük hizmetiisinden en büyüğümüz Mustafa Kemal 
Paşa'ya kadar neferi, zabiti ,memuru ve mebusu, ayrı gayrı tanımayan, 
gizlisi kapaklısı olmayan topluluktu. Ankara'ya yeni gelen biri oldu mu, 
ilk birkaç gün yadırganır, tetikte bulunur, bir sır kaçırılmamasına dikkat 
edilirdi. Sonra, arada yapılan ve yapılmış olan tahkikata göre, o yabancı
nın ya silinip gittiği göriilür, veya eğer kalmışsa, topluluğa katılmasında 
mahzur olmadığı anlaşıldığı için, kendisiyle hemen haşır neşir olunurdu. 

Bu sebeple Meclis'e giriş çıkışta hiç bir müşkülata uğramaz, hep 
güler yüzle karşılanırdık. Duhuliye kartı sormak kimsenin aklına gel
mezdi. İlk duhuliye varakama, ikincisi ile değiştirildiği sırada alıkonuldu
ğu için malik değilim . Şayet Meclis arşivlerinde mevcut ise, hiç kullanıl
mamışçasına 'yeniliğini muhafaza ettiği görülecektir. !•kinci serbest du
huliye kartırnın bir fotokopisi, arşiviniz için faydalı olur diye takdim 
ediyorum. 

Birinci Meclis 'in çalışmaları fasılasız olmuştur. Ne Ankara'nın o se
nelerde aylarca devam eden kış günlerinin dondurucu soğukları, ne de 
yaz aylarının bunaltıcı sıcakları bu müstemir çalışmalan durduramamış
tır. Meclis salonunun pek büyük sobalanna rağmen ısıtılamadığı ve me

•busların Muallim Mektebinden getirilmiş sıralarında paltolar ve gocuk
lan ile oturduklan çok görülmüştür. Yaz aylannın buram buram t erleten 
sıcaklarına da Birinci Meclis azalan, pek çoğu avcı biçimi elbiseli, poturlu 
ve çizmeli oldukları halde, katlanma!kta tereddüt etmemişlerdir. Bu çalış
maların o zama:nlar tatil günü olmasına rağmen Cuma günleri dahi de
vam ettiği, hatta pek çok defa donuk ve sönük ga:z lam'bası ışığında ge
celeri da:hi sürdürüldüğü göriilmüştür. 

Birinci Büyük Millet Meclisi, öyle zannediyorum ki gelmiş ve geçmiş 
parlamentolar ·arasında dünyanın en çok (gizli celse) akteden Meclisi'
dir. Birinci Meclis aziisı bu gizli eelselerin mahremiyetini hayret veren 
bir ciddiyetle muhafaza etmişlerdir. Şahsen hemen hepsi ile senli benli 
göriiştüğüm, birçoklan ile sıkı dostluklar tesis ettiğim, hele Yunus Nadi, 
Nebizade, Osmanzade gibi aynı çatı altında çalıştıklanm dahil, hiç biri 
bu mahrem eelselerin teferruatından asla bahsetmezlerdi. Tabii sorul
mazdı da ... 
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Birinci Meclis azalan, milletin bağnndan kopmuş kişilerdi. Hepsi 
vatansever ve kahramandılar. Bu meclisi •kendinden evvel gelen Meşru
tiyet Mebusan Meclisleri ile mukayese etmek mevzuu olamaz, kendinden 
sonra gelen meclisiere nazaran .1a tamamen farklı mahiyette bulurum. 
Birinci Meclis, •büyük ekseriyeti ile, namzet gösterilmek suretiyle değil, 

doğrudan doğruya halkın arasından çıkmış, halk tarafından seçilmiş mil
letin her sınıf milmessülerinden kurulmuştur. Bu seçilişlerde ne parti 
namzetleri vardı ne de ayrılı·klar.. . Tek hedef vatanı iatilacılardan 'kur
tarmak, istikbale -kavuşma:k·tı. 

Aynı sıralarda bir küçük kaza memurunun yanında bir imparatorluk 
nazınnın, bir mahalle imamının yanında gene sanklı bir münevver ve 
alim hocanın, bektaşi babasının yanında Konya Çeleb:.Sinin, bir millazi
min yanında bir generalin yanyana oturduğu bu meclis mensuplan müş
terek gaye karşısında sonradan birtakım gruplara ayrılmış olmalanna 
rağmen birbirlerine bağlı ve müşterek gaye karşısında daima ·birlik ha
linde idiler, Meclis'te çok sert tenkiotler olmuştur, hatta bizzat Atatürk'ün 
hücumlara maruz kaldığı görülmüştür. Fakat neticede daima aklıselim 
ve iti.1al hakim olmuş ve Mustafa Kemal'in etrafında kurulan birlik, düş
man denize dökülünceye kadar sarsıntıya uğramadan devam etmiştir. 

Benden Birinci Meclis müzakerelerine ait en ilgi çekici hatıraını so
ruyorsunuz. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin ilgi çeken hatıralan bir de
ğil bindir. Fakat hiç bir zaman unutamayacağım bir sahne var ki, elli 
yıla rağmen gözlerimin önünden silinmiyor. Bu sahne Atatürk'ün Meclis 
kürsüsünde heykellenmiş siluetidir. 

Flllkat bunun hikayesini, daha evvelinden başlayarak anlatmalıyım : 

'1921'in Temmuz ortasında idi. Hakimiyeti Mrlliye'den Ruşen Eşref Bey, 
Yeni Gün'den ben cephe harekatını yakından takip etmek ve bir hafta 
·kadar kalmak üzere (Eskişehir'in) on, onbeş kilometre ilerisinde, Sivri
hisar yakınlannda bir vadide kurulmuş Garp Cephesi çadırlı 'karargahına 

gitmiş ve İsmet Paşa'nın misafiri olmuştuk. 

Gelişimizin ikinci günü idi. Karargah mensuplan ile aynı sofrada 
yediğimiz öğle yemeğinden sonra •bize tahsis edilen çadıra çekilmiş not
lanmızdan yazı çıkannaya çalışıyorduk. Arada Harekat Şubesi Müdürü 
Tevfik Bey, ya da Başyaver Sabri Bey çadırımıza geliyor, bir i!ki cümle 
teat~inden sonra yine çekiliyorlardı. Daha ziyade misafirlerini yalnız 
bırakmak istemeyen ev sahibi nezaketi ile yapılan bu ziyaretlerdeki te
laşlı e-örünmeme gayretinin, o sırada ne Ruşen'in ne de benim farkede

,mediğimizi itiraf ederim. 

Saat dört veya beş sıralannda idi. Çadınn önünde bir takım hare
ketler konuşmalar işittik. Hemen dışan çıktık. Çıkınarnızla birlikte bir-

TUı'kiye Bl1y00< M:Jllet !Me(;!W· - F . 16 
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kaç adım ilerimizde açık bir otomobilde Mustafa Kemal Paşa'yı gördük. 
Yanında yaveri Muzaffer Bey vaırlı. Kendisini İsmet Paşa ve Karargah 
zabitleri karşılıyorlardı. Pruıa'nın arabadan inmesiyle İsmet Paşa'nın ko
Juna girmesi bir oldu. Aşağıya doğru yürümeye bruıladıl ar. Paşa bizim 
oradaki mevcudiyetimize dikkat dahi etmedi. Karargah erkanı da olduk
lan yerde kaldılar. 

Otuz kırk metre kadar aşağımızda bir çardak altında üstüne hari
talar çivilenmiş bir masa vardı . İsmet Pruıa ile birlikte o masanın önüne 
geldiler. Uzaktan gördüğümüz, Garp Cephesi Kumandanının harita üze
rinde izahat vermekte olduğu idi. Tabii sesler duyulmuyordu. Bu hal 
onbeş yirmi dakika ·kadar devam etti. Sonra masa başından aynldılar, 
yanyana vadiye doğru ilerlediler . Bir o kadar müddet daha geçtikten 
sonra döndüler. Bu defa harita masasına bakmadılar , bile. Bize doğru 
geliyorlardı. 

Mustafa Kemal Paşa mütebessim ve mültefitti. Benim Eskişehir'den 
ve cepheden gönderdiğim ilk iki yazıyı okumuş olduğunu söyledi ve: 

- Cepheyi gördünüz, intibalannızın geri kalanını Ankara'da yazar
sınız. Birlikte dönelim, dedi ve c<:ıphe karargahında bir hafta kalmak 
üzere gelmiş bulunan bizleri otomobiline aldı. 

Otomobilde bir şey konuşulmadı. Vaziyeti daha doğrusu vehameti 
Eskişehir' e mu vasala tımızla birlikte öğrendik: Es·kişehir.in tahliyesine 
,karar ve emir verilmiştir. İstasyon arkası ve önü ana baba günü idi. Ka
dın, erkek, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar insanlarla doluydu. İğne atsan 
yere düşmez deyiminde ifadesini bulan mahşeri bir kalabalık ... Vakit 
hayli ilerlemiş, fakat ortalık henüz aydınlıktı. Mustafa Kemal Pruıa hem 
otomobil üstünden istasyontın arka tarafındaki halka, hem vagon pen
ceresinden istasyon önünde birikmiş kalabalığa hitabelerde bulundu. Bu 
tahliyenin kısa vadeli olduğunu, şehrin tahribini mümkün merlebe ön
lemek için yapıldığını, yakın tariht<> t ekrar gelineceğini anlattı. 

Trende hafif kalıvaltı nevinden bir akşam yemeği yedik. Sofrada 
yaver Muzaffer Bey'le birlikte dört kişi idik. Pruıa (Eskişehir) de gördü
ğü manzaradan çok üzgündü; hazin olan bir takım günahsız insanlann, 
kadınlann, masum çocuklann evlerinden, yurtlarından mahrum kalması, 
sefaJet çekmeye mecbur edilmesi idi. Fakat bedbinliğe katiyen mahiU 
yoktu. 

Ordularımıza ricat emri verilmişti ; şimdi çekiliyorduk. Çekilmeye 
mecburdıık. Çekilmezsek düşmanın çok daha faik kuvvetleri, tarafından 
sanlmak tehlikesine maruz kalabilirdik, hatta •kısmen sanlmıştLk bile ... 
Çekilme emri verilmekle hem bu t ehlikeyi önlüyor, hem de düşmanı daha 
içerlere, alıyorduk. Ve bunu bile bile yapıyorduk. Bu ricat ona layık ol

ı.duğu dersi vermek için yapılıyordu. 
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Sofraya endişe ile oturmuştuk, emniyetle kalktık. Ertesi gunu Ru
şen'in ve benim Ankara'ya ani döniişümüz arkadaşları telaşlandır.1ı. 

Ricat emrinden henüz kimse haberdar değildi . Biz de olandan bitenden 
bahsetmc:}clik. Ne var ki çekiliş devam ediyordu, tedricen resmi tt>bliğler
de de aksini buldu. Telaş ve endişe r.3r gün biraz daha artıyordu. Resmi 
daireterin tedricen Kayseri'ye nakline karar verildi, hatta nakle başlandı. 
Mebuslar, memurlar ailelerini içerilere gön.deriyorlardı. 

Büyük Millet Meclisi'nin kısa açık toplantılarını uzun gizli celseler 
takip ediyordu. Ankara'daki tahliye hareketleri, Meclis'in akibetini de 
şüpheye düşürür gibi olmuştu. Askeri zarııretler, Ankara'nın tamamiyle 
tahliyesiıi icap ettirse dahi, milli mukavemet ve vatanın istihlii.sı hareketi 
devam edecekti. 

Bu arada biz de Anadolu'nun sesini duyurmakta devam edebilmesi 
için (Yeni Gün) iin Kayseri'ye nakli hazırLklaı-ına başladık. Yeni Gün 
o sırada yarı yarıya inmiş olarak, yani şimdjki gazete sahifelerinin yarısı 
hacminde ve tek yaprak halinde çıkıyordu. Yunus Nadi Bey Ankara'da 
veya Meclis'le birlikte Meclis 'in toplanacağı mahalde kalacak, Yeni Gün'i! 
J{ıı~i'dlil devam ejtjrecektiu:L Nitekim Qy)e....de oldu. 

Şimdi hikayeyi burada bıra·karak, sözü unutama.iığım sahneye ge
tiriyorum. Dediğim gibi, Meclis'te gizli celse!er bir•b:rini takip ediyordu. 
Günün birinde bir akşam üzeri, havanın •kararmaya başladığı bir sırada, 
bir Meclis bademesi Yunus Nadi Bey'in bir küçük pusulası ile nefes ne
fese koşarak matbaaya geldi. Nadi Bey gizli eelsenin nerde ise biteceğini 
ve Meclis'in açık celseye geçerek mühim bir karara varacağını haber ~e
riyordu. Hemen ceketimi giy.dim, matbaa Meclis'e ikiyüz adımlık kadar 
bir yerdeydi. Meclis'e geldim. Gizli celse henüz devam ediyordu. Nöbetçi 
muhafızlar koridorda kalınama müsamaha ettiler. Müsamaha ettiler di
yorum, çünkü koridorda bulunmak içerideki konuşmaların işitilme.sini 

mümkün kılardı. Toplantı salonunun ortada olanı büyük, yanlarındaki 
daha küçük ve kısmen camlı kapıları vakıa kapatılırdı, fakat bunlar öy
lesine derme çatma şeyierdi ki sesin duyulmasını örıleyemezlerdi. Bu se
beple gizli toplantılar sırasında koridorda •kimsenin bulunmasına mü
saade edilmezdi. 

lçerden gelen sesleri şimdi hatırlamıyorum . Esasen toplantı çok kısa 
zaman sonra bitti. Ve salonun kapıları açıldı . Açılması ile birlikte açı•k 

eelsenin başiayacağını haber veren zilin sesi duyulmaya başladı. Ortada 
zaten dinleyici bulunmuyordu. Balkonlar tabiatiyle boştu. Meclis'in is
tasyon tarafındaki odalarında çalışan ·kalem efendileri, yaverler, Paşa'nın 
hususi kaleminden orada bulunanlar, riyaset kürsüsünün tam karşısına 
isabet eden orta kapının önünde toplandık. .Aramızda Baskatip Recep 
Beydl'~. 
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Hava adamakıllı kararmıştı. Saat herhalde sekizi geçiyordu. Ko
ridorun loşluğuna, Meclis salonunun ortasında asılı gaz lambasının 

zayıf ışıklan serpiliyordu. Kapı önündeki beş on kişiden ibaret bu grup, 
tarihi karann verileceği, açık celseye şahitlik edecekti. "Düsman An
kara •kap:lanna da_yanmı§." deniliygrdu. Ne oh~du? Ne olacaltUT 

Riyaset kürsüsünda Adnan Bey oturuyordu. Celseyi o açtı. Ve 
okunacak bir takrir bulunduğunu söyledi. Şimdi isimleri hatırlamıyorum, 
fakat takrir sekiz on mebus tarafından imzalanmıştı. Ve Mustafa Kemal 
Paşa'ya Türkiye Büyiik Millet Meclisi'nin bütün selahiyetini kullanmak 
ha:kkını veriyor ve bu şart dahilinde ·kendisine başkomutanlık sıfatını 

tevcih ediyorou. 
Bu bir kanun teklifi idi Ve okunınası biter bitmez Meclis'in heyecanlı 

bir hatibi. Edirne Mebusu ~ ~ oturduğu yerden baıbrdı: Bu kanun 
derhal ve müzakeresiz kabul edilmelirdi· 

Ve kanun Meclis'te mevcut bütün mebusların ittifakıyla münakaşasız 
kabul edildi. 

Kürsünün sol tarafına düşen sıralardan birinde ve ekseriyetle aynı 
yerde oturan Mustafa Kemal Paşa yerinden kalktı, ilerledi ve kürsüye 
çıktı. Meclis alkıştan çınlıyordu. Yalnız mebuslar değil, biz orta kapı 
önür.de tarihi •karara şahitlik eden küçük grup da ellerini patlatırcasına 
birbirine çarpıyordu. Ve mebus olmayaniann bu memnu hareketinemani 
olmak şöyle dursun, mani olmak vazife ve mevkiinde olanlar dahi, iştirak 
ediyordu. Öylesine _kendim.i2ıden geçmiştik. 

Yarı karanlık kürsü sanki aydınlanmıştı. Mustafa Kemal Paşa zarif 
endamı, barikulade batıariyle sanki çelikleşmi.şti... !nandıncı sesi cümle 
cümle alkışlanıyordu. Konuşması beş dakika bile sünnemişti. Meclis'i 
bütün bak ve selahiyetleri ile ve Başkumandan sıfatı ile tek başına tem
sil etme vazifesinin kendisine verilmesine teşekkür ediyordu. Milli kudret 
bu tek insanda toplanmış halde idi. Zavallı milletimizi esir etmek isteyen 
düşmanları behamehil mağlup edeceğimizi bir kere daha temin ediyor ve: 

' - Buna olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır. 
Bu itimadımı Meclisinize, bütün millete ve bütün aleme ilan ederim, di
yor ve sözlerini şöyle bitiriyordu. Bu dakikadan itibaren Başkumandanlık 
_vazifesine ba$Jyorum. 

Milli Mücadele bir dönüm noktasında idi: Tarih, 5 Ağustos 1921. 
lçtima uzun sürmedi, birkaç kısa, fakat hararetli hitabe ile nihayet bul
du. Hatiplerden biri, yanılınıyorsam Muhittin Baba, Mustafa Kemal'in 
daha evvel, Namık Kemal'in değiştirerek söylediği meşhur beytini ha
tırlattı: 

Vatanın bağnna düşman dayasın hançerini, 
Bulunur kurtaracak babtı kara maderini. 
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Kurtarıcı bulunmuştu. Yirmibir günlük kanlı muharebeden sonra 
düşman ordusu yenilmiş ve geriye püskürtülmiiştü. ..Mustafa Kemal'e 
<.Ga.ül iimlanı bu ımferi tıı.kiben verildi. 

Benden Birinci Meclis ve Gazi ile ilgili fotoğraf ve belgeler istiyor
sunuz. Size tarihi bir vesika, yine tarihi değerde bir resim gönderiyorum. 
Vesika Cumhuriyet idaremizin kuruluşu ile aHl.kalı bir fotokopidir. Ve 
·bizzat Atatürk'ün Teşkilatı Esasiye Kanununda yapılacak madde deği
şikliği denemelerinin, kendi kalemi ile, bir belgesidir. Buruşturııp masa 
üzerinde kalan bu vesika, Cumhuriyet'in ilanma takaddüm eden günler

lde, Çankaya Köşkünde bu maksatla yapılan toplantılara iştirak eden 
Yunus Nadi ve Celal Nuri Beyler tarafından alınmış ve bir hatıra olarak 
bana hediye edilmiştir. Bilindiği gibi Yunus Nadi Bey Teşkilatı Esasiye 
Komisyonu Reisi idi. 

Göndendiğim resim, Atatürk'ün, tanınmış Fransız edibi ve Tür<k 
dostu Klod Farer şerefine verilen çay ziyafetinde çekilmiştir. Gazi bir 
hafta kadar süren bir Şimal Cephesi teftiş seyahatında beni de refaka
tına almış ve arada günü birliğine İzmit'e uğrayarak Klod Farer'i kabul 
e>tmişti. Resimde Klod Farer Atatürk 'ün sağ tarafmda görülmektedir. 
Yanındaki zat o zamanki" İstanbul mümessilimiz Harnit Bey'dir. Farer'in 
karşısında görülen Hariciye Hukuk Müşaviri Münir Bey sonradan 
(Waşington sefirirnizdir.) Münir Bey'in yanında Kemal Salih Sel ve onu 
taki'ben Bolu Mebusu Cevat Abbas Bey yer almıştır. 

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanımın İstanbul'dan gelişi ve Ankara 
yolculuğu ve ·bu şimal cephesi teftiş seyahati sonunda vaki olmuş ve 
Ankara'ya birlikte gidilmiştir. 

Biyografi: 

1900 senesinde doğdum. 1918 de ida.diyi bitirdim ve aynı sene İstan
bul Üniversitesi Eczacılık Fakültesine girdim. Öğleden sonraları boştum. 
Gazetecilik çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir meslekti. Yunus Nadi 
Bey beni, Başmuharrirliğini yaptığı (Tasvir-i Efkar) Gazetesine aldı. 

Birkaç ay sonra kendisi (Yeni Gün) ü çıkarmaya başladı. Ben de oraya 
intikal ettim. 

Osmanlı İmparatorluğıınun Birinci Dünya Harbinden yenilmiş ola
rak çıkışı ve İstanbul'un düşman kuvvetlerinin istilasına uğrayışı bıı 
tarihlere tesadüf eder. İşgalin ne demek olduğunu görüp çekmeyeniere 
anlatma:k zordur. Memlekette umumi kırıklık ve .kırgınlık alıp yürü
müştü. Gözler ve kalpler arka arkaya Erzurum, Sivas ve Ankara'da 
parlayan giineşe dönmüştü. Onun sıcaklığı beni de çekti ve tahsilimi 
yarıda bırakarak Ankara'ya geldim, 
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(Yeni Gün) İstanbul'da işgali takiben kapatılmıştır. Ankara'da 
çıkışı 1920 Ağustos ayı içindedir. Ve 1924. ı:enesi ortalarına <kadar devam 
etmiştir. !stan'bul'da Cumhuriyetin neşrine 1924 Mayuı·nda başlanmıştır. 
Her iki gazetenin 16 sene müddetle Yazı !şleri Müdürlüğünü yaptım. 
İkinci Dünya Harbi sonuna kadar da aynı gazete:le muharrirliğe devam 
ettim. (Kitap sohbetleri) Cumhuriyetteki başlıca yazılanının devamlı 
mevzuuydu. Hayli zaman (Cumhuriyet) in Fransızca nüı:hası (La Re
publique) ın de Neşriyat Müdürlüğünü yaptım. 

1925 den itibaren çıkardığ·m Haftall'k Mecmua, Aylık Mecmua, Hi
kaye ve Roman Gazetesi, Haftada Bir Gün gibi dergiler birçok sene~er 
devam etm ' ştir. Harf inkıli\bı s·ras~nda tertip ve neşrettiğim Alfebe'ye 
geç~ş broşürü yüzbinlerce nüsha basılıp dağıtılmış ve Atatürk'ün tak
dirine mazhar olmuştur. !stanbul Matbuat Cemiyetinin bir devre İkinci 
Reisliğini, bir başka devrede Umumi Katipliğini yaptım. Halen serbest 
gazeteciyim. Hiç bir gazeteye bağlı değilim. !stanbul Gazeteciler Ceıniyeti 
azasıyım. Ve basın şeref kartını hami!im. 

Matbuat alemi dışında 1930 - 1934 devresinde !stanbul Şehir Mec
lisi Azalığı 1956 - 60 devresinde yine !stanbul Belediye Meclisi Azalığı 
yaptım. On sene kadar müd1etle !ş Bankası İdare Meclisinde hissedarları 
temsil ettim. Uzun zaman Uludağ Sanatoryumu'nun (falıri olarak) idare 
M~lisine riyaset ettim. Halen hayatımı yine matbuatla alakah bir ticari 
teşekkülün baş·nda olarak kazanıyorum. 
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ENVER BEHNAN ŞAPOLYO 

1 - Ankara'ya ne zaman ve nasıl geldiniz? 

C. ·- Ankara'ya 10 Ekim 1920 tarihinde geldim. Ankara'ya gelişimin 
sebebi mütareke yıllarının acıları oldu. İki olay benim üzerimde derin 
bir etki yaptı. Birinci olay şu idi: O zamanlar !stanbul Lisesinde öğrenci 
idiın. Okula g!diyordum. Köprünün üstü ve bilhassa Karaköy ile Galata 
Rıhtımı binlerce Rumlarla dolmuş taşmıştı. Zorlukla Galata Rıhtımına 
gelebildiın. Karaköy Meydanına ve Galata Rıhtımının kaldırımlan üzerine 
Türk Bayrağı serilmişti. 

8 Şubat 1919 günü idi. Fransız ordulan Doğu Komutanı "Franche 
Despere" de karaya çıktı. Fatih Sultan Mehmet lstanbul'a beyaz bir at 
üzerinde girmişti. Despere'nin de ikinci Fatih olmak hevesiyle beyaz 
ata binerek ve Türk Bayrağını çiğneyerek azınlıkların alkışiarı arasında 
Beyoğlu'na çıkışın ı aynen seyrettim. Bu manzara beni çılgına döndürdü. 
Altı yüzyıl hür dalgalanan bayrağım diişman çizmeleri altında çiğnen

m:Şti. Okula geldim. Teessürümden ağlıyordum. Bu feci olayı onlara 
anlattım. Esir olarak yaşamaktansa hür dağiann başında ölmeyi tercih 
ettim. Anadolu'ya ·kaçmaya karar verdim. Bu fikrime l(J arkr.:iaş daha 
katıldı. 

Bir müddet sonra Istıranca'nın Karacaköyünde bulunan bir akra
'baya gittim. Bu köye Kanlı Bayrak adıyla bir Kuvayı Milliye çetesi gel:ii. 
Derhal onlara katıldım. Fakat Fransızlar bizi dağıttı. İstanbul'a dön
düm. Bu defa da feci manzara beni üzdü. Galatasaray U~esi önünden 
geçen bir subayımızın ağzıııa . rum gençleri tabanca dipçiği ile vurarak 
dişlerini kırdılar .Ağ zından kanlar akan subay "B~ni kurtaracak bir 
Türk ve müslüman yok mu?" diye bağırdı. O Türk Ankara'ya gelm:Ş 
bulunuyo!'du . Tar·ilı hocam Emin Ali Çavlı delfı.Jcto:yle M. M. Grubu'
ndan bir zatla tanıştım. Bana va?.ife verdi. Şahsen bir·kaç sandık cep
haneyi "Çelyo Tiryeııtino' ' İtalyan vapuru ile Inebolu'ya götürdüm. Ar
kadaşlarım .:ia bana katıldılar. Beni kağnı komutanı yaptılar. Cepheye 
cephane taşıdım. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılmış, Mustafa Kemal Paşa Meclis 
Başkanı seçilmişti. Milli Mücadele başlamıştı. 10 Ekim 1920 de Ankara'
ya geldim. Taşhan'da yatıyordum. 

2 - Birinci Meclis'te gazete muhabirliğinc ne zaman başladınız? 
Hangi gazetelerde çalıştınız? 
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C. - Ankara'ya yeni gelmiştim. Karaoğlan Caddesinde arkadaşım 
şair Kemalettin Kamu'ya rastgeldirn. Kendisine, bana bir iş bulmasını 
söyledim. Bana dedi ki "Sen burada iken (Kızgın Çağ) adlı bir gazete 
çıkarmıı;-tım. Gel seni gazeteci yapalım." diyerek beni Hak:miyeti Milliye 
Gazetesi idarehanesine götürüp yazı işleri Müdürü Ziya Gevher'le tanış
tırdı. Mesleğe girmek istediğimi söyledi. Ziya Gevher bana : ·'Gazeteci ol
mak istiyorsan, şu üç noktaya dikkat etmek lazımdır. Birincisi olayları 
günü gününe takip etme'k. İkincisi haber almak için kapıdan kovulursa 
bacadan girip havadis almak, iiçünciiEü, havadis aldığın kaynağı kimseye 
ı:öylememcktir, d0<Hkten sonra beni kadrosuna aldı. Ali Baba adlı b:r 
yaşlı gaze teciye beni tanıştırdı. Onunla beraber havadis toplamaya çık
tım. Üç ay sonra Nizarnettin Nazif beni, Yeni Dünya Gazetesinde Öğüt 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sadri Ertem'e tanıttı Öğüt gazetesine 1921 
yılmda girdim. Beni Parlamento muhabiri yaptı. Münir Müeyyet Bek
man'la Büyük Millet Meclisi'ne giderek müzakereleri takibe başladım. 
Blrinci Bü~'Ük Millet Meclisinde çalışmak şerefine nail oldum. Millet 
Meclisi'nin 50. yı ldönünıü törenine erişmek bahtiyarlığına da ayrıca nail 
oldum. Ço1• mutluyum. Bir yıl sonra 1922 de Yunus Nadi Bey'in çıkar
makta olduğu Yeni Gün Gazetuinde il'k irnzalı yazım çıktı. Yazı !şleri 
Müdürü Kemal Salih Sel'di. 

Bu üç gazete.den sonra, l 923 yılında Münir Müeyyct'ten sonra Hü
seyin Cahit Yalçın'ın çıkaroığı "T:.nin" Gazetesinin Ankara muhabirliğini 
yaptım. Bir yandan da Ankara Sultanisinde tarih hocal·ğı da yaptım. 
Cumhuriyet'in ilanını önceden gazeteme bildirdiğimde Konya'ya nakil 
edild:m . Bu zaman Mazhar Bey'in çıkarmalda olduğu "Babalık" Ga
zetesinde çalıştım. 

Cumhuriyet'in ilk Başvekili olan İsmet Pa5a, Batı Anadolu'ya ge
zintiye çıkıyordu. Babalık muhabiri olarak bu uzun geziye iştira-k ettim. 
Bundan sonra Atatürk'ün gezilerine de katıld·m. Beraber Dumlupınar'a 
gittim. Oradaki nutuklarını tut tum. J 924 de İstanbul'a giderek Son Tel
graf, Akşam , Vakit, Cumhuriyet, Gece Postası gazeteleriyle birçok mec
mualarda tarihi m akaleler yazdım. Ankara'ya tekrar 1928 de dönüşümde 
Ulus, Zafer , İnkılap, Ekspres, Haber, Son Baskı, Son Havadis gazetele
rine yazı yazdım. 19 gazete ve 21 mecmuada yazı yazdım. Ayrıca 121 cilt 
tarihi eser yazdım. İstanbul Lisesinde Vefa Lisesinde, Kuleli Askeri Lise
sinde, Gazi . Lisesinde, Harp Okulunda, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğret
men Okulunda tarih öğretmenliği yaptım. 

3 - Meclis müzakerelerine ait ilgi çekıci hatıralarınız nelerdir? 

C. - Yunan'lıların Bursa'ya girdiği haberi mebusları galeyana ge
tirdi. Millet Meclisi'nin en coşkun günii bügün olmuştur. Atalanmızm 
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türbesi, düşman eline düştü, diye coşuyorlar, hatipler birbiri ardınca 
konuşuyorlardı. O gün mebuslar ayağa kalkarak Tann'dan niyazda bu
lundular. Bu ihtişamlı bir manzara idi. Ağlamadık ·kimse kalmadı. O gün 
Meclis kürsü.süne siyah örtü serildi. Zafer kazanılınca yeşil örtü konula
caktı. Bursa Mebusu Muhittin Baha, gözyaşiariyle konuşurken Namık 

Kemal'in şu sözlerini okudu: 

Biz ol alibirnem erbabı cehdi ic;dihadız kim 
Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten 

Bunun üzerine Mustafa Kemal kürsüye gelerek Namık Kemal'in: 

Vatanın bağnna düşman dayadı hançerini 
Yok mudur kurtaracak bahtı ·kara roaderini 

okuduktan sonra, 

İşte bu kürsüden ve bu Meclisi Alinin Reisi sıfatiyle ve heyeti aliye
nizi teşkil eden bütün azanın her biri narnma ve bütün Türk Milleti a:lına 
diyorwn ki : 

Vatanın bağnna düşman dayasın hançerini 
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. 

Bunu okurken Meclis inledi. Herkeste kurtuluş ümidi doğdu. Bu vatanı 
Mustafa Kemal'in kurtaracağına herkes inandı. O günkü ·bu heyecanlı 
salıneyi hiç unutmam. 

İkinci heyecan duyduğum sahne de Kütahya bozgunu sıralannda 
da Meclis 'in heyecanlı sahnesidir. Yunanlılar Polatlı'ya kadar gelmişler, 
top sesleri Ankara'dan duyuluyordu. Meclis Kayseri'ye taşınmaya karar 
verdi. Bu esnada ayakta duran Erzurum Mebusu Du.ı:.a.k..Bey yüksek ve 
heyecanlı bir sesle: 

"Arkadaşlar, Ankara'yı bırakıp nereye gidiyorjız? Biz cihat içinde
yiz. Meclis de savaştadır. Meclis, Kayseri'ye değil ~iperlerin içine kurul
sun. Ateş altında müzakerelere devam adelim. Gibi fahramanca bir uyar
ma yapmıştı. Bu !1ahne de bende heyecan uyandınnıştı. Notlarını arasın
da daha birçok sahneler var ama, bu rt.otlara sığmaz. Meclis kahramanlık 
sahneleri ile doludur. İşte bu ulvi ruh bizi kurtarm·ştır. 

4 - Bu devre içinde gazeteciler, Meclis'te nasıl çalışıyordu? 

C. - O devir, kahramanlık devri olduğu için, gazeteci de kalem ga
zileri halinde çalışıyordu. Meclise girmek için bir kart veriliyor, kapıdan 
Meclis'e ~irilince salonun sağ tarafında bh· balkon vardı . Buraya matbuat 
locası denilirçli, tskemlc yoktu. Uzun bir yemekhane ı;ırasında oturur. 
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müzakereleri takip ederdik Meclis geç vakitlere kadar devam ettiği için, 
cebimize bir parça ekmek ile peynir alırdık. Havadisleri g<.>ce yansı mat
haaya verirdik Matbaada gecelediğimiz günler olurdu. Gizli eelselerde 
bizi dışarı çıkanrlardı. Gazetemizden ancak doyumluk bir ücret alırdık. 
Devrimizin en fakir aydınları bizlerdik. Gazetecilik aşkı her yoksulluğu 
yenerdi. Yahudi mahallesinde yatar, köftecilerde karın doyururduk Ya
zılanmızı muın ışığında ve gaz sandıklan ilzerinde yazardık Milli Mü
cadelenin ve büyükterin tarihlerini bizim kalemler yazmıştır. Zafer olunca 
unutulduk. Bir madalya bile vermediler. Dört sene kuru tahta üzerinde 
ömrümilz havadls yazmakla geçti. En büyük tesellimiz vatanımızm kur
tuluşu olmuştur. 

5 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri sizce nelerdir? 

C. - Birinci Büyük Millet Meclisi Türklük şuurunun uyandığı kutlu 
bir mabettir. O gi.ine kadar, devletimizin adı Osmanlı, halk ise Osmanlı 
idi. Bu Mecliste topyekun Türklüğümüze kavuştuk. Milli irade de bir 
mecliste toplanmıştı. Bu meclis kurtııncı, kurucu, halkçı ve devrimci idi. 
Maddeten yoksun, manen çok zengindi. Türklük şuuru, hürriyet ve istik
lalimizi kurtarıp, vatandan dilşmanı temizleyip, yeni ve modern Türkiye'
yi ·kurdu. Tarihe şerefle gir.di. 

6 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nin Osmanlı Meclisi Mebusanından 
farkı nelerdir? 

C. - Osmanlı Meclisi. Milli bir meclis olmamıştır. Osmanlı kalmıştır. 
!çinde pek çok azınlık mebuslan da vardı. Tam olarak Türk Milletinin 
menfaatlan sağlanamamıştır. Son Osmanlı Meclisi ise, galip devletlerin 
süngüleri altında hürriyetine sahip değildi. Haklarımızı savunamamıştır. 
Misakl Milliye karar verilince de kapatılınıştır. 

7 - Birinci Millet Meclisi'nde Atatürk'le ilgili hatıralannız var mı? 

C. - Bir gün !stanbul Mebusu operatör Emin Bey evlenecek kız ve 
erkeklerin sıhhi muayeneye tabi olmalan için kürsü.ien 'konuşuyordu. 

Muhalefet yapan ikinci grup mebuslan, gene;: kızlanmızı doktorlara mua
felle ettirmeyiz diye direnirlerken. Ankara Mebusu. .Mustafa Kemal Pa
şa, kanun maddesinin lehinde konuştu. Bıın.a. hiddetlenen Erzurum Me
bu.su Hüseyin Avni Bey, saç sobası önünde bulunan bir odunu Atatürk'e 
fır]..a.t..t.ı. Koskoca odun zabıt katiplerinden Ankaralı Harndi Bey'in ağzına 
çaı:pr.ı. Dişleri kırıldı ve bayıkh. Bu olay karşısında serin kanlılığını mu
hafaza eden Atatürk'ün savunmasına devam ettiğini gördüm ve hayret 
ettim. Ayni Bey dona kaldı. 

!kinci olay da, her zaman kürsüden Atatürk'e sataşan Trabzon Me
busu Ali Şükrü Bey yine bağırıyordu. Bütün mebuslar tepindiler. Ali Şük-
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rü Atatürk'e hitabcn "iı1sanla.r ~ teıımez." diye hitap ettL Yine Ata
türk s.ııstu. Celse dağıldı. Bırsını alamavan ~ükrü Bey kapının yanında 
tabancasına sarı1dı. Bu dehşe tli t ehdit karşısında Atatürk'ün "Koy onu 
içeri" dH~ini du,ydum. Meclis'in içi karı§tı. Ali Şükrü'yü sardılar. Bizi 
de dışarı çıkadılar . .At.:ıtür~ öliim ka.rrzıs :nda bile böyle cesurdı.ı. Bu çelik 
i.ra..desiırle meclisi idare edip kurucu ve kurtarıcı ve ileri olmuştur. 

8 - 50 Y11 sonra Meclis'e geldiğimiz vakit duygularımz, düşüncele
riıüz. 

C. - Sağ ve sağlam olarak ve bugüne eriştiğİrnden dolaY1 Tanrı'ya 
duacı oldum. Eski arkadaşlarıma ve o zamandan kalmış olan mebusları 
&k başlı ve yaşlı görünce gözüm yaşardı . Sonsuz ve el'işilmcz bir mutlu
luğa eriştiın. Bu şerefli andan taze bir hayat kazandım. tık Meclis, Ata
türk gözümün önünde canlandı. Ne idi o günler, ne idik nelere eriştik . 

Eski günleri gençliğiıni yeniden yaşa.:lım. Bugünü tertipleyen Meclis 
Başkanı 'na da teşek•kürü bir vicdan borcu bilirim. Ümit, irade ve iinanın 
nelere kardir olduğunu bu !oş salonda tekrar duydum. Kürsünün üstün
deki "Hak'miyeot Milletindir" yazısından yeni bir ınanç aldım . Töreni he
yecanla takip ettim. 

Biyografi: 

1900 Y1lında İstanbul'da doğdum. Lise öğrenimimi İstanbul Lisesm
de yaptım. 1917 de Almanya'ya tahsil e gittim. Mütarekede Milli Müca
deleye kanştım. Tar1h Fakültesillde okudum. 1921 de gazeteciliğe, 1922 
de yazarlığa başladım. Kağnı kolları komutanlığı, Kanlı Bayrak Müfre
zesinde çalıştım. Hayattın öğretmenlik ve gazeteellikle geçti. 19 gazete, 
21 mecmuada çalıştım. Hakimiyeti Milliye. Yeni Gün, öğüt, Cumhuriyet, 
Akşam, Vakit, Son Telgraf, Gece Postası, İkdam, lnkılap, Ekspres, Köylü, 
Ulus, Zafer, Haber, Ron Baskı, Son Havadis gibi gazetelerde tarihi yazı
larım, tefrikalanm çıktı. 21 mecmuada devamlı makale yazdım, yazıyo
rum. Muhabirlik, musahihlik ve yazarlık yaptım. Harp Okulunda, Teknik 
Yüksek Öğretmen Okulunda. Yi.ik.sek Teknik Okulunda, Sekreterlik Oku
lunda ve Ticaret ve Turiımı Yi.iks<>k Öğretmen Okulunda İnkilap Tarihi 
okuttum. Gazi Lisesi, Vefa Lisesi, Kuleli Askeri Li<>esi, Maltepe Lisesinde 
de tarih okuttum. 1965 de emekli oldum. Radyo Eğitiı11 Müşavirliği yap
tım. Basın şeref kartı aldım. Yaşım 70 hala yıı.zıyorum 





SVREYYA KALABAY 
Gazeteci 





SüREYYA KALABAY 

1 - Ben Ankara'ya Mart ortalarında tnebolu ve Kastamonu iize
rinden geldim. 

2 - Birinci Büyük Millet Meclisinde Ajans muhabirliğine Ajansın 
kurul~unu takiben başladım. Ve 1960 tarihine •kadar çalı.<ştım. Ancak 
Sakarya Harbini müteakip silah altına alınınanı dolayısıyle askeri hiz
met müddetim ki, 1zmir'in kurtul~una kadar devam etmiştir, bir de 
1940 dan 1950 ye kadar olan ayrılış bunun dışındadır. 

3 - Meclis müzakerelerine ait ilgi çekici hatıralarımdan en mühimi 
Bursa'nın i.şgali dolayısiyle cereyan eden heyecanlı müzakerelerdir. 

Halırlanacağı üzere, Muhittin Baha Pars bu müzakereler esnasında 
kürsüden Namık Kemal'in şu heyecan lı beytini okum~tu: 

Vatanın !bağrına düşman dayam~ hançerini 
Yok imi~ kurtaracak bahtı kara roaderini 

Mustafa Kemal'in buna verdiği cevap şu olmuştu : 

Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini 
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. 

4 - Bu devre içinde gazeteciler Meclis kürsüsünüıı sol tarafında ba
sın Joeasında çalışırlar ve yetişemedikleri takdirde zabıtlardan faydala
nırlardı. Zor ve dar zamanımızda dostum Necmettin Sahir'in yardımlarını 
daima hatırlanm. 

5 - Ne günlerdi o günler. Masanın üzerine kalpağımızı yastık ya
parak yattığımız zamanlar olurdu. 

Gerek !nönü Savaşları, gerek Sakarya Harbi, gerekse iç isyanları 

dolayısıyle ne heyecanlı güııler geçirdik. Bir bilseniz. 
Birinci Meclis pek heyecanlı bir Meclisti. Çünkü Sakarya Harbi var

dı. Çüııkü Çerkez Ethem hadiseleri vardı. Bu olaylar Meclis'in heyecanını 
artınrdı. Ancak nabızlara hakim olan, biiliin heyecanları ~eren tek 
imam 'lllUXiı.. Mustafa Kemal. O'nun konuşması herkese sükiin ve emniyet 
verirdı. 

!lk Meclis o güııün ihtiyaçlarına göre toplanm~ bir mcclisti. Müda
faai Hukuk Cemiyetinin yardımı ile toplanmıştı daha çok. Asıl mesele 

Türkiye Büyiİk Mi!llet Meclisi - F. 17 
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memleketi kurtarmaktı. O gün ıçın sanayileşme ve büyüme fikri yoktu. 
Ancak, memleketi düşmandan kurtarmanın yollarını bulmak ve istikliili 
temin etmek fikri vardı. İdealist bir Meclisti 1920 yıllarının Meclisi, bu
günkü problemler bambaşka. Bugünkü Meclis parlamenter hayatın, •bü
tün .dünyada olduğu gibi eşitliğine sahip bir Meclis haline geldi. 

6 - 50 yıl sonra Meclis'e geldiğimde 3. soruda cevaplandırdığım 
gibi aynı heyecanı duydum. 

7 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nin Osmanlı Mebusan Meclisi'nden 
farkı hakiki bir millet meclisi oluşundadır. 

8 - Mustafa Kemal'i yakırıdan tanımak şerefini ve fırsatını ancak 
dört beş defa bulabildim. İlki Anafartalar Meydan Muharebesinden dön
dükten sonra, Edirne'de oldu. Şerefine verilen bır müsamerede yakından 
gördüm. Ankara'daki Hukuk Mekıtebinin kuruluşu sırasında, bir mütalaa 
sınıfmı tetkik ebnek için geldiğinde, benden izahat aldığı gün ise, O'nu 
daha yakından taruma~k fırsatını buldum. 

Yunan Ordulannın Polatlı'ya kadar sokuldukları tat'ihlcrdc Anadolu 
Ajansının ça.lışmaları şöyle idi: 

Ankara hemen hemen bo!:;almıştı . Hükümet merkezi Kayseri'ye nak
kdHmiş, şthri terkebne hazırlığına başlanmıştı. Ajansda Kayseri'ye 
nakledildL Merkezde üç kişinin kalması bildirildi. Ben, Şair Kemaletin 
Kami Bey ve Enver Nurettin Bey merkezde kaldık. Top sesleri Ankara'
ya adar geliyordu. Bizler de son anda, Ankara'da bulunan vekillerle ve 
yaylı arabası ile gidecektik. Polatlı'dan gelen bir arkadaşım, her ihtimale 
karşı yayan kalınamam için bana atını bırakmıştı. Cephe'den Genel Kur
may'a gelen ·haberleri alıp Ajansa getirmekte bu at, gerçekten çok işimc 
yaramıştı. 

Top seslerinin Ankara'dan duyulduğu bir gün, Genelkurmay'a git
miştim. Karargah, bugünkü Meteorblojinin bulunduğu semtte idi. Etraf
ta son derece ağır bir hava vardı. Subayların düşüneeli görünüşleri tees
sürlerini gizlemiyordu. Polatlı ceph('Si ile irtibatı temin eden manipieler 
susmuş, ·bağlantı kesilmişti. 

Etrafta çıldırtıcı, çok manalı bir sessizlik hakimdi. Birden manipie
lerde bir tıkırtı koptu. Hayatımda unutamadığım bir ahenkle tıkırtılar 
devam ederken, ilk satırlar kağıda döküliiyordu. Haberin özeti şu idi: 
"Düşmanın mukavemeti kınlmıştır." Basınla irtibatı sağlayan arkadaşım 
Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'le kucaklaştık , karargahtaki bütün subaylar 
sevinç gözyaşları içinde telgrafı yüksek sesle dinliyordu. 

Resmi tebliği aldım, atıma atıayarak dörtnala Ajansa geldim. Halk 
üzgün ve sessiz Ajansın kapısında bekliyordu. Bir pencereye çrkarak 
tebliği resmi yi okudum. Bir kıyamet koptu ; al kışlar dinmiyordu. An-



259 

cak halk çabuk yazıp dağıtın, müjdeyi her yere ulaştıralım ." diye bağı
rıyordu. 

Pedalın başına geçip tebliği resmiyi hastım ve halka dağıttım . 

"Polatlı'da düşmıuun mukavemeti kırılmıştır." sözleri bir anda Anka
ra'yı sanp, dalga dalga, yer yer, yayılmıştı. 

9 - Yeni çekilmiş bir resmimi takdim ediyorum. O devre ait bir 
kalpaklı resmim istiıfade edilemeyecek kadar solmuş bulunuyor. Biz 
ajans mensuplan Sa:karya Harbi neticesine kadar askerlikten müeccel 
bulunuyorduk. Sakarya Harbi sonunda subay zayıatını kapatmak için 
diğer tecilliler ile birlikte silah altına alındım. Evvela Abidin Paşa köş

kündeki sunufi muhtelife talimgahıııa, sonra da Konya Topçu Talim
gahına sevkedildim. Elimde İzmir'in istirdadını müteakip çekilmiş cı. ;;
teğmen üniformalı bir resmim var, bunu takdim ediyorum. 

Biyografi: 

ı 7 Kasım 1900 taribinde İstanbul'da Bebek'de doğdum. Orta ve 
Lise tahsillerimi Selanik Feyziyesi'ııde ve Edirne Sultanisi'nde yaptım . 

Lise tahsilime Almanya'da devam ettim. Milli Miicadeleyi müteakip 
Ankara Hukukuna devam ettim. 1927 senesinde Anadolu Ajansı !zmir· 
mümessillıiğine tayin edildim. 1930 da merkeze alındım . 1950 ile 1960 
seneleri arasında İzmir ve İstanbul Ajans Müdürlükleri ile Anadolu 
Ajansı Umum Müdürlüğünde bulundum. Şimdi AEG ve Telcfunken Ge
nel Elektrik Şirketinin Ankara temsilciliğini yapıyonım. 





1920 
MtJNIR MtJEYYET BEKMAN 

Gazeteci 





MONJR MOEYYET BEKMAN 

1 - Ankara'ya Ankara'lı olan babam Alay Müfettişi Mehmet Tev
fik'in Yemen İsjanı'nda şehit düşmesinden sonra Hl06 yılında geldim. 

2 - Birinci Büyük Millet Meclisi'nde ga7.ete muhabirliğine, 1920 
Ekiminin ilk haftasında, Yunus Nadi'nin sahibi ve Baş Muharriri bulun
duğu Yeni Gün Gazetesinde başladım. Daha sonra Öğüt gazetesinde ça
lıştım. Başta Hüseyin Cahit Yalçın'ın •ranin Gazetesi olmak üzere muh
telif İstanbul gazetelerinin Ankara muhabirliğini yaptım. 

3 - Meclis müzakerelerine ait ilgi çekici M.tıralanmdan biri, Ana
dolu Ajansııun ilişi'kteki 22 . 4 . 1970 tarihli bültenindcdir. 

4 - Bu devre içinde gazeteciler Mec!Lc; miizakerelerini, ilk Meclis 
binasının giriş itibarı ile sağ taraftaki Joeasından takip ederlezıdi. An
kara'daki gazete idarehaneleri, Ulus çevresinde idi. Meclis müzakere
lerinin uzun sürdüğü zamanlarda muhabirler, ilk notlarını, ya bir odacı 
ile gazeteye gönderirlerdi, ya da bizzat kendileri götlirür ve derhal 
Meclis'e dönerlerdi. O devirde Meclis'te iki muhabir bulundurma imkanı 
yoktu. 

5 - - Beşinci sorunun cevabı ilişikteki Anadolu Ajansı bültenindedir. 

6 - 50 yıl sonra ilk Meclis binasına geldiğim vakit, o zamanm he
yecanlı müzakerelerini, çatışmalı konuşmalanlll hatırladım. Milli irade
nin her engeli yıktığı ve yıkacağı gerçeğini bir kere daha yaşadım. 

7 -- Birinci Millet Meclisi'nin Osmanlı Mebusanı Meclisi'nden farkı. 
Birinci Millet Meclisi'nin Türk Milleti'ne çağdaş uygarlık seviyesine 
ulaşma yolunu açan imkanları yaratmasıdır. 

8 - Atatürk'le ilgili bir halıram şudur: 

27 Aralık 1919 da Ankara'ya ilk defa gelen Atatürk için muazzam 
karşılama töreni diizenlcnmişti. Tören o zamanki ve şimdiki Vilayet bi
nası önünde son bulmuştu . Ankara Sultanisi'nin son sınıflarındaki öğ

renciler de törendeydi. Törı>n programında, Ankara Sultanisi adına, mil
li bir şiir okunınası da vardı. Okul bu görevi bana vermişti. Tevfik Fik
ret'in (Ferda) şiirini okudum. Atatürk beni yanma çağırdı. Oğlum de
di, fcrda elbette bizimdir ve mutlaka bizim olacaktır . Bu inançla Anka
ra'ya geldim. Bu inançla mücadeleye gir~miş bulunuyoruz. 
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Biyografi: 

1902 de Yanya'da doğdum. İlk, Orta ve Sultani tahsili Ankara'da. 
1924 de lstanrbul'a gittim. Muhtelif gazetelerde çalıştım. Ya:bancı okul
larda Türkçe, Tarih ve Coğrafya hocalığı yaptım. Harf inkılabında, Dev
let Matbaasında, 22 •kişi kadrolu eski harflerden yeni harfiere çeviri 
tas•hiıh bürosunu kurdum. 

1935 de Ankara'ya döndiim. Sırası ile Matbuat Umum Müdürlüğün
de Raportör, Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünde Müşavirlik, 

Yayınlar ve H111berler Dairesi Müdürlüğü, Ankara Radyosu, Söz ve Tem
sil · Yayınlan Şefliği, Ankara Radyosu Müdürlüğü, Basın Yayın ve Tu
rizm Umum Müdür Muavinliği ve Vekilliği görevlerini ifa ettim. 

1966 Eylülünden beri, Başbakanlık Basın Müşaviriyim. Eserlerimle 
ilgili bilgi, Anadolu Ajansı Bültenindedir. Başlıca romanlanm, Misket, 
Katibim, Bahar Gözlü Kadın, İki Gönül Arasındakiler, Düş Altındaki 
Kadın ve Hamza'dır. Ayrıca, Feridun Fazı! Tülbentçi ile hazırlanan ve 
Basın- Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünce yayınlanan 8 ciltlik 
İkinci Cihan Harbi Kronolojisi adlı eserim vardır. 

1920 yıllannın ilk Parlamento muhabirierinden olan ve Türk Basını

na 50 yılını veren Münir Müeyyct Bekman, Atatürk'e ait anılarmı 

anlatırken böyle ·başladı. Konuşmasına devam etti: 

"İşte ·kızım ibu sözler okuduğum Ferda şiiri üzerine, Atatürk tara
fından bana söylenmişti. Bu olay gazeteci olmarnı kamçıladı adeta." O 
zamanlar Ankara Sultanisinin 10. sınıfındaymış, Bekman. Ve yine o 
zamanlar Ankara'ya gelişinde karşılama töreninde bulunmuş Mustafa 
Kemal'in. 

Bekman'ın gazeteci olmasını sağlayan etkin neydi acaba? Kendisine 
bu soruyu yönelttiği zaman, ilk Parlamentonun muhabiri biraz heye
canlı , biraz da anılarını yaşareasma başladı anlatınaya: 

Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman öğrenci imiş. Parlamento mu
birliğine de Meclis'in açılışından birkaç ay sonra başlamış. "Edebiyata 
meraklıydım." dedi ve devam etti: 

"Uius'ta şimdiki Gima'nın bulunduğu yere Karaoğlan denirdi. Bu
rada bir merkez kıraatlıanesi vardı. Mebuslar, vekiller ve münevverler 
burada toplanırlardı. Bir gün burada otururken Enver Belınan Şapolyo 
geldi. Bir müddet konuştuktan sonra laf lafı açtı ve söz edebiyata geldi. 
"Edebiyata meraklısın. Gazeteci olmak ister misin?" diye sordu bana. 
Bu sonı beni çok etkilendirmişti. O zaman Yeni Gün Gazetesinin Yazı 
İşleri Müdürü olan Sadri Ethcm'e gitt ik. Zaten o tarihlerde gazetenin 
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de eli kalem tutacak adama ihtiyacı vardı. Tahsilime engel olmamak 
şartiyle çalışabileceğimi söyledim. Gazeteye gittik ve aynı gün vazifeye 
başladım. " Münir Miieyyet aniatmasına devam ediyordu. Ama benim 
gözüm masadaki kalın cilili kitaba takılmıştı. Dayanamadım sordum? 
Atatürk'ün Büyük Nutku, 'DRT kısa dalgadan yaptığı yorumlarda, dışarı
daki Türkler'e dökümana dayanarak bilgi vermek için kullanıyormuş, bu 
kıymetli ·kitabı ... 

llk Parlamentonun muhabiri, bir an durakla•iı. Sonra bir Maltepe 
sigarası yaktı ve "'Söz Atatürk'ten açılmışken O'nunla olan bir anıını size 
nakletmek isterim."' dedi. Sigarasından bi r nefes çektikten sonra devam 
etti: 

"Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Meclis'te göriişi.ilürken, mebuslardan 
biri "Gazi kanunun fevkinde bir şahsiyettir" şeklinde bir konuşma yap
mıştı. Milli Hakimiyeti kuran Mustafa Kemal, bu konuşmaya sinidenmiş 
ve kendisini azarlamış. O mebusun konuşmasını, ben de o zaman çalış
makta olduğum Tanin Gazetesine ya7.dım. Hüseyin Cahit Yalçın da bu 
konuşma ile ilgili bir makale yazdı. Bir gün Millet Meclisi Parlamento 
Muhabirieri Joeasında otururken, Mustafa Kemal'in yazının yayınlandığı 
Tanin Gazetesini istediğini gördüm. Yukandan heyecan ve hatta korku 
ile seyrettim, O'nun gazeteyi okuyuşunu. Sonra hiddetle çıktı salondan. 
Arkadaşlarıma, Meclis'in bundan sonraki müzakerelerini sizden alının 

diyerek ben de kaçtım Meclis'ten. Sonradan anladım ki korkum yersiz
miş. Çünkü Mustafa Kemal, "muhabir vazifesini yapmış. Kabahat benim 
düşüncelerimi anlamayanlann." demiş. 

1920 yıllarının parlamentosu ile şimdiki parlamento arasındaki fark
lan ve benzerlikleri sordum. Bekman ''çok kriti•k bir soru" dedi. Ve ce
vaplandırmasam olmaz mı gibilerden yüzüme baktıktan sonra şöyle özet
ledi, iki meclis arasındaki fark ve benzerlikleri. 

"O zamanki Meclis'in tek amacı vardı. Vatanın düşman istilasından 
kurtarılması. Mustafa Kemal'in önderliği ile bu gerçekleşti. " 

Bekman, ilk Meclis'in kazandırdığı büyük değerlerden birinin de 
Mustafa Kemal sayesinde elde edilen Cumhuriyet olduğunu söyledikten 
sonra devam etti: 

"Birinci Mecli~ ulusal egemenliği kayıtsız şartsız millete mal ~ti. 
Ve henimizin bildiği gibi Cumhuriyeti devrimler izlemiştir. Ru itibarla 
Birinci Büyük Millet Meclisi'nin İnkilap tarihinde fevkalade bir yeri var
dır. 

Şimdiki Parlamento da, Atatürk ilkeleri ve Anayasa çerçevesinde, 
memleketi Mustafa Kemal 'in istediği çağd'.l.Ş uygarlık seviyesine geti
rebilmek için çaba sarfctmektcdir. " 
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Bugün 68 yakında üç ç:ocuk babası olan Münir Müeyyet Belanan 
halen Başbakanlık Basın Müşavirliği yapmakta. Diğer bir yönü de şairliği 
ve skeç yazarlığı. Bu arada roman yazarlığını da unutmamak gerekir, 
tabii Tüııkiye Radyolannda Şimdiye .dek 70 - 80 radyofonik piyesi temsil 
edilmiş sekiz romanı da çeşitli gazetelerde neışredilmiş. 

Sordum: ''Yeni şiirleriniz var mı?" diye. "O kadar meşgul üm ki ro
man da, radyofonik piyes de yazarnıyorum artık. Ancak geceleri şür ya
zabiliyorum." de.:ii. 

Münir Müeyvet çok yönlü bir insan. Mesela yalnız haber, şiir, roman 
ve hikaye ile kalmamış, Bu arada birçok şarkının da güftelerini yapnuş. 
işte bunlardan birkaçı ''Ne bildim kıym.etin, ne bildin kıymetim" , "Mavi 
gök, mavi deniz", "Bekleyiş", "Şadolalım sevgilim", "Sevgi ve gurur" 

Münir Müeyyet, "Eğer bir gün bu diinyadan aynlırsam, peşimde bı
l'akacağım eserlerim, benim hatırlanınama sebep olacak" diyor.' 

Ru bölüm, Arıu lu! u Aja n · ının .-.o. yıl üzel hülh·nıı:dPıı alınmı ~ lır . 



1922 
NAŞiT ur,uc 

Gazeteci 





\'A.)iT {! l .l'(; 

1 - Ankara'ya Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın , Bat.ı Anadolu'da yap
tığı teftiş ve halkla temas gezisinde refakatlcrinde Vakit'in muhabiri 
olarak bulundum ve 20 Şubat 1922 de Başkomutanlık Karargahı ile bir
likte Ankara'ya geldim. 

2 -- Birinci Büyük Millet Meclisi'nde 20 Şubat 1922 den itibaren 
Vakit Gazetesillin muhabiri mahsu.su olarak Meclis'in mesaisini takip 
ettim. Ve Meclis'in yeıti seçime karar verip çalışmalarını tatil ettiği güne 
kadar görevim devam etti. İzmir'de Anadolu ve Adana'da Hayat Gazete
lerinde yazdım. 

3 - Lozan Barış görüşmeleı·i kesilip de, murahhas heyetimizin An
kara'ya dönmesinden sonra Meclis'in kapalı oturumlarında geçen tartış
ınalar ve onların her gün öğrendiğim tafsilab, muhabirlik zamanıının en 
h eyecanlı anılarını teşkil eder. 

Bir yanda, milleli hemen şerefli bir barışa 'kavuşturmak uğrunda 

M. Kemal'in çabaları, diğer yanda O'nun karşısında olanların "Milli Mi
sak'tan taviz verildiği" iddiaları pek sert bir dille ileri süriiliiyordu. Ve 
halk arasında fısıldanıyor ve yayılıyordu. Bu tartışmalar büyük liderin 
basiretli ve gerçekçi politikasıııı tasdik ile son bulmuştu. 

4 - Sansür yoktu; Gazeteciler, isttklal davasına gönülden bağlı h ür 
kişilerdik. Kimseden korkm.adan ve çekinmeden Meclis'e serbestçe girer, 
mebuslarla konuşur, edep dairesinde tartışır, askeri sırlar dışında gizli 
olan veya olmayan her olayı öğrenir, kendi sorumluluk süzgecimizden 
geçirerek yazardık Bize güvenen yetkililer, pek çok defa gizli konular 
üzerinde aydınlanmamız için bilgi verirlerdi. Hıı.tırasını daima saygı ile 
anmamız gereken, Meclis Başkatibi Recep Peker'in olayların gerçek yüz
lerini kısa izahlarla belirten uyarmaları aradan yarım yüzyıl geçmesine 
rağmen h3.18. kulaklarımda çınlar. 

5 - Birinci Büyük Millet Medisi kayıtsız ve şartsız milletin hakimi 
yeline dayanan, Bağımsız Milli Türk Devletiıtin kurucusu bir İhtilal Mec
lisi idi. Üyeleri cesur, harniyetli vatanseverlerdi. 

6 - Elli yıl sonra Meclis'e girerken duygum, başta Reis Mustafa 
Kemal'e olan sarsılmaz bağlılık ve üyelerine sonsuz saygı idi. Bu Meclis'in 
kararlarını yürüterek, vatanı düşmanlardan temizleyen Milli ordunun 
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kut:;al şehitlerine rahmet diliyorum. Gazilerine de miıınf't duygularının 

etkisi altında idim. 

7 - Osmanlı Meclisi, meşruti bir idarenin meclisi idi. Milletin hak
ları pa~ahla bölünmüştü. Padişah ya kendi dilediği vakit veya milletin 
hakkını çiğneyen bir hükümetin arzu ve ira;desi ilc meclisi .dağıtabilirdi. 
Türkiye Büyük Millet Meclısi ise, müstemir olarak, çall§ır ve kendisini 
yenilerneye karar vermedikçe hiç bir otorite onu kapatamaz. 

8 - Meclis ile şahsi hatıraının ne kıymeti olabilir. Ben hala Ulus 
Meydanından her geçişimde bu küçük taş yapının azameti karşısında 
huşu duyarım. 

Atatürk'ün hizmetinde geçirdiğim her günün unutulmaz hatıralarını 
yaşarım. Ve bunları birbirinden ayırmam. Zafer günleri, devrim karar
ları ve harf değişimi günlerinin hatıralarını gücüm yettikçe gelecek ku
şaklara bırakmak için yazıyorum, yazmaktayım. 

Teşebbiisiiııüzü şiikran ve ta'kdirle anar, başarılar dilerim. En derin 
saygılarımla . 

Naşit Uluğ: 

29 . 10 . 1902 de İstanbul'da Şehzadebaşında evimizde doğdum. An
nem ve babam Arapkir'den gelip buraya yerleşmiş iki ailenin çocukları 
idi. Babam subaydı. 

İstanbul Lisesinden sonra Hukuk Fakültesinde (1919- 1922) tahsil 
ettim. 

1919 Ekiminde Vakit Gazetesi yazı heyetine girdim. Yazı heyetinin 
türlü bölümlerinde çal!§tım. İstiklil.l Savaşında gazetenin temsilcisi olarak 
Ankara'ya gittim. 

1922 -1923 yıllarmda Gaı:i Mustafa Kemal'in Halk Partisini kurmak 
için yaptığı memleket içi seyahatte yanında bulunarak, partinin kurııluş 
ve tanıtma çalışmalarında hizmet ettim. 

1925 Şubatında doğuda başlayan taassup ayaklanmasmda, isyan 
bölgesinde gazeteci olarak çalıştım. Halkı aydınlatmaya çal!§tım. Ve 
yazılanın o zamanlar Türkiye'nin en yilksek trajlı gazetesi olan Vakit'te 
devamlı olarak yer aldı. Bu sırada asırlardan beri kapalı bir yurt parçası 
olan Dersimi, bugünkü Tuncelini baştan başa gezerek yazılarımda bura
lar halkının taassup ile ilişkisi olmadığını açıkladım. Onların feodal Se
yitlerin esiri olduğunu yayımladım ... 

1925 yılı Kasım ayında, Gazi Mustafa Kemal'in şahsi malı olan "Ha
kimiyeti Milliye" Gazetesinin yazı heyetinin yeniden teşkilatlandınlma

sında yazı heyeti müdürlüğü görevinin bana verilmesini büyük liderimiz 
tasvip buyurdu. 23 yaşında bu hizmete getirilmiş bulunuyordum. 



271 

Anadolu ve Rumeli Müdafayi Hukuk Cemiyeti 'nin, rahmetli Diyanet 
~leri Başkanı Rifat Börekçi'nin reisliğindeki Ankara kadrosu içinde Halk 

· Partisi'ılln Ankara teşkilatını hazırlayan mesaiye k.ıtıldım . Yeni seçilen 
Belediye Meclisi'ne üye seçildim. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun ve Tayyarc Cemi yetinin Ankara Teş 

kilatının kurucuları arasında bulundum. 
Ankara'da Türkiye Matbuat Cemiyeti kurucularından biriyim. Bu 

dernek basın birliğiılln bir kanunla kuruluncaya kadar umumi katibi 
i.i.im. Ve 1938 de kurulan yeni birliğin umumi kiı.tibi seçildim. Bu mesleki 
hizmetimde 1916 yılında bu teşekküli\n kanunla l ağvına kadar devam et
ti. Bir "Balkan Birliği" <kurulmasında lüzum ve faydaya inananlardan 
biri sıfatı ile, bu bi rliğin basın organlarını yakınlaştıran mesa iye katılarak. 
zaman zaman birliğin umum katibi olarak Balkan Devletleri merkezlerin
deki kongrelerde bulundum. Ve lstanbul 'da Şale Köşkünde Balkan Ba
sıııarası Kongresini (1937) hazırlayarak bu yakıniaştırma çalışmal arın a 

hizmet ettim. 
1932 de Hakim iyeti Milliye Yazı İ i? leri Müdürii )! Jfali~• l c Cenevre Si

lahsızlanma Konferansını izledim. Almanya, Avusturya ve Macarhıtan 'da 

basın tcşckkülleriyle temaslar yaptım . 

1934 Martında Kütahya'dan mebus sı>çil erek Parlamento'ya girdim. 
Büyük Millet Meclisi Maliye Encümeninde çalıştıktan sonra, devamlı 
olarak Meclis ReisHk Divanı üyesi seçildim. Meclis'teki · hizınetim esna
sında adı Ulus'a çevrilen "H3:kimiyeti Milliyc" Gazetesinde yazılarımla 
devam ettim. Ve köylerimizi aydınlatmak için '·Yurt" adlı onbeş günlü·k 
bir köy gazetesi çıkartıp dağıttım. 

Siyasi hizınetlerim esnasında özellikle Halkevlerinin memlekette ör
gütlenerek gençliğin yetiştirilmesine, aydınların , halkın yetiştirilmesi 

hizınetinde çalıştırılınasının teşkilatland.ınlmasına gayret sarfettim. 
1939 yılından parlamentoda hizmetim son buldu. Kısa bir süre 

Halkevlerindeki çalışmalarıma devam ettim. Ve lkinci Cihan Savaşı baş
layınca Ulus Müessesesinin idaresine çağrılarak (Eylül 1939) gazete ve 
matbaanın yönetimine vekaletname ile görevlendirildim. 

Ankara'da 1922 den beri devam eden hİzınetlerime değer veren ar
·kadaşlarım, beni Vilayet Meclisi Üyeliğine seçtiler ve Meclis'te müntehap 
başkanlığa geçirerek, bölgenin kültür ve imar hizınetlerine devamına 

imkan verdiler. 
Memlekette açılan ümmilikle mücadele, köylüye okuma, yazma öğ

retmek ve köy okullan yaptırma hareketine Ankara ili içinde geniş öl
çüde önem verdik. Köylere kapalı su yolları ile kayna:klardan su getirmek 
hizınetini planladık. Ankara ili ·köylerinde halkın iştiraki ile yapılan okul 
sayısı beşyüzü bulmuştu. Bu çalışmalardan 1950 yılında ayrıldım. 
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Ulus Müessesesinde 1939 - 1952 yılları arasında tasanuf edilen pa
ralarla, müessese binasını bir batı basım evi haline ulaştırdığım gibi, 
tesisleri meyanında 32 sayfa ve yarısı dört renkli basan üç katlı bir rota
tif makinesi ve modem döküm tesisatı Have ve 10 dizgi ve altı düz ·baskı 

makinesi, modern bir •klişehane yaptım. Ulus müessesesinin 1952 kışında 
hayatına son verildi. 

Partilerin, Atatürk ilkelerinden taviz verme yarışına kendilerini 
kaptınnaları üzerine, siyasi hayattan çek\}dim. 1952 ve 1953 yıllarında 
Türk Basın Birliği ve Ortaklan Şirketinin Umum Müdürlüğünü deruhte 
ettim. Bu şirketin orta:kları belli başlı ga:ı:etecilerimizdir. 

1954 yılında memleketimizde sendikalaşma temayülünün artması 
karşısında, bir araya gelen müesseseleşmiş günctclik siyasi gazetelerin 
sahipleri tarafından kurulan sendikanın fahri umumi katibi seçildim. Bu
güne ·kadar her yıl bu temsili mevkide mesleki hizmette bulunmam kon
grelerce teyit edildi. 

İlan ve reklam mesleğinin fikri teşekkülü olan ve merkezi New 
York'ta bulunan Milletlerarası llancılık Derneğinin (1 AA) nın 1959 dan 
beri üyesiyim. Dünyanın büyük merkezlerinde yapılan kongrelerine işti

rak ettim. 

Sendikarun umumi katibi olarak basın hürriyetl tam bulunan mcm
leketlerin gazete s ahiplerinin müşterek birliği olan Milletlerarası Gazete 
Nii.şirleri F_'ederasyonunun (FIEJ) Konsey Üyeliğine seçilmiş bulundu
ğum gibi 1969 Haziran'ında İstanbul Kültür Sarayında t oplanan FIEJ'in 
XXII inci kongresini de hazırladım . Ve teşekülün muhtelif kongrelerinde 
teşkilatımızı .temsil ettim. 

Basın müesseseleri ile gazeteciler ve gazete teknisyenleri arasında 
yapılan toplu sözleşmelerin müzakeresine. işverenler adına katılan iki 
temsilciden biriydim. Ve aynı zamanda "Türkiye İşveren Sendikalan 
Konfederasyonu" Yönetim Kurulu üyesiyim. 

1928 Kasımında evlendim bir oğlum var. 
Basılmış eserleri, Derebeyi- Dersim (1932) Ankara 
Tunceli Medeniyete Açılıyor (1939) İstanbul 

Çanakkale Destanı (1965) Ankara 
Ve 1919 dan beri gazete ve dergilerde çı·kmış yüzlerce yazı ve t efrika. 



Ücüncü Bölüm 
~ 

.50. VIL TÖRENI 





Anıtimbir'deki ve ~feclis'tel;i Törenler 

Bu yıl, Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 50. yıldönümü, yurdu
muzun her yanında büyük törenlerle kutlanacaktı. Bu konuda, Yasama 
Meclislerince (Senato ve Büyük Millet Meclisi) özel bir program hazır
lanmıştı. Bu program, iki bölümlü idi. Birinci bölüm, 23 Nisan 1970 Per
şembe günü Arutkabir'de yapılacak törene ait idi. Bu törene katılacak 

olanlar şu sırayı izleyeceklerdi: 

1 - Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Millet Meclisi Başkanı. 

2 - Başbakan ve Bakanlar Kunılu Üyeleri. 
3 - Birinci Dönem Milletvekilleri. 

4 - Cumhuriyet Senatosu ve Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divaııı 

Üyeleri (Başkanvekilleri, Divan Katipleri, İdare Amirleri). 

5 - Siyasi Partilerin Genel Başkanları. 
6 - Cunı'huriyet Senatosu ve Millet Meclisi'ndeki Grupların Başkan 

ve Başkanvekillikleri . 

7 - Cumhuriyet Senatosu Üyeleri ve Milletvekilleri. 

8 - Birinci Dönemde bulunmuş Basın Mensupları. 

9 - Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Memurları ile Meclis
lerde görevli Basın mensupları. 

Proğramın ikinci bölümü gene 23 Nisan 1970 de, Birinci Büyük 
Millet Meclisi'nin, şimdi Müze olan binasında yapılacak tiirene ait idi ve 
şöyle düzenlenmişti: 

ı - Cumhurbaşkanı. 

2 ~ Yasama Meclisleri Başkanları. 

3 - Başbakan. 

4 - Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı. 

5 - Anayasa Mahkemesi Başkanı. 
6 - Genelkurmay Başkanı. 
7 - Bakanlar Kurulu Üyeleri. 
8 - Birinci Dönem Milletvekilleri. 
9 - Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Bakanlık Divanı Üyeleri. 

10 - Siyasi Partilerin T. B. M. Meclisi üyesi olan Genel Başkanları. · 
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ll - Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi'ndeki Gruplarm Başkan 
ve BaşkanvekiUeri. 

12 - Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanları, Askeri Yargıtay 

Başkanı, Yüksek Hakimler Kurulu Başkanı. 

13 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri. 

14 - Ankara'daki Üniversitelerin Rektörleri. 

15 - Ankara Valisi , Ankara Belediye Başkanı. 

16 - Birinci Dönem memurlan ve aynı dönemde Mecliste görev ya
pan gazeteciler. 

17 - Parlamento Muhabirieri (Basın, TRT, Televizyon). 

23 Nisan Ulusal Egemeıilik ve Çocuk Bayramı bu yıl Ankara'da her 
zamankinden çok daha geniş ve daha derin bir ilgi gördü. Çünkü bu 
yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 50. yıldönümü idi. Baş
kent'in caddeleri, resmi daireler, okullar, üniversiteler bayraklarla, Ata
türk'ün ulusal egemenlik ·konusundaki özlü sözleri ile süs'lenmişti. Öğren
ciler, sabahın erken saatlerinde yollara dökülınüşler, marşlar söyleyerek, 
tören alanı olarak ı;eçilen 19 Mayıs Stadyumuna doğru gidiyorlardı. So
nuna kadar açılmış olan radyolar, Ankara havasını marşlar ve neşe'eli 

türküler dolduruyordu. Anneler, babalar, kardeşler, günlük işlerin ve 
güçlerin sıkıntılarından sıynlmışlar, 50 yıl önce Ankara'da toplanan Bi
rinci Büyük Millet Meclisi Üyelerinin umut ve inan dolu ortamı içine 
girmişlerdi. Bu bahar, Ankara'da her şey daha canlı, her şey daha güzeldi . 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni Ankara'da bu yıl, ü<: 
yerde kutlanacaktı. Anıtkabir'de, Birinci Büyük Millet Meclisi Binasında 
ve 19 Mayıs Stadyumunda. Programa göre tören Arutkabir'de başlaya
caktı. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin o zamanki genç üyeleri, 50 yıl 

önce olduğu gibi gene Mustafa Kemal Paşa'nın çevresinde toplanacak
lardı . Halk, sabahın erken saatlerinde Anıtkabir'in önünü doLduruyordu. 
Birinci Büyük Millet Meclisi Üyeleri, birer ikişer Anıtkabir'e, Atatürk'e 
doğru geliyorlardı. 50 yıl önce gene bir Nisan a:yında, ülkemizin her ya
nından seçilen Milletvekilleri .Ankara'ya, Mustafa Kemal Paşa'ya gelmiş
lerdi. O zamanlar, İzmir Yunanlılar, Adana Fransızlar, Antalya İtalyanlar, 
İstanbul İngiliz, Fransız ve İtalyanlar tarafından işgal edilmişti. Yurdu
muz harap, halkımız yoksuldu. 

Bu subay, öğretmen, hoca, çiftçi, hukukçu, doktor milletvekilleri, 
50 yıl önce Meclis Kürsüsünden cepheye, cepheden halkın içine koşarak 
Kurtuluş Savaşı mucizesini gerçekleştiren yiğitler şimdi, 70 - 90 yaşlann-
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da oldukları halde, gene büyük önder Mustafa Kemal Paşa'run huzuruna 
çıkacaklardı. 

İşte Birinci Büyük Millet Meclisi Edirne Milletvekili İsmet (İnönü) 
Bey, yanında iki genç milletvekili ile geldi. O, Birinci Büyük Millet Mec
lisi'nin açılışı sırasında (36) yaşında bir albaydı. Ve Meclis'ce hemen 
Erkanı Har'biye Reisi olarak yüksek askeri makama geçirilmişti. Biraz 
sonra, Kurtuluş Savaşı'nın Kolordu Komutanı Albay Fahrettin (Altay) 
göründü. O, Birinci Büyük Millet Meclisi 'ne ve Kemalistler'e biraz geç 
katılmıştı . Fakat bir kez katıldıktan sonra da hiç dönmemiş, yılmamış, 
bir ömür boyunca, Yeni Türkiye'nin yapılışma ve gelişmesine hizmet 
etmişti. 

Arutkabir Merdivenini ağır ağır çıkan şu saygı değer yaşlı kişi, bir 
zamanlar Türkiye Cumhuriyetinin ele avuca sığmaz Dışişleri Bakanı 
idi. Dr. Tevfik Rüştü Aras, Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından biriy
di. O'nun hiç değişmeyen Dışişleri Bakanı idi. 

Atatürk, henüz bir Kolağası iken, Dr. Tevfik Rüştü Bey'le Sela
ııik'te tanışmışlardı. O yıllar, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döne
miydi. Bir zamanlar Dünya'yı titreten Osmanlı İmparatorluğu çağdaş 
uygarlığa ayak uyduramadığı için batıyordu. Bu batışı, dış düşmanlarla 
işbirliği yapan Hıristiyan tabamız, var güçleri ile hızlandırıyorlardı. İçi
mizdeki etnik gruplar, Arnavutlar, Araplar, Rumlar, Ermeniler, Osmanlı 

İmparatorluğunun çöküşünden kinci bir kıvanç duyuyorlardı. 

Bu durum karşısında aydın Türkler büyük acı çekiyorlardı. Bun
lardan biri de, bir genç subay olan Mustafa Kemal'di. O daha Harp 
Okulunda bir öğrenci iken, batışın korkunçluğunu farketmiş, kendisi 
gibi yurt ve ulussever arkadaşlan ile, ülkeyi kurtarma çareleri araştır
mağa başlamıştı. Bu düşünce ve uğraşma, onda gittikçe gelişmiş, yaşa

mırun her .1önemini sarmı.ştı. Selanik'te, her gün bir gazinoda, belli bir 
grup arkadaşı ile buluşuyor, onlarla kurtuluş yolunu tartışıyordu . Dr. 
Tevfik Rüştü Aras, Atatürk'ün işte bu zamanlardan arkadaşıydı. Bu 
konuda, ünlü İngiliz tarihçisi Lord Kinross şöyle diyor : 

"Mustafa Kemal'in siyasi alandaki hevesleri de içinde kalınaktaydı. 
Gerçi parti işlerine faal olarak katılmaktan vazgeçmişti. Ama amacının 
siyasal iktidar olduğu artık belirmeğe başlıyor-du. Gazinalardaki gece 
alemlerinde, iktidara geçtiği zaman, yanındaki arkadaşlarını nerelere 
atayacağını aniatmağa başlamıştı. Fethi'yi Büyük Elçi, Tevfik Rüştü'
yü Haricive Vekili, Kazım'ı Harbiye Vekili , Nuri adındaki başka bir 
arkadasını da Başvekil yapacaktı. Bütün arkadaşlarına birer yer ve
riyordu. 

- Peki. ya sen ne olacaksın? diye sordular. 
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Ben de, sizi bu yerlere atamaya yetkili adam olacağım." dedi.' 
İşte Atatürk'ün huzuruna koliarına giren iki ·kişinin yardımı ile 

çıkan, zat. Türkiye Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ünlü Dışişleri Bakam 
Dr. Tevfik Rüştü Aras'dı. Bu gerçek aydın Türk Diplomatının başan
sını belirtmek için, 

- Atatürk'ün yıllarca Dışişleri Bakanı idi, demek yeter de artar 
bile. 

Anıtka;bir'de tören tam saat 10,20 de başladı. Amtkabir'in giriş 

yerinin başında düı.enlenen kortej, yavaş yavaş aile boyunca yürüyor
du. En önde Senato ve Millet Meclisi Başkanları, Başbaıkan ve Bakan
lar, sonra da Birinci Dönem Milletvekilleri sıralanmışlardı. Daha arka
da, tören programında gösterilen sıraya göre mebuslar, senatörler ve 
büyük devlet memurlan yürüyorlardı. Önde, törene katılan kunımlann 
beyaz ve kırmızı karanfillerden hazırlattıkları çelenkler görülüyordu. 
Törene katılanlar, Şeref Rolü'nün merdivenlerinden çıktılar. Türk 
Ulusu'nun büyük kurtancısı, Türk Devletinin kurucusu Ulu Atatürk'ün 
hıızurunda saygı duruşunda bulunduktan sonra, derin bir saygı ortamı 
içinde Şeref Rolü'nden ayrıldılar. 

Saygı duruşundan sonra Cumhuriyet Senatosu Başkanı Prof. İbra
him Şevki Atasa:gun, Anıtkabir özel defterine şunları yazmıştır: 

Ulu Atam, 
Gönüllerimiz minnet ve şükran, hürmet ve tazim duygularımızla 

dolu huzunındayız ... 
Her yılki 23 Nisan'da olduğu gibi, bugün de ulusal egemenlik ve 

çocuk bayramlanmızı sevinçle kutluyoruz. 
Senin devrimlerine, ilkelerine bağlı ve senin izin.-:le olarak müreffeh 

büyük Tüı,kiye olmarun azim ve gayrctindeyiz. 
Millet Mealisi Başkanı Ferruh Bozbeyli de Anıtımbir Özel Defterine 

şunları yazmıştır: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 50 nci yılında, milli 
hakimiyet ve Cumhuriyete vazgeçilmez bir inançla bağlıyız." 

Birinci Dönem Milletvekilleri, Şeref Rolü'nün merdivenlerindeki 
Hitabet Kürsüsü'nün yanında birkaç poz hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

Atatürk'ün huzurunda saygı duruşundan sonra kortej, Anıtkabir'in 
Çankaya yönün.-:leki merdivenlerden indi. 27 Mayıs şehitliğindeki Cemal 
Gürsel'in mezarına çelenkler konuldu. 

Şeref Holü'nün önünde hatıra fotoğrafı çektiren Büyük Millet Mec
lisi Birinci Dönem Milletvekilleri kol kola dışanya çıkıyorlardı. Bir ara, 
İsmet İnönü: 

ı Lord Kinros~, ATATÜRK, s. 80. 
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- Arkadaşlar, işitiyor musunuz? Yarın hanımlarınızla yemeğe 

bizdesiniz. dedi. Bu arada bol bol resim çeken fotoğrafçılara Fahrettin 
Altay: 

- Bizi bırakın da yenilere bakın. Biz, müzelik olduk. Bakınız Yeni 
Meclis'e sokmadılar bizi, dedi. 

Birinci Dönem Milletvekilleri, o dönemde Meclis'te memur olarak 
çalışanlar, o zamanki Parlamento muhabirieri Anıtkabir'in ağaçlı, çi
çekti tepesinden aşağıya doğru iniyorlardı. Törenin birinci bölümü böy
lece sona erdi. 

Birinci Büyük Millet 1\feclisi'ndeki Tören 

Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 50. yıl dönümünde, Birinci 
Meclis binasında yapılan törene Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Senato 
Başkanı 1. Ş. Atasagun, Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli, Başbakan 
Süleyman Demirel, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Birinci Dönem 
Milletvekillerinden İsmet İnönü, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genel 
Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu Üyeleri, Birinci Dönem Milletvekil
lerinden Fahrettin Altay, Tevfik Rüştü Aras, Ahmet F'evzi Erdem, 
Yasin Kutluğ, Hiiseyin Aksu, Yasin Haşirnoğlu, C. Senatosu ve M. 
Meclisi Başkanlık Divanı Üyeleri, Siyasi Partilerin T. B. M. M. Üyesi 
olan Genel Başkanlan, C. Senatosu ve M. Meclisi'ndeki gruplann Baş
kan ve Başkan Vekilleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanlan, As
keri Yargtıay Başkanı, Yüksek Ha•kimler Kunılu Başkanı, Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreteri, C. Senatosu ve M. MecHsi Genel Sekreterleri, 
Başbakanlık Müsteşan, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Üniversite 
Rektörleri, Ankara Valisi ve Belediye Başkanı, Birinci Dönem Memurlan 
ve bu dönemde Parll1mentoda çalışan Gazeteciler katıldılar. 

Tören. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin büyük toplantı salonunda, 
ilk Meclis'in açıldığı saatte (13.45) başladı. Mebuslar, ilk günde olduğu 
gibi yerlerini almışlardı. Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa'nın 

oturduğu sıranın üstü kırmızı beyaz şeritlerle süslenmişti. Bir zaman
lar Türk Ulusu'nun, dünya uluslan arasındaki şerefli yerini alabilmesi 
için en çetin tartışmaların yapıldığı, ölüm kalım kararlarının alın1ığı 

bu küçük salon, o günlerin heyecanı içindeydi. İstiklal Marşı bir ibadet 
içinde söylendi. Sonra, şimdiki Büyük Millet Meclisi'nin en genç üyesi 
olan Ankara Milletvekili Kemal Ataman, Birinci Dönem Milletvekilleri
nin adlarını okuyara:k yoklamaya ·başladı. 

Törende hazır bulunan Birinci Dönem Milletvekillerinden her biri, 
kendi adları okunulunca: 
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"Burada" diye sesleniyorlardı. Fakat Ankara Mebusu Mustafa 
Kemal P34ıa'nın adı okunulunca, mebusların hepsi birden: 

- Burada! diye karşılık verdiler. Bu olay hem göğüs kabartıcı, hem 
göz yaşartıcı idi. 

Yoklama yapıldıktan sonra, Büyük Millet Meclisi Başkanı Ferruh 
Bozbeyli'nin daveti üzerine törene katılanlar, Kurtuluş Savaşı Şehitleri 

ve 1920- 1970 yılları arasında Biiyü·k Millet Meclisi Üyeliği yapmış olan
lardan ölenlerin manevi huzurların.::la üç dakikalık saygı duruşunda bu
lundular. Bundan sonra Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli ve Senato 
Başkanı İbrahim Şevki Atasagun Birinci Dönem Erzincan Milletvekili 
Hüseyin Aksu aşağıdaki konuşmalan yaptılar: 



FERRUH BOZBEYLI 

Sayın Cumhurbaşkanımız, 

Türkiye Büyük Millet Medisi'nin birinci döneminde görev almış de-
ğerli milletvekilleri, 

İlk dönemin değerli memurla.rı, 
Birinci dönem sırasında basın hizmetinde bulunan sayın gazeteciler, 
Muhterem misafirlerimiz, 

Türkiye Biiyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ellinci yılında, birinci 
yılın ilhamını, kuruluş günlerinin heyecan ve imanını yeniden yaşayabil
mek arzusuyla bu mütevazi töreni düzenlemiş bulunuyoruz. Davetimizi 
kabul ederek teşrif eden muhterem zevata teşekkürlerimi ve saygılanını 
sunanm. 

Muhtcrem misafirlerimiz, yaşanmış günlerden bir gündü. Ma~lubi
yet bizim, galebe elierin olmuştu. 16 Mart 1920 günü İstanbul işgal edili
yordu. Aranan insan Mustafa Kemal, Mustafa Kemal'in ilk sorduğu sual 
Meclisi Mebusanla ilgili idi. Osmanlı Meclisi Mebusanında da yabandan 
gelmiş insanlar vardı. Mebusları tevkif etmek istiyorlardı. Yiğit yürekli 
mebuslar, inanç yüklü gönüller, tedbirli, çekingen, yılgın tasavvurlar 
hep aynı çatı altındaydı, 18 Mart 1920 günü Meclis İstanbul'da son top
lantısını yapmıştı. Düşünce hürriyetine ve vicdan istikliline dayanması 
gereken mukaddes mebusluk vazifesinin güven içinde yapılmasını sağla
yacak bir durumun yaratılmasına kadar toplantırun tehirine karar ve
rilmişti. 

Bu karar, ümit ve inanç yüklü idi. Artık bütün mebuslar için ve bü
tün tedirgin gönüller için en emin sığ:ına:k Anadolu'nun bağrı, Mustafa 
Kemal'in ruhlan tutuşturan iradesi, tüm memleket çocuklan için kur
tuluşa çağın idi. 

Yiğitlik, Kahram anlık, iman, heyecan gibi; korku, çekingenlik, ür
kek lik, teli\ş ve tereddüt de insanidir. Bi.itiin bunlar değişik ölçüde ruh
larda yaşanır. Asi.! olan bir milletin fertlerinin ruhlarında, inancın, yiğit
liğin ve varoluş heyecanının galebe çalması ve vatan sathına yayılması
dır. Olan da budur. Mustafa Kemal'in ·kurucu ve kurtan ı iradesi gönüllere 
yangın verdi, yaktığında da yakıcılık vasfı ·kazandırdı. Böylece 23 Nisan 
1920 günü yani, (Mukaddes mebusluk vazifesinin güven içinde yapıl

masını sağlayacak bir dununun yaratıldığı) gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisi toplantıya çağrıldı. 
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Minnet sana Mustafa Kemal Paşa... Minnet sizlere Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin birinci döneminde görev almış olan değerli milletvekil
leri ... Milli Mücadelemizin gazileri ve ruhları yüceliklere kavuşmuş şehit 
Türk evlatları minnet sizlere ... 

Muhterem Konuklarım, 

Şimdi, kuruluş günlerini vt: birinci dönemi Meclis za.bıtlarından ta
kib edelim: Önce, en yaşlı üye sıfatiyle ilk Meclise Başkanlık eden, Sinop 
Mebu.su Şerif Bey'in açış konuşmasını elli yıl sonra o günkü şekliyle 

tekrar ediyorum: 

(Huzzar-ı - Kiram; İstanbul'un muvakkat kaydiyle kuvvayı ecne· 
biye tarafından işgal olunduğu ve bütün csasatiyle Makam-ı Hilafet ve 
Merkez-i Hükiimetin isti-ki.ali iptal edildiği malumunuzdur. Bu vaziye
te serfüriı etmek, Milletimizin teklif olunan ecnebi esaretini kabul et
mesi demekti. Ancak istiklal-i tam ile yaşamak azmi kat'isinde olan 
minelezel hür ve serazad rnilletimiz, esaret vaziyetini kemali şiddet ve 
kat'iyetle reddetmiş ve derhal vekilierini toplamaya başlayarak Meclis-i 
A.linizi vücuda getirmiştir. Bu meclis-i Alinin reis-i sinni sıfatiyle ve 
tevfik-i İlahi ile Milletimizin dahiH ve harici istiklal··i tam dahilinde mu
kadderatını deruhte ve idare etmeye başladığını bütün elliana ilan ederek 
Büyük Millet Meclisini küşad eylyonım. Metbuu akdesmiz olan biıtün 

Müslümanların halifesi ve Osmanlıların Padişahı Sultan Mehmet Hanı
sadis Hazretlerinin kuyudu ernebiyeden ve ebed.i payıtahtı saltanatı olan 
lstanbul'umuz ile işgal altında ve envai mezalim ve fecayi içinde madde
ten ve manen ·bilrunsaf imha edilmekte bulunan bilcümle vilayatı mazlu
memizin istihlasına muvafakat ihsan buyurmasını Cenabı Allah'tan niyaz 
ederim.'' 

Müteakiben Mustafa Kemal Paşa'nın Meclisin hangi üyelerden tc
şekkül ettiğine dair beyanatı vardır ve aynen f}Öyledir: (Meclis-i Aliniz, 
malumualileri salahiyeti fevkaladeyi haiz olarak yeniden intihabolunan 
mebusan-ı kirarn ile duçarı t a.arruz olan makarr-ı saltanattan tahtisi nefs 
ilc buraya gelen mebusan-ı kirarndan mürekkebdir. Ta,hlis-i nefs edip 
gelebilecek olan mebusan ile birlikte bir Meclis-i Ali viicud:ı getirilmesi 
ancak yeni intihabedilen tarzi intihabda mevzuu bahsolmuştur. 

Bu anda Meclisimiz münakittir. Evvelce intihabedilen mebusanın dahi 
aynı derece-i salahiyette ifayı vazife etmesinin mcbusanın tarzı intihabın

dan daha ziyade şümullü olduğu bunun muvafık olacağı kanaatindeyim. 
Bu hu.susu teyidetmek isterinı." 

Aynı giin mebuslann mazbatalannı tetkik etmek üzere bir encümen 
kurulmuş, 24 Nisan l 336 tarihli2 nci İçtimada ilk Başkanık Divanı seçimi 
yapılmıştır . Neticede: 
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Mustafa Kemal Paşa Hazretleri. Reis-i evvel, Celalettin Arif Beyefen
di, Reis-i sani, Çelebi Ablülhalim Efendi Birinci Reisvekili., Celalettin 
Efendi İkinci Reisvl"killi, Haydar Bey (Kütahya) , Refik Bey (Konya), 
Muhittin Baha Bey (Bursa) , Cevdet Haydar Bey (Kütahya), Rasim Bey 
(Sivas), Feyyaz Ali Bey (Yozgat), Divan Katibi Atıf Bey (Kayseri) , Emir 
Paşa (Sivas), Süreyya Bey (Saruhan), tdare memuru seçilmişlerdir. 

Celalettin Arif Bey'in takriri kabul edilerek, (Meclis muamelatını 

tanzim, hey'eti İcraiyesini teşkil ve hey'eti İcraiye ve Meclis münasebatını 
tanzim edebilmek için 15 kişilik bir lfıyiha encümeni teşkil edilmiştir. 

25 Nisan 1336 tarihinde ilk icra hey'eti Mustafa Kemal Paşa riya-
setinde şu zatlardan teşekkül etmiştir: 

Mustafa Kemal Paşa, 

Celalettin Arif Bey, 
Cami Bey, 
Bekir Sami Bey, 
Fevzi Paşa, 
Hamdullah Suphi Bey, 
Hakkı Behiç Bey, 
İsmet Bey, 

26 Nisan 1336 günü de aşağıda adları yazılı endimenler kurulmuştur. 

Um ur-u Şer'iye- Evkaf Encümeni, 
Dahiliye - Emniyet-i Umumiyc • Posta Telgraf Encümeni, 
Hariciye Encümeni, 
Maliye - Rüsumat Encümcni, 
Ticaret - Ziraat - Orman - Maadin - Umur'u İktİsadiye Encümt>ni , 
Adliye ve Mezahip Encümeni , 
Maarif Encümeni, 
Müdafaai Milliye Encümeni, 
Nafıa Encümeni, 
Sılılıiye ve Muavenet-i l çtimaiye Encümeni. 
S ı rası gelmişken teşekkülünü tamamiamış olan ve değişik isimlerle 

bazan Meclis-i Milli, bazan Meclis-i Ali diye anılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin adının nereden geldiğine temas edelim: 

Meclis-i Alinin namının Büyük Millet Meclisi olarak vaz'ı hususu 
ilk defa hey 'eti İcraiyenin sureti teşekkülü hakkında layiha encümeninin 
izhar ettiği kanun tasarısı miinasebetiyle 1 Mayıs 1336 tarihli inikatta 
Celalettin Arif Bey'in verdiği şu izahat ile t esb:t edilmiş bulunmaktadır. 

" ' İlk işimiz Meclisimizin namını va'zetmek oldu. Bu Meclis'in ismi 
nedir? Yine bunda da Meclis-i Alinizin vermiş olduğu müteaddit karar
lara is tinadcttik. Ve hatta dünkü ve evvel g linkii çıkan Hıyanet-i Vataniye 
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Kanununda Meclis-i Alinin namı hey'eti muhteremcc Büyük Millet Meclisi 
olmak üzere kabul edilmişti ve biz de Büyük Millet Meclisi olarak kabul 
ettik." 

Bu ba.histe sözü geçen (Büyük Millet Meclisi icra vekilierinin suret-i 
intihabına dair kanundan sonra kurulan İcra Vekilieri Heyeti Mustafa 
Kemal Paşa'nın Riyasetinde şu şekilde teşekkül etmiştir: 

Umur-u Şcr'iye Vekili 
Dahiliye Umuru Vekili 
Adliye Vekili 
Nafıa Vekili 
Hariciye Vekili 
Sılılıiye ve Muavenet İçtimaiye: 
Vekili 
İktisat Vekili 
Müdafaa-i Milliye Vekili 
Erkanı Harbiye-i Umumiye Rei~i : 
Maliye Vekili 
Maarif Vekili 

Mustafa Fehmi Efendi 
Cami Bey 
Celalettin Arif Beyefendi 
İsmail Fazı! Paşa 
Bekir Sami Bey 
Dr. Adnan Bey 

Yusuf Kemal Bey 
Fevzi Paşa 
İsmet Bey 
Hakkı Behiç Bey 
Dr. Rıza Nur Bey 

Muhterem davetliler, şimdi ilk bütçe rakamları ve bu münasebctlc 
o günün yetkililerince beyan olunan bazı hususları Meclis zabıtlarında ta
kip ediyoruz. 

1336 senesi Muvazene-i Umumiye Kanunu: 

Madde 1 - Muvazene-i Umumiye-i Devlete dahil bulıman devairin 
1336 sene-i maliyesi umum mesarifatı adiyesi için işbu 1mnuna mer
but (A) işaretli cetvelde ira e ol unduğu üzere 63 milyon 18 bin 351 lira 
tahsisatı ita olunmuştur. 

Madde 2 - 1336 scnei muvazene-i mesarifine karşılık olarak va
ridat merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 51 milyon 388 
bin 626 lira tahmin olunmuştur. - Biitçede açık varmış.. . (Gülüşme

ler) -

Madde 3 - 1336 senesi bütçe aı:ığını Itapatmak için istikraz akdine 
Bank-ı Osmaniden muvakkat avam;lar ve hesabı cariler akid ve kUşa
dına, enılakı emriye füruhtuna, mcskfık!\.tı madeniye darbın:ı Maliye 
Vekili mezundur. 

Şimdi, zabı tlaı·a geçmiş bazı beyanları ifade ediyorum: 
((Doktor Suat Bey (Kastamonu) - Bendeniz bütçeyi gör.düğüm 

zaman yüzdesine müracaat ettim. Yani yekünuna mevcut adetler taksim 
ettim ve gördüm ki Düyunu Umumiy<'y<' ~ c 3, um um Jandarmaya ~; ll 
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M:üdafaa-i Milliyeyc ~t 38, isabet ettiği hald e, Maliy<'yc ' .r 9., Nafıaya' r 1, 
Maarife % 1, İktisada lj'ô 1,5 ve Sıhlıiyı>ye de ~?· 1,5 isabet ediyor . 

Maliye Vekili Ferit Bey: Umumiy€t itibariyle ithalatımı7. 11 !'>82 000 
ihracatımız ise, 9 324 279 liradır." 

"Maliye Vekili Ferit Bey- Hizmete başladığı nı giiıı yani bütün sene 
mevcut vergilerimizle t ahsil edeceğimiz viridatın yekfınu 23 milyon lira 
idi ." 

"Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey- Mevcut leyli sultanilerimiz 
bE'Ş tanedir. Ankara'da, Kastamonu'da, Sivas'ta, Trabzon,.da ' Konya'da ." 

"Sıhhiye Vekili Dr. Adnan Bey- Biz buraya geldiğimiz zaman 290 
hekim lazım olduğu halde, elimizde ancak J80 hekim vardı. " 

"Matbuat Müdürü Umunıisi Muhittin Bey - Şimdi de Anadolu'da 
inti,şar eden gaıetelerin ayrıca adedi tabıalarını birka ;;: kelime ilc arz edi
yorum." 

"(Yeni Adana) 400, (Kayseri) 200 basabiliyor, (Kastamrınu) gazetesi 
SOO, (Sivas) 600, (Sözbirliği) gazetesi 400 adet çıkıyordu." 

Şimdi de bugünün, yani 23 Nisan giiııüııiin "Milli Bayram" olarak 
kabul edilmesi ile ilgili olarak Meclis 7.ahıtlarından özetler sunuyorum." 

"Riyasete verilmiş bir teklif bir de önerge vardır. Bunla r sırasiyle 

şöyledi•r. " 

Biiyiik Milh•t Meclisi Riyao;eti Celilesine 

"Ulvi ve mübarek tarihi milliye mebde olna 23 Nisan gununun 
ayadi milliyetden addindeki isabet ve zaruret hey'eti eelilerinin malfı

nıudur. 

Meclis in ikinci sene-i •küşadının ilk giinü olan bu yevmi nıübecceli 
hatıra-i millette aleddevam yaşatmak için atideki kanunun kabulünü ve 
bugiin başka hiç bir kanun mü:ı:akere edi!miyerek kabulünde herkesin 
müttefik bulunduğu bu esasatın encünıenlere gitmesinden sarfı nazar olu
narak hemen bu celscde ve müstacelen kabulünü teklif eylerim." 

Teklifi Kanuni şu: 

"Madde 1. - Tiirkiye Biiyü k Mıllet Meclisinin ilk yevnıi küşadı olan 
23 Nisan ayadı milliyedendir." Milli Bayramdır. 

"Madde 2. J Tarihi kabulünden muteber olan işbu kı:..nununun ic
rasına Büyük Millet Meclisi memurdur." 
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Teklifi kanunide imzası bulunanlar: 

Samhan 
Rerif Şevket 

Sinop 
Mehmet Şevket 

Can ik 
Mehmet 

!{on ya 

Refik 

Hakkari 
Mazhar Müfit 

Bitlis 
Sad u ll ah 

·"': 

Sinop 
Hakkı Hami 

Karahisar Sahip 
Mehmet Şükrü 

Genç 
Fikri 

Bitlis 
Arif 

Siverek 
Mustafa Lütfi 

Ergani 
Mehmet Emin 

1çel Mebusu Şevki Bey'in önergesi de aynen şöylediı·: 

Biiyül' Millet l\leelisi Riyaseti Celilesine 

''Bekayı hakkı hayat ve istiklalimiz için Türk Milletinin mücadele 
eylediği inkılfıbı aıime tesadüf eden 23 Nisan 1337 tarihine müsa<lif olan 
günde Büyük Millet Meclisi teşekkül ederek mukadderatı millete vazıülyed 
bulunduğu •bir yevmi mes'aded olduğundan kullıu miHette tebcil edilmesi 
için taruhi mezkfırun eyyamı resmiyeden madut bir yevmi iyd olmasını 
tekHf ederim." 

Teklif ve önerge hakkında Yahya Galip Bey(Kırşehir) - Fevzi Efen
di (Malatya), Ham<li Namık Bey (İzmit), İktisat Vekili Mahmut Celal 
Bey (saruhan), Neşet Bey (İstanbul), Ttmalı Hilmi Bey (Bolu), Ali 
Şükrü Bey (Trabzon), Muhittin Baba Bey (Bursa) , Müfit Efendi (Kır

şehir), Refik Bey (Saruhan) , Abdülkadir Kemali Bey (Kastamonu), 
Refik Bey (Konya) , söz almışlardır, ve kısa bir müzakereden sonra bu 
kanun 'kabul edilmiştir. 

Muhterem misafirlerimiz; bu vesileyle senelerden beri kutladığımız 
ve milletimizin senelerce de kutlamak mazhariyetine sahi'b olacağına 

inandığımız 23 Nisan Milli Hakintiyet ve Çocuk Bayramının milletimiz 
için mutluluklar getirmesini Tanrı'dan diler, hepinizi tebrik eder saygı
lar sunarım. 
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Değerli konuklarımız, 

Tüı·k.iye Büyük Millet Meclisinin birinci devresi 23 Nisan 1920 giinü 
baıılamıı~ ve 21 Mayıs 1923 tarihinde bitmiştir. Bu devre içinde 553 içtima 
(Birleşim) yapılmış, bunların 19 u giıdi cereyan etmiş, ayrıca birleşim

ler içinde 170 gizli celse akdedilmiştir. Birinci devrede 329 üye söz almış, 

332 kanun, 389 •karar ve 12 tefsir çıkarılmıştır. 
Birinci devrede 437 milletvekili seçilmiştir. Bunlardan ancak 337 si 

devreyi tamamlamak imkanına sahip olmuştur. 23 üye Meclise katıldık

tan sonra istifa etmiş veya müstafi addedilmiş, 18 üye Meclise katıldık
tan sonra hayatlarını kaybetmiş, 12 üye memuriyeti tercih suretiyle 
milletvekilliğinden ayrılmıştır. 2 üye iki ayrı yerden seçildiği için birini 
tercih etmiş , 2 üyenin iiyeliği reddedilmiş, 3 üye mebusluktan iskat 
edilmiştir. 34 üye Meclise katılmadan istifa etmiş veya mütafi sayılmış
tır. 6 üye de Meclise katılmadan hayatlarını kaybetmişlerd.ir . 

23 Nisan 1920 den bugüne kadar 4909 birleşim yapılmış, 9 103 ka
nun çıkarılmış ve 50 yıllık zaman içinde, 4 095 muhterem ki') i, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği payesine mazhar olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bir·inci döneminde milletvekili olup 
halen hayatta bulunanların isimleri, seçim çevreleri, doğum tarihleri ve 
si cil numaraları şöyledir . (Yaş sırasına göre hayetinize arz ediyorum .) 

1. Ahmet Ferit Tek 1877 doğumlu seçim çevresi: İstanbul, Sic il 
Numarası; 211 

2. Fahrettin Altay 1880 doğumlu seçim çevresi: Mersin, Sicil Nu
marası : 345 

(Kendileri aramızdadırlar.) 

~. Tevfik RLiştü Aras 1883 doğumlu seçim çevresi: Menteşe, Sicil 
Numarası : 333 

(Kendileri aramızdadırlar.) 

4. İsmet İnönü 1884 doğumlu seçim çevresi: Edirne, Sicil Numa
rası: 126 

(Ve 50 yıllık mebus olarak kendileri aramızdadır.) 

5. Mahmut Celal Bayar 1884 doğumlu seçim çevresi: Sanıhan, Si
cil Numarası: 369 

6. Ahmet Fevzi Erdem 188!1 doğumlu seçim çe\'resi: Batum, Sicil 
Numarası: 40 

(Kendileri aramızdadır.) 

7. Abdiligani Ensari 1887 doğumlu seçim çevresi: Sivcrak, Sicil 
Numarası: 395 
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8. Refik Koraltan 1889 doğumlu seçim çevresi: Konya, Sicil Nu
marası: 289 

9. Yasin Kutluğ 1889 doğumlu seçim çevresi: Gaziantep, Sicil 
Numarası: 179 

(Kendileri aramızdadırlar.) 

10. Ali Kılıç 1889 doğumlu seçim çevresi:: Gaziantep, Sicil Numa
rası: 177 

ll. Halil İbrahim Özkaya 1892 doğumlu seçim çevresi: Antalya, Si
cil Nurnarası: 25 

12. Hüseyin Aksu 1893 doğumlu seçim çevresi: Erzincan, Sicil Nu
marası: 153 

(Kendileri aramızdadır.) 

13. Yasin Haşimoğlu 1895 doğumlu seçim çevresi: Ol tu, Sicil Nu
marası: 365 

(Kendileri aramızdadır.) 

14. Fuat Carım 1896 doğumlu sı-çim çevresi: İzmit, Sicil Numa-
rası: 

Şimdi de Türkiye Büyi.ik Millet Meclisinin birinci döneminde memur 
olarak hizmet vermiş muhterem zatların isimlerini okuyorum: 

İhsan Kaftangil, 
Mahir İz, 
Hasbi Sargın, 
Nihat Dinçmen, 
Kemal Kadıoğlu, 
Ramiz İmre, 
Necmettin Sahir Sılan, 
Vehbi Koç, 
Cemal Etem Y eşi!, 
Cemal Başkurt, 
İlyas Yalçın, 
Tayyip Başer, 
Mehmet Hüsnü Ünsal, 
Halil Ülgen, 
Musa Kazım Tolun, 
Tahsin Şerifsoy, 

Bu zatlar da şimdi aramızdadırlar. 
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Ayrıca, aramızda bulunmayan, Birinci · Büyük Millet Meclisinde 
memurluk yapmış diğer zevat: 

Cevat Duru, 
Aziz Duru, 
Muhlis Kanak, 
Ali Rıza Erdim, 
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu , 

Refet Sezen, 
Avni Refik Bekman, 
Eflatun Cem Güney, 
!smail Hakkı Akçaoğlu, 

Birinci dönem içinde Meclis çalışmalarını basın mensubu olarak ta
kibeden veya Meclis dışında basın mcsleği ıı e hiZII1 el eden dcğeı·Ji zcvatııı 

isimlerini okuyorum: 

dır. 

Münir Müeyy€'d Bekman, 

Enver Belınan Şapolyo, 

Nizarnettin Nazif Tepedelenlioğlu, 
Naşit Hakkı Uluğ, 

Feridun Kandemir, 

Süreyya Kalabay, 

Bu muhterem zevat da davetimiz üzerine gelmişlerdir ve buraıhlar-

Burada olmayan diğer basın mensupları: 

Meodi Sadrettin Sayman, 

Kemal Salih Sel, 
Ahmet Hidayet Reel, 

Sabri Baysun (Burada sesleri) 

Eşref F..dip Fergandır, 

Sabri Bey de buradadırlar, 
Değerli •konuklarımız, 

Türkiye Biiyük Millet Meclisinin Birinci Devresi demokrasi ve Par
lfı.rnento hayatımızın tarihi bakımından da temelierin atıldığı bir devre
dir. Fiiliakika Büyük Millet Meclisi'nin Birinci Dönemine katılan güzide 
üyeler aynı inanç ve gaye ile birleı;;miş olmakla beraber, o gün ve iler
leyen zaman içinde farklı göriiş ve düşüncelerini de ortaya koymuşlar
dır. Böylece zaferimizi, milletimizin lnanç birliğine; büyük eserlerini de 
değişik fikir ve görüşlerin tartışılmasına ve sonuçlarına istinat ettire
bilmişlerdir. 

Türkiye Büyü!k M iUet Med~s.i· - F. 19 
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Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi bugünlere \'e yarınlara inanç 
ve ilham kaynağı olma:k bakımından yeniliğini ve tazeliğini muhafaza 
etmektedir. Kendilerini, milletimizin tstiklal Madalyasiyle taltif ettiği 
130 bin 688 gaziden 35 bin 521 i halen hayattadır. Bir ömürlük milli mü
cadele tarihimizin ıucaklığı içimizdedir. Cumhuriyete ve Atatürk'e inan
cımızı içimizde samirniyetle duymalı ve vatan sathına bir kere daha yay
ınalıyız . 

Gazi diyor ki: 

"Adaletin de. müsavatın da, hürriyetin de nokta-i istinadı hakim i
yeti milliyedir." Milletimize ve onun hükümranlığına inanıyoruz . lşte 
Devletimizin temeli bu inanca istinad ettirilmiştir. Devlet mücerret ve 
itibari bir varlıktır. Onun itibarı , hukukun üstiinlüğü inancı ve tatbikatı 
içinde teminata kavuşur. 

"Yurtta sulh, cihanda sulh" denilmiştir; bir ulu söz daha vardır. 
Bu veeizenin ortaya •koyduğu gerçeğin samirniyetle yaşanınasına her 
zamandan daha çok ihtiyacımız vardır. Önce inanınalıyız , inanan inancını 
yaşamanın yolunu bulur. Türkiye'ınizin muhtaç oLduğu iç huzurun de
vamlı olması, bugün ve gelecekte hiç bir huzursuzluk tohumunun kal
mamasma bağlıdır . Herkesle dost olabilmenin güçlüğünü anlıyorum. Fa
Kat kimseyle düşman olmamak hususunda gösterdiğimiz her gayrette 
baııarıya ulaşacağımızdan emin olmalıyız. 

Çanakkale'de birbirlerine silah çekenierin 50 yıl sonra kucaklaştık
larını düşünüyorum. 

Aziz konuklarımız , 

Elli yıl , milletimizin hayatında, siyasi, içtimai iktisadi ve kültlirel 
alanlarda büyük değişme ve ~elişmeler mey.dana getirmi:;;tir. 

Diğer taraftan o gün hilafet ve saltanat müesseselerine de işaret 

edilmekle beraber, asiıl milletimizin vekilierine hitap edilmiş ve bu hitap da 
milletin hakimiyeti fikrine öayanılmak sııretyle yapılmıştır . 

"Milletimizin .:lahili ve harici istiklali tam da:hilinde mukadderatıııı 
bizzat der:uhte ve idare etmeye maşladığı" nin biitiin dünyaya ilan €'dil
diği günün üzerinden 50 yıl geçmiştir. Elli yıl sonra Tiirk Milletinin mu
kadderatını gene bizzat deruhte ve idare etmekte olduğunu Millet Meclisi 
Ba~kanı olarak yüce huzurlarınızda beyan edebilmenin gurur ve iftiharı 

içinde, mümtaz topluluğıınuzu saygıyla selamlarım . (Alkışlar.) 
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50 yıl önce tarihin aziz ve yüce hatıralannı bağnn::ia saklayan bu çatı 
altında, 23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisine Başkanlık eden 
Sinop Mebusu Şerif Bey " ... ancak istiklali tam ile yaşamak azmi katisin
de olan, minelezel hiir ve ı:ıerazat yaşamış milletimiz, esareti kemali şiddet 
ve katiyetıc reddetmiş ve derhal vekilierini toplamaya başlayarak Mec
lisi Alinizi vücuda - getinniştir. Bu Meclisi Alinin reisisinni sıfatı ile ve 
tevfiki Ilahi ile mÜI(ılimizin dahili ve harici istiklali tam dahilinde muka.d
deratını bizzat detı:ıhte ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan 
ederek Büyük Millet Meclisini küşad eyliyorum." sözleri ile Cumhuriyet 
devrinin büyük yasama or~anının hangi şartlar içinde ve hangi ileri ve 
yüksek ideallere bağlı olarak göreve başladığını biitün dünyaya duyuru-
yordu. · 

Bir gün sonra yine bu saatlerde milletin vekilieri bu oturduğumuz 
sıralarda Mustafa Kemal Paşa'.:ian ülkenin içinde bulunduğu elim ve v:ı

him şartlan ve durumu dinliyordu. Mustafa Kemal Paşa uzun konuşma
sının sonunda " .. . davamızın meşruiyeti ve bütün milelü a·kvamın insani
yet ve adaletten nasibdar olduğuna kaani olduğumuz yüreklerinin bizim
le müşterek ve bize daima muin ve zahir bulunduğuna itminanı tammı
mız; muvaffakiyet ürnitlerimiz;n ·kalble!'imizde bir lahza tered::lüde bil<.' 
dfıçar olmamasını temin edecek nihayetsiz kuvvetlerdir." 

Millet, tar1hinin en güç ve tatibinin en vahim günlerini yaşıyordu. 
Bizzat iradesini kullanarak hür iradesi ilc kaderinin çizgisini tayin ede
cekti. M1lletin vekilieri işte bu tarihi görev için toplanmışlardı. 

Şimdi otuduğunuz bu sıralarda Kurttuş Sava.şının kararlan alını

yor, kurtuluş mücadelesi idare ediliyordu. Yine bu sıralarda oturanlar 
en ciddi ve en sert tartışmaları tam bir serbesti içinde yapıyorlardı. 

Ev ev, köy köy, şehir şehir ve cephe cephe, var veya yok olmanın 
birer safhasını teşkil ettiği vatan sathında:ki savaşın ağırlığı ve acılığı; 

Büyük Millet Meclisinin denetim veya diğer yasa faaliyetlerinin kısıtlan
masına veya ertelenmesine asla müessir olmuyordu. 

Bir yanda güçlükterin ve ıstıraplann dar boğazında bağımsızlık sa
vaşı bütün şiddeti ile devam edecek, bir taraftan da büyük Mecliste yasa 
faaliyetleri bütün icaplan ile yürütülecek. Beşer tarihinde bunun ikinci 
bir örneğine rastlanmaz. O günün galip ve saldırgan milletlerinin sahip 
olduğu zihniyet ve bunlann paylaı;tığı görüşler kuV1~ete itibar ediyordu. 

Dünyada ilk defa bir miıllet, ama tarihin şahadet ettiği en büyük 



millet, kuvvete, zalim saldırıya ve sömürüye "hayır!" diyordu ve dünya 
milletlerinin özgürlüğünden, haklarından, adaletten söz ediyordu. 

İlk defa; şartlanm!§ al!§ılm!§ sömürgecilik, dış baskı ve köhne ku
rallar şiddetle reddediliyor; dünyamızcia umutsuzluk içinde çırpınan 

bedbaht milletiere umut ve güven örneği veriliyordu. 
Bu sıralarda oturanlar; c~phe harplerinin iyi veya kötü günlerinin 

içinde milletin kaderi kadar, yüzyıllar boyunca insanlık tarihinin ahşa 
ge!1iği sömürücü idare etme politikasının; adalettei:ı, insan olma haysiyet 
ve onurundan yoksun gidi§ini. durdurmari·ın ve bütün dünyada adaletin 
ve insan haklannın tanınması gibi" en kutsi bir mücadelenin aziin ve gay
reti içinde idiler. İnançlan yüce idi ve görevleri kutsaldı. 

Milli varlığını her zaman üstün fedakarlıktarla gösteren büyük Türk 
Milletinin; aziz yurdun kurtulU§u için ·kendisini temsil edenlerin idaresin:!e 
yekvücut olarak yapmayacağı fedakarlık, kazaiımayacağı sava.ş ve ula
şamayacağı zafer yoktu. 

Şimdi oturduğumuz bu mütevazi sıralann yanındaki şu mütcvazi 
sırada oturan Mustafa Kemal ... 

Bütün düzenler ve alı§kanlıklar arasında özgürlük ve adaletin lüzum- . 
luluğuna yürekten inanan Atatürk, 50 nci kuruluş yılını kutladığımız Bü
yük Millet Meclisinin Başkanı ve orduların Başkomutanı olarak savaşı 

kazanıyor, özgür bir ülkede ulus iradesini kayıtsız ve şartsız egemen 
kılıyordu. 

Yüzyıliann yığıp getirdiği sorunlar, harabolmuş yıllar boyunca ba
kımsız bir ülke. 

Eğitimden, sağhlttan ve refahtan yoksun bir millet bu güçlükleri 
hızla yenmek engelleri aşmak gerekiyordu 

50 yıl önce bu sıralarr.l.a oturanlardan seçim mazbatası cebinde gün
lerce, haftalarca at sırtında binbir badireden geçerek Ankara'ya gFlen
ler vardı ve bu biriada gaz Himbası ışığında çalışıyordu. 

50 yıl öncesinin ekonomi·k, sosyal ve küLtürel durumu ile bugünün 
ekonomiık, sosyal ve kültürel durumunu mukayese etmek istemiyorum. 

50 yıl önce yasama görevine başlayan bu büyük Meclisin karşısın
daki sorunlara kısaca temas etmekle yetineceğim. 

Cumhuriyet idaresi, Atatürk devrimleri, çok partili demokratik ida
re, iŞte 50 yıl . sonra demokratik düzen içinde ülkenin hızla kalkınması ça
bası içinde itibarlı büyük Türkiye ... Şu anda 50 yıl önce imkansızlıkların 
t ehlikelerin karşısında bu mutlu günleri idrak etmemill için mücadele ct
miş olanlardan. pek az kısmının karşılarında, büyük çoğunluğunun manevi 
huzurlarında bulunuyoruz. 

Bugün o ilk mücadele günlerinin ve o ideallerin varisieri olduğumuzu 
asla unutamayız. Ancak bunlara olim imanlı · bağlılığımızla kalkınmalar, 
başarılar ve itibarlar bizim olacaktir. · 
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Çağımızda fikir mücadeleleri bu yolda yapılan çabalar ve tartışma
lar bu sıralar.1a oturanların ruhlannı t aziz ediyorsa, özgür ctüşünceyc 

ve düşündüklerini serbestçe söyleyip yazınada Anayasa'nın hak olarak 
tanıdığı sınırlar içinde kalınıyorsa ; bu hürriyetler ve bu hoşgörü 50 yıl 
önce mücadelesi yapılmış özgürlüğün , milli iradenin ve Atatürk ilkelerine 
bağlılığın anlamı . işe bunÇan tedirgin olmaya Jiizum yoktur . . 

Geri kalmışlıktan kurtulmanın çabası içindeyiz. A~ırı akımların tah
ribinden masun kalmanın gayretleri i<;inde>:iz. 

Medan iftiharımız ve ümidimiz genç evlatlarımızın sağ duyuya ma
sum ve iyi niyetlerini bir araya getirmeye çağnda bulunmayı bu büyük 
Meclisin 50 nci kuruluş yıldönümünde ifası lazım bir vazife sayıyorum . 

Atatürk HkelP.rinin sardığı urourlann en başt a geleni ülkenin kal
kınması ve bütün ulusun refahıdır . 

Oturduğumuz şu sıralarda lamba ışığında dünya milletlerine özgür 
ufuklar açan, azim ve imanla binbir badireyi yenen o günün . miljet t em
silcilerimizin ideallerinin devamının sorumluluğunu id.rak ediyoruz. 

Hürriyetlerine medeni ve siyasi haklarına sahip kadın, erkek topluca 
Türk Milleti ulusun kaderini bugün ellerinde tutuyarsa 50 yıl önce bu sı
ralarda oturanların inancı , mücadelesi ve Atatürk Devrimlerinin eseridir. 

Atatürk bu ileri ve yüksek ideallerin bağlı olduğu kaderi aziz mille
tinin kalblerine, ruhianna ve düşüncelerine emanet etmiştir. 

50 yıl önce şu sıralarda oturanlar; hür ve bağımsız Türkiye yarat
ınanın çetin mücadelesine çağnlan milletimizin t emsilcileri idi. O günkü 
şartlar içinde kutsi vazifelerini memleket severlikle büyük ve cesaret 
ve feragatla ifa- ettiler : Tarihimizin malı olmuş bu ulvi hizmetleri. mil 
Jetimizin vefalı kalbinde daima şükranla ve hürmetle anılmaktadır ve 
anılacaktır. 

Atatürk bu neslin düşüncelerinde, hareketlerinde ve ümitlerinde 
ve bütün mukaddes mücadelesinde bir önderdi. Devrimler, ül•kenin öz
gürlüğü ve refahı için her gün daha güç' kazanan kavraınlardı r. Milletçe 
ona bağlı ve onun izinde birlik ve beraberlik özgür ülkeıniz1e ınüreffeh 
ve mesut olmanın gayretleri içindeyiz. 

Milli hayatımızda Büyük · Millet Meclisinin nice nice 50 nci kuru ' u ~ 

yıldönümle ri klrak edilecektir. Minnet ve şükran dolu gönüllerimizle. 
hürmet ve tazimle ·mcşbu hislerimizle şu mütevazi sıralada gözlerimizin 
aradığı ve hep bir ağızdan "Burada" dediğimiz Ulu Önderin mil:etçc 
anlayış ve cesaretle .sahibolduğumuz ilkelerine bağlılığımızı . tek rarlarken ; 
dünyal~r (lurdukça' payidar olacak büyük millet imizin hayatında bu ku-. 
ruluş . vılları anlamlı olarak :vaşıyacak ve tar ihimizin seyri içinde bu g ünün 
getirdiği mesut .bayramlar devam edip gidecektir. 

Hepinizi hürmet lı' sc l iımlarını . ( Rnıvo ı<cs l cri , a lkışlar l 



FIVSEYJN AKSU 

Birinci dönem milletvekili olmanın hasebiyle bendeniz de birrki ke
lime konuşmak istiyorum. 

Biz, milletin iradesiyle milli h§..kimiyet unsuru altında burada top
lanarak, 4 sene şu çatı altında beraber oturmuş olduk. Her türlü ma'h
rumiyet içerisinde, yalnız ve yalnız Allah'a ve Türk Milletine güvenerek 
başka hiç bir kuvvetimiz yok ... Ne mahrumiyetler içerisinde idik. Fakat, 
aradan 50 sene geçtiği halde, Tür.k Milletinin bu ·kadirşinaslığı bizi burada 
gençlerle berwber bir araya getirmiştir. Ne kadar mutlu insanız ki, o ta
rihten çok sonra Allah bize bu günleri nas·ibetmiştir. 

Bu arada müsaade •buyurulursa, birilci ·kelime daha arz edeyim. 
Biz ne için bu zafere ulaştık? Birlik ve beraberlik içinde, aynlık - tef

rik yoktu. Bütün mücadelemizi bu kürsüde yapanlık, sonra dağılırdık; 
herkes elele ·kolkola birbirini öperek kaJikar giderdi; müteessir olmazdı , 

bir memleket davasını hal yoluna koymaya uğraşıyoruz, diye. 

Birer masada oturup yemeğimizi beraber yerdik. Böyle bir hareket 
yoktu. Şimdi biz artık son devrimizi bulduk, gidiyoruz .bu dünyadan, ar
kadaşlarımıun yanına. Sizlere bir vasiyet olarak bıra:kma:k istiyorum. 
Eğer gençlerimiz bunu, hepsi dinlerse çok faydalı olacaktır. 

Ne için buraya toplandık, ne için bu zaferi kazandık ve ne için bu 
kürsülerde zorluklar halloidu; birlik beraberlik ve kardeşlik içinde. Eğer 
Atatürk bugün buraya gelmiş olsa ve şu halimizi görse, milletçe ulaştı
ğımız medeniyeti gelmiş görmüş olsaydı, Allah'a dua eder ve "Allah'ım 
sana şükürler olsun, Türk Milletini böyle bir devre getirmiş olduğun için" 
derdi. Tek bir köyde bir ışık yok iken, bir lamba yok iken, merkeplerle 
yolda gidemedikleri halde, şimdi arabalada 'herkes ·kapısının önüne gidi
yor. Elektrikler yaruyor. Eskiden her köşe karanlıktı. 

Arkadaşlar, vatandaşlar, bunları görmüyor musunuz yani ... Bu de
rece ile bu yaşta bir insan yukan çıkarken, basamaklan teker teker basa 
basa çıkıyor. 50 senede 50 basamak aşmış olduk, •k8.fi görülmüyor mu bu? 

İlk devrede evvelki zamanda tutumumuz yıkıcı değildi, yapıcı idi. 
Birbirimizi tenkid ederken. "Sen yanlış yapıyorsun, doğru yoldan yürü" 
diyelim. Maksat onu yıkmak, herhangi birini onun yerine koymak değildi. 

Yıkıcılık :ieğil, yapıcılık vardı bizde. Onun için Allah bugünleri nasibetti 
bize, bunlan iftihar ederek söylüyorum size. (Bravo sesleri, alkışlar.) 
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Şimdi, gençlerimize bütün arkadaşlarıma bir ricam vardır: 

Arada ikilik olmamalıdır. lkilik, Türk Milletine, Atatürk Milletine 
yakışmaz. (Alkışlar) Dünyaya karşı ayıptır. Elele vermeli, çalışmalı, 

kötü işleri hertaraf etmeli ve ·kanuni yollardan yürüyerek bir hak iddia 
etmelidir. Elhamdülillah, siz okumuşsunuz, tahsil görmüşsünüz ve bu 
memlekete faydalı olacak hale gelmişsiniz. Ecdadımızın şerefini layıkıyle 
muhafaza etmek lazımdır. "Beceremeyiz" demek, doğru değildir. Eğer 
böyle yapmazlarsa, yann alırete geldikleri zamanda, hepimiz toplanmak 
suretiyle Atatürk ile beraber, bütün arkadaşlarımız davacı olacaktı r. 

H2pinizi hürmetle selamlarım . ( Alkışlar. ) 

Meclis Başkanı ve Senato Başkanı, daha sonra Atatürk'ün Meclis'c 
başkanhk ettiği kürsüye bir gümüş plaket •koydular. Bu gümüş levhacığın 
üzerinde şunlar yazılıdır : 

"Kunıluşunun ellinci yıl dönümünde, milli egemenii·k ve bütünlüğü
ınüzün ölümsüz t emsilcisi Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aziz 
hatırası önünde şükran ve saygılar." 

Bundan sonra Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Bozbeyli ve Atasa
gun Atatürk'ün oturduğu sıraya. kırmızı ve beyaz karanfillerden ya
pılmış üç büket koydular. Birinci Dönem Milletvekilierini kutladılar. 

Yasama Meclis'leri Başkanlan Birinci Dönem Milletvekilleri ile aynı 
dönemde görev yapan memur ve gazeteciler onuruna saat 18.30 ve 20.30 
arasında Meclis tören salonunda, şereflerine bir kokteyl verildi. Ertesi 
günü İsmet Paşa, Birinci Dönem Mebus arkadaşlanna, evinde bir ziya
fet verdi. Gerek kokteyl partide, gerek bu ziyafette, eski günleri anarak 
mazinin şanlı günlerinin hatıralarını tazelediler. 





Dördüncü Bölüm 
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CUMHURBAŞKANI 

Cevdet SUNAY'ın 

23 Nisan ı !)70 Mesajı 

Sayın vatand~larım, sevgili çocuklarım, 

22 Ni.san 1910 

Aziz Atatürk'ün ulusal idra:k ve iradeye dayanarak, milletimizin 
kaderini tayin ve geleceğini temin eden ulusal bağımsızlık ve egemenliği 
gerçekleştirmek için, tarihimizin en güç devresinde toplamış olduğu Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, bugün ellinci yıldönümü'ne ermiş bulunuyor. 

Bu münasebetle, ulusal hayatımızın kaynağı ve cumhuriyetimizin 
temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisini yürekten tebrik eder, her yıl
dönümünde, 23 Nisan 1920 gününün heyecanını tazeleyen ve şuurunu 
kuvvetlendiren Ulusal Egemenlik ve Coçuk Bayramı'nı sevinç ve şeref 

duyarak kutlamanızı dilerim. 

Birinci Dünya Harbi sonrasının perişan , işgal durumu içinde, milletin 
birliğini, vatanın büUi.inlüğünü, devletin kurtuluş ve Cumhuriyetin kurulu
şunu sağlamak üzere, düşmanlarımız ile ~ırı sağ ve ~ın solun b~kal
.dıran şer ·kuvvetlerine karşı açtığı ulusal mücadelenin siyasi ve idari me
suliyet, hukuki meşruiyet ve teşrii murakabe altında zafere ulaştırılması 
için, devrimlerinin en büyük teşekkülü olan Türkiye Büyük Millet Mecli
si'ni, o zamanın çok yönlü türlü buhranlarına rağmen, öncelikle toplayan 
eşsiz önder Atatürk'ü, bu mutlu günde minnetle anarım. 

O'nun aziz ruhunu şadetınek ve devletimizin yüce menfaatlarını, dün
yanın hızla değişen ve gelişen şartlarına göre kollamak için, O'nu mıızaf
fer ve mesut eden Türk Milletini, O'nun, Türk ıbağımsızlığını ve Cumhu
riyetini korumakla görevlendirdiği Türk gençliğine, en büyük gücümüzü 
teşkil eden ulusal birliği, daima barışık ve bölünmez bir halde .tutmaya, 
O'nun devrim ve ilkelerine sarsılmaz 'bir inançla bağlı olmaları ve ulusal 
ülküler etrafında tam bir şuurla toplanması gereken bütün vatand~ları
mı, Anayasa'ya uymayan zararlı akımlardan ve menfi düşüncelerden ka
~ınarak ulusal kalkınma yolunda durmadan beraberce ilerlemeye, davet 
ederim. Çün'kü, ulusal varlığımızı arttırarak refaha ulaşmak, her alanda 
çağdaş medeniyet seviyesine yükselmck, ancak bu suretle mümkün ola
caktır. 
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Sayın vatandaşlarım , 

Bu bavramın a.1ına dahil olan çocuklarımız , Tiirk Milletinin ve ulu
sal egemenliğinin idame kaynaklarıdır. Onun için, çocuklarırnıza milletçc 
ve devletçe önem vermek zorundayız. Ayrıca, bu husus, hepimiz ve Cum
huriyet hükümetleri için bir Anayasa ödcvidir. 

Çocuklarımıza ve onları yetiştiren her aile ve anneye karşı yükümlü 
olduğumuz görevleri, memleketimizin ihtiyaç ve milletimizin imkanlarına 
uygun düşen bir politi'ka ve teşkilat içinde verim sağlayıcı pratik tedbir
lerle yerine getirmek, bizi daha sevinçli 23 Nisanlara erdirecektir. 

Bu durumu sağlamaya çalışan devletin başanya ulaşması ve hükümet
ten beklediklerimizin kısa zamanda gerçekleştirilebilmesi için, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yakın ilgisini, Çocuk E sirgcme Kurumu gibi ida
reye yardımcı olan emsali teşekküllerin, korunmaya muhtaç çocuklara 
bakan vilayet koruma birliklerinin ve bu biriikiere çok yararlı hizmet
lerde bulunan derneklerin, ·hayırsever vatandaşlarımız ile resmi ve özel 
bütün kurumlarımız tarafından sürekli bir şekilde desteklenmesini bilhas
sa rica ederim. 

Sözlerimi bitirirken, Türkiye Büyük Millet Meclisine üstün başanlar 
ve daha nice elli yıllar, sayın vatan1aşlarıma esenlikler diler, sevgili ço
cuklarımızın gözlerinden öperin1. 



BAŞBAKAN 

Süleyman DEMiREL'in 

23 Nisan 1970 Mesajı 

22 Nisan 1910 

23 Nisan 1920'dt-n 23 Nisan 1970'e yarım asır, aziz ve yüce mille
timizin ezelden ebede giden tarihinde 50 yıl , uzun bir süre sayılmaz. 

Amma. bu geçen 50 yılın müstesna hususiyetleri bulunduğu ger
çektir. 

"Hasta adam " dan ''Modern Türkiye" ye geçiş bir mucize<lir. Yüce 
Türk Milletinin ölmezliği, tükenmezliği, bu mucizenin sırndır. 

Tüı·kiyc Biiyük Millet Meclisi, bir cihan imparatorluğu olan ve 621 
sene .devam eden Osmanlı Devletirun zeval bulması ile bugünkü Türkiye 
sınırları için yaşayan Türk Milletinin de esir milletler arasına karışma
sına milletçe >karşı çıkışın kudretli merhalesidir. 

Büyük Atatürk her şeyden ümidin kesilebileceğini ve fakat Türk 
Milletine her şeyin bittiği zannedil<liği anda dahi inanmanın doğru oldu
ğunu bütün cihana ispatlamıştır. 

Büyük Atatiirk, aziz ve yüce Türk Milletinin insanlık tarihini dol
duran dalgalanmalarında bir safhactan diğer bir safhaya geçişin Türk 
Milletinin devamlılığında kopmaz, kınlmaz bağını teşkil eder. 

Yüce Türk Milleti ve onun kahraman ve büyük eviadı Gazi Musta
fa Kemal'in muhteşem iradesi 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Mec
lisini yaratan iki unsurdur. 

O günün 10 milyon Türkiyesi, bugün 35 milyon, 10 sene sonra 50 
milyondur. 

Geçen 50 sene içerisinde pek çok hadiseler mevcuttur. Türk Milleti
nin sesi olan Türkiye. Büyük Millet MeclLcıi ve Gazi Mustafa Kemal, 
Türklük meşaleffini söndürmeye gayret edenlerin hesabını Türk Milleti 
ile elele vererek görmüşlerdir. Bu hesabın görülmesini yeru bir Türk Dev
letinin doğuşu takip etmiştir. Bir cihan devletinden modem Türkiye Cum
huriyetine geçilırriştir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milletinin pek aziz varlığıdır. Nesilden 
nesile güçlendirilerek götürilimesi ecdadımızın bize bırakbğı en şerefli ve 
en mukaddes bir vazifedir. 



302 

Türkiye Cumhuriyetini sadece geçen 50 yılın meselesi olarak mütalaa 
etmek büyük bir hata olur. Bu, başlangıcı ve sonu olmayan bir var olma 
vetiresinin sadece bir parçasını teşkil eder. 

Türkiye Cumhuriyetinin temelini, Türk Milletinin kendi kaderini ken
di tayin etmesi teşkil eder. "Milli ira·:le, milli ha•kimiyet" prensibi şek
linde ifade edilen bu husus Cumhuriyetin var oluş , Cumhuriyet oluş vas
fıdır. 

Tarih boyunca bağımsız kalmak imtiyazı , sadece Türk Milletinin 
elinde olmuştur. 

Milli egemenlik, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ile başlaı·. Hür
riyetçi demokrasi, milli egemenlik kavramının tabii sonucudur. 

Atatürk devrimleri milli egemenlik 'kavramının birer neticesidir. 
Atatürk devrimleri, geri dönülmesi mümkiin olmayan bir medeniyetçilik 
mücadelesidiı· . Yüce milletimizin elinde nesilden nesile çoğ!tltılarak, geniş

ietıleı·ek götüreceği büyük bir emanettir. Atatürk, devriml('ri , devlet yık

mak suretiyle değil, yıkılmış bir devlet eliyle yapmıştır. Atatürk bir dev
let yıkıcısı değil , bir devlet yapıcısıdır. 

23 Nisan 1920'de başlayan yol üzerinde. l4 Mayıs 1950, milli ege
menlik prensibinin tatbikatı bakımından fevkalade müstesna bir önemi 
haizdir. 

Türk vatandaşı , büyük Atatürk'ün dediği gibi, bu memleketin efen
disi olduğunu oy hakkı sayesinde anlamıştır. 

Hür ve serbest seçime dayanmayan ve milletin nza ve iradesinin eseri 
olmayan meclisler veya idareler mevcutsa, hürriyetçi demokrasi mevcut 
değildir. 

Milletin, kendi kaderini kendi eline alması sayesinde istiklal savaşı 
başanlmıştır. Bu savaşı yanmış, yıkılmış, perişan hale gelmiş bir ülkeyi 
yeniden yapma hamlesi takip etmiştir. Bu hamle, vatandaşın iradesinin 
memleket yönetiminde son söz olması ile hız, kuvvet ve kudret kazanmış
tır. Böylece, çağdaş demokratik sisteme erişilıniştir. Bu gün:kü Türkiye 
Cumhuriyeti bir tekamülün neticesidir. Bu tekamül bir özenti ile değil, 
bizatihi memleketin şartlan içinde doğmuş ve bu sayede de millilik dam
gasını hiç bir zaman kaybetmemiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti millilik vasfı yanında, çağın devletidir. 
Atatürk'e bağlı olmak, ona iliyık olmak, bu millete, bu vatanın çile

keş efendisine, onun sahip olduğu hak ve hürriyetlere saygı içersinde hiz
met etmekle mümkün olur. 

Tiirkiye Cumhuriyeti çağın devleti olarak. "Hürriyet içerisinde re
fah" gerçekıleştirmek gibi büyük bir hedefi kendisine seçmiştir. 



Modern ve büyük Türkiye, bu hedefin tabii neticesidir. Bu neticeyi 
istihsal etmenin en zaruri şartı büyük kudret ve ilham kaynağı, yüce mil
letimizden kqpmamaktır. Bağ , Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Milletin 
arzu. emel, tahavyül vr özlemlerini kendimize rehber yapmaktır. 

Büyük bir milletin çocukları olarak, ona layık olmanın manevi değer
lerimizc, tarihimize gelencklerimiı>:e tam sahip çıkan bir milli şuur içeris-in
de dağılmadan, bölünmeden, ümitsizliğe düşmeden devlet ve millet hayatı
mızı devam ettirmekle mümkün olduğunu göz önünde tutauk gayretle
rimizi arttırarak, meşakkatli bir yolda gönül huzuru ile yürümeye bağlı 
olduğunda ittifak için.::le olm alıyız . 

Milli Hakimiyete dayanan demokratik rejim, Türk Milleti için milli 
varlığını saran inançlardan ve milletlerarası insanlık dünyası içindeki 
müşterek medeniyet değerlerinr olan bağlılığından kuvvet alan bir mana 
taşımaktadır. 

Türkiye Biiyiik Millet Meclisinin 50. yıldönümünde milletimizin dönü
şü olmayan bu ülkü yolunda, hayli mesafeler almış ve daha büyük mesa
feler almanın azim ve kararı içinde olduğunu görmekten bahtiyarlı-k duy
mamız gerekir. 

Geçen 50 yıllık devre içinde vuku bulmuş gelişmelere, zaman zaman 
ümit kırrcı ve tereddüt verici hadiselere rağmen, memleketimizde çağdaş 
medeniyetin icaplarına göre, tayin edilmiş hareketin genel istikametleri
ni doğru vaz ettiğimiz gerçeğine bir şüphe ve gölge düşürmemektedir. 

Türk mlilliyetçiliği ve milletimizi daha ileri yarınlara kavuşturmak, 
iktisadi. sosyal ve külbürel alanlarda kal·kınmayı hııılandırmak, sosyal 
adalet ve sosyal güvenlik ·kavramları içerisinde, köylüsü, kentlisi ile bir 
arzu ve heyecan halinde milletimize mal olmuştur. Hür ve müstakil bir 
vatanda, hür ve haysiyetli vatandaşlar olarak şerefle yaşamak azmi Türk 
milletinin en büyük manevi bir varlığıdır. Bu manevi varlığın mihra:kı da 
milli hakimiyetin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin milletin hi.ir iradesinden doğan varlığı, milli emel
lerimizin ebedi teminatıdır. Bu inançla büyük Atatürk'ün manevi huzu
runda tazimle eğilirken, Birinci Büyük Millet Meclisinin ebediyete intikal 
etmiş üyelerini rahmetle anar, hayatta bulunan üyelerini saygı ile selam
lamayı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak yerine getirilmesinde 
müstesna bir haz duyduğum vazife sayarım. 

Geçen 50 yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde hizmet görmüş 
bütün üyeleri yine saygı ile selamlarım. Ebediyete intikal etmiş bulunan 
üyeleri rahmetle anarım. Cenabı Allah'ın devletimize ve milletimize zeval 
vermemesini niyaz ederim. 



C. H. P. GENEL BAŞKANI 

İsmet İNÖNÜ'ııiiıı 

23 Nisan 1970 Mesajı 

22 Nisan 1970 

23 Nisan 1920 günü, Atatürk tarafından, Hey'etıi Temsiliye Başkanı 
olarak, davet edilen T. B. M. M. nin açıldığı gündür. 

23 Nisan günü, milli mücadelenin, bir Büyük Millet Meclisi'nin da
veti ve i~?birliği ile neticeye ulaştırılabileceğine inananiann eseridir. 

Bu inanç ve bu eser, başlıca kaynağını Atatürk'ten almışlır. 

Birinci Büyük Millet Meclisi'nin değeri, çetin ·bir kurtuluş savaşı 

ve bağımsız devlet •kuruluşu içinde gördiiğü vazife sorumluluğu ve denet
leme ciddiyeti bakımından, her türlü talıminin yetişemeyeceği kadar üs
tün olmuştur. 

Atatürk'ün Birinci Büyük Millet Meclisi ile geçirdiği güçlüklerin he
sabı yoktur. 

Yokluğun, iç ve dış düşmanlar çokluğunun ortamı içinde Birinci Bü
yük Millet Meclisi'nin, icra hey'etini denetlemede, o zamanda gösterdiği 
titizlik bazı defa çıkmaz bir miicadelenin ümitsizliğine varırdı. Bu ümit
sizlikler içimizde yenilmiş, iç ve dış muharebe zamanı ve sonra banş 

müzakereleri devri, Büyük Millet Meclisi'nin varlığı ile başanya ulaştı
rılmıştır. 

Vazife sorumluluğunda meclislerin, Birinci Büyük Millet Meclisi an
layışını benimsemeleri, her nesil için arzu edilecek bir niteliktir. Birinci 
Büyük Millet Meclisi'ni, iktidar ve muhalefeti, tiirlü çekişmeleri ve müca
deleleri ile tam taribi yazıldığı zaman, nihayet derin bir saygı ile anmak 
borcumuzdur. 

23 N~an gününü, Birinci Büyük Millet Meclisi'ni hatıriama günü 
olarak, Türk Ulusu, tarihe karşı büyük gururla kutlayabilir. 

Böyle bir inançla, büyük ulusumuzun Egemenlik Bayramını kutlu
yorum. 



M. G. P. GENEL BAŞKANI 

Prof. Ttırhan FF.YZİOGLU'nun 

23 Nisan 1970 Mesajı 

22 Nisan 1970 

50 yıl önce milletin bağrından doğmuş olan T. B. M. M. milletinıize 
kurtuluş yolunu açmıştır. 

Atatürk'ün bütün eserlerinin temelinde, en büyük eseri olun T. B. 
M. M. vardır. 

İstikl.il Savaş•mız, millet iradesini susturan bir diktatörlükle değil, 
milletin sesini duyuran bir meclisle kazanılmıştır. 

Atatürk, demokratik idareleri yıkarak tahakküm idaresi kuran fuş:st 
veya komünistlerin tam aksine, saltanatı )'lkıp Cumhuriyeti kuran, şahıs 
idaresi yerine (Hakim:yet milletindir!) ilkesini getiren lider.d.ir. Atatür•k 
tebaayı vatandaş yapan önderdir. 

T. B. M. M. batının sömürgeciliğine karşı şahlanan Türk Milletini, 
bolşevik maccraya sürüklenmekten de korumuştur. Mustafa Kemal daha 
1921 de T. B . M. M. kürsüsünden, ham batı emperyalizmine, hem komü
nizme karşı mücadele zaruretini ilan ediyordu. 

Atatürk'ün T. B. M. M. kürsüsünden söylediği şu sözler, bugün için 
de bir uyarma değeri taşımaktadır: "Türkiye'de bolşeviklik olmayacak
tır. Çii.nıkü Türk hükümetinin ilk gayesi halka hürriyet ve saadet ver
mektir." 23 Nisan 1920 de açılan T. B. M. M. bir yandan dış ve iç düş
manlarla savaşırken, bir yandan da Türkiye'nin ka~kınmasiyle ilgili ted
birler üzerine eğildi. 

Bugün de T. B. M. M.'nin görevi aynıdır: Emperyalizm.in bir tür
lüsiine değil, her türlüsüne ·karşı milli varlığımızı korumak, iilkemizi 
dıştan ve içten çokertrnek isteyenlerle mücadele etmek, iktisadi ve sos
yal kalkınınayı hızlandırarak Türkiye'yi hür ve mutlu insanların ülkesi 
yapmak. 

Tü ı·kiyc Büyü~' Miı! J ct Mccl'isi - F. 20 



MİLLET PARTİSİ GE:SEL BAŞKAN YARDIMCISI 

Faru1< ÖNDER'in 

23 Nisan 1970 Mesajı 

22 N·isan !9/u 

Millet Partisi, yurtta insan ha:klarını h:'tkim kılacak ve bunlara gü
veni lir lerninata bağlayacak bir devlet nizarnı kurmayı amaç edinmiş, 

milli egemenlik, laik cumhuriyet esaslarına batı örneği demokrasi hu
kukuna, Atatürk ilkelerine yürekt~n bağlı ve milliyetçi bir partidir. 
Egemenliğin kayıtsız şarts:z ulusa ait olduğuna ve bunu da parlamen
tonun temsil ettiğine inanır. 

Bu sebeple T. R M. M. 'nin açılışırun !10. yılını sulh ve sükun içinde 
kutlamakta oluşumuzun bahtiyarlığı içindedir. Ancak, bugün Atatürk 
inkılaplannı ve büyük halk kitlelerini mesut . ve müreffeh kılacak köklü 
reformların, aradan bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen bazı küçük 
hesaplar sonucu hala gerçekleşmemiş oluşununun da üzüntüsünü duy
makta ve hele parlamentomuzun bazı üyelerine isnad olunan ve bilhassa 
parlamentoya duyulan itimat ve itibar hislerini zedeleyeeeğinden •kimse
nin şüphe etmediği şaibeli transferlerdeki tereddütlerin aylar geçmiş 

olmasına rağmen izale ed.ilememiş oluşunu da csefle karşıladığını bu ve
sile ile ·bir kere daha halk kamuoyuna açıklam aktan kendisini alama
maktadır. 

Bu mutlu günde yegane temenni ve ııiyazımı7. parlamentomuzun 
Türk Milletine layık, sadece Türk Milletine hizinet aşkı ile çarpan !Yir 
müessese olarak, varlığını ebediyyen hissettirmesidir ve dünya, var ol
dukça da Türk Milleti ile beraber egemenlik ulusundur parolasının mil
letimize düstur olmakta devam etmesidir, 



MiLLiYETÇi HAREKET PARTİSİ GENF;L BAŞKANI 

Alpaslan TÜJU{EŞ'in 

23 Nisan 1970 Mesajı 

22 Nisan 1970 

23 Nisan 1970 günü Türkiye Biiyiik Millet Meclisi'nin kuruluşunun 
50. yıl dönümünü kutlamı.<ş olacağız. Her taraftan saldırıya uğrayarak 
Türk Milletinin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde, büyük kurtarıcı 

Mareşal Gazi Mustafa Kemal Alaliiık'iin önderliği ilc milli iradenin bi
rici·k temsilcisi şanlı Türkiye Büyiik Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de 
kurulmuştu: 

Yurdumuzun düşman istilasından kurtarılması iç birliğin kurulması 

ve kayıtsız şartsız milli iradenin tecellisi yolunda biiyük meclis kurulu
şunun ilk gününden bugüne kadar çok şerefli ve yüksek bir görev yap
mıştır. 

Bugün de Türk Milletinin iradesinin temsilcisi ve Türkiye Devletinin 
bağımsızlığının koruyucusu ve taviz vermez bekçisi olarak işbaşmdadır. 
Biiyük Atatürk'ün kutsal bir emaneti ve Türklüğün yol göslericisi, yük
selticisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ebediyete kadar devam ede
cek büyük bir eserdir. 

Şanlı meclisimizin kuruluşunun 50. yıldönümünün milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını dileyerek bütün vatandaşlanının bu mutlu yıldönü
mi.inü saygı, sevgiyle kutlarım. 



VJ<~N l TÜRKİYE PARTİSİ GENEL BAŞKANI 

Prof. Tabsin BANGUOÖJ,U'ıı nıı 

23 Nisan 1970 Mesajı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin bundan 50 yıl önce An!mra'da, :ır

lık Türklerin anavatan olarak Ravunmak ve yetinmek kararında ve zo
runda oldukları Anadolu'nun göbeğinde açılınası tarihimizin en önemli 
hadiselerind<>n biridir. 

Milli tarih yönünden olduğu kadar rejim yönünden de çok önemlidir. 
Zira bundan önce 1876 ve 1908 yıllarında kurulan Mebusan Meclisleri ni
hayet padişah'ın kendi hükümranlık hakkında millet iradesi lehine yap
tığı tavizleden ibaretti. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise ilk defa mil
letin kayıtsız şartsı7. hiikümranlığını temsil ediyordu. Nitekim bu meclis 
iki yıl sonra padişahlığa son vermiş ve 3'iincü yılında Cumhuriyet'i ilan 
etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk'ün dehasını da en iyi temsil 
eden bir kuruluş olmuştur. Bir vatan 'kurtuluşu ve 'bir mili devlet kurulu
şu davasına girişmiş olan o büyük asker ve devlet adamı bunun gerçek
leşmesini ancak milletin salt iradesinde görmüş ve aramıı;ıtır. Pek iyi ta
nıdığı ve sevdiği milletinin büyük vasıflarına ve sağ duyusuna inanm ıştı. 

Her şey için ona güveniyordu. 

Burada o yılların, Mustafa Kemal'i de içine alan ii lkiicü gençliğine, 
milliyetçi (Tü.rkçü) aydınlarına da hak ettikleri tarihi şeref payım ver
meliyiz. Yarısı Birinci Dünya Savaşı cephelernide can veren bu ateşli 

kuşak bir anda Mustafa Kemal'in çevresinde toplanıvermişti. Bunlara yur
dun her köşesinden ·köklü, vatanperver şahsiyetler katıldılar ve hep bir
likte kudretli bir m eclis meydana getirdiler. Atatürk de bu m eclisi ger
çekten kendisinin en büyük eseri saymıştır. 

Çok partili bir meclis devam ettirmek Atatürk'e nasip olmadı. An
cak ömrüınce meclis hakimiyeti flkrine iJ.k gün olduğu kadar sadık 
kaldı . Bütün devrimlerini meclis i konuşturarak ve inandırarak yaptı. 

Meclisin kadrini ve şerefini her zaman yüksek tuttu. Alınanya'da Hitler 
millet meclisini dağıtıp binasını yaktırdığı sırada Türkiye'de hatırı sa-
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yılır bir meclis murakabesi vardı. Bu faşist memleketlerde çocuklara 
mutlak idarenin m eziyetleri ( !) telkin edilirken biz çocuklarımıza de
mokrasinin ve milli murakabe rej iminin faydalarını öğretiyor.duk . Bun
lar bir gün tam manasiyle gerçekleşecekti. 

Türkiye Millet Meclisi'nin ikinci 25 yılı çok partili olarak geçmiştir. 
Parlamento hayatının türlü güçlükleriyle karşılaştığımız bu devre hak
kında hükümler yürütmek için zaman henüz erkendir. Ancak şu sabil 
olmuşlur ki. Türk Milleti Cumhuriyetıc birlikte çok partili mecli,; re
jimini de benimsemiştir . Onu tutacak ve devam ettirecektir. 

Bugünkü güçlükler bizi me'yus €'tmemelidir. Namık Kemal 'in de
diği gibi: 

F cJek her fcy?.ini her lü tfunu bir v:tldt için saklar; 
Fütur etme gakın dC'vletteki zaaf-u betaetten . 

diye d~ünmeliy·iz . 



İŞÇt PARTİSİ GENEL BAŞKANI 

Şaban YILDIZ'm 

23 Nisan 1970 Mesajı 

22 Nisan 19i0 

23 Nisan 1920, milletçe onur duyduğumuz, tarihimize altın yazılarla 
geçmiş bir gündür. Yurdumuzu dört yandan sarmış yabancı devletlere, 
emperyalizme karşı milli ·kurtuluş ve tam bağımsızlık savaşımızın ülke 
çapında il'k ulusal örgütü o gün kurulmuş, halkın bağımsızlık, özgürlük 
ve kendi egemenliğini yürütme istemi Birinci Büyük Millet Meclisi'nin 
kurulmasında somut ifadesini bulmuştur. 

Ne var ki, elli yıl sonra Türkiye'yi yöneten iktidarları, tam bağım
sızlık , özgürlük ve halk egemenliği ilkelerinden her geçen gün biraz daha 
uza:klaşır halde görmenin acısı ve hazin gerçeği ile karşı karşıyayız. Em
peryalizmle ortakhk ve işbirliği ·lmrmuş sömürüeLi sermayeci sınıfların 
milli irade ve ".:lostlarla" işbirliği adına devlet yönetiminin direl{siyo
nunu halk kitlelerini karanlıkta tutmak suretiyle ellerinde bulundura 
gelmiş olmalan bu sonucu doğurmuştur. 

Devlet yönetimi bu sömürücü serrnayeci tekelden kurtarılmalıdır. 

Kurtanlacaktır. 

Türkiyemizin içinde bulunjuğu açmazlardan, varlık içinde yokluklar
dan ·kurtulmasını, tam bağımsızlığına yen:den kavuşmasını, çağdaş uy
garlığa, ulaştırarak 8"erçek bir •kalkınma yoluna, girmesini, ancak halk 
dediğimiz işçi, yoksul köylü ve diğer destekleyici emekçi s ınıfların ve on
larla kader birliği etrni::; ilerici aydınların iktidan gerçekleştirebilir. An
cak o zaman 1919- 1923 arası boyveren tam bağımsızlık ve halk yönetimi 
hareketi mantık! ve tarih~el sonucuna ulaşabilir. 23 Nisan 1920'den 50 
nci yıldönümünü bu bilinç içinje bütün devrimci, halkçı , yurtsever güç
lerin, işçi- köylü ve tüm emekçi sınıfların politik hareketi etrafında mut
laka birleşeceği ve zafere ula.';ıacağı inancıyla kutluyoruz. 



BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI 

Mustafa TIMIS'nin 

23 Nisan 1970 ~lcsajı 

~2 N·isaıı 1970 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 50. yılını idrak etmek gerçekten 
mutluluk veren bir husustur. 

Milletin kendi kendini, kendi yararını idare etmesi demek olan par
Iiimenter düzen acaba geride bıraktığımız önemsenmeyecek bu zaman 
içinde Türk Milletini hangi noktaya getirmiştir? 

Üzerinde ehemmiyet ve ciddiyetic durulması gereken konu budur 
bence ..... 

Ne yazık ki , üzülerek ifade P.deyim, dünya milletlerinin yanında ha
la geri kalmışlığımızın, kibar deyimle az gelişmişliğimizin damgasını en 
acı bir şekilde taşıyoruz . 

Biz Birlik Partisi olarak. halkın gerçekten kendi mutluluğunu sağ
layacak ve gerçekten kendi idaresini temin edecek gerçek bir demokrasiyi 
özlüyor ve bunun yolunda mücadeleye devam ediyoruz. 



MİLLI NİZAM PARTİSİ GENEL BAŞKANI 

Prof. Nccıncttlıı ERBAKAN'ın 

23 Nisan 1970 Mesajı 

23 Nisan 1970 

Milli HMrimiyet Bayramının başladğı şu giiulerde partimiz günün 
mana ve ehemmiyeti üzerinde durulmasım zaruri saymaktadır. 

Biz milli •hakimiyet mefhumunu sadece şekilde kalmış bir seçme ve 
seçilme mekanizması olarak mütalaa etmiyoruz. 

Partimiz, milli hakimiyeti hak yolunda tarih boyunca şanla, şerefle 
savaşarak, parlak medeniyetler kurmuş olan ecdadımızm taşLdığı ruh ve 
mananın hi'tkimiyeti olarak görmektedir . 

Yabancı kültür istilacılarının tesiri altında kalarak, kozmopolit veya 
gayri milli sair sistemleri milletin istemediğini bile bile zorla tatbik etmek 
ve milli iradeyi hiçe saymak is teyenlerin milli hakimiyetten bahsetmeye 
hakları yoMur. 

Allah'ın hakkı tutma, iyiyi sağlama ve kötüyii men etme yolunda 
bulunmak üzere seçtiği mümtaz milletimizin, ta]ıdığı ruh ve mananın 
sadtk ve samimi temsilcisi olan Milli Nizarn Partisi, yakın zamanda milli 
hakimiyetin gerek şekilde ve gerekse manada tam ve kamil olarak tecelli 
edeceği imanı içerisinde milletimizin bayramını tebrik eder. 



ı\llLLI BtRLİI\ GRUPU BAŞKANI 

Fahri ÖZOİLEI\'in 

23 Nisan 1970 Mesaj ı 

:!3 Ni8(tn 1970 

!çte ve dışta, her türlü sömürüye karşı mücadeleyi vr tam bağımsız
lık ilkesini amaç bilen ulusal kurtuiuş savaşımızın güç kaynağı olan mil
liyetçi Türkiye Birinci Büyük Millet Medisi kuruluşunun 50 nci yıldönü
münü saygıyla kutlarken, Atatürk'ün kutsal mirasına ihanet edenleri bir 
kez daha kınar, Anadolu lhtilftlinin devrimci, tarihsel kişileri ile birlikte 
olmaktan, şeref duyduğumuzu yüce milletimize beyan e:leriz. 



BiBİNCİ YILDÖNÜMÜNDE 

:\tUSTAFA KEMAL'IN AÜZINDAN 

~3 Nisan 1970 Mesajı 

2J Nisan 1970 

Mustafa Kemal Paşa, Türiu;ve Büyük Millet Meclisi'nin açılışıruıı ilk 
yıldönümü dolayısiyle kendisini ziyarr.t eden "Hakimiyeti Milli.ye" ya
zanna, bir yıl önceki mutlu güne 'kavuşuncaya kadar çekilen sıkıntılan 
ve o günkü anı ve duygularını şöyle anlatınıştı: 

- Paşa Hazrctleri, yarın Nisan'ın 23'ü. Büyük Millet Meclisini ge
çen yıl bugün açmıştınız. Bu tarihin çok büyük değeri var ve bu tarih 
Milli mazimizin en değerli bir anısı olacaktır. Bu miinasebetle bazı so
rular sormama müsaade huyurulur mu? 

- Ne sormak istiyorsunuz? 

- Geçen yıl 23 Nisan'da, Meclis'in ilk açılış günü ilc ilgili anı ve 
duygulannızı sormak istiyorum. Paşa Hazretleri, bu anı ve duygular 
milli tarihimiz için çok değerlidir. 

- Peki, anlatayım: 

16 Mart gününün pE'k acıklı olayları üzerine artık İstanbul'a büs
bütün kement vurulmuş, Millet ve Memleket başsız kalmıştı. Onun ge
leceğini düşünmek ve kurtarmak için Ankara'da bir Milli Meclis topla
mak gerekti. Bu kanı ilc g-ereken ça rclcre başvurduk ve böylece geçen 
yıl Nisan ortalarında MilletvckillE'ri Ankara'da toplanınaya başladı. An
cak memleket geniş, nakil araçlan az sayıda olduğundan vekillerin gel
meleri her zaman gecikmeye uğruyor ve bu gecikme beni çok üzüyordu. 

Bu üzüntü içinde bütün çalışma arka.daşlarımla gece ve gündüz 
durmaksızın çalışarak durumla ilgili çarelPr düşünüp uygulama ile 
uğraşıyordum . Bu sırada içerdE' halkın düşüncelerini zehirlernek ve dış:lr
da dünya kamu oyunu kan~tırmak amacıyla çalışanların kullandıkları 

araçlardan b irisi rle. doğrudan doğruya benim kişiliğim idi . Memleketi
mizin milli hı>;vecanı, hakkı V f' bağırnsızlığı savunma uğrunda gösterdiği 
yaşama gücünü ınkar için, bazı kimseler, biitiin saldırılarını bana yönel
tiyorlar ve diyorlar ki: ".Mustafa Kemal'i tanımayınız. Mustafa Kemal' c 
güvenmeyiniz. ltilii.f Devletlerbin Türkiye'ye karşı gösterdikleri şiddet 
onun yüzündendir." 
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Onlar böyle söylüyorlar ve ben ortadan kaldırılırsam Milletin ve 
memleketin dışardan her türlü dostluğu ve iyiliği göreceğini ileri sürii
yorlardı. Ben bu teşebbüslerdP ne kadar zehirli. ama ustaca bir kötü ni
yet bulunduğunu bütün açıklığıyla görüyordum. Anca•k ulusurnun üstüne 
konan baskı ve esirlik yükünün. benim yüzümden ileri geldiğini düşüne
bileceklerin varlığını zaman zaman düşündüçke, kalbimin pek derin üzün
tülerle çarptığını duyuyordum. Hem kendimi bu üzünti\.den kurtarmak, 
hem de böyle dii::ıiinebilccekkri asıl~ız kuı;;kularından kurtarmak için, o gü
ne kadar yaratılan tarihi durumun ve bu durumun o günden sonraki safha
ları ile ilgili sorumluluğunu ba~ka bir arkadaşa emanet ederek unututacağım 
bir köşeye çekilmenin uygun olacağını düşündüm ve bu düşüncerni, o za
manlar birlikte çalıştığım arkadaşlanının hepsine açık ve kesin .bir dille 
bildirdim. 

Ama, arkadaşlarım öyle bir davranışın, düşmanın düşünce ve dilek
lerini desteklemekten başka sonu<: vermeyeceğini ısrarla öne sürdüler. 

İç isyan ateşi Ankara kapılarına kadar yaklaşmaktaydı . Durumun 
ağırlığı, sorumluluğun biiyüklüğiinii korkunç bir şekle sokacak niteliktc 
idi. Bu hal karşısında şöyle düşiindiim: "Ortaya çı•kan durumdan her ne 
düşünce ile olursa olsun çekilmek iki türlü yorumlanabilirdi. Birincisi, 
tutulan işde ümitsizliğe düşmiiş olmak; ikincisi, tutulan işin sorumlulu
ğunun ağırlığına dayanamamak." 

Gerçekten de bu yanlış düşünceler hem ·kutsal amaçta gedik açabi
lir, hem de bu amaç çevresinde toplanan güçleri çözümlerneye uğratırdı. 
Öyle ise, arkadaşlarımın samimiliğine Milletimin kesin karar ve inancına 
ve düşınanlarımızı eninde sonunda güçsüzlüklerini itiraf zorunda bıra
kacağı hakkındak i kesin inancına ve Allahın yardımına dayanarak so
.ıuna kadar Milli ve kutsal savaı;;ımızın bana yüklediği namus ve vicdan 
görevini yerine getirmekte devama karar verdim. 

Ve artık genel harekatın kanuna uygun bir şekilde yürütülmesine 
b:ışlamak güciiniin daha çok gecikmeğe de elvcri şliliği kalmadığından, 

1336- 1920 yılı Nisan'ın 23. Cuma günü Meclis'in açılması uygun görüldü . 
.iııte o gün öğleden sonr:ı. aşağı yukarı saal i•kidc Meclis binasının kapısın
dan girerken günlerden ve gecelerd~n beri bütün varlığımı işgal eden bu 
düşünce ve duygulara gömülmüş bulunuyordum. İçeri girip Meclis salo
nunu dolduran Milletvekillerinin güvenle ve inançla bana baktıklarını 
gördüğüm zaman giriştiğim işlerin tam olaıak Milletin dileklerine uydu
ğunu bir kere daha anladım ve artık benimle düşünce ve dilekte ortak 
olan Millet'in düşünce ve dileğini tam olara'k temsil eden bu kadar arka
daşl :ı b irlil{te çahşacağımdan dolayı bir mutluluk duydum. 





J:ESİJ\IJ,F.IC 

1 - Mustafa Kemal vr Sins Kogresi Üyeler i 
2 Mustafa Krmal ve Sivas Kongıe;.;i ltyeleri 
:~ r..fııstafa Kemal Pa '?a'ııın Ankara'ya ilk gelişleri 
4 Mııs lafa Kemal Pafja Ankara'ya geldik!P.ri giinleıdc· 
5 - Biiyük Millet Meclisi'nin açıldığı giin yapılan tör~>n 

6 - Geçici Meclis Başkanı Şrrif Bey 
7 - Mustafa Kemal Pa~:ı Meclis'te konusuyor. 
8 - Mustafa Kemal Paf!a Türkiye Biiyük Mi!l('t Meclisı Reisi 
9 - Türkiyr Büyük Millet Medi>ü'nde kullanılan nıühiirleı· 

10 - icra Vekillcri 1-!eycti Reisi Mustafa Kemal Paşa 
11 -- T. B. M. Medisi'nin Birinci Kuruluş Yıldöniinıünde yapılan 

tören 
12 - Türkiye Büyük Millrt :'Vfcclisi Miizesi 
13 -· Birinci Büyük Millet Mcrlif<i Milletveki llerinin Anıtkabir'i zi

yaretleri 
H - Birinei Büyük ~1ill et Meclisi Milletvekilleri ve Memurları Anıt

kabir önünde 
15 - Birinci Büyük Millet Mcelisi Milletvekilleri Alatürk'ün hu

zurunda 
16 - Birinci Büyük Millet Meclisi Toplantı Salonunda tstiklal Marşı 

dinienirken 
ı 7 - Birinci Büyiik Millrt Meclisi Toplantı Salonunda İstiklal Marşı 

dinienirken 
13 - Törende bulunanlardan bir grup 
19 - Büyük Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli töreni açıyor 

20 - Senato Başkanı İ. Şevki Atasagun konuşuyor 
21 - Birinci Büyü•k Millet Meclisi Erzincan Milletvekili Hüseyin 

Aksu konuşuyor 
22 - Senato ve B. M. Meclisi Başkanlannın Meclis kürsüsüne koy

dukları saygı levhası 

23 - Törene katılan Birinci Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri İs

met İnönü'nün evinde 
24 - Ellinci yıldönümü hatırası olarak bastırılan gümüş 25 liranın 

ön ve arka yüzleri 
25 - Ellinci yıldönümü hatırası olarak hazırlanan madalya. 





(Res im: 2) 

Mustafa Kemal ve Sivas Kongresi Üyeleri 
Sağdatki: Hasbi Efendi (Sivas Vali Vekili ve Kadısı) 
Solda.ki: Arap Şe;yh Feni Efendi (Erzincan) 

TUrkbrc Büyl.ik Millet Medisi - r. ~1 



(Resim: 3) 

Mustafa Kemal Pa5a'nın Ankara'ya Ilk GelL";Ieri 
(27 Aralık 1919) 

Muhtafa Kemal: 

- Niye buralara kadar böyle zahmet ettiniz arkadaşlar? 
- Seni gönneye geldik Paşam! 

Vatan uğruna ölmeye geldik Paşam! 



(Hcsinı: 4) 

Mustafa Kemal Pa }:ı Ankara')'a geldiği glinlc ruc 
(1!) ı !!} 
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( llesim : G) 

Geçici Mecl is Ba,;ıkanı Şerif Bey 





(Resim: 8) 

Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyikk Millet Meclisi Reisi 
(1920) 
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(Resim: 9) 

1 - Büyük Millet Meclisi Riyascti 
2:ı- Nigan- 1336 

2 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 23 - N isan - 13~6 

3 

:i - Türkiye Müyük Millet Mecli~i Riyaseti 
4 - Tüııkiye Büyü·k Millet .'\{eclisi Riyaseti 

Türkiye Büyiik Millet M~clisinde Kullanılan Mühi.ırjcr 

4 
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(Resim : 10) 

İcra Vekilieri Heyeti Reisi Mustafa Kemal Paşa 
(1920- 1923) 

Tüııkiyc BUyük MilJet Meclisi - F . 22 
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( R~sim: 13) 
4 

Birinci Büyük Millel :ıfeclisi :Milletveki lleri At .ıtürk.ii!1 Huzurunda 

5 

1 - Yasin Kutlu&- 2 - Ahmet Fe,·zi Erdem 3 - I sınet l nönü 4 - Fahıettin .<'d taı' 5 - Hüseyin A ksu 

(; 

(i - Ya ::ın H a~imf'ğlu 
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tResim: 16) 

Birinci Büyük Mille t Meclisi Toplantı Salonunda İstikiiii ;11arşı Dinienirken 
ı - Cumhurbaşkanı Ce,det Sunay, 2 - Senato Başkanı , İbrahim Şe,·ki Atasagun, 3- Başbakan Süleyman Demirel 
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Ri c·iııci Bciyli); Mi llet )Jeclisi Toplantı Sr-lnnunr':ı l<t kl:ıl \Jar,ı llinleııirken 

(Ön le ATA TÜ H K'ib kıı·nıııı he~·a> kordelala ri~ ;<isi ii ·•ları.k l•o> \,ır.:ı\:ıln:ış yeri ~crli!liyor.) 
1 - Ahmet Feni l'>deııı 2 - Dr. Te1·fik Rü~tü Aras 3 - Fahrettin Altay 4 - Yasin Ha~ınıoi;lu 

~ - İsmet İnönü G - Hiise~·in Aksu 7 - Yas in Kut hığ 
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(R"sim: 18) 

Törende Bulunanlardan B;r Grup 
ı - Cumhurbaşkanı, Ce\•det Sunay 2 - Senato Başkan ı, Ihrahim Şevki At~sağun 3 - Millet lifeelisi Başkanı, Ferruh Bozberli 

4 - Başbalkan, Süleyman Demirel ii - Anayasa Mahkemesi Ba~l<anvekili, Lütfü Öml.'l Baş 
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KVRVLVŞVNVN ELLiNCi YILDONüMüNDE , MiLLi ~ . 

EC,EMENLiK VE BüTüNLüL;üMüZüN OLüMSüZ TEMSiLCiSi .. 

BiRiNCi TüRKiYE BüYüK MiLLET ME C LiSiNiN AZiZ 

HATIRASI ONONDE ŞüKRAN VE SAYC,ILAR . 

İBRAHiM SEVK i A T ASA0VN 
CVMHVII.iYE T SENATOSV BAŞKANI 

( f:cs!ı>ı: 22) 

23· NISAN ·1970 

. \ 
FERRVH BO ZBEYLt 

M iL LET MECL iSI BASK AN I 

Senatc >e B. M. ~Ieclisi Ba~ka nlarının Mechs Kürsüsüne Koydukları Saygı Levhası. 



2 3 4 5 6 • 8 
(P.e<im:23) 

Töı·ene l'atılan Birinci Büyük Millet Medisi Milletvekillerinin l sıııct İ nönü'nün Evinde 
1 - Yasin Kutluğ 2 - Ahmet Fevzi Erdem Z - Ferrnh Rozbcyli 4 - Fahrettin Altay :; - Y:ısin ıı a,inır.i'lu 

6 - lsnıct İ nönü i - Dr. Tevfik P.ü~tü Aras 8 - Hüseyin Aksu 
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(Resim: 25) 

Ellinci Yıldönümü Hatı rası olarak Hazırlanan Madalya 
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