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ÖNSÖZ 

Gerçek anlamıyla olmasa da,tarihimizde tik parlamentonun ortaya 
çıkışı 1876'daki Kanuni Esasi'ye dayanıyor. 

Ancak, tarihsel açıdan, Osmanlı imparatorluğu içindeki halk kesimle
rinin mutlak otorite karşısında, hak ve özgürlüklerle ÛgÜİ "konuşma"ya 
başlamalarını 1800'lü yılların başlarına kadar çekmek mümkündür. 

Uzun yular süren bu geçiş döneminde, ulusça pek çok olaylar, geliş
meler yaşadık. İmparatorluğun çöküş döneminin getirdiği her türlü sıkıntı 
ve imkânsızlıklar içinde bocalarken, dışta da büyük savaşlardan geçtik. 
BirindDünya Savaşı yenilgisinin acısı ve yıkmalarım saramadan, bu de
fa da, ülke ve ulus varlığımızı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik sal
dırılara uğradık. 

185 yıl önce Sened-i İttifakla başlayan, Tanzimat ve İslahat Ferman-
lanyla devam eden, 1 inci ve 2 inci Meşrutiyetlerle olgunlaşan siyasal bi
linçlenme, Türk ulusunun varhğtm hedef alan son büyük saldın karsısın
da, artık "sözün millete ait olduğu" milli parlamentonun kurulmasıyla, üst 
noktasına ulaşa, 

Büyük Atatürk'ün dediği gibi, 192&nin parlamentosu ve daha sonra
ki gelişim sürecinde, demokrasinin çağdaş gerekleriyle tam ve gerçek ni
teliğini kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisi "Türk Milletinin asırlar sü
ren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun 
canlı bir timsali" olarak, toplumsal yaşamımızın en temel ve vazgeçilmez 
kurumu oldu. 

Bilgi, kültür, deneyim birikimi sonucunda, Türk milletinin irade ve rı
za birliğine dayak olarak kurulan miUt parlamentomuz, bugün 74 üncü 
yaşına giriyor. 

Hürüz, bağımsızız ve demokratız. Bu onurlu yaşamı bizlere armağan 
eden, başta ilk Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tampon 
Iamenteriertm£remfnnetı«şûfcrarılKHvluyii2, 

Bu tarihsel süreç içinde, parlamentolarımızın kuruluş, İşleyiş ve et
kinliklerini, üyelerin genel ve kişisel durum ve yaşamlarım, bütünlük için
de ayrıntılarıyla inceleyen bir çahşmanm yapılması, Parlamento olarak 
yerine getirmemiz gereken önemli bir görevdi 

Bugünkü kuşaklara olduğu kadar, gelecek nesillere de ışık tutucu 
belgesel kaynak ohışturucağuıa inandığım bu değerli ve kapsamlı çalış-
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mayı başlatan, 18 inci Dönem TBMM Başkam Sayın Kaya Erdem'e teşek
kür etmeyi görev sayıyorum. 

Böylesine ağır ve sorumluluk gereken bir hizmeti gerçekleştirmeye ça
lışan değerli araştırmacı ve yazarlar Sayın Fahri Çöker ve Sayın Kazım 
Öztürk ile eserin bilimsel danışmanlığım yapan Prof, Dr. Sayın Ahmet 
Mumcu ve araştırma grubunda yer alan tüm görevlileri kutluyorum, teşek
kür ediyorum. 

Osmanlı DevletL'nin meşrutiyete geçiş, sürecinden başlayarak, Türk 
Parlamento Tarihini ayn dönemler halinde, değişik yönleriyle ve ayrıntılı 
bir biçimde anlatımını amaçlayan bu dizi eserin yararlı olmasını diliyo
rum, 

Hüsamettin CİNDORUK 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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S U N U Ş 

- Türk parlamentosu, kurulu devletin parlamentosu değil devlet ku-
ran bir parlamentodur. Türk Parlamento Tarihini araştırmak deyimi ve 
eylemi- Türk demokrasi tarihini yazmanın bir başka anlatımıdır. Diğer 
yandan cumhuriyetin tarihi parlamento tarihi ile bütünleşir. Bu niteli
ği tle parlamento tarihi aynı zamanda cumhuriyet tarihi olup, bu çalış
ma en azından yakınçağ tarihimize ışık tutacaktır. 

Parlamento tarihimizle ilgili bu ve bunun gibi çalışmalar, TBMM'yl 
yatandan tanıtacak, demokratikleşmeyi hızlandıracak, parlamento ge
leneklerinin kökleşmesini ve kurumlaşmayı sağlayacaktır. Daha önem
lisi ideal parlamenter, örnek mületveklli olmanın yoluna ışık tutacaktır. 

1876'da başlayıp günümüze dek toplumun sosyal ve siyasal gelişi
minin odağı ve aynası olan parlamentomuzun tarihini araştırmak ve 
yazmakta çocuklarımızın bilimsel ölçüler içerisinde yansız bilgilenme
leri sağlanacaktır. 

MUlf İrade buyruğunun biçimlendiği, ülke sorunlarının çözüme ulaş
tığı parlamentoyu, somut ve bilimsel doğrular içinde kamu oyuna yan
sıtarak demokrasi kültürünün gelişmesine hizmet edecektir. 

• Genelde; hemen sonuçlanacak, kısa sürede Ürün verecek, göze hi
tap eden işleri yeğleyen, yazmaktan çok konuşmayı seven bir toplum 
yapısına sahibiz. Parlamento tarihi anıştırmaları ise, uzun zaman, sü-
nefcÜ,saİ»rfaı>eotaWIdiatııced^ctoafU çalışma ue yazmayı flerefcttrir. İşin 
bu niteliğine ters düşen davranışları göğüslemede dirençli, kararlı ol
mak gerekir. 

Onurlu olduğu kadar dünyada örneği az, güç bir çalışmayı gerekti
ren bu görevi alınca, önce yapılacak işin çerçevestnt çizmekte, sonm 
olayların bu çerçeve İçinde yerli yerine konmasını sağlamada epey du-
raksarnaya. uğradık. Çalışmalar ilerleyip biçim kazandıkça duraksama, 
basan pırıltıları tle coşkuya dönüştü. 

Yazım heyetinin ayrı ayrı geride kalan hizmet ve birikimleri, karşı
lıklı büyük bir özveriyle birbirine yaklaşmalarını gerektirdi. Millî ve dün
ya tarihinde örneği olmayan bu çalışmanın çerçevesini çizmek ve kap
samı üzerinde anlaşma sağlamak, çabşmalann başlangıcını oluşturdu. 

Sonuçta bilimsel işbirliği içinde kalmak koşulu İte parlamento dö
nemlerini bölüştürüp her yazarın kendine düşen dönemi incelemesi yön
temini benimsedik. 

VII 



Bu çalışma ile sosyal kültürel ve ekonomikfaallyetlertn devre dev-
re topluca değerlendirilmesi amaçlandı. 

* Sosyal yapıyı tarihte benzerine rastlanmayan biçimde değiştirip 
toplumu yeni çağdaş değerlerle donatarak imparatorluktan cumhuri
yete geçişte meydana gelen olayların parlamentoya yansımasına, Mec-
Itstn oluşumu ve gelişimini, anayasa ve içtüzük hareketlerini, parlamen
tonun yasama ve denetim etkinliklerini, parlamentoya şahsiyet veren 
üyeleri, ailesi içinde onların eğitimlerini, hizmetlerini, yaratıcı gücünü. 
belirleyerek tanıtmayı amaçlayan bir çabşma yöntemi benimsendi. 

- İmparatorluk, yapısının gereği İslâm ve Osmanlı tarihine ağırlık 
vermiş, millî tarihi gözardı etmişti. Türk tarihinin kaynaklarına yöne
liş, yüzyılların ihmalini giderici ulusal tarihin yazılması, cumhuriyet
le başladı. 

Devletin temellerini oluşturan, toplumun bilinçlenmesini şekillen* 
diren siyasal ve sosyal yapımızı besleyen kaynakların gereğince bulun* 
mayısı, kaynaklara yöneliş, köke inme çabaları Üe yakınçağ tarihimizi 
gereğince inceleme fırsatını azalttı. 

Başta siyasetçinin yolunu ışıklandıracak gelişim ve olayların çoğu* 
nu bilimsel yapıtlardan çok, değişik amaçlarla hazırlanan yanlı görüş
lerin ürünü noksan ve hatalı yayınlardan izlemek ve öğrenmek duru
mu ile karşılaşıldı. 

- Dünyada olduğu gibi toplumumuzda da parlamento; baskıya, ki
şisel ve keyfî, yönetime karşı direnmenin ürünüdür. Yürütme (İcra} ile 
yasamanın yetki kavgası parlamento tarihinin özünü oluşturdu. 

Derişiklikleri bir yana imparatorluk döneminde bir, cumhuriyette 
üç kez anayasa düzenlemesine gidildi. Ancak yetki paylaşımının gere
ken şeffaflığı kazandığını söylemekte hâlâ zorlanıyoruz. Bu sonuç ku
rum ve kuram eksiğinden çok kişisel anlayış ve davranışlarla birlikte 
teknolojik gelişimden etkilendi. Parlamentolar, giderek karar organı ol
maktan çok denetim görevi yapma durumuna itilmekle, bu gidişe kar
şı durmak, çabuk karar verme mekanizmalarının geliştirilmesine bağ
lı gibi görünmektedir. 

• Politika sanatı deneyimden güç alır. 
Kolay ve sayıları çok gibi görülen siyasetçinin gerçekte say i tan az

dır ve yetişmeleri kolay değildir. Nice politikacı bilgi ve deneyimsizliği
nin tutsağı olmuş, toplumu çıkmaza sokup ülkeyi felâkete sürükleye
rek kendinin sonunu da belirlemiştir. 
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Demokrasimizin gelişmesinde yaşanan olağanüstü yönetimlerin en 
güze batan açığı, yetişkin devlet adamlarım fonksiyonsuz duruma dü
şürüp, yönetimin deneyimsiz ellere, amatör politikacılara devredilmesi 
oldu. 

- Parlamento geleneğimize göre, yeni dönemle geçen dönemin işlem 
ilişkisi kesilir. Geçen dönemde sonuçlanmamış teklif, tasarı ve rapor
lar, denetim belgeleri (Cumhurbaşkanlığından dönen kanunlar, soruş
turma işlemleri, dilekçe kararları, KHKglbi) birkaç istisna dışında bü
tünü. ile hükümsüz (Kadük) olur, arşive kalkar. Bu ilişki kesimi belge
lerle sınırlı olmayıp üyeleri de kapsan Seçimlere katılan geçen eski dö
nemin üyeleri Özlük haklarım, zaman yönünden çaktşsa bile yeniden 
alırlar. Üyelik yeminleri geçmişe yollama yapılmadan yinelenir. Geçen 
dönem bitmiş, yeni dönem başlamıştır. Türk parlamento yapısında dö
nemler bağımsız birer bütün oluşturur. 

Bu nedenle parlamento tarihi araştırmaları bir genel seçimden ye
ni genel seçime kadar uzanan devrelere ayrı ayrı cilt numarası verile
rek tertiplendi. 

Böylece sonsuza dek akıp giden devletimizin her dört, beş yıllık ta
rihi bir ciltte toplanacak, cumhuriyetin yaşı imparatorluk yaşına gel
diğinde kitap ciltlerinin sayısı Î56'ya ulaşmış olacaktır. 

• Kaynağı TBMM olan bütün etkinlikler ve çalışmalar, başta Meclis 
tutanakları olmak üzere bütün arşiv belgeleri, gerektiğinde basındaki 
yankılan ile incelenip olaylar kronolojik sıra içinde konu benzerliği ko
runarak anlatıldı. 

Parlamentoya yansıyan olayları anlatma ve özetleme yerine çoğun
lukla konuşmacıların sözleri ve düşünceleri olduğu gibi alınarak ola
bildiğince yoruma az yer verildi. 

• Üye biyografileri, kişiliğin geliştiğini düşündüğümüz aile ve eği
tim koşullarından başlanarak kamu hizmetleri. Meclis içi çalışmaları, 
parlamento sonrası yaşamı ve yapıtları Üe, nasıl bir parlamenter soru
sunun yanıtını verecek içerik ve genişlikte olması için yurt düzeyinde 
kaynak araştırması yapılarak hazırlandı. Böylece o dönem parlamen
tosunun birey özelindeki niteliği yansttûmaya çalışıldı. 

Kuşkusuz, parlamentosuz demokrasi olmayacağı gibi sadece par
lamentonun uarlujı da demokrasinin uartık karinesi değildir, önce de
mokrasinin gelişip yerleşeceği kuralları olan ve kurumsal yapıya sahip 
köklü parlamentonun varlığım tanıtmak gerekir. Bu nedenle çalışma
larımızın toplumda demokrasi bilincinin gelişip yerleşmesinde olumlu 
katkıları olacağını ümit etmekteyiz. 
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- Düzenlemede: önemli ve özgün yasal etkinliklere, devrim, niteliğin
deki uygulama değişikliklerine olabildiğince geniş biçimde, basındaki 
yankıları ile kronolojik sıra içinde yer verildi 

Başta Yüce Divan konuları olmak üzere denetim çalışmaları tarih 
sırası ve konu özelliğine göre sıralandı. 

TBMM, Meclisi Mebusan'dan Ankara'ya taşıdığı kitap ve usullerle 
yokluklar İçinde çalışmaya başlamış, kitap ve kütüphane sorunu, dö
nemler boyu Meclisi meşgul etmiştir. 

- Meclisin etkinliklerini gösteren ve üyelerin gereksinimlerini karşı* 
layan süreli yayınların başhcalannı; 

a) TUtanak Dergileri 
b) Kanun Dergileri 
c) Genel Sekreterlik Raporları 
d) Anayasa ve İçtüzükler 
e) Üye Albümleri 
fi Yıllıklar (1957'ye kadar) 
g) Gündemler 
h) Gelen Kağıtlar 
ı) Dilekçe Komisyonu Kararlan 
J) Sıra Sayıları 

oluşturmuştur. 
• Bunlar dışında gelişme ve kurumlaşmada köklü geleneklerin, tu

tulan kayıt ve defterlerin etkisi önemli yer tutar. Bu defter ve kayıtlar 
sıradan büro işlemi olmayıp, parlamentoyu tanımaya ve İşlemleri yön
lendirmeye hizmet ederler. 

Meclise gelen işler bölüm ve sıra olarak bu defterlere kaydolunur. 
Bu kütükler bölüm sırasına göre : 

Bölüm 2 e Tasarılar 
2ye Teklifler 
3'e Tezkereler 
4 e Önergeler 
5'e TBMM Saymanlığının Hesaplan 
6'ya Sözlü Soru Önergeleri 
7'ye Yazılı Soru önergeleri 
8'e Genel Görüşme önergeleri 
9'a Soruşturma önergeleri 
10a Meclis Araştırma önergeleri 
U'e Gensoru Önergeleri 
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olmak üzere yasama ve denetim kayıtlan bu (11) kütükte toplanır. Bu 
kütükler her dönem yenilenir. Ayrıca devrelere göre Başkanlık Divanı 
Karar Defteri ve süresiz tutulan kanun ve karar kütüğü vardır, 

Türk parlamento tarihi, tarih bilincine sahip değerli yöneticilerin 
ve konuda uzman araştırmacı yazarların ortak ürünüdür. 

Türk parlamento tarihi araştırma çatışmaları belli bir dönem ve yö
netimin sınırlarına sığmayacak kadar büyük bir projedir. 

• Bu girişimin ürünü büyük yapıtta, imparatorluğu tasfiye eden Ci
han Savaşı sonunda galip devletlere egemen olan haçlı ruhu karşısın-
da yok olma, tarihten silinme tehlikesi ile karşılaşan Türk ulusunun ya
şama geçişi, alınan sonuçta TBMM'nin yeri ve rolü, toplumun sosyal, 
kültürel ve siyasal gelişimi adım adım izlenecektir. 

Zengin kültür mirasımıza yenilerini ekleyerek çocuklarımıza ilet
mek için büyük projeler geliştirip gerçekleştirme çabalarını artırmalıyız. 

Böylesi erdemli bir çahşmayı başlatan TBMM Başkanı Sayın Kaya 
ERDBM'e ve bu çalışmalara ilgi ve coşku göstererek sürdüren TBMM Baş
kanı Sayın Hüsamettin CÎNDORUK'a hepimizin, gönül borcu vardır. 

Benzeri az görülen bu çalışmalarda okuyucunun eleştirisi, bilgi ve 
düşünce sentezi ile gelecekte daha iyilerinin yapımına ortam hazırla
ması bakımından sevindirici olacaktır. 

- Teşekkür 
Bu çalışmayı planlayan değerli Araştırmacı Yazar Amiral Fahri 

Çökere, 
Vefatıyla bu çalışmalarda bizleri yalnız bırakan, bilgi ve deneyimin

den yoksunluğun üzüntüsünü her zaman hissedeceğimiz Merhum İs
mail Arar'a, 

Bilimsel katkıları ile çalışmaları koordlne eden Prof. Dr. Ahmet 
Mumcu'ya, 

TBMM Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve TBMM Genel Sekretert Mu
ammer Telli ve yönetim kurulu üyelerine, 

TPTBÜTO Şefi (Müşavir) Ş. Şenol Günay ve büro personeline, indeks 
çalışmalarını gerçekleştiren Sabit Demirtunç'a, Osmanhca^Türkçe çevi
rileri yapan Halil Yavuz ve Merhum Mustafa Önver ile Şevket Kutkan'a, 

Kitaplık Müdür Yardımcısı Ali Rıza Clhan'a, 
Genel ISvrak ve Arşiv Müdür yardımcısı İhsan Ezherti ve Basımevi 

Müdürü Aydın Işıksal'a, 
İçtenlikle teşekkürü zevkli borç sayıyorum. , 

Kazım Oztürk 
Ekim 1993 — Ankara 
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27 — TAKRİRİ SÜKÛN KANUNU 

Kısa ömürlerini rahat ve refah içinde geçirme uğruna milletin yok ol
masına rıza gösteren taç ve taht sahipleri, Müslüman sömürgeleri için teh
likeli örnek oluşturan genç Türkiye Cumhuriyeti yerine, kendilerine bağ
lı bir yönetimi yeğliyen sömürgeci dış düşmanla birleştiler. 

Birleşen bu güçlerin elinde cahil halkı devlete karşı kışkırtacak kor
kunç bir silâh vardı: Din ve inanç sömürüsü. 

Şeyh Sait İsyanı, bu birliğin ve eldeki silâhın ürünü oldu. 

Bu faciadan ülkeyi ve toplumu kurtarmak için, tarihte bir benzeri ol
mayan olağanüstü ve sert hükümleri kapsayan kanuni düzenlemeye gi
dildi. Meclis Genel Kurulunda sert ve kırıcı tartışmalara neden olan bu 
kanun, "Takriri Sükûn Kanunu" (Huzuru Sağlama Yasası) idi. 

Ülkenin asilerden ve eşkiyadan temizlenmesi için çıkarılan bu kanun 
4 yıl yürürlükte kaldı. 

Kabul döneminin ülke koşulları, toplumun karşı karşıya olduğu ciddi 
ve büyük tehlikeler dikkate alınmadan, demokratik düzene geçildikten 
sonra da ağır eleştirilere uğrayan bu Kanunun görüşmeleri aynen alınmış
tır (1). 

Bu görüşmeler, Türk Devriminin karşıtı görüşleri ve inkılâp mimar
larının savaşımlarını yansıtması yönünden de önemlidir. 

(1) TUtanofc Dergisi, C.15, Sa : 131149. 7h : 4.3.1341 (1925) 
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ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Yavaş yavaş okunsun da yazalım. 

REİS — Encümen, mazbatasında bu kanunun müstaceliyetle müzakeresini teklif etmek
tedir. Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Müstaceliyetle müzakeresi kabul edilmiştir. 

Kanun maddeleri yavaş yavaş okunacak, arzu buyuranlar yazabilir. 

Takriri Sükûn Kanunu 

Madde 1. — İrtica ve isyana ve memleketin nizamı içtimaisini ve huzur ve sükûnunu 
ve emniyet ve asayişini ihlâle bais bilumum teşkilât ye tahrikat ve teşvikat ve teşebbüsat 
ve neşriyatı hükümet. Reisicumhurun tasdiki ile resen ve idareten men'e mezundur. 

İşbu ef âl erbabını hükümet, İstiklâl Mahkemesine tevdi edebilir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis Paşa Hazretleri! Bu hükümetin teklifidir. Encü
men bunu irtica ve isyan değil, (irticaa ve isyana) diye kabul etmiştir. 

REİS — O suretle tashih ederiz efendim. 
Madde 1. — İrticaa ve isyana ve memleketin nizamı içtimaisini ve huzur ve sükûnunu 

ve emniyet ve asayişini ihlâle bais bilumum teşkilât ve tahrikat ve teşvikat ve teşebbüsat 
ve neşriyatı hükümet, Reisicumhurun tasdiki ile resen ve idareten mene mezundur. İşbu 
ef âl erbabını hükümet İstiklâl Mahkemesine tevdi edebilir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren iki sene müddetle meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun tatbikine İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Söz isteyenler, Feridun Fikri Bey (Dersim). Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak), Vehbi 
Bey (Karesi), 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Usule dair söz istiyorum Reis Paşa! 

REİS — Buyurun efendim! 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kanunun mukaddemesinde usul hakkında olmaz ki, 

bir kere müzakeresi başlansın da ondan sonra söylesinler. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Arkadaşlar! Usule dair söz istemekten maksadım şudur: Bu 
kanunun mahiyeti asliyesiyle elimizde bulunan Teşkilâtı Esasiye Kanununun mahiyeti asli
yesi arasında büyük bir tezat vardır. (Bu esas hakkındadır sesleri) Müsaade buyurunuz. Çünkü 
bu bir kere Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi midir, değil midir? 

İlk evvel bu tahakkuk edecek, bu tahakkuk ettikten sonra bu kanun müzakere edilebi
lir. Yoksa tahakkuk etmedikten sonra bu kanunu nasıl müzakere edebiliriz. Bu kanun, teş
kilâtı Esasiye Kanunu ile taban tabana zıttır. (Hayır sesleri) (Onu heyeti umumiyesinin mü
zakeresi esnasında söylersiniz sesleri) Şüphe yok, heyeti umumiyesinin müzakeresinde söy
leyeceğim. Fakat arz ettiğim, tahakkuk etmeden bunu müzakere edebilir miyiz, edemez mi
yiz? Meselesi vardır. Elimizde mevcut Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi pek sa
rihtir. İdam hükümlerinin infazı gibi vazalfl bizzat Meclisi Ali İcra eder. Binaenaleyh bu madde 
ile şimdi teklif olunan mevad bir birine zıttır. Bendeniz usule dair bunu arz ediyorum. İlk 
evvel Teşkilâtı Esasiye Kanununun bu maddesi değişir, ondan sonra bu kanunun müzake
resine başlayabiliriz. 
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l&krirî sükûn hakkında 1/638 numaralı kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası : 

REİS — Okunacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine Ahval ve hadisatı fevkalâdei ahirenin 

gösterdiği lüzum ve memleket dahilinde emniyet ve asayişi huzur ve sükûnu ve nizamı içti
maiyi ihlâl edecek irticakârane ve ihtllalkârane harekât ve teşebbüsata ve ifsadata karşı icap 
eden tedabiri ittihaz ile Türkiye Cumhuriyetinin nüfuz ve kudretini takviye ve inkılâbın esa-
satını tarsin ve masum halkı ızrar ve ıdlâl eden mütecasirlerin süratle takip ve tenkili mak-
sadiyle İcra Vekilleri Heyetinin 4 Mart 1341 tarihli içtimaında karara iktiran eden işbu lâyi
hanın iktisabı kanuniyeti için Meclisi Âlinin nazarı tasvip ve tasdikine arzına müsaade bu-
yurulmasını rica ederim. 4 Mart 1341 

Başvekil 
İsmet 

Madde 1. — İrtica ve isyana ve memleketin nizamı içtimaisini ve huzur ve sükûnunu 
ve emniyet ve asayişini ihlâle bais bilumum teşkilât ve tahrikat ve teşvikat ve teşebbüsat 
ve neşriyatı Hükümet, Reisicumhurun tasdiki ile resen ve idareten men'e mezundur. 

tşbu ef al erbabmı Hükümet İstiklâl Mahkemesine tevdi edebilir. 
Madde 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden itibaren iki sene müddetle meriyül icradır. 
Madde 3. — İşbu kanunun tatbikine tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

İcra Vekilleri Reisi 
İsmet 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Maliye Vekili 
Hasan 

Ziraat Vekili 
Bulunamadı 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Dahiliye Vekili 

Cemil 
Maarif Vekili 

Hamdullah Suphi 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 

Müdafaal Milliye Vekili 
Recep 

Hariciye Vekili 
Bulunamadı 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 
Sıhhiye Vekili 
Doktor Refik 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Hadisatı fevkalâdei ahirenin gösterdiği lüzum üzerine hükümetten teklif ve tetkik olun

mak üzere encümenimize tevdi Duyurulan lâyihai kanuniye mütalaa ve tetkik olundu. 
Hükümetin lâyihai mezkûreye müteallik esbabı mucibesi encümenimizce de muvafık 

ve bu Kanunun kabulü menafii âllyei vataniye noktasından musip görülmüş olmakla aynen 
kabul edilen işbu kanun lâyihasının mûstacelen müzakere Duyurulmak üzere heyeti umu-
miyenln nazan tetkik ve tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Aza 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 
Aza 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

Muhalifim 
Bursa 

Osman Nuri 

Çorum 
Münir 

Aza 
Bayezit 

Şefik 

Konya 
Refik 
Aza 

Kırşehir 
Ali Rıza 

Kanuna tamamen 
Muhalifim 

Dersim 
Feridun Fikri 
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AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! Bu kanun hükümet tarafından teklif edil
miş ve Adliye Encümeniniz tarafından dahi tetkik edilerek Teşkilâtı Esasiye Kanununa mü-
nafl olmadığı görülmüştür. Aynı zamanda hükümetin zamanın icabat ve ihtlyacatına müs
tenit ve ondan dolayı tatbiki lâbüd görülmüş olan bir teklifi kanuninin müzakeresi mevzu
bahistir. Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi kanun yapılamayacağı Teşkilât Kanunumuzun 
hükmü sarihi iktizasından olduğu halde ve bu itirazın her kanunda yapılması lâzım iken, 
hiç birinde hiç bir vakit yapılmamıştır. Yani böyle bir kaide, böyle bir hüküm yoktur ki, her 
hangi bir teklifi kanunî Heyeti Umumiyede sahai müzakereye vaz edildiği zaman Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa münafi midir, değil midiı? Bunun için başlı başına bir bahis açalım, mü
zakere açalım ve karar alalım. Ondan sonra teklifi kanuninin müzakeresine geçelim. Böyle 
bir şey yoktur. Her hangi bir arkadaş Teşkilâtı Esasiye Kanununun ahkâmı sarihasına mü
nafi görüyorsa müzakeresi esnasında münafidir, der. Bu cihet müzakere esnasında intaç edil
miş olur. (öyledir sesleri) Binaenaleyh; bu başlı başına ayrı bir müzakereyi mucip değildir. 

REİS — Efendim! Kanun hükümetten gelmiştir. Hükümetten geldiğine göre Lâyiha En
cümenine tevdi edilmeden ait olduğu encümene doğruca verilmiştir. Encümen de bunu tet
kik etmiş ve Meclisi Âliye sevketmiştir. Binaenaleyh Encümen bunda Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa taaruz eden bir cihet görmemiş. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Reis Paşa hazretleri! Dahiliye encümeni tetkik etmiş midir? 

REİS — Müsaade buyurun efendim! Müzakeresi esnasında söz alır ve Teşkilâtı Esasiye 

Kanununa taarruz eden yerlerini izah buyurursunuz. Meclisi Alinin kararına bağlıdır. 

REİS — Buyurun Feridun Fikri Bey! 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muhterem arkadaşlar! Teklif edilen lâyihaı kanuniye, 

encümende mevzubahis olurken bir noktaya ehemmiyetle işaret etmiştim. O nokta da, bu 
kanunun tatbikatta ne suretle işliyeceğJ keyfiyeti idi. Evvel be evvel bu noktayı tespit etmek 
isterim. Devletin Ceza Kanununda, Usulü Muhakeme kanununda vesair Kavanininde mev
cut olan ahkâm tetkik edilerek, memleketin emniyeti dahiliye ve hariciyesinin tehlikeye maruz 
kaldığı bu zamanda, hangi çarkların işlemediği ve hangi çarklar işlediğine karşı tedbir alın
ması lâzım geldiği noktası tespit ve tetkik edilmeden bu kanun, buraya alelımiya bir vazi
yetle getirilmiştir. (Alelımiya değil sesleri) (soldan gürültüler). 

MUSTAFA BEY (Tokat) — O, senin kanaatin!.. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendiler! Kavanini mutelifinin tetkiki, tamik -\. 1e-
tebbuu lâzımdı. Çünkü bu kanunun ihtiva ettiği hüküm cidden vahim bir mahiyeti haizdir. 

Arkadaşlar! Teşkilâtı .Esasiye Kanunumuzun Hukuku âmme faslının yetmişinci masu
niyeti şahsiye maddesinden şu fıkrayı okuyorum: 

Madde 70. — Şahsî masuniyet, vicdan, tefekkür, kelâm, neşir, seyyahat, akit, sayiamel, 
temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şirket hak ve hürriyetleri Türklerin tabiî hukukundandır. 
(Hiç şüphe yok sesleri). 

Muhterem arkadaşlar! Heyeti Celilenize teklif edilen lâyihai kanuniye ile bu hukuk, doğ
rudan doğruya hükümetin hakkı takdirine, hükümetin yedi idaresine, hükümetin takdir ve 
murakabesine tamamiyle ve onun idaresine tevdi ediliyor. (Asiler için sesleri). 
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Müsaade buyurunuz efendiler, filhakika irtica, isyan, bunlar menfur şeylerdir. Memle
kette bunların kavanin dairesinde, esasatı adliye dairesinde ve kavanini mevcude usulü üze
re imha edilmesi lâzım gelir. 

Ancak efendiler! Bu kanunun ifadei umumiyesi, tamamiyle hukuku esasiye! hüküme
tin yedi murakabesine bırakmak gibi bir vaziyete de müntehi olabilir. 

Çünkü hükümet bu hususaü, bütün faaliyeti memleketi, bütün hürriyetlere taallûk eden 
faaliyetleri, her nevi siyasi faaliyetleri, lâalettayin siyasi fırkaların faaliyetlerini, matbuatın 
neşriyatını., (soldan gürültüler) Müsaade buyurunuz! Vatandaşların hürriyeti içtimaiyeleri-
ni ve bütün hususaü bu kanunun tahtı murakabesine • eğer bu suretle kabul edilecek olursa 
ithal edebilir. 

REFİK BEY (Konya) — Erbabı namus için değildir bu kanun! Çünkü hayatı siyasiyede 
hakkı takdirini istimal etmek, kendilerine en ziyade itimat olunan hükümetlere bile veril
memiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Medenî, muasır, müteceddid bir heyeti içtimaiyede 
tefriki vazaif esası vardır. Hükümetin hukuku muayyendir. Hükümet, istediği zamanda müp
hem birtakım tabirlerle her hangi bir mefhumu, irtica ithal edemez mi? Herhangi bir mef
humu, isyan manasına ithal edemez mi? 

(Soldan hayır edemez sesleri) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hükümete tariz etme! 
REİS — Hilmi Bey! Sükût ediniz. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sözünü geri alsın! 
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Muhterem arkadaşlar! Heyeti Celilenize sorarım. Mem

leketin nizamı içtimaisi mefhumundan daha müphem, daha seyyal, daha hududu tahdit edil
memiş ne vardır? (Anlatacağız sesleri). 

Tarihi siyas! meydandadır. Hepimizin zihninde yaşamaktadır. Hükümeti müstebide, ni
zamı içtimai prensibi arkasından, daima kendi emellerini sahai icraatta ileriye sürdürmüş
lerdir. Müsaade buyurunuz muhterem arkadaşlar! Cumhuriyetimizde böyle bir maddeye yer 
olmamalıdır. Çünkü nizamı içtima tabiri seyyaldir, içinden çıkılamaz. Efendiler! Cumhuri
yeti idarede bütün vatandaşlarm meftur olması lâzım gelen bütün ulvi kabiliyetler, bütün 
hareketler.. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bütün isyanlar ve bütün inkılâplar!. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bütün faaliyetler bu kanunun dairesi dahiline ithal 
edilecek olursa, o zaman memlekette Teşkilâtı Esasiye Kanununun Hukuku âmme faslında 
vatandaşlara temin edilen faaliyet, hürriyet nerede kakı? Efendiler! Cumhuriyet ve hakimi
yeti milliye idaresinden maksat, bütün evlâdı vatanm emniyet ve huzurudur. Hükümetin 
bu gibi hususatta hakkı takdirini istimal etmesi demek, herkesin ferdasından emin olma
ması demektir. (Sağ taraftan alkışlar) (Soldan ayak patırtıları). Müsaade buyurunuz Heyeti 
Celileniz. mabedi hürriyettir. Heyeti Celileniz bu mübarek vatanm sinesinde hakimiyeti milliye 
kaidesini yaşatan en büyük mabedi muallâdır. Bırakınız böyle bir kanun huzurunda maru
zatımı kemali serbesti ile ifade edeyim. Rica ederim, Heyeti Celilenin nasafet ve adalet hissi
ne müracaat ederim. Dünyada huzur ve sükûn tabiri kadar hududu geniş bir tabir yoktur. 
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Nereden başlayıp nerede bittiği malûm olmayan başka bir mefhum var mıdıı? Huzur ve sü
kûn efendiler, buna ne girmez? Açın bütün dünyadaki hükümet tarihini, açın tarihi siyasi
yi, dünyada bütün hükümeti keyfiye olanca icraatını, olanca yanlış harekâtını huzur ve sü
kûn kapısından, kaidesinden içeriye sokmuşlardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sen de uslu otur çocuğum!. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Binaenaleyh bu kanunun bu ibaraünı, Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun Hukuku âmme faslında vatandaşlara bahşolunan hukuku âliyesini, azami 
surette takyit eder mahiyette görmekteyim ve Cumhuriyetin, hâkimiyeti milliyenin ruhuna 
tamamen muhalif görüyorum. (Sağdan alkışlar). 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Çok yanlış. Hangi maddei kanuniyeye istinaden söy
lüyorsunuz? 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Emniyet kelimesi de var. Dünyada emniyet kelimesi
ni, bir hükümetin, bir icra makinesinin eline tevdi ederek bunun arkasından faaliyeti beşe-
riyeyi, teşkilât, tahrikat, teşvikat, teşevvüşat ve neşriyat diye tahdit etmek doğru değildir. 

Efendiler! İnsanların zihninden geçen fikri bile bunun şümulüne ithal etmeye imkân var
dır ve efendiler! Dünyada tarihi siyasinin bütün safahatında bu hakikat yer yer tecelli etmiş
tir. Bu zemine girmeden vatanın muhtaç olduğu huzuru, vatanın muhtaç olduğu sükûnu, 
vatanm muhtaç olduğu emniyeti temin etmeye imkân vardır ve imkân olduğunu geçen gün 
buradan, milletin mukadderatını duşu mesuliyetine tevdi ettiğimiz insanlar huzuru millet
te söylemişlerdir. (Sağdan alkışlar) Bu hakikat ayan iken bu yanlış yola gitmek, sizi temin 
ederim ki, vicdanımın en elemli ukdelerinden birini teşkil etmektedir. (Allah Allah sesleri) 
Yalnız yegâne tesellim; Encümende bu hususta muhalif kalmak gibi bir saadeti azimey i ba
na bahşetmesidir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Akim başında olsa iyi ama! 
TALÂT BEY (Ardahan) — Fakat Dersim Mebusu olduğunuzu unutmayın. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Muhterem arkadaşlar! İsyanın tenkilinde vatanın mü

him bir kısmını, hudut ile maksur edilebilen bir kısmını, kana boyanan, ıztıraba gark eden 
isyanı biran evvel ve bilâ merhamet tenkilde hepimiz müttefikiz ve en ziyade nazarı dikkati
mizi, nazarı ehemmiyetimizi o noktaya tevcih etmek lâzım gelirken; nazarı dikkatimizi bu 
meselei vataniyeden ayrı, başka bir sahaya tevcih etmek.. (İftira ediyorsun sesleri) tevcih et
mek ve bu yol üzerinde yürümek kadar yanlış bir şey tasavvur olunamaz. 

Efendiler! Bendeniz kanaati vicdaniyemi arz ediyorum. Heyeti Celile mütehammildir. 
Maruzatımı serbest bir surette ifade etmekliğime müsaade buyurmanızı tekrar istirham ede
rim. Arkadaşlar! Geçen gün Fethi Beyefendi buraya gelmişti. Fethi Beyefendi Nasturî hare
kâtından başlayan son şark isyanının mahiyeti manzuresinln nasıl bir muhassalai ihtiras 
olduğunu, ecanip tahrikatının neticesi olarak memleket dahilinde cereyan eden bir faaliyeti 
dahiliye olduğunu, siyaseti dahiliye faaliyetlerinden hariç, sırf menfur bir hareket olduğunu 
teşrih buyurdukları zaman, Heyeti Celile müttefikan beyanı itimat etmişti. Bu itimat mev
cut iken şimdi Heyeti Celileniz böyle adeta şüphe kanunu mahiyetini tazammun edecek bir 
suret, bir hareket ve nevama idarei örfiyeyi bile hafif bıraktıracak bir surette bir harekette 
bulunmak Teşkilâtı Esasiye, Cumhuriye ve Hâkimiyeti Milliye ruhuna münafidir. Bendeniz 
bu kanunun heyeti umumiyesinin reddini teklif ediyorum. 
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REFİK BEY (Konya) — O; Cumhuriyetin muhafazası için teklif olunuyor. 

REİS — Buyurun Zeki Bey! 
KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Efendimi Zeki Beyden evvel ben söz istedim. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Reis Paşa! Sözleri leh ve aleyhte olarak tasnif ediniz, ona göre 
söylensin. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar! Evvelce bu kürsüden söy
lediğim veçhile hadisei isyan zuhur eden mıntıkada hükümetimizin her türlü kanunî icraa
tına taraftarız ve bunu bir daha tekrar ediyorum. Fakat bu muayyen hadise karşısında mil
letin hukuku tahliyesini tazyike matuf olarak icraata katiyen taraftar değiliz. Huzuru âlinize 
getirilen kanun gayrı vazıh ve elâstikidir. Eğer bu kabul edilirse, buna istinaden Teşkilâtı 
Esasiyemizin ruhundan doğan siyasî taazzuvlar ve bunların faaliyetini tahdide veyahut mat
buatı tazyike teşebbüs edilirse, halk hâkimiyeti tenkis edilecek demektir. Çünkü artık mil
letvekillerinin sadalan dahi bu kubbe altında harice çıkamayacaktır. Bu kanunu kabul et
mek, Cumhuriyet tarihi için bir şeref değildir. 

İstiklâl Mahkemelerine gelince : İstiklâl Mahkemeleri, isminin medlulü veçhile, istiklâl 
harplerimiz esnasında yapılmış ve yapılması lâzım gelen bir mahkeme idi. Binaenaleyh bun
ların tarihe karıştırılması da Meclisi Aliniz için tarihî bir şereftir. İsmet Paşa Hazretleri eğer 
İstiklâl Mahkemelerini ıslâhat âleti zannediyorlarsa pek ziyade yanılıyorlar. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hâkimiyeti milliyeye bir hatime!.. 
REFİK BEY (Konya) — Gördüğüm tezahürata binaen peşinen arz edeyim ki. Heyeti Celi-

lenizi tasdî etmeyecek ve mutalaâtımı mümkün olduğu kadar ihtisar edeceğim. Feridun Fikri 
Bey biraderimiz kemali teheyyüç ve asabiyetle buradan, teklif edilen bu kanunun ademi ka
bulü hakkında beyanatta bulundular, dediler ki, bu kanunun kabulü Teşkilâtı Esasiye ka
nunu ile bahşedilen hukuku ammeye tamamiyle münafidir ve onu ihlâl edecektir. Gene Kâ
zım Karabekir Paşa Hazretleri de, buna yakın olmak üzere kısa beyanatında bu kanunun 
kabulü halinde halkın hâkimiyeti tenkis edilecek ve milletvekillerinin sesi bu kubbeden ha
rice çıkmayacaktır dediler. Efendim! Muhtasaran arz etmek mecburiyetindeyim. Feridun Fikri 
beyefendi, Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri! Beyhude telaş ve endişe içinde kalmayınız! İşte 
Teşkilâtı esasiye Kanuniyle tahtı emniyete alman hukuku ammei millet ve milletin hakkı 
hakimiyeti, bu kanunun kabulüyle siyanet edilecektir. (Bravo sesleri alkışlar.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yaşa Refik Bey! 
REFİK BEY (Devamla) — EfendÜer! Heyeti Celileye meçhul değildir ki inkılâbı hiçe in

dirmek ve Cumhuriyeti yıkmak, vatanı yeni bir şuriş ve inkısama uğratmak fikri melânet-
kâri ve irticakârisi ile Şarkta bir nairei ihlâl ika edilmiştir. Biz burada kanunların kelimeleri 
üzerinde münakaşaya devam ederken, hukukunu siyanet etmek istediğimiz aziz kardeşleri
mizden bir çoğunun kanı akmaktadır. (Çok doğru sesleri.) Arkadaşlar! Hepiniz bilirsiniz; millet 
dört taraftan dahilden ve hariçten bin türlü mel'unâne hücumlara maruz kaldığı zaman, geçen 
devrei intihabiyeye iştirak eden arkadaşlar pekâlâ takdir ederler. Büyük Meclisinin büyük 
kubbesi bu gibi tarihî, bu gibi fevkalâde vekayie sahne olmuştur. O zaman hiçbir arkadaşı
mızın hatırına gelmemiştir ki, biz mevcut kavaninimizi nazarı dikkate alırsak ve mevcut ka-
vanine nazaran tedbir ittihaz edersek, hürriyeti tahdit etmiş olacağız, kanunları çiğnemiş 
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olacağız, kanunu esasiye muhalif harekette bulunacağız. Arkadaşlar! Vatan meselesi mev
zubahis olduğu zaman, bütün o kanunların selâmeti, milletin hayatı mevzubahis olduğu za
man her şeyin fevkinde elbette millet hâkim olacaktır. Efendiler: Bu dakikada emin olunuz 
memleketin istiklâli, milletin hayatının masuniyeti için kan akıtan mübarek ve aziz şehitle
rin ervahı bu müzakereyi takip etmektedir. Emin olunuz, hepimize hitap ediyorlar: Efendi
ler! Biz temiz kanımızı akıttık, size bir vatan, bir istiklâl, bir hayat temin ve milleti saadete 
îsâl eden bir inkılâp verdik, bir inkılâp vücude getirdik. Sizden temenni ediyoruz ki, size bı
raktığımız bu mübarek vediaların muhafaza ve siyaneti için bizim ruhlarımızı tazip etmeyi
niz, başka hiçbir şey söylemeyeceğim. 

Sizin vicdanlarınıza müracaat ederek memleketin selâmetine, memleketin hayatına ve 
Cumhuriyetin hayatına suikast etmek isteyen mürtecilerin biran evvel muhiti vatandan her 
ne suretle olursa olsun ref ve izaleleri için bu kanunun kabulünü Heyeti Celilenizden istir
ham ediyorum. Başka bir diyeceğim yoktur. 

RAUF BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar! Refikimiz Refik Bey, kanunun kabulü hak
kındaki mütalâalarım irat buyururken, gene rüfekamızdan Feridun Fikri Bey ve Kâzım Pa
şanın beyanatlarına temas ettiler ve kendilerine hitap ederek, endişe etmemelerini ve bu ka
nun ile mübarek inkılâbımızın. Cumhuriyetimizin ancak masun bulundurulması esas ol
duğunu beyan buyurdular. 

Efendiler! Genç hadisei işyaniyesinin fiilen zahir olduğu günlerde istifa eden hüküme
tin, mahiyeti isyanı, müessir olduğu mıntıkayı ve şâmil olabileceği menatıkı ve bunun es
bap ve illetini göstererek, huzuru Mecliste vaki olan beyanatından zannediyorum bu isya
nın, bu isyan mahiyetinin - müşterek kanaat olarak - hakikatte birtakım kimselerin, mek
ruh, merdut hattâ leimane denebilecek bir kasıt ile menafilerini istihsal için birtakım gafil
leri peşlerine takmak suretiyle ortaya atıldıkları anlaşılmıştır. Aziz arkadaşlar! Hepimizin 
müştereken cereyanını takip ve hamdolsun intaç ettiği hâkimiyeti milliye ve Cumhuriyet ida
remizin Genç vilâyetinde zuhur eden ve milleti amali fasidelerine sürüklemek isteyen birta
kım mütegallibeler tarafından ika olunan hadisei isyan dolayısıyle yıkılacağına ihtimal ver
mek, zaafı kalpten başka hiçbir şey değildir. (Sağdan bravo sesleri.) Efendiler! Türkiye halkı 
içerisinde şuuru olan, namusu olan, kalbinde vatan muhabbeti olan hiçbir fert bu melanete 
karşı göz yumamaz ve bir saniye bile tahammül edemez. Bunun için efendiler! Genç isya-
niyle Cumhuriyetimizin tehlikede olduğunu berideniz kabulde mazurum. Arkadaşlar! Ka
nunun heyeti umumiyesinden bahsedilirken rüfekadan bazıları, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun bir maddesinden bahsederek, hukuku tabiiyenin tahdidinden endişe ettiklerini söyle
diler. Teşkilâtı Esasiye Kanununu müzakere ve tedvin eden bu heyeti muhtereme hiç şüphe
siz bu noktada kendileri de mütehassistirler ve böyle bir ihtimale karşı tetkik endişesi ile 
de mütehassıstırlar. 

Efendiler! Genç isyanı hadis oldu diye biz, cumhuriyet ve hakimiyeti milliyenin ve ida-
rei milliyenin temeli olan kanunu esasinin ihlâl olunacağı kadar müsamahakâr bulunanla
yız. Kanunu Esasi, milletin hakimiyetini, inkılâbın esasını, tamamiyeti mülkiyemizi müem
men olan bir kanundur. Bunun hiç bir noktasında müsamahada bulunamayız. Onun için 
bu hususta ne kadar dikkatli ve etraflı düşünürsek mahzur yoktur, fayda vardır. Kalplere 
gelen endişelerin hiç bir zaman şahsî olmadığına tamamiyle itimat buyurmanızı rica ederim. 
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(Tabiî sesleri) Endişemiz vatani ve millîdir, istiklâl muharebaü zamanında en çetin hadisat 
karşısında Millet Meclisi şu veya bu kanunu ihmal etmiş değildir. Millet Meclisi Teşkilâtı Esa-
siyeye muhalif bir harekette bulunmuş değildir. Millet Meclisi Hadisat karşısında sükûneti
ni muhafaza ederek, itidalini muhafaza ederek lazım gelen tedabiri ittihaz etmiş ve etrafı 
ile düşünmüş ve tatbik etmiş olmak İtibariyle muvaffak olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar! Tekrar ediyorum, bu kanun Başvekil Başa Hazretlerinin buyurdukları 
gibi iltibastan beri değildir, iltibas götürür bir ifade ile yazılmış maddesi vardır. Bu mesele üze
rinde tetkikatta bulunalım, mahzurları varsa ref edelim ve daha lazım olan fıkralar varsa ilâve 
edelim. Fakat efkârı milleti endişenâk edecek ve huzur ve sükûn tesis edelim derken ve sükû
nu ihlâl edecek şekilde bir madde tedvin etmiyelim. İstirhamım bundan ibarettir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendiler! Türkiye Cumhuriyeti hududu dahilinde ma-
lumu âliniz unsur olarak Türk ve Kürt Kardeşliği yaşıyor. Teşkilât-ı Esasiye Kanunumuzda, 
bu Cumhuriyetin hududu dahilinde bulunan aksam hepsi Türktür. Bu Türk olan Türkiye'
nin bir cüzünde bir vaka hadis oluyor. Bu vaka ekseriyete şamil olmayan bir kısım zavallıla
rın - açık ve sarih söyliyelim efendiler • Kürtlük peşinde koşmasından ibarettir. Bu vaka bu 
zavallıların o havalide böyle leimane bir maksatla takip ettikleri hadisedir. Ulu Türk Milleti
ne açık, sarih olarak ifade etmek lâzımdır. Türk Milleti bu gibi vakayii çok görmüş ve geçir
miştir. Bunlar hiç bir zaman Türk Milletinin kanı ile, canı ile, mevcudiyetiyle istihsal ettiği 
cumhuriyete ve hakimiyeti milliyeye icrayı tesir edemez efendiler. Cumhuriyet, çok kavi ve 
çok esaslı bir kaledir. Onu böyle dört yoluk hiç bir zaman, hiç bir vakit sarsamaz, tehdit ede
mez. Millet, onların başına vurur, bin parça eder. 

ALÎ BEY (Rize) — Bin seneden beri böyle söyleniyor. 
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendiler! Türk Milleti kendine sahip olduğu günden 

itibaren ve hakkını tanıdığı günden beri böyle bir söz söylememiş ve daima hakkını muha
faza etmiştir. Ve daima edecektir. Efendiler! Vaka böyle iken, ve muayyen mahalle münhasır 
iken yangını orada o şekilde itfa etmiyerek, vatanın diğer aksanımda şöyle olur, belki böyle 
olur demek doğru bir şey değildir. Türk milletinden şüphe olunamaz. Efendiler! Hakimiyet 
onun hakkıdır. (Gürültüler) Hiç bir suretle o hakkı kimseye veremez. (Gürültüler) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ben milletime kalubelâdan beri aşık olmuşum. Sö
zünü geri al. 

MEHMET EMİN BEY (Karahisarışarki) — Milleti tenzih ederiz. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — EfendÜer! Bir yangın söndürülürken Türk milleti
nin hukuku tahliyeleri tahdit edilmemelidir. Efendiler! Türk milletinden fesat, irtica, isyan 
çıkmaz, çıkamaz. Bunu böyle açık ve sarih bilmemiz icap eder. Fakat ortada müttefik oldu
ğumuz bir nokta vardır, bir hadise vardır. Bu hadiseyi elimizden geldiği kadar biran evvel 
itfa etmek hepimize ve bütün meclise, bütün millete borçtur. 

Efendiler! Kanunda diğer bir madde vardır, ikinci maddesinde diyor ki: Bu kanun iki 
sene devam edecektir. Hilmi Beyefendiden soruyorum; bu hadise daha iki sene mi yaşıya-
cak? Efendiler! Türk milleti hiç bir zaman kendi hayatına, hakimiyetine taalluk eden bu gi
bi fesada hiç bir zaman meydan vermiyecek. derhal batıracaktır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu kanun sayesinde. 
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AVNİ BEY (Bozok) — Muhterem arkadaşlar! Bazı arkadaşlarımız kanunun Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzla bir muhalefet, bir tezat teşkil ettiğini söyliyerek izharı endişe ediyorlar 
ve bu kanun kabul edildiği takdirde Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun hukuku amme faslı
nın kapanacağını söylüyorlar. Hukuku âmme denilen şey isyan çıkarmak mıdır? İhtilâl mi-
diı? Yoksa memleketin huzur ve sükûnunu ve nizamını ihlâl midir ki, bu kanun çıkarıldığı 
takdirde bu haklar ihlâl olunsun, kanun sakıt olsun? Kanun hukuku tahliyelerini alıyorum 
demiyor, Kanun, isyana, fesada, irticaa ve nizamı içtimaiyi muhill harekâta bir mania teşkil 
ediyor. Telaş nereden inbias ediyoı? Gene muhterem bir arkadaşımız, noktai nazarını terviç 
ettirmek için bir mütalâa serdettiler. Ben şayanı hayret gördüm. Kanunun kabulü, neden 
Türk Milletine iftira olsun, ademi itimat olsun? Ben bunu hiç bir zaman varit görmüyorum. 
Kanunun kabulü huzur ve sükûna nail olmak istihkakında olduğunu son muzafferiyetiyle 
gösteren bu milleti, ifsat etmek isteyen edanî içindir. (Bravo sesleri) Bu milleti sükûta ve hu
zura götürmek içindir. Adı üzerindedir. Takriri sükûn kanunudur. Bunda eshabı namusun 
ve memleketin terakki ve taalisini hedef ittihaz etmiş taazzuvların, teşekkülâtm korkması
na mahal yoktur. Bu, namussuzların korkacağı ve memlekete kundak sokmak isteyenlerin 
korkacağı bir kanundur. Telâşa lüzum görmüyorum. (Alkışlar) 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Muhterem arkadaşlar! isyanın mahalli intişarı ile çok yakın
dan alâkadar olan bir arkadaşınızı da şu vesile ile yapılan kanun hakkındaki en samimî ka
naatini dinlemeniz faydadan halî olmayacaktır. Lâkin bu kanunun şu isyan ile derecei irti
bat ve alâkasını izah edecek delilleri söylemeden evvel, müsaade buyurursanız kısa bir şey 
arz edeceğim. İdarei örfiye ilânı ve isyanın sirayeti ihtimali olan yerler için, üç gün evvel alı
nan tedbir karşısında, şu sakaf altında toplanan heyeti muhteremenin gösterdiği sükûn ve 
itidal ve ittihat cephesi, eğer bir iki hatibin sözleri ile rahnedar olmasaydı ve o halde devam 
etseydi bu arkadaşınız vicdanen muazzep olmıyacak ve söz söyleyemiyecek idi. Lâkin öyle 
bir gün. öyle bir vaziyetteyiz ki, velev bir adamın olsun, ilmi cevabını almadan memleket 
üzerinde fena tesir icra edeceği endişesi, bendenizi de söz söylemeye mecbur etmiştir. En 
çok mahiyeti meseleden ziyade, söz söyliyen hatiplerin endişelerini ve teessüratını izale için, 
bir iki söz söylemeyi vicdanî bir vazife addederek söz aldım. 

Söze evvel başlıyan Feridun Fikri Bey kardeşimiz, esasen hukuku âmme ve hukuku si-
yasiyeden sık sık bahseden bir arkadaşımızdır. Bu arkadaşımız, hukuku esasiyenin bir esa
sının da, fikirlerin şayanı hürmet olduğunu kabul etmesi icap ederken, koca cumhuriyetin 
ve halk hakimiyetinin mehib bir timsali olan bir ekseriyet burada durup dururken, bir çok 
şeyler söylediler. Söyledikleri sözleri hazmedemedim. Beni buraya en ziyade o sevketmiştir. 
(Alelimiya) dediler. Bu en hafif tabirleri idi, onu geri aldılar. Ondan sonra sakit ve vakarını 
muhafaza eden ve timsali millet olan şu ekseriyete, irad etmedikleri söz kalmadı. Acaba hu
kuku esasiyeye hürriyeti fikriyeye hürmeti olanların mahiyeti böyle midir? 

Teşkilâtı Esasiye Encümeninde beraber çalıştık, kanun vaz ettik, her fıkrasına kendileri 
kadar - fazla demiyeyim - ben de vakıfım. Teşkilâtı esasiye Kanununu kaldırmadık.. Bu gibi 
sözler acaba geri aldığımız (alelimiya) kelimesinden çok ağır değil midir? Ve hürmet ederek 
bu arkadaşlarınıza isnat ettiğiniz daha buna benzer bir çok şeyler vardır ki zapta lüzum gör
medim. Çünkü bu suretle hareket eden bir arkadaşın sözleri zapta da lâyık değil, zaptetmedim. 
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Efendiler! Size maziye ait bir tarih arz edeceğim. Feridun Fikri Beye, böyle günleri, böy
le celseleri çok görmüş geçirmiş mücerrep bir arkadaşınız sifatiyle diyorum - ki affetsinler, 
şahsi taarruza kastetmesinler - Feridun Fikri Beyin küçük bir Lütfi Fikri gibi büyümek iste
diğini açık olarak okur gibi oldum. (Alkışlar) Bunun böyle mühim ve memleketin hayatî me
saili mevzuu bahis olduğu günlerde bile, tek başına bütün milletin kanaatine hürmet etme
den meydan okuduğunu, muhalefet ettiğini ve neticede bunun yalnız maruflyeti namına yap
tığını... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Haşa haşa... 
İLYAS SAMİ BEY (Devamla) — Hakikat namına değil... İsnat ettiğiniz şeyleri geri alma

nız lâzımdır. Ben kendi vicdanımdan bu sözü söyledim. Nasıl telâkki ederseniz ediniz. Ben 
bir kelime daha ilâve edeceğim. Bir müddeiumumiden bahsederken hata ettiğini geçen gün 
burada söylerken kendisine hayır efendi dedim. Müddeiumuminin hatası değil, bütün bu 
isyanın Nasturî hadisesi ile başlıyan mazisine nispetle bugün hafif, yarına nispetle yedi ay
da mütezay it bir nispetle artan isyandan niçin bahsetmediniz diye sordum. İsyanı başkaları 
sorsun dedi. İsyanı başkaları sorsun da, müddeiumumiyi sen sor! 

FERİDUN FÎKRİ BEY (Dersim) — Hayır hayır! öyle demedim. Reis Paşa Hazretleri hem 
şahsiyattan bahis buyurulmasın. 

İLYAS SAMİ BEY (Devamla) — Esasa geçiyorum efendim. Ben de memleket menafii ile 
kalbi çarpan bir arkadaşmız sifatiyle ve ihtilâller içerisinde yaşamış, vakıf bir gözle mahiyeti 
meseleyi size arz edeceğim: Diğer haüp arkadaşlarımız da tekrar ederken Genç isyanı diyor
lardı. Mesele bu değildir. Hepinizin vereceği kararda bunda derecei isabeti ve mahiyeti isya
nı ispat edecektir. Efendiler! Genç isyanı deniyor. Nasturi hadisesini tenkil ederken, bir siya
si mütefekkirin verdiği telgraf aynen şudur : Vaktidir, hareket etmek zamanı gelmiştir. Şu 
sırada gelen telgraf neticesi Nasturileri tedip için uğraşan hamasetkâr Türk cephesinden ni
ce zabitlerin İngiliz ordusuna geçmesine sebep olmuştur. Bunu tarih kaydetmemiştir. Zan-
nedermisiniz ki, Genç isyanı hâlâ genç isyanıdır? Efendiler! Genç isyanının rehberini hepi
niz işitiniz. Şeyh Sait deniliyor. Şeyh Sait böyle bir sergüzeşte atılmayacak ve bir fikri siyasi
ye alet olmıyacak kadar refaha malik bir adamdır. Bin türlü tahrikatı siyasiye ile ancak ye
rinden hareket edebilecek bir adamdır. Bu tahrikatın ocakları ve nairei fesatları orada bura
da bin türlü asan ile bilinirken, hâlâ burada Genç isyanı deyip te şekli idareye karşı irtica! 
mahiyette olan ve umum memleketin âfakında görülen asıl fesadı görmemek doğru değil
dir. Genç isyanı için değil, her inkılâbın rahatı arkasındadır. Mürtecileri tel'in etmek ve bu 
tedabir ile bunları kökünden kal'etmek zamanı hulul ettiği bir zamanda, bir dakika tered
düt etmemeli, halkın menafiine.hayatma ve şekli idarenin millete bahşedeceği saadete reh
ber olmalıdır. 

Bu kanunun teşkilâtı esasiye ile mübayeneti bahsinde İsrar edildi. Teşkilâtı Esasiye ile 
mübayenet neresinde olduğunu gerçi izhar etmediler. Yalnız kuru bir endişe ile timsali mil
let olan bir heyetin, selâmeti memleket namına tasvip ettiği bir kanun encümenlere gitme
miş, onu bir encümen ekseriyetinin teşkilâtı esasiyi tahlil etmeksizin yapmış gibi bir mahi
yette göstermek, biidrâk marazi bir dimağın, bütün bir heyeti silip süpürecek kadar kötü 
bir mahsulü olduğunu düşünmek muradiyle hükmetmek, bilmem ne dereceye kadar doğ
rudur. İnsafınıza müracaat ediyorum, insafınız bunu istiap ediyor. Bu itibarla mübayenet 
mevzubahis olamaz. 
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Son sözüm efendiler! Tedbir, memleketi siyanet etmek için eldedir. Kanundan yalnız na
mus ve vicdanı olmayan şerirlerin korkması lazımdır. Başka hiçbir zaman ve hiçbir vatan
daşın hakkı bu kanunla takyit edilmez. Hürriyetleri, memleket .aleyhine. Cumhuriyet aley
hine ve bütün millet aleyhine İstimal etmesi istidadında olanlar tek olarak bu kanundan kork-
sunlar. Yoksa memleket pek yakında bununla kurtulacak ve kimseye de bir zarar olmayacaktır. 

MÜDAFAAt MÎLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar! Hürriyet 
namına, cumhuriyet namına ve bütün bu güzel ve alî mefhumlar namına söylenmiş sözler 
ve bu istikamette takip edilmiş vardır. Bu yollar üzerine yürürken, birtakım yanlış telâkki-
yet neticesinde ihtiyar edilmiş ve bilhassa devlet denen büyük müessesenin nüfuz ve haysi
yetini ve memleketin her köşesinde carî olması lâzım gelen şevket ve kudretini müteessir 
edecek bazı hatalar yapılmıştır. Yalnız nazariyeler gözönünde tutularak yapılmış olan hata
ların ve müsamahaların telâkki! acizaneme göre kendimi de bu hatada dahil addediyorum 
neticesi ve bir aksülameli olarakür ki bugün bu kanunu Heyeti Muhteremenin nazarı müza
keresine arz etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu fikri esasimi daha mütebellir bir şekilde 
tespit edebilmiş olmak için, maruzatımı tahlilî efkârımla ikmal edeceğim. 

Muhterem heyetin tamamen malûmudur ki, Anadoluda yeni Türkiye Devletinin esası 
kurulduğundan itibaren, bu kürsüden ve bir çok esasları tespit eden fırka kürsüsünden, mü
dafaa! hukuk kürsüsünden zaman zaman yanlış nazariyeler serdedilmiş ve devletçilik nok-
tal nazarından bazı müsamahalar yapılmıştır ki, onların neticesinde bugün memlekette ha
sıl olan vaz'ı kanunî ve bugün memlekette mevcut olan devlet nüfuzu ve bütün devletin mesnet 
ve müttekâsı olan kudret hemen mefluç bir hale gelmiş addolunabilir. 

Muhterem arkadaşlarım : Çok ulvi namlar altında bazı kanunlar yapılmıştır ki, onların 
neticesi olmak üzere memlekette yalnız devlet nüfuzunun, vatanın dört köşesine âm ve şâ
mil olması lâzım gelen devlet nüfuzunun yerine, birtakım gayrı tabiî ve gayri mesul mües
sirler kendi hükmünü icra ve infaz etmiştir. Memleketimizde, bugün bu münasebetle kema
li sarahatle bu kürsüden ifade etmekte büyük bir hazzı vicdanî duyduğum bir müessese.Mat-
buat müessesesi, bilhassa İstanbul matbuat müessesesi, Türkiye'de devlet nüfuzu namına, 
devlet kuvveti namına ne kadar mevkiler ve ne kadar makamlar varsa bunları ite kaka, gayrı-
meşru bir mücadele ve mesai ile en yüksek mertebei nüfuza çıkmış ve o mevkii nüfuzdan 
Türkiye'de mevcut olan bütün mukaddes makamatı ve onların nüfuzu maddî ve manevisini 
tamamen tahrip edecek bir vasıta, bir alet halinde faaliyete gelmiştir. (Acaba kimin elleri ses
leri.) Öyle bir vaziyet hâsıl olmuştur ki, vatan dahilinde bunların şerrinden bir namus tehli
kesi hâsıl olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar! Bu maruzatta bulunmakla huzuru millette bu fikirleri bazı naza-
riyatçı arkadaşların fikirlerine rağmen, o matbuatın muvacehei tenkidinde yalnız mesul bir 
vekil değil, aynı zamanda mesul bir milletvekili olarak söylemekle teşfiyei sadr ediyorum. 

Evet arkadaşlar! İlişilmesi lâzım gelen nikattan en mühimi ve bugünkü manzaraı za'fın 
sebebi aslisi ve vatan muvacehesinde, vatan tarihinde en muatep bir müessese olarak İstan
bul matbuatı vardır. Bittabi bazı müstesna gazeteler mevcuttur. Bu müessese en yüksek bir 
mertebei nüfuza çıktıktan sonra, bu memleket için mahzı hayat olan devlet müessesesi, en 
başta Meclisi âliniz olmak üzere onu terkip eden bütün teşkilâtı siyasiye ve devletin hayatın
da mesnet addedilecek ve kuvayı devleti temsil eden her şeye zabıta, rüsumat dahil olmak 
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üzere ve bütün devletin kuvayı esasiyesi addedilen müesseseler ve otoritelere ve bunların 
hepsine yalanlarla, tahriflerle mütemadiyen caniyane bir surette hücum edilmiştir. Zaman 
zaman kimisine hırsızlık, kimisine midecilik, kimisine inhisarcılık, kimisine fenalık ve hatı
ra gelen gelmeyen bin türlü levsiyatı isnat ederek memlekette devlet nüfuzu tahrip edilmiş
tir. Hürriyet ismindeki nimeti mukaddeseyl. o uğrunda bezli hayat edilen mefhumu mukad
desi takrir ve tespit için, âli bir hissi tahammül ile mukabele gören bu matbuat vasıtası o 
hale gelmiştir ki, her sabah milletin yüzüne fışkıran zararlı ifrazat, masum halkı mütemadi
yen devlet kuvvetinin itibara lâyık bir şey olmadığı hakkında aşılamıştır. 

ALI SAÎP BEY (Kozan) — Allah belâlarını versin. Kahrolsunlar. 
MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — Türkiye'de devlet nüfuzunu tahrip 

eden ve bu en yüksek mevkii müessirine kendi zulmü şerri, zulüm isnadı, teçhiz ve terhibi 
sayesinde çıkan bu İstanbul matbuatı, öyle bir manzara ihdas etmiştir ki arkadaşlar, Türki
ye'de devlet yoktur, hükümet yoktur, hiçbir hükümete kavi mesnet addedilebilecek bir Mec
lis yoktur. Bunların hepsi adi, sefih, midelerinden, menafli zatiyelerinden maada hiçbir şey 
düşünmeyen bir güruhu lâyüflühundan ibarettir. His ve kanaatini nihayet memleketin bil
hassa cahil olanların ruhlarında tespit ve takrir etmişlerdir. Bu vaziyette herkes matbuatı, 
hürriyet mefhumunun kudsiyetine bürünerek her şeyi yapmaya kadir ve şerrinden tahaffuz 
için isminden bahsetmeye cesaret edilemeyecek bir kuvvet gibi görmüş ve bilâkis devleti ve 
onun nizam ve intizam vasıtası olan vasıtaları, bu hakaretlere tahammül gösterdiği için ha
kikaten hakir, nüfuzsuz bir zavallı olarak tanımıştır. Hükümetin devlet nüfuzunu takrir ve 
tespit edecek bir kanunun müzakeresi münasebetiyle ve bu kanunu teklif etmek gibi bir mev
kide bulunmak vaziyetini vücude getiren esbap ve müessirat meyanında ve onun başmda 
bulunan bu İstanbul matbuatı hakkındaki fikrimi bu kadar kısa bir hudut dahilinde tarihe 
tevdi ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar! Bir devletin kuvvetli zamanı - maddeten diyorum, hesap ile diyo
rum - kuvvetli zamanı, zayıf zamanı olur, fakir veya zengin zamanı olur. İşte bu suretle mem
lekette sözü dinlenilecek bir zabıta, emri infaz edilecek bir hükümet, verdiği kararlarının in
fazına ve meşruiyetine inanılacak bir Meclis yoktur manzarasını vücude getiren bu muhrip 
müessese ve buna peyrev olan bilumum dahilî ve haricî anasır bilerek ve bilmeyerek bir ter
kibi tam dahilinde hareket etmişlerdir. Bunların şuurî veya gayrı şuurî devletin nüfuz cep
hesini tahrip için aldıkları teşebbüslerde, maalesef vatanın bir kısmında bugün muvafffak 
olmuşlardır. Yanlış ad buyurabilirsiniz, kanaati vicdaniyem budur. Ve bugün devletin bir mu
hasebe! mühimmesi olan bu müzakerede, bunu söylemeyi, vicdanımın sayhası olan bunu 
bizzat söylemeyi vicdanî bir vazife addediyorum. Ve ruhumun teellümatım deşmekle sakin 
ve müsterih oluyorum. 

KILIÇ ALÎ BEY (Gaziantep) — Allah razı olsun senden. 
RECEP BEY (.Devamla) — Bugünkü kanunun teklifine sebep olan müessirat arasında 

telâkki-i âcizaneme göre masuniyeti şahsiye namı altında tanınmış ve devlet müessesesini mef
luç ve muattal bırakan ve hattâ bir caninin koluna zabıtanın elini sürdüremeyecek kanun da 
vardır.. Bir taraftan da inkılâp ve vatan düşmanları çalışmışlardır. İşte bu müessiratm ilk sa
ha! tahribi bugünkü huruşu isyanı kulaklarımızı çınlatan Şarktaki bazı vilâyetlerimiz parça
sını teşkil eden vatan kısmıdır. Bazı arkadaşlar diyorlar ki; Devletin emniyeti umumiye ve hu-
kukiyesinl tahtı şüpheye getirecek böyle bir kanun merduttur, bunu kabul etmemek lâzımdır. 
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Muhterem arkadaşlarım! Bir memmeketin umumî hayatı iktisadiye ve esasiyesini dai
ma mahfuz ve masun bulundurmak, bir devletin ve o devletin ruhu addedilecek bir Mecli
sin şiarı tabiîsi değil midü? Emniyeti umumiyeyi masun bulundurmak için, o emniyeti umu
miye sahasında icrayı tahribat etmekte olan zehirli yılan yuvalarını kanun vasıtaslyle - asla 
başka vasıta ile değil - vazu kanun olan bu Meclisi âlinin vereceği karar ile ve kuvvei müeyyi
desi olarak vücuda gelecek olan kanun vasıtasıyle tahrip etmek lâzım değil midiı? Görüle
cek zehir ve yılan yuvaları tahrip edilmedikçedir ki, ihlâl edileceğinden şikâyet edilen emni
yeti umumiyeye, vatanın ve milletin istiklâl, salâhı saadet ve istikbali sureti katiyede tahtı 
tehlikede bulunmaktadır. Bu hududu tehlike üzerinde vatanı bir gün daha yürütmek, bu 
memlekete hiç olmazsa hizmet etmek yolundaki vazifeyi ihmal etmek demektir. Emniyeti 
umumiyeyi, emniyeti hukukiyeyi, emniyeti milliyeyi tahtı siyanette bulundurmak için, bu 
âli emniyetleri vatanın ve milletin en yüksek hukuku namına mahsus olan ve zehir yuvaları 
hangi köşede ise orada arayıp bulmak salâhiyetiyle mücehhez bir hükümet vücuda getir
mek içindir ki, işte bu kanunu bu Meclisi Âli kabul etmek mecburiyeti vataniyesindedir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — O yuvaları köylerde değil şehirlerde aramalı... 
RECEP BEY (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım! Hâkimiyeti milliye, hürriyet, cum

huriyet gibi böyle mukaddes mefhumlar vardır. Bu mukaddes mefhumları, bunun düşmanı 
olan bir çok vasaitin, bir çok teşekküllerin, bir çok eşhasın bir çok muzır mikropların tahrip 
edilmesine azmetmiş olan bir hükümetin, teklif ettiği kanunu reddetmek için bir vasıta gibi 
kullanmak, hiçbir vakit vatan menfaatine muvafık bir hareket değildir. (Bravo sesleri.) 

Bazı rüfeka, İdarei örflyeyi tavsiye ediyorlar. Evet Teşkilâtı Esasiye Kanununda îdarei 
örfiye vardır. Fakat bu arkadaş Teşkilâtı Esasiye Kanununun bu maddesini okumuş olsay
dı, onun ne tahripkâr bir vasıta ve vatanın hayatı kafisi mevzubahis olmadıkça, lüzumu ha
yatî görülmedikçe tatbikinden ihtirazı lâzım gelen bir vasıta olduğunu meydana çıkarırdı. 
İdarei örfiye bir vasıtai kanuniye olup, bizim de istediğimizin bir vasıtai gayrı kanuniye ol
madığını ve bu müzakerenin kanun için olduğunu nazarı dikkatinize arz ederim. İdarei örfi
ye vasıtası memleketin her tarafında - madde yanımda olmadığı için okuyamayacağım - şöyle 
hatırlıyorum. Müraselâtı, mektup muhaberelerini, bütün inkişâfı iktisadiyi tatil, bütün ha
yat faaliyetlerini takyit edecek bir vasıtadır. Memleketimizin içerisinde bizzat bu memlekete 
hiyanet etmemiş bir kütlei asile teşkil eyleyen necip, vatanperver bir halk kütlesi vardır. 

Herhangi bir şeririn, şu veya bu köşede takibi için memleketin umumî hayatını tazyik 
edecek, namuslu halkı taciz eyleyecek umumî İdarei örfiyeyi bir vasıtai ümniye ve bir vası
ta! asliye addetmek katiyen doğru olamaz. İdarei örfiye tatbik edilecek bir memleket aksa
mı, tabiî bir felci iktisadiye mahkûm olur. Bunun netayicini iktiham etmekten ise millete 
karşı, vatana karşı ve bu Meclisi Âliye karşı hükümetin elinde yalnız vatanın muhtelif saha
larında fenalık yapmak istidat, teşvikat ve tahrikatta bulunan yuvaları bulmak ve o şerir va
sıtaları menetmek için kendi eline bir vasıtai kanuniye vermek, elbette doğru ve elbette mü-
raccah ve elbette vatanın selâmetine muvafıktır. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — İdarei örfiyeyi kim istedi? 
RECEP BEY (Devamla) — Bahseden oldu, diyenler oldu. Bütün Meclisle beraber kulak

larım işitti. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İdarei örfiyeyi mevzubahis etmedim. 
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RECEP BEY (Devamla) — Başkası namına bir noktai nazarı, bir fikri inkâr salâhiyeti var 
mıdır sizde?.. O halde başka birisi söylemiştir ve bütün Meclis İşitmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — ldarei Örfiye ilânını müttefikan kabul etmedik mi? 
RECEP BEY (Devamla) — Feridun Fikri Bey. yapılacak takibatın nihayetsiz bir şumûl 

dahilinde bir vasıtai agraz olarak İstimal edileceğini ve bu kanun vasıtasının nereden başla
yıp nerede biteceği belli olmıyan bir zulüm ve tahrip vasıtası olarak kullanılacağını ifade et
tiler. Efendiler! Feridun Fikri Beyin, nisbeti vataniyesinde şüphem olsaydı, geçirdiğim bir te
reddüt anında, dimağımdan geçen bir fikirde sabit kalırdım. Feridun Fikri Beyin, nisbeti va
taniyesinde. şüphem olmadığı için, zihnime biran tevarüt eden bu fikri derhal kovdum. Bu 
fikir şu idi : İçinde yaşadığımız vatanın bugün geçirmekte olduğu mühim saatlerin ehem
miyetini idrâk etmekte olan, hain ve şerirleri takip etmek vasıtasından bugünkü mesul kuv
vet icraiyeyi mahrum etmek fikriyle bu fikri dermeyan edebilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hâşa hâşa. 
RECEP BEY (Devamla) — Fakat bu fikir biran için müfekkereme uğradı ve benim için 

malum olan bir iki senelik Feridun Fikri Beyin hayatı, bana bu fikirde devam etmek imkânı
nı vermedi. Bunu bu maksatla söylememiş olabilirler. 

Efendiler! takip edilmek istenilen ve demin arz ettiğim yılanlar ve zehirli yuvalardır. Mü-
levves noktalar ve köşelerdir. O köşeleri kanunun kudret ve kuvveti İle dezenfekte ve tathir 
salâhiyeti olmaksızın bu memleketin idaresini bizim hükümetimiz deruhte etmek mevkiin
de değildir. 

Muhterem arkadaşlarım! Dahilî ve Harici mehalikin mütalâasında, çok esaslı bir nokta
yı daima derhatır etmek lâzım gelir ki, vaziyetin vahamet ve icabatı vuzuhla tezahür etsin. 
Bir vasıta ile çabuk müşahede edilir. Allah göstermesin aziz vatanımızın her hangi bir nok
tasına bir düşman neferi çıkarsa, bütün milletin müttehit bir kitle halinde ona karşı derhal 
hareketi daima kolay ve kabildir. Fakat aziz arkadaşlar, dahilî tehlikeler ve dahilî mehalik 
hiçbir vakit vatanın bir köşesine bir düşman neferinin çıktığı gibi bariz ve zahir alâmetlerle 
belirmez. Dahilî tehlike, içinden yanan bir yangın gibidir. Eğer o devlet meüssesesini vücu-
de getiren teşekküller, meclisler ve hükümetler, bu yangının infilâkından evvel arazını ev
velce keşfetmiyecek, icap eden tedbiri meşrua ve kanuniyeyi ittihaz etmiyecek olursa, yan
gın geldikten sonra ekseriya tedbir ittihazına vakit ve İmkân kalmadan, onun alevleri bu mevki 
ve vaziyette bulunan devletin bütün bünyesini tahrip eder. Bir mesul hükümet hadisata dai
ma tedbir ile tekaddüm etmek mevki ve mecburiyetindedir. 

Hiç kalbimde hissetmediğim ıstırapları azamî tesir ile ifade etmek istediğim şey, Halis 
Turgut Beyin, ifadeleridir. 

Muhterem arkadaşlarım! Derhatır buyurursunuz ki, bir kaç gün evvel gazetelerde de bi
ze bermutat gayet ağır bir isnatta bulunuyorlardı. Cumhuriyet Halk Fırkasına isnat ediyor
lardı ki, bugün Meclis kürsüsünden Halis Turgut Bey onu teyit etti. Kemali şiddetle kendile
rine ve böyle düşünenlere, uyduran ve söyliyen müfterilerin heyeti mecmuasına ret ve iade 
ederim. (Alkışlar) Efendiler! Onu şimdi söyliyeceğim. Diyorlar ki: Türk Milletinden şüphe 
ediliyor? Daha dün içinde bulunduğu ve Halis Turgut Beyin de bu milletin aguşunda haiz 
bulunduğu nüfuzu maneviye istinaden mebus intihap edildiği Halk Fırkası yapıyormuş. Efen
diler! Halk Fırkası bu ağır töhmet altından ve müfteriyane töhmet altından ebediyen teberri 
ve tenezzüh eder. (Bravo alkışlar) 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Zaten ben şahsına, suratına çarptım. 
MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — Hangi menbağlardan kimlerin 

haber verdiğini, kimlerin uydurduğunu biliyorum. Biz fırkada 170 - 180 arkadaş toplanmış 
ve bu devletin hayatına taallûk eden mesail hakkında, ağır bir mesai dahilinde ve en yüksek 
asaleti vataniyenin verdiği yüksek bir uhuvvet altında Cumhuriyet Halk Fırkasına mensup 
olan mebus arkadaşlar toplanmış, başbaşa vermiş ve hadisatı ahire üzerine ve vatanın nere
den gelip nereye gittiğini, bugünkü vaziyet dahilinde memleketin hangi suretle idaresi lâ
zım geldiğini münakaşa etmiştik. İçimizde bütün rüfeka ile aynı asalette, aynı mevkii hür
mette bulunan Fethi Bey. Sabık Başvekilimiz, kendi nokati nazarmı müdafa etmişti. Fethi 
Beyin şahsı gibi gene aynı mevkii hürmette bulunan yüz bu kadar arkadaşlarımızdan her 
biri. kendi fikirlerini ya sözleriyle, yahut reylerlyle dermeyan etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım! Namusunuza iltica ederek söylüyorum. Benim fırka arkadaş
larımdan burada şimdi soruyorum, içinizde bir kimse var mı ki, hakikati inkâr tenezzülün
de bulunsun?.. Söyleyiniz, Halk Fırkasında millete, milletin asaletine, Cumhuriyet perverli-
ğlne, milletin azametine, mevkii hürmet ve tazimine en küçük bir şüphe noktası ihsas ede
cek hiçbir fikir, hiçbir nokta, hiçbir müzakere ve hiçbir karar var mıdır? (Asla sesleri) 

TALAT BEY (Ardahan) — Alçakça bir iftira.. 
KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Namussuzca isnat, sade bu değil geçende de.. 
REFİK BEY (Konya) — İşte bu kanun o gibi müfteriler için olacaktır. 
MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — Siyasî teşekküller bir biri aley

hine propaganda yapar, bu tabiidir. Fakat bunun, hududu asaleti asla tecavüz etmemesi lâ
zımdır. Muazzez Arkadaşlarım! Mahmul olduğum bir takım ihtisasat daha vardır. Maddî ıs
tırabım olduğundan devam edemiyeceğim. Yalnız son söz olarak bir nokta daha arz edece
ğim. Muhterem arkadaşlarım, bir çok amelî hayat yollarından, bir çok nazarî kitap satırları
nın içinden geçerek milletle başbaşa bugün bu devleti bulunduğu bu mevkie, bu idareye ge
tirdik. Devlet idaresinde kitap nazariyeleriyle, amelî hayatın çizdiği zaruretlerin hattı telifi 
üzerinde yürümek mecburiyetindeyiz. Her hangi bir fikirle, her hangi bir maksatla olursa 
olsun, hürriyeti, o mukaddes mefhumu bizzat timsali hürriyetin kendi şahsına, kendi sima
sına tevcih edilmiş bir silâh gibi istimal etmek, hiçbir vakit hâkikata ve vatan menfaatine 
muvafık değildir. Cumhuriyet, hâkimiyeti milliye ve hürriyet nazariyeleri mukaddes mana-
lariyle göğsümüzün en hararetli köşelerinde mahfuzdur. Onu müdafaa edecek bu meclisin 
sinei asilidir. Fakat arkadaşlar! Bir devletin esasını kurarken milletin hayatını zamin olacak 
kararlar ittihaz eder ve kanunları teklif eder ve onları müzakere ederken, hiç bir vakit bu 
nazariye ve mefhumları, bu makaddes gayeleri bizzat kendileri için tahrip vasıtası olarak 
kullanamazsınız. Hakikati bir takım nazariyeler içinde boğmamalıdır. 

^VNİ BEY (Cebelibereket) — Aynı gazete melun bir İftira olarak. Halk fırkasında camile
rin, dinin y ıkılacağınm görüşüldüğünü de yazdı. (O da yalan, kahrolsun sesleri) Ne yapılacak? 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — Efendiler! Bendeniz bu bapta 
mesul vekil değilim, Dahiliye Vekili değilim. Fakat bir Milletvekili olarak bu kürsüden arz 
ediyorum. Bir vatandaş olarak fikri acizanemi arz edeyim ki : Halk Fırkasında hiçbir vakit 
konuşulmamış olan bir yalandır. Yalnız mukaddes fikirleri bu mukaddes vasıtaları, Halk Fır
kasından bünyesini tahrip etmek için vasıta olarak kullananların eseri tezviri olarak ad ve 
telâkki etmekle iktifa ederim. 
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MEHMET EMİN BEY (Karahisanşarki) — Efendiler! İnkılâbımızın iki cephesi vardır. Bi
risi gayrı meşru saltanat ve hilâfeti yıkmak, diğeri gayrı dinî cehalet ve taassubu imha eyle
mektir. Bizim bu inkılâbımız başlıyan dünyanın yeni asrın prensiplerine uygun olduğu ka
dar, bize hak ve adalet, hayır ve fazilet getiren dinimizin ilâh! düsturlarına da muvafık oldu
ğu için, bütün millet tarafından selâmlandı ve bunun içindir ki, inkılâbımızın, bütün şehir
ler ve köyler, ulema ve fuzelâsıyle, bütün sunufu içtimaiyesiyle nigehbanıdır. Ben öyle bir 
genç nesil tanırım ki, büyük aşk rüyalarının kahraman ve kurbanı olmak için kendi benliği
ne karşı and içerek, dünün hürriyet ve istiklâl zaferini kazandığı gibi, bugünün İnkılâbım 
da sonuna kadar zaferle tetviç edecektir. 

Bunun yanında halkın bir ihtiyar evlâdını da bilirim ki dün bana : "Dinelmez dirlik, çık
maz can, kara günlerimizi sayıyoruz, tann mülkün sahibini gönder" diyordu. Bugün, o şu 
sözleri söylemiştir: Ben hükümetin, yeni devletin temel taşım kağnımla getirdim. Evlâdımın 
kanına karışacak olursa, ne zaman benim cesedim çiğnenillrse ona dokunulabilir, dedi. Onun 
için benim milletim, inkılâba karşı her türlü şüphe ve şaibelerden azadedir. Lâkin memle
kette öyle vatansız ve öyle allahsız, müfsit, muhteris, münafık ve mürteci bir zümre var ki, 
bir karış yükselmek için insan cenazelerini binek taşı gibi ayaklarının altına koymakta hiç
bir vakit çekinmez, kaba bir heyeti akurlyenin esiridir, Afrika vahşileri gibi bir oğlağı pişir
mek için bir şehri yangına verir. İşte bizim inkılâbımızı öldürmek istiyen zümre, Binaena
leyh bu kanun yalnız ve yalnız bu şerirlere racidir. 

Efendiler! Fransız inkılâbı zamanında bir inkılâpçıya sormuşlar: Sen inkılâbın lehinde 
rey verdin mf? demişler. O inkılâpçı cevap vermiş, demiş ki: Evet verdim. Memlekette zulüm 
vardı, adalet olsun dedim. Keyif vardı, kanun olsun dedim. Esaret vardı, hürriyet olsun de
dim. Zulmet vardı, nur olsun dedim. Bu sözlere ben de bir şey ilâve edeceğim. Biz de efendi
ler, memlekette nifak vardır, vahdet olsun diyoruz. İhanet vardır, sadakat olsun diyoruz. İz
mihlal tehlikesi vardır, beka olsun diyoruz, ölüm vardır, hayat olsun diyoruz. (Sürekli alkışlar) 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir) - Efendiler! Bendeniz meselenin teşkilâtı 
Esasiye ile alâkadar olan aksamı hakkındaki mütalâalara, kısacık bir iki cümle ile cevap ve
receğim. Feridun Fikri Bey o kadar telâş ve o kadar nabemahâl bir hüzün gösterdiler ki, na-
bemahâl olduğuna kani olmasaydım, cidden beni bile müteessir edeceklerdi. (Handeler) O 
kadar yerinde olmayan bir teessür, o kadar yerinde olmayan bir hüzün idi. Buna, yerinde 
olmadığı için çok sıkıldım. 

Efendiler! Bu kürsüde her şeyi söylemek ve her seyri ifade etmek hepimizin ve her mebu
sun hakkıdır, bunda şüphe yoktur. Fakat meseleyi iyice tetkik etmedikçe, efkârı milleti tag-
lit etmek hiç birimizin hakkı değildir. Efendiler! Feridun Fikri Bey. Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun bir maddesinden bahsetti. Kendilerinden soruyorum; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
o maddesinde zikrolunan Türklerin hukuku âmmesi. Kavanini mahsusa ile muayyen değil 
mi? Dünyada hangi memleket, hangi devlet idaresinde kafi ve mutlak bir hürriyet vardır. 
Türk Cumhuriyeti, İmhaya nasıl muvaffakat edebilir efendileı? (Bravo sesleri) Efendiler! 
Hürriyetten bahsedmiyoruz. mutlak hürriyetten değil, yani anarşiden bahsetmiyoruz, 
Dediler ki: Bu kanun mucibince Teşkilâtı Esasiye Kanununun o maddesi artık kapanıyor
muş, memlekette hürriyet ve Türklerin hukuku âmmesi kalmıyormuş. Rica ederim, teklif 
ettiğimiz kanuna dikkat ediniz, hükümetinizin istediği şey, yalnız bir polis 
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vazifesinin tevsiinden ibarettir. Memleketin asayişini, nizamı içtimaisini, emniyeti umumi-
yesini ihlâl edecek harekâtı, hükümet men eder. Hüküm verir demiyoruz. Hükmü kanunen 
muayyen olan mahkemeler verecektir. (Bravo sesleri) Niçin hukuku esasiyenin yaprakları 
kapanıyormuş. Niçin Teşkilâtı Esasiye Kanunu hiçe sayılıyor Feridun Fikri Bey? Size de ben 
kürsü milletten soruyorum, madde tasrihi ile söyleyiniz. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Hükümetin gayrıkanunî olarak tevkife hakkı yoktur. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — Efendüer! Hükümet hapsetmiyor ve 
hükmetmiyor, mücrime mahkemenin kapısını gösteriyor, en medenî en mütemeddin mem
leketlerde dahi bundan başka ne yapılabilir efendileı? Koca bir vatanın şark kısmı baştan 
başa irtica ateşi içinde yanarken Feridun Fikri Beye soruyorum : Asilerin karşılarına anarşi-
zim hürriyetiyle mi çıkacağız ve böyle çıkmağa hakkımız var mıdır Feridun Fikri Bey? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kanunlar vardır, üç gün evvel siz kâfi görüyordunuz. 

MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — Burada teklif ettiğimiz kanunun mahiyeti umumiye-
si itibariyle soruyorum, vicdanlarınıza hitap ederek soruyorum, kavanini hazıradan, demokrasi 
prensiplerinden. Teşkilâtı Esasiyenin hangi noktasından dışarı çıkılmıştıı? 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Tamamen, tamamen. 

MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — Teşkilâtı Esasiyenin saydığı hürriyetler mutlak mı
dır, yoksa kanunlarla mı mukayyettir? Hürriyeti matbuat vardır, fakat mutlak mıdır, Matbu
at Kanunu yok mudur? Cemiyatı siyasiye vardır, bunların kanunları yok mudur? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — O halde buna ne lüzum vardır? 

MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — Hiç lüzum yoksa niçin telâş ediyorsunuz? Sorarım 
size: (Alkışlar bravo sesleri) Efendiler! Feridun Fikri Bey bu kanunu malûmunuz olan Fran
sa ihtilâli kebirindeki (Suspect) yani şüpheliler kanununa benzetti. Hayır Feridun Fikri Bey! 
Bu hiç şüpheliler kanunu değildir. Suspecter kanunu değildir. Şüpheliler kanununun mahi
yeti başka idi. bu o kanun değildir. Bu, hükümetin mühim ve müşkül anlarda polis vazifesi
ni tevsi eden bir kanundur. Üst tarafı mahkemelere aittir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hangi memlekette böyle bir kanun vardır? 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Hangi memleket senin memleketinin vaziye-
tindedir? 

MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — Efendiler! Rauf Beyefendi Hazretleri, Muhterem Ka-
rabekir Paşa Hazretleri bu kanunun Teşkilatı Esasiyeye muhalif olduğundan bahis buyur
dular, umumi bir söz söylediler, o kadar.. Kendilerinden soruyorum? Umumî bir söz bittabi 
maksadı efkârı umumiyeye karşı iyi ifade edemez. Denebilirki, şu şöyledir. Fakat neresi? Bu 
itibarla Feridun Fikri Bey maksatlarını daha vazıh olarak beyan ettiler. Hiç olmazsa Paşa Haz
retleri ile Rauf Beyefendi Haziretlerinin de kavanini esasiyemize mugayirdir diye buyurduk
ları cihetin ne olduğunu ve hangi noktası bulunduğunu beyan etmeleri lâzım gelirdi. Bütün 
mesuliyeti kabul ile manen mesul olan Heyeti Celileniz ve maddeten deruhte-i mesuliyet eden 
Hükümetiniz, çok temenni ederim ki, tenevvür etmek imkânını bulabilsin ve bunu müsaa
deleriyle huzuru millette kendilerinden bir kere daha soruyorum. Kanunu Esasiye muhalif 
olan noktalar hangileridir? 
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Muhterem Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri, bu kanunun memleket için bir şeref olamı-
yacağından bahis buyurdular. Niçin ve neden? Bu hususu izah buyurmadılar. Yalnız umu
mî bir surette bahsettiler. Yalnız kendilerine şu suretle diyebilirim ki, memleketi anarşi için
de bırakmak da ne Büyük Millet Meclisine, ne de onun hükümetine şeref değildir. 

Efendiler! Halk birbirini kırıyor. Hükümet, bu vaziyet karşısında asgarî bir teklifte bulu
nuyor. Bunun için memleketi bir anarşi içinde bırakmak şeref midir? Şark birbirini kırmak
tadır. Bu bir şeref midir? Bunu kendilerinden sormak istiyorum ve bu hususta tenevvür et
mek isterim. 

Efendiler! Halis Turgut Bey biraderimize gelince: Türk, Cumhuriyete muhalif değildir 
buyuruyor. Biliyoruz Halis Turgut Bey! Bu eser Türk Milletinindir, hepsi onundur, bunda 
hiç şüphemiz yoktur. İşte bu kanun o eseri yıkacakların yakasına yapışacak ve elini ensesi
ne geçirecektir ve bırakmıyacaktır. (Alkışlar) 

RAUF BEY (İstanbul) — Efendim! Adliye Vekili muhteremi, bu arkadaşımızdan huzuru 
millette bazı sualler sorduğundan cevap vermek lztırarında kaldım. Vaktinizi izaa edersem 
mazur görünüz. (Estağfurullah sesleri) Mahmut Esat Beyefendi buyurdular ki, "Rauf, Teş
kilâtı Esasiye Kanununa hangi noktai nazardan mugayir gördüler. Beyanatları umumidir. 
Bunu tavzih etsinler. Cevap vereyim tarzında." Zannederim böyle bir suale maruz kaldım. 
Beyanatı âlileri içerisinde, memleketin baştan başa anarşi içerisinde kaynaştığı bir sırada.. 

ADLÎYE VEKÎLÎ MAHMUT ESAT BEY (izmir) — Yalnız şarkta dedim. 
RAUF BEY (Devamla) — Kaynaştığı bir sırada ihmal edemeyiz şeklinde.. 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — "Şarkta" dedi. 

RAUF BEY (Devamla) — Bir ifadede bulundular. (Şarkta sesleri) Müsaade buyurunuz ben
deniz ikmal edeyim, sonra tashih buyurunuz. 

İşte efendiler! ben esasen bu noktai nazarda ihtilâf görüyorum. Bizim kanaatimizce, be
nim kanaatimce maruzatta bulunurken sözlerime esas olan kanaat memleketin baştan ba
şa anarşi içinde.. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir) — Böyle bir şey söylemedim. yaMlZ şarkta 
dedim, zabıtlarda mevcuttur. 

RAUF BEY (.Devamla) — öyle anladım efendim. 

Sonra buyurdular ki, Teşkilâtı Esasiye Kanununun hangi maddesine mugayirdir? Türk 
Milletinin hukuku tabiiyesi olarak tadat edilen hukuklar da, kendilerinin de sarahaten bu
yurdukları gibi, kavanini mahsusa ile muayyendir. Bu kanunların devlet kuvayı umumiyye-
sinin hangisi tarafından ne suretle murakabe ve tatbik edileceği de malûmdur. Filhakika ka
nunlarla muayyendir, mahduttur. Fakat devletin kuvayı tabilyesi hakim oldukça, mercileri 
de muayyendir. Halbuki bu kanunda iltibasa mahal bırakacak vuzuhsuzluk vardır. Bu vu
zuhsuzluk baki kaldıkça mazur görsünler, ben bunun matlup olan tesiratı icra edemiyecegi 
kanaatindeyim. Onun için maruzatta bulundum. Buyurdular ki: Şarkta bir ihtilâl vardır. Ben 
belki yanlış işittim. Fakat teşmil buyurdular sandım. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir) — Hayır efendim! 
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RAUF BEY (Devamla) — O halde devletin polisi, mahaklml, Jandarması, memurini niza
miyesi İle dlger aksamı ifayı vazife edemiyecek bir halde midir ki, orada böyle fevkalâde bir 
tedabir ittihazına ihtiyaç gördüler? İşte noktal nazar ihtilâfımız bundan ileri geliyor. Yoksa 
bu memlekette en ufak bir fesat karıştıracak her hangi bir muharrikin, en şiddetli ve kanuni 
cezaya maruz kalmasını, ben de Mahmut Esat Bey kadar arzu ederim. Fakat arkadaşlar tek
rar ediyorum ki, Takriri Sükûn Kanunu denilen bu kanunun sükûnsuzluk getireceğinden 
şüphe ediyorum, endişe ediyorum, (Endişe etmeyiniz sesleri) işte maruzatım bu noktadandır. 

MAHMUT ESAT BEY (İzmir) — Teşekkür ederim. 
RAUF BEY (Devamla) — Bu noktal nazar ihtilâfı bizi bu tarzda samimî münakaşata sev-

ketmektedlr ve arzumuz zannederim ki müşterektir. İleride iltibasa maruz kalarak şu veya 
bu hukukun muhtel olmasına, siz de taraftar değilsiniz. Onun için diyorum ki vuzuhsuzluk 
vardır, iltibasa çok mahal vardır. Bu noktal nazardan bir kere daha tetkik edilerek, benim 
kanaatimce müfrit olan noktaları bir daha tekrar teemmül edilerek icabında tefsirlere ma
hal verecek şekilden kurtarılmasını çok rica ederim. Bu şekilde bulunmasının aleyhtarıyım. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir) — Muhterem Rauf Beyefendiye kısacık ce
vap vermek mecburiyetinde kalıyorum. Bir kere bütün memleketi ihtilâl sarmıştır demedim. 
Fakat şark ateş içindedir dedim ve bunu kendi nefsimce saklamağa bile lüzum görmüyo
rum. Vaziyet bellidir, herkes biliyor ve bu vaziyeti lktlham edecek bir Türk milleti vardır. Onda 
da hiç şüphem yoktur. Rauf Beyefendinin son ifadatından şu noktayı kavnyabildim. Teşkilâ
tı Esasiye Kanunu meselesi etrafında, kanun şu noktal nazardan iltlbaslıdır buyurdular ve 
tehlikeyi orada görüyorlar. Yani hukuku esasiyeye ve teşkilâtı esasiyeye mugayir değildir bu
yurdular. 

RAUF BEY (İstanbul) — Hayır öyle bir şey söylemedim. Müsaade buyurursanız devletin 
kuvayı salresi muattal kaldı da onun için mi buna lüzum görüyorsunuz dedim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir) — Efendim! Bu kanun mu? 

RAUF BEY (İstanbul) — Merci itibariyle! 

MAHMUT ESAT BEY — Bu kanun mu? 

RAUF BEY (İstanbul) — Evet! 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — Bu kanun hükümete vâsi bir polis 
vazifesini veren bir kanundur. Yalnız ikinci fıkrada bir İstiklâl Mahkemesi kaydı vardır. Bu
na mı İlişiyorsunuz? 

RAUF BEY (İstanbul) — Evet efendim! 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — O noktayı arz ediyorum beyefendi 
hazretleri, bu da Teşkilâtı Esasiyemize muhalif değildir. Malumu âliniz Teşkilâtı Esasiyemizde 
bir madde vardır. Der ki; mahkemelerin teşkilâtı, vazife ve selâhiyetleri kanunen muayyen
dir. Buradaki mahkemeler yalnız mahaklml adliye değildir. Divanı harpler de vardır, İstiklâl 
Mahkemeleri vardır. İstiklâl Mahkemeleri teşkili kararı teklifi Heyeti Celilenizin kararma ik
tiran edince o da bir mahkemedir. Bu mahkemenin vazifesi dahilinde olan cürümler oraya 
gidecek demektir. Binaenaleyh Teşkilâtı .Esasiyeye mugayir bir şey yoktur ve arada hiçbir 
muhalefet göremiyorum. 
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RAUF BEY (İstanbul) — îdareten kelimesi var. 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — O polise aittir beyefendi, polis vazai-
fidir. îdareten men eder diyor, bundan ibarettir. Men ile mahkemenin bir münasebeti yok
tur. (Müzakere kâfi sesleri) 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malarya) — Muhalefet erkânının, ve zannederim bütün azası
nın hissiyatına tercüman olan mûtalâatını dinledik. Muhalefetin bütün azasına fikirlerini 
son kelimeye kadar ifade ettiren millet kürsüleri bütün dünyada nadirdir. (Güzel sesleri) Si
yasî hattı hareketimize ilk temas anında, muhalifler hassasiyet ve faaliyet gösteriyorlar. Si
yasî hattı hareketimizin sıhhatine en bariz arazı salime budur. (Bravo sesleri) (Alkışlar) Mev
zubahis olan kanunun hukuk ve Teşkilatı Esasiyeye temas eden nazik nikatı nazarın teşri
hini arkadaşlarım kemali muvaffakiyetle ve kemali vuzuh ile ifa ettiler. Hiç kimsenin zih
ninde şüphe bırakmıyacak derecede bir kanaati katiye ile anlaşıldığı üzere mevcut olan ka
nun, Teşkilatı Esasiyenin hududu dahilinde, memlekette tedabiri nafia cümlesinden asarı 
nafia vücude getirecek bir kanun mahiyetindedir. Bu itibarla Heyeti Celilenin sabrını suiis
timal edip mükâlemeyi uzatmak istemem. Yalnız, Muhterem Kâzım Karabekir Paşa, ıslâha
tı istiklâl mahaklmine istinaden miyapacaksm diye soruyorlar. (Handeler) İslâhatı emniyet 
ve asayiş temeline istinat ederek yapabiliriz. Benim kanaatim budur. Emniyet ve asayiş te
melini muhafaza etmek, tarsin etmek, daima tarsin etmek için bütün kanunlar gibi, İstiklâl 
Mahkemesi de bir vasıtadan ibarettir. (Bravo sesleri) Ebnniyet ve asayişin ve huzur ve sü
kûnetin muhafazası, milletin her türlü kanunlardan beklediği ilk ve başlıca bir vazifedir 
ki, bu hususta hiçbir tedbiri ihmal etmemek mecburiyeti katiyesi karşısındayız. Yalnız, 
bir şey sorayım: bana ıslahattan bahsederken, bu memlekette ıslahat fikirleri, teceddüt, 
terakki fikirleri ahlaksızlıktır diye bar bar bağırırken, muhalefet erkânı niçin bir tek keli
me söylemediler. (Tasdik ettiler sesleri) (Alkışlar) 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Feridun Fikri Bey bunu tasdik 
etti. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Şimdi muhalif bir vaziyet alan arkadaşların, söz söylemek 
lâzım geldiği zaman söz söylememeleri bir manayı haizdir. (Bravo sesleri) Muhterem Rauf 
Beyefendi. Cumhuriyeti tehlikede görmüyorum ve onun için bu kanun lâzım değildir, bu
yurdular. Cumhuriyetin tehlikede olmadığı esasında, bu müşahedede kendisiyle beraberim. 
Benim mütalâam ve noktai azimetim şudur ki; bir vaziyeti mütalâa eden ve vaziyete göre 
tedbir bulan bir Cumhuriyet hiç tehlikede olur mu? (Alkışlar) Bu kanunun lüzumunu idrak 
eden, bugünkü vaziyete göre bu kanunun lüzumunu takdir eden ve bunu Meclisi Aliye izah 
eden ve kabule iktiranını talep eden bu Cumhuriyet evlâtları. Cumhuriyeti tehlikede bıra
kırlar mi? (Bravo sesleri) (Alkışlar) Cumhuriyet evlatları, yakında yeni tedabire ihtiyaç hâsıl 
olursa ve vaziyet tebeddül ederse, cümlesini derpiş edecektir. Bunda tereddüde mahal yok
tur. Binaenaleyh ittihaz ettiğimiz tedabir doğrudur ve vaziyete göre daima tedabir ittihaz 
edecek seviyede bulunan Meclisi Ali, Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin memlekete vaad ettiği 
terakkiyat ve ıslahatı behamehal temin edecektir. Zannederimki, bu mesele üzerinde gerek 
siyasî ve gerekse kanunî noktai nazardan hükümet kâfi derecede izahat arz edebilmiştir. (Bra
vo sesleri), (Alkışlar) 
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REİS — Efendim! Başka söz isteyen kalmamıştır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa Hazretleri bendeniz söz istemiştim. 

REİS — Esasen kifayet takrirleri vardır. (Kâfi sesleri) Efendim! Başka söz isteyen olma
dıktan sonra, çünkü herkese söz verdim ve sözlerini söylediler. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tayini esami takririmiz vardır. 
REİS — Heyeti umumiyesi için tayini esami lâzımdır. Henüz heyeti umumiyesinin mü

zakeresini bitiremedik. Şimdi maddelere geçilmesini reye vaz ediyorum. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

> J. 

Takriri Sükûn Kanunu 

Madde 1. — İrticaa ve isyana ve memleketin nizamı içtimaisini ve huzur ve sükûnunu 
ve emniyet ve asayişini ihlâle bais bilûmum teşkilât ve tahrikat ve teşvıkat ve teşebbüsat 
ve neşriyatı Hükümet, Reisicumhurun tasdikiyle, resen ve idareten mene mezundur. 

İşbu ef âl erbabını Hükümet İstiklâl Mahkemesine tevdi edebilir. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Efendim! Recep Beyefendi bilhassa İstanbul mat
buatını hedef ittihaz ederek lâzımı kadar beyanatta bulundular. İsmet Paşa Hazretleri de her 
hangi zatin beyanatı karşısında muhalif fırkanın hiçbir söz söylemediğini söylediler. Şimdi 
esasen bu kanunun bilhassa birinci maddesinden endişemiz bu iki vehim ve zandendir. Bu
gün matbuat bu milletin makesi efkârıdır. (Asla, asla sesleri) (gürültüler) 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Bunlar satılmış kimselerdir. Keratalar satılmıştır. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — Müsaade buyurun efendim' Bütün azadan çı
kan sözlerin muhassalası olmaz. Sonra bendenize arzu buyuran zevat benden sonra cevap 
verir. Muhalif fırkanın beyanatta bulunmaması hakkında İsmet Paşa Hazretlerinin böyle bir 
zan ve vehmi, demek oluyor ki böyle bir kanunu tevlit etmiştir. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Hayır efendim. 
KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — İşte efendiler! bizim endişemiz böyle elâstikî 

ve böyle her şeye cezbedilebilir ve istenildiği şekle sokulabilir bir kanunla, hakkı hürriyeti 
tahdit etmemek içindir. Binaenaleyh bu kanunun kabuliyle, matbuat memleketimizde ta-
mamiyle takyit edilmiş olacaktır. (Asla sesleri) İnşallah öyle olur ve muhalefet erkânına kar
şı veyahut her hangi bir yerde siyasî taazzuvlara karşı zan ve vehimlerle bir çok icraata kı
yam edebilmek daima muhtemeldir. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Merak etmeyiniz. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — Ben şunu arz ederim ki. bilhassa İsmet Paşa 
Hazretlerine, yirminci asırda zan ve vehimle millet idare edilemez (Sağdan alkışlar) 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Vehim sizdedir paşa! 

RECEP BEY (Kütahya) — Muazzez arkadaşlarım! Kanunun heyeti umumiyesi müzake
re ediliyorken, bugünkü ağır vaziyeti ihdas etmiş olan sevaikin ve o sevaik meyanında 
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mütalâa ettiğim İstanbul matbuatı - bu isimle vasfediyorum, içinde vatanperverane çalışan
lar da vardır - (Babıali matbuatı sesleri) 

MAHMUT CELAL BEY (izmir) — Her renge giren matbuat . 

RECEP BEY (Devamla) — Hakikaten bugünkü mesele! esasfye mütalâa ediliyorken, be
hemehal matbuata temas edilmesi lâzım geliyordu. Bu münasebetle biraz bahs etmiştim. 
Haksız itirazlar varit oldu. Filhakika Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri ve bazı rüfekası, öte
den beri İstanbul matbuatı ile beraber düşünmekte ve bir zamandan beri aynı fikirleri aynı 
tarzda mütalâa etmekte ve müştereken aynı fikirlere varmaktadırlar. (Değil sesleri) (Evet ses
leri) Lütfen buyurunuz, mütalâayı acizanemi izhar edeyim. Muhterem arkadaşlar! Yalnız umu
mî memleket mesailinde değil, Halk Fırkasının, kendilerinin dün mensup olduğu bir fırka 
olan Halk Fırkasının bazı müzakerat ve harekâtını ve bazı sözleri sui telâkki etmekte ve ek
seriya muaddel ve muharref şekilde olarak, bunları yazan İstanbul'daki bazı gazetelerle ay
nı tahassüsde bulunuyorlar. Muhterem arkadaşlarım! Bir zamandan beri vücut bulmuş olan 
bu yeni fırka ile, İstanbul matbuatının sözleri ve neşriyatına aynı zamanda insibap eden bir 
bitaraf nazar, hiç şüphesizki bu matbuat ile yeni fırkanın birbirinin özünden mülhem oldu
ğuna hükmeder. (Hayır sesleri, tamamdır sesleri) Bu benim fikrim değil arkadaşlar! İyi veya 
kötü olduğuna dair beyanı mütalâa etmfyorum. Fakat bir bitaraf nazar bu iki heyete baktığı 
zaman aynı manzarayı görmekte hiçbir vakit müşkilât çekmez. Muhterem arkadaşlarım! Ma
lum İstanbul matbuatının, memleket hesabma aleyhtarı olduğumu bugün bu kürsüden söy
lemek fırsatını bulduğumdan dolayı bahtiyarım. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Allah razı olsun. 
RECEP BEY (Devamla) — Bunu tekrar etmekte bir hazzı manevi duyuyorum. Memle

kette bugün hatta en küçük mahzuru, bu kanunu teklif etmekten ibaret olan ve avakıbi ne
reye varacağı, nerede duracağı belli olmıyan bu umumî teşeddüt manzarasını ihdas eden 
avamil arasında bu müessesenin hissesi büyüktür. 

Bir ses - Allah belâsını versin! 
RECEP BEY (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım! Bu Meclisi Ali ve bu vatanın bütün 

mukadderatını idare eden bütün teşekküller, fırka ve meclis ve hükümet, bu memlekette 
hayıra müteveccih hiçbir teşebbüste bulunmamış mıdır? En basitleri ki şimdi şu kürsüde 
hatırladığım bir kaç noktayı arz edeyim. Aşarı kaldırdınız. Bazıları iki satırlık havadis ola
rak yazmışlardır. Bunun üzerinde meselâ üç beş gün tevakkuf eden lehinde aleyhinde esaslı 
münakaşa yapan olmamıştır. Memlekette iktisadî ve içtimaî bir inkılâp vücuda getiren, köy
lüyü saadete götüren bu büyük hadiseyi, bir münasebetle bir İstanbul gazetecisine söyledi
ğim gibi. Cumhuriyetin ilânında yüzbir pare top atıldı ise, bu aşann ilgasında binbir pare 
top atarak teside lâyık bulurum. Mesalâ bunu ehemmiyetle bahsetmeye lâyık bir mesele da
hi addetmemişlerdir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Fırsat buldukça tahüe ediyorlar. 
RECEP BEY (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım! Memleketin ziraatine, memleketin ma

arif ıslahatına ve memleketin buradan Erzurum'a kadar uzanmak üzere başlanmış olan şi
mendiferine ve bütün bu eserlerin mütevazi bir müessiri bulunan Halk Fırkasının teceddüt 
yolunda itilâ ve istiklâl yolunda olan pek çok samimiyet ve feyizli mesaisine canı gönülden 
temas dahi etmemişlerdir. 
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Bilâkis bu memlekette kuvvet namına ve devlete hayat olacak anasır namına ne kadar mü
esseseler, şahıslar varsa, bunlara hergün en galiz küfürlerle sövmekten ve meclisten başlı-
yarak tapu memuruna kadar devlet makamlarının heyeti mecmuasından ibaret olan Yeni 
Türkiye Cumhuriyetini, bu çok nazik intikal devrinde, bilerek veya bilmiyerek, yıkmak vazi
fesine İsrarlı ihtirasla devam etmektedirler. , 

ALÎ CENANİ BEY (Gaziantep) — Bilerek ve hainane surette... 
RECEP BEY (Devamla) — Muhterem Kâzım Karabeklr Paşa Hazretleri; bu kanunu yapı

yorsunuz, Recep Bey matbuattan bahsetti, bundan istidlal ediyorum ki, bu kanunu yapmaktan 
maksat, matbuatı, bu hürriyet müessesesini yıkmaktır, buyurdular. ,-<; -- , 

Muhterem Aziz arkadaşım, Mahmut Esat Beyefendinin; burada ifade buyurdukları gibi; 
bu memlekette hürriyeti en hararetle göğsünün ortasında hisseden âlî müessese, Halk Fır
kası ve onunla beraber düşünenler ve onunla beraber yürüyenlerdir. (Alkışlar) Bravo sesleri 
Başkasına bühtan etmiyorum. Hürriyetin bu memlekette namahdut aşıkları vardır. Fakat 
o hiç olmazsa o namahdut aşıklar arasında bir uzvu mütevazi olarak, bizi dahi kendileriyle 
müsavi olsun görmek lütfunu göstermezler mi? En müşkil devirlerde senelerin tecrübesin
den geçen bütün bu aşkı hürriyetimizle, bütün bu âli ve yüksek mefhumlara marizane ipti-
lâmızla beraber, bir devletin hayatını tanzim ve idare hususundaki tedbirleri düşünmek lâ
zımdır, îcabmda en mülayim, en hafif bir takım tedabir ile ve memlekette fevkalâde mevcu
diyet ihsas etmiyecek tedbir ile idarei hükümet etmek nasıl bir devletin şiarı ise, bir devletin 
temellerini yıkmak ve onu sarsmak için araz ve alâmat addedilebilecek bir takım müşaha-
deler olduğu zaman, şiddetle harekete geçmek dahi devletçilik mefkuresinin en esaslı şiar
larından biridir. İcabında şiddetle hareket etmeyi bilmeyen bir müessese, devlet olmak hak
kını haiz olamaz efendiler! Şiddetle hareket, bu, korkunç bir mefhum gibi telâffuz edilerek 
namahdut bir sui telâkkiye uğratılmamalıdır. 

Efendiler! Bir kanun müessesesi olan Türkiye Cumhuriyetinde, vazıı kanun olan mec
listen, icra vasıtası olan hükümete devredilmek üzere bir hak talep edilmiştir. Vazıı kanun 
olan meclis bu talebi ya muvafık görecek, bunu bir vazife olarak hükümete verecek ve hü
kümeti bu kuvvetle teçhiz edecek veyahut buna lüzum görmeyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım! Matbuat müessesesinden bahsederken, bir noktaya işaret et
mek istiyorum. Bu nokta uzun zamandan beri beni tazip eden bir nokta idi. Bu vesileden 
istifade ederek arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarını! Hürriyet mefhumu namına, hürriyeti ifade eden etvar ve hare
kâtı beşer namına ne kabili tasavvur ise, bunların hepsi de aziz Türkiye'de haddi kemalde 
olarak hüsnü cereyandadır. Bu sözleri söylediğim dakikaya kadar, Türkiye Cumhuriyeti da
hilinde her hangi bir köyden bir gece yarısı uzun veya kısa seyahate karar veren her hangi 
bir vatandaş, meselâ bir zabıta memuru tarafından taciz edilir mi? Bunun en küçük bir hu
kukunu olsun takyit edecek bir vaziyet var mıdır? (Hayır sesleri) 

Türk vatandaşı istediği saniye, istediği dakikada istediği yerden kalkar, istediği yere gi
der. Hakkı seyyahat, hukuku beşerin en kutsî haklarından birisidir ve memleketimizde ke
maliyle caridir. Gene arkadaşlar, Türkiye vatanında yalnız bu kürsüyü kastetmiyorum. Her 
hangi bir köşede -tabiî kanunî şekli dairesinde- her hangi meydanda bir kürsü üzerine çıkıp 
söz söylemek isteyen bir vatandaşı, her hangi bir adam, hükümetin bir zabıta vasıtası, bir 
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zabıta! müsellehası gidip söz söylemekten men edebilir mi, bu vaki olur mü? Bizim devri
mizde olmuş mudur? Söylesinler. İşte efendiler! Türkiye'de hakkı kelâm dahi hakkı seyahat 
gibi mertebe! kemaldedir. Muhterem ve munsif muhalif arkadaşlarım söylesinler; kimin hakkı 
seyyahati, kimin hakkı kelâmı, ne vakit takyit edilmiştir? 

Efendiler! Yalnız bu kürsüde değil, vatanın her hangi bir köşesinde namahdut bir hakkı 
kelâm vardır. Sonra hukuku beşerden, muhterem arkadaşlarım! Yazı hakkı, hakkı neşir Türk
iye'de olduğu kadar Türkiye'nin bu nazik, bu bin türlü temevvücata maruz, bu intikal dev
rinde, inkılâbı yaptıktan sonra hali tabiiye gitmekte olduğumuz bu İnce intikal devrinde bu
lunmakta olmamıza rağmen hürriyeti matbuat bu saniyeye kadar dünyanın neresinde ka
bul edilen hududu hürriyetten daha noksandu? Hatırıma gelen hukuku beşerin ifade ettiği 
mukaddes hakların azam! hududu, bu Türkiye'de cari iken, bu matbuat ne diyordu biliyor 
musunuz arkadaşlar? Türkiye'de diktatörlük caridir. Türkiye'de inhisarcılar ve mideciler hâ
kimdir diyordu. (Çok utanmaz onlar sesleri) Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin kendi ifa
deleriyle, Iskatını veyahut bir Türkiye vatanına hadim ve nafl olacak bir şekle İfrağım arzu 
etmediğim hürriyeti matbuat bundan mı ibarettiı? Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerine der-
haür ettiririm ki; bundan küçük adetlerle sayılabilecek bir zaman evvel, kendilerinin de men
sup olduğu Halk Fırkası hakkında ve hatta bugün kendilerinin de mensup olduğu büyük 
Millet Meclisinin hakkında ne söylemişler ve ne söylemektedirler? Aynı matbuat bu Meclise 
"Satılmışlar Meclisi" dememişler midir? Ve bu şeklide bağırmamışlar mıdır? Aynı matbuat 
bu Meclisin şeref ve haysiyeti ile oynamıyor mu? Efendiler! Bu matbuat hergün senin ve be
nim ve memleketin hayatı olan devletin haysiyetini sabp para kazanıyorlar. (Doğru sesleri) 
Bunu şahsi bir izzetinefis sahibi sıfaüy le söylemiyorum, bir devletin hayaü üstünde titreyen 
hassasiyetimle söylüyorum. Bir devletin kuvveti, kendini terkip eden müesseselerdeki zevat 
veya azanın vûcutianndan ibaret olan çifte mevcudiyetlere değil -tabiri bilmiyorum yanlış 
mı kullanıyorum?- yani böyle madd! ve uzvî ve adaleli maddelere değil, onların şereflerinin 
teşkil ettiği büyük kuvvete istinat eder. Meclisin madd! ve manevî kuvveti, Hükümetin mev
cudiyeti ve onun medarı istinadı olan teşekkülâtı siyasiyenin şeref ve haysiyeti, en nihayet 
en büyük makamata kadar, en aid ve zehirli telkinata maruzdur. Hergün bunları söylüyen 
bu matbuat, senelerce böyle devam ederse, bu müesseselerden iktibası kuvvet edecek olan 
memuran teşkilatı ve devletin kuvvei zabıtası, müessesaü icraiyesi ile sair teşkilâtı resmiye, 
böyle bir menbadan kuvvet alacak olan bu müesseseler ve memurlar, artık sadıkane ve fe-
dakârane icrayı faaliyet etmek imkânım bulurlar mi? 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Erzurum'da Kâzım Karabekir Paşa. Albay rak gazetesini tatil 
ettirmediler mi? Aradan daha çok zaman geçmedi. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — O zaman ordu kumandanı idiler. 
RECEP BEY (Kütahya) — (Devamla) — Muazzez arkadaşlarım! Bu yara elimdir. Bunu 

içinde yaşadığımız devrin macerası olarak, kâfi derecei hassasiyetle ifade bile edemeyiz. Bu
nu tarih yazacaktır, ensal ve ahfat görecektir. Muhterem Başvekil Paşa Hazretlerinin bura
dan buyurdukları gibi. Cumhuriyetin masuniyeti Büyük Meclisin hüsnü tedbir ve aklı seli
mi ile daima müemmendir. Bugünkü Cumhuriyetin müstakbel evlâtları bugün yaşadığımız 
tarihi günleri mütalâa ettikleri zaman, bu müesseseyi ve bu âl! Cumhuriyet binasını yık
mak için veyahut uzakta ve yalanda içi bu hararetle yanan hainleri teşvik ve teşci yolunda, 
ilk vasıta olarak arz ettiğim gibi İstanbul matbuatını göreceklerdir. Bendeniz bir noktai na
zarı da söylüyerek, Karabekir Paşa Hazretlerine cevaben, mâruzâtımı ikmal etmek istiyorum. 
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Buyurdular ki, İstanbul matbuatını, demek şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Asla efen
diler! Şuradaki bu matbuatşuradakl bu mevcudiyet, şuradaki şu heyet, şuradaki bu mües
sese filân gibi şeyler, sabit fikirler, ebediyen hükümetinizin zihnine uğramamıştır. Fakat efen
diler! Bu kanunu eline alan hükümetiniz, onu, bu kanunun istimalini istilzam eden hedef
ler eğer matbuat ise ona, başka bir teşekkül ise ona, başka bir müessese ise ona, başka mu
zır bir yuva ise ona, başka bir vasıta ise ona tevcih edecektir. Hulâsa bunu icap eden hedefle
re karşı, icap eden kuvvet ve şiddetle tatbik edeceğiz. (Alkışlar) 

REÎS — Efendim! Birinci madde hakkında başka söz isteyen yoktur. Maddeyi aynen re
yinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren iki sene müddetle meriyülicradır. 
(Reye sesleri) 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Azdır az. 
REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. Maddeyi aynen reyinize vaz ediyorum. Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — İşbu kanunun tatbikine İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REÎS — Efendim! Maddeyi reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun Heyeti Umumiyesi hakkında on beş imzalı bir takrir vardır okunacak. 

Riyaseti Celileye 

Kanunun heyeti umumiyesinin tayini esami ile reye vazını teklif ederiz. 

Edirne 
Cafer Tayyar 

Ergani 
İhsan 

Dersim 
Feridun Fikri 

Eskişehir 
Mehmet Arif 

Kocaeli 
Ahmet Şükrü 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Bursa 
Osman Nuri 

Erzurum 
Halet 

Trabzon 
Rahmi 
Sivas 

Halis Turgut 
Ankara 

< Ali Fuat 

İstanbul 
Hüseyin Rauf 

Mersin 
Besim 

İstanbul 
Kâzım Karabekir 

s 

REİS — Efendim! Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile reye vaz edilecektir. Ka
bul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

(Karahisarışarki dairei intihabiyesinden istihsali araya başlandı.) 

REÎS — Efendim! Henüz reylerini vermeyenler varsa reylerini istimal etsinler. İstihsali 
ârâ hitam bulmuştur. 

Efendim! Reylerin neticesini arz ediyorum. 144 zat reye iştirak etmiştir. Muamele tamam, 
122 kabul 22 ret vardır. Binaenaleyh kanun 122 rey ile kabul edilmiştir. 
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28 — TARİKATLARIN KALDIRILMASI, TEKKE VE ZAVİYELERİN 
KAPATILMASI 

İmparatorluğun kurulup gelişmesinde Müslüman halkı aydınlatıp doğ
ru yolu göstermede olumlu etkinlikleri olan tarikatlar, giderek toplumu 
içinden çökerten, yenileşip gelişmesini engelleyen birer kurum haline 
dönüştü. 

Her tarikatın şeyhleri, dervişleri ve müritleri vardı. T&rikat merkezle
ri tekkelerdi (her ayrı tarikat mensubu bir diğerini sevmezdi, her tarikat 
kendi yolunun doğru olduğu iddiasında idi). Giderek politik etkinliklere 
karışan, birbirini sevmeyen, her yeniliğe karşı çıkıp toplumu geri kalmış
lığa mahkûm eden bu kurumların Cumhuriyet yönetimi içinde varlıkla
rını sürdürmeleri olanaksızdı. 

Mustafa Kemal; 30 Ağustos 1925 tarihinde Kastamonu'da partililerle 
yaptığı konuşmada tekke ve zaviyelere ilişkin aşağıdaki açıklamayı yaptı 
d). 

"Mevcut tarikatların gayesi kendilerine tabî olan kimseleri dünyevi ve 
manevi olan hayatta mazharı saadet kılmaktan başka ne olabilir? Bugün 
ilmin, fennin, bütün şümuliyle medeniyetin muvacehe! şule- pusunda fi
lân veya falan şeyhin irşadiyle saadeti maddiye ve maneviye arayacak ka
dar iptidaî insanların Türkiye camiai medeniyeslnde mevcudiyetini asla 
kabul etmiyorum (Şiddetli alkışlar). 

Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, der
vişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakikî tari
kat, tarikatı medeniyedir (sürekli alkışlar). Medeniyetin emir ve talep etti
ğini yapmak insan olmak için kâfidir. Rüesayı tarikat bu dediğim hakika
ti bütün vuzuhiyle idrâk edecek ve kendiliklerinden derhal tekkelerini ka
patacak, müritlerinin artık vâsılı rüşt olduklarını elbette kabul edecekler
dir." 

Kastamonu gezisinden 1 Eylül 1925 tarihinde Ankara'ya dönen Mus
tafa Kemal'in resmi karşılanması şapkalı yapıldı. 

Ertesi günü Bakanlar Kurulu, Gazi'nin başkanlığında toplanarak aşa
ğıdaki kararları aldı (2) 

KARARNAMELER 
Beşvekâlet-i Celileden : 
Tekâya ve zevâyânın şeddine ve İlmiye sınıfı ile kisvesine ve bil

umum Devlet memurlarının kıyafetlerine dair İcra Vekilleri Hey'eti-
nin 2 Eylül 1341 Tarihli içtimaında mûttehaz karar üzerine tanzim 
edilmiş olan kararname 

(1) Aatürk'ün Söylev ve Demeçleri, l-lll. Üçüncü Baskı, Dil ve Tarlh-Coğrajya Fakültesi Basımevi 
1981, Sa : 215, Hakimiyeti Milliye 1 Eylül 1925. 

(2) Resmt Gazete, 5 eylül 1341 (1925), Sayı: 168. 
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Numarası : 2413 
Hey'et-i Vekile 2 Eylül 1341 Tarihinde Reis-i Cumhur Hazretlerinin 

taht-ı riyasetlerinde içtima eyledi. 
Vatana mal ve canca bir çok fedakârlıklar tahmil etmiş olan büyük 

irtica hadisesi üzerine Şark İstiklâl Mahkemesinin Daire-i Kazası dahilin
deki tekâyâ ve zevâyânın şeddine karar verdiği malûmdur. Ankara İstik
lâl Mahkemesi dahi tekâyâ ve zevâyânın şeddi lüzumuna dair hüküme
tin nazar-ı dikkatini celb etmiştir. Gerek bu kararnameler ve Hükümetçe 
dahi vuku bulan istitlâât-ı müşahedât âtideki kanaatları müncer olmuştur. 

Evvelen : Mevcut tekkeler, tarikatlar ve zaviyeler mensup ve sâlikle-
rinde pek çok masum vatandaşlar bulunduğuna şüphe olmamakla bera
ber erbabı kastın bu müessesat vasıtası ile masumları idlâle fırsat bulduk
ları ve zahiren samimi içtihad ve itikad namına makasıtı- muzmire-i siya-
siyye takip edebildikleri ve daima takip edebilecekleri ve binaenaleyh 
Teşkilât-ı Esasiyyedeki madde-i mahsusanın kayd-ı maniine temas halin
de bulundukları anlaşılmıştır. 

Saniyen : Memleketin her tarafından ulema kisvesini kendiliğinden 
hâmil olabilen zevat ve eşhasın efkârı ahaliyi temsil-i tevcih ve maksatla
rına göre teşviş için salâhiyet ve vaziyet takındıkları görülmüştür. 

Sâlisen : Vatandaşların kıyafeti ve tarz-ı telebbüsü gibi münhasıran 
içtimai ve medenî esbaba merbut olup itikad-ı vicdanî ile esasen irtibatı 
bulunmayan mesâil üzerinde efkârın teşevvüşü ve tereddüde ilga edildiği 
anlaşılmıştır. 

Mesaili mezkûre hakkında Türkiye Cumhuriyeti dahilinde âtideki ka
rarnamelere göre muamele olunması takarrür etmiştir. 

TAKÂYÂ VE ZEVÂYÂ HAKKINDA KARARNAMEDİR 
1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf sureti ile inşa edil

miş ve gerek şeyhinin mülkü olarak bâ-tapu taht-ı temellükünde bulun
muş olan bil 'umum tekâyâ ve zevâyâ bilâ istisna kamilen seddedilmiştir. 
Ancak vaktiyle cami ve mescid olarak inşa edilmiş iken bilâhire meşihat 
ihdası sureti ile hem cami ve hem tekke olarak istimal edilenler yalnız ca
mi ve mescid olarak küşad edilecektir. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde hiç bir tarikat, bunlara mensup 
hiç bir şeyh ve derviş ve mürid yoktur ve bu sıfatlara ait hususî kisveler 
ve unvanlar mülga ve memnudur. 

3. — Seddedilen tekâyâ ve zevâyânın vakfiyelerinde Şeyhin ikameti
ne mahsus ayrıca meşru tahane var ise bunlarda evvelce Şeyh olanlar 
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kayd-ı hayat şartı ile ikamet edeceklerdir. Şeyh evlâd-ı vâkıftan ise elyevm 
zâtına mahsus vazifesi kezâlik kayd-ı hayat şartı ile kendisine verilebile
ceği gibi vakfiyyelerinde münderic şeraite tevfikan yine evlâd-ı vâkıftan 
mürtezikası var ise onların da muhassasatı tesviye olacaktır. 

4. — Bu kabil mesdûd mebaniden mektep ittihazına elverişli olanlar 
mektep olarak istimal edilecek ve elverişli olmayanları müstağni-i anha 
hakkında 19 Mayıs 1327 Tkrihli madde-i kanuniyyeye tevfikan Evkaf 
Müdüriyet-i Umumiyyesi nakit ile bil'istibdal hâsıl olacak para ile köyler
den başlayarak icab eden mahallerde mektepler inşâ ve bunları idare-i hu-
susiyyelere terk eyleyecektir. 

5. — Salâtin-i maziyye türbeleri seddolunmuştur. Kezâlik cerri menfa
at için vesile olarak veya bir tekke ve tarikata müsned olmak üzere kullanı
lan türbeler dahi seddedilmiştir. Alelumum türbelerden haiz-i kıymet olan
ların emr-i muhafaza ve idaresi Maarif Vekâletine aittir. 

6. — Türbedarlık mülgadır. Elyevm türbedarlık cihetini haiz bulunan
ların muhassasatının tesviyesine devam olunacaktır. Şu kadar var ki bu tür-
bedârlar cevâmi ve mesacid-i şerifede inhilâl edecek imamet, müezzin ve 
kayyımluk gibi cihata Diyanet işleri Riyasetince tercihan tayin edilecekler
dir. Ve hin-i tayinlerinde türbedarlığa ait muhassasat kat'olunacaktır. 

İLMİYE SINIFI VE İLMİYE KİSVESİ HAKKINDA KARARNAMEDİR 
1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde İlmiye Sınıfına mensup olanlar 

münhasıran âtideki makam ve vazife sahipleridir: 
a) Diyanet İşleri Reisi 
b) Diyanet İşleri Riyaset-i Hey-et Müşaveresi 
c) Vilâyet ve kaza merkezlerinde bulunan müftüler ve müsevvidler 
d) Diyanet İşleri Riyaseti tarafından mansup imamlar 
e) Diyanet İşleri Riyaseti tarafından mansup hatipler 
f) Diyanet İşleri Riyaseti tarafından muvazzaf vaizler 
g) Diyanet İşleri Riyasetinden buyuruldusu olan köy hocaları 
2. — İlmiye sınıfının kisvesinde alâmet-i farika beyaz sarık ve siyah la

tadan ibarettir. Orduda ifa-yı vazife eden imamlar sarığın ve latanın rengi 
hususunda askerî icaba tabidir. 

3. — İlmiye sınıfını teşkil eden zevat vazifeleri haricinde kisve-i ilmiy-
yelerini lâbis bulunmaya mecbur değillerdir. 

4. — Kisve-i ilmiyyeyi lâbis olanlar devâir-i resmiyye dahilinde usulen 
başı açık bulunurlar. Mamafih başları kapalı olarak dahi bulunmakta muh
tardırlar. 

5. — Kisve-i ilmiyyeyi lâbis olanlar binalar haricinde teâti-i selam için 
serpuşlarını çıkararak başla veya serpuşlarını çıkarmayarak elle harekette 
muhtardırlar. Ancak kanunen Cumhuriyet bayramı olan günün resmî me
rasimi esnasında selâm teatisi serpuşunu çıkararak baş ile ifâ olunur. 
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6. — Birinci maddeye göre ilmiye sınıfı haricinde bulunanlar kisve-i 
ilmlyyeyi iktisâ edemezler. 

Türkiye Reis-i Cumhuru 
Gazi Mustafa Kemal 

Başvekil 
İsmet 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Nâfıa Vekili 
Sü leyman Sırrı 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Hariciye 
Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Ticaret Vekâleti 
Vekili 

Ali Cenani 

Müdafaa-i 
Milliyye Vekili 

Recep 
Maliye Vekili 

Hasan Hüsnü 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Maarif Vekili 
Hamdul lah Suphi 

Sıhhiyye ve 
Muavenet-i 

İçtimaiyye Vekili 
Dr. Reflk 

Daha önce İstiklâl Mahkemelerince alınan kararlar doğrultusunda çı
karılan Bakanlar Kurulu Kararını gerekçeleriyle kamuya mal edip, kapsam
lı hale getirecek yasa hazırlıkları hemen başlatıldı. 

Tarikatların kaldırılıp tekke ve zaviyelerin kapatılması hakkındaki ka
nun teklifi, Konya Mebusu Reflk (KORALTAN) Bey ve 5 arkadaşı tarafın
dan 16.11.1341 tarihinde Meclis başkanlığına sunuldu (3) ve 30.11.1341 
tarihinde görüşülerek kesinleşti. 

Türk devriminin önemli bir halkasını oluşturan bu kanunun gerekçe 
ve görüşmeleri aynen alınmıştır. (4) , 

TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELER HAKKINDA KONYA MEBUSU REFİK BEYİN (2/478) 
NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE ADLİYE. DAHİLÎYE VE MUVAZENEİ MALİYE 

ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Konya Mebusu Refik Bey ve rûfekasının teklifinin esbabı mucibesi; 
Tekâyâ ve zev&yâ. gibi ve İslâm dininin zarur iyat ından olmayan müesseseler in erbabı 

ızlâl a l t ında teşvişi efkâra ve maksadı siyasiyeyi tervice ne kadar m ü s a i t o lduğunu, mal ve 
canca bir çok fedakârlıkları muc ip olan son irtica hadisesi yeniden in t ibaha vaz etti ve vatan 
ve devletin se lâmet ve s ü k û n u ile endişenâk olanların dikkatini celp eyledik, Şark İstiklâl 
Mahkemesinin b u münasebe t le kendi dairei kazası dahil indeki tekâyâ ve zevâyânın şeddi
ne karar verdiği ma lumdur . Ankara İstiklâl Mahkemesi dahi tekâyâ ve zevayanın şeddi lüzu
m u n a dairei h ü k ü m e t i n nazarı dikkatini celp etmiştir. 

(3) TUtanak D. C : 19, Sa : 125, Ta : 16.11.1341 (1925) 
(4) TUtanak D.C:19,Sa: 282-289 Ih: 16.11.1341 (1925) ve aynı tarihli 17 nci birleşimin eki raporlar. 
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Bu kararlar ve zaten öteden beri Türk tarihinde tekerrür etmekte olan hâdiseler âtideki 
kanaatlara müncer olmuştur. 

Evvelâ: Mevcut tekke, zaviyelere mensup ve salik olanlar arasında pek çok masum va
tandaşlar bulunuyorsa da erbabı kasün bu müessesat vasıtasiyle masumları ızlâle fırsat bul
dukları şüpheden varestedir. Bu gibi erbabı kastın masumların telekkiyatı diniyelerini ifsat 
ve samimi bir içtihat ve itikat namına makasidi muzırrai siyasiye takip ettikleri ve edebile
cekleri de müstağnii beyandır. Teşkilâtı esasiyemizin istikameti umumiyesi ile maddei mah-
susatı tekâyâ ve zevâyânın bu vaziyeti ile bir ihtilâfı tam halindedir. 

Saniyen : Ulema kisvesi namiyle malum olan kisveyi herkes serbestçe hâmil olabilece
ğinden bu kisvenin halk nazarında haiz olduğu nüfuzdan bilistifade efkârı ahaliyi temsil ve 
maksatlarına göre ızlâl ve teşviş için kendilerinde selahiyet gören erbabı kastın mezkûr kis
veyi suiistimal ettikleri öteden beri Türk tarihinde tecelli eden bariz bir hadisedir. Muntaza
man ve müstakar, yeni ve asri bir devlet esaslarım vaz etmekte olan ve birinci umdesi huzur 
ve sükûnu umumiyyeyi temin etmekten ibaret bulunan Türkiye Cumhuriyetinde bu halin 
devam edemiyeceği bedihidir. 

Salisen: Devlet ve millet hayatını muntazam ve salim esaslara irca etmek endişesiyle mü
tehassis olan asrî ve medeni muhitlerin hiç birinde artık bu gibi kurunu vustai hadise ve 
müesseselere tahammül edilemediğinden merbuten takdim kılman kanunun kabulünü Heyeti 
Umumiyeye arz ve teklif eyleriz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
Karar : 5 16.H.1341 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Tekâyâ ve zevâyâ ve türbelere ait Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasının teklifi kanuni

si encümenimizce ledettetkik esas itibariyle şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umumiye
ye arz olunur efendim. 

Lâyiha Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri Kâtip Aza 

Urfa Urfa Giresun Trabzon 
Refet Refet Ali Şevket Nebi Zade Haindi 
Aza Aza Aza Aza 

Konya Antalya Elâzığ Kütahya 
Tevfik Fikret Rasih Hüseyin Cevdet 

Adliye Encümeni Mazbatası 
26.7.1341 

Tekâyâ ve zevaya ve türbelerin şeddine dair Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasının 
15.11.1341 tarih ve (2/478) numaralı teklifi kanunisi mütalaa ve tezekkür olundu. 

Medenî hayatın bütün icablanna mesaisini tevfik etmeyi şiarı hayat ittihaz etmiş olan 
Türk milletinin hatevatı sây ve ikdamı önünde bu köhne tesisatın ne büyük maniler, ne ka
dar korkunç uçurumlar ihdas ettiği, tarihen bir çok emsaliyle ve son vekâyıi isyaniye ile mü-
tehakkik olduğundan teklife saik olan esbab encümenimizce de mûsip ve muvafık görül
müştür. 

31 



Yalnız birinci maddede sed olunan tekâyâ ve zevâyâ mebanisi üzerinde sahiplerinin te
mellük ve tasarruf ve ahar surette istimal ile intifa hukukunun mahfuziyeti cihetinin kanunda 
tasrihi encümence lüzumlu görülmüş ve yine mezkûr maddede "Ancak cami veya mescid 
olarak inşa edilmiş olup bilâhare tekke ve zaviye halinde istimal edilenler cami ve mescit 
olmak üzere açılabilirler" fıkrası maksatı temine gayrı kafi görüldüğü gibi saniyen bir çok 
mahazirl tevlit edebileceği teemmül edilerek ibarei mezkûre makamına kaim olmak üzere 
"usulü mevzua dairesinde filhal cami ve mescit olarak istimal edilenler yine cami ve mes
cid halinde ibka edilir" cümlesi vaz olunmuş fıkaratı müteakibede muhtacı tadil bir şey gö
rülememiş ve bu mevad bir iki kelime ilâvesi suretiyle kabul olunmuştur. İcra kılınan tadila
ta göre tespit edilen berveçhizir mevaddı kanuniye heyeti umumiyenin tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namma 

Konya 
Refik 

Mazbata Muharriri 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Aza 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 
Aza 

İzmir 
Mustafa Necati 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet 26.11.1341 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Tekâyâ ve zevâyâ ve türbelerin şeddine dair Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasının 

teklifi kanunisi ile bunu tasvib ve teyid eden Adliye Encümeni mazbatası ve tesbit edi
len mevad mütalâa ve tezekkür olundu. Filhakika Türk milletinin teceddüd. terakki ve 

ümran yolunda büyük hailler teşkil eden ve bir takım masum halkın dimağında öldürü
cü hurafeler yaşatan ve ferdî saym önüne geçerek atalet ve meskenet amili olan bu mü
esseselerin birer cehalet ve irtica merkezi olarak ika ettikleri mazarrat namahdud ve bu 

hal tarihen de, halen de müsbet ve mütehakkik bulunmakla teklifi mezkûr ve Adliye 
Encümenince tesbit edilen mevad encümenimizce de muvafık görülmüş olduğundan he
yeti umumiyeye arz olunur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi 
Niğde 

Ebubekir Hazım 
Mazbata Muharriri Aza Aza 

Ahmet Hilmi İbrahim Ahmet Münir 
Muvazenel Maliye Encümeni Mazbatası 

26 Teşrinisani 1341 
Riyaseti Celileye 

Tekke ve zaviyelerin şeddine dair Konya Mebusu Refik Bey ile rüfekasının (2/478) numa
ralı teklifi kanunisi encümenimize de havale buy urulmuş olmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Adliye ve Dahiliye Encümenlerinin mütalaat ve tadilâtını tasvip eyleyen encümenimiz 
şekle ait cüzî bir farkla salifüzzikr teklifi kanuniyi kabul eyleyerek Heyeti Umumiyeye tak
dim eyler. 
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Muvazene! Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Aza 
Zonguldak 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Mazbata Muharriri 
Namına 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Sivas 
Rasim 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 
Aza 

Antep 
Ahmet 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Niğde 
Galip 

Konya Mebusu Refik Beyin ve Rüfekasının Teklifi 
Takâyâ, zevâyâ ve türbelere ait kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak şey
hin tahtı tasarrufunda ve gerek suveri aharla tesis edilmiş bulunan bilumum tekkeler ve za
viyeler kamilen sed edilmiştir. Ancak cami veya mescit olarak inşa edilmiş olup bilâhare tekke 
ve zaviye olarak istimal edilenler yalnız cami veya mescit olmak üzere açılabilir. 

Alelumum tarikadlarla şehlik, dervişlik, müritlik gibi unvan ve sıfatlar ve bu sıfatlara 
ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde selâtine ait veya 
bir tarikata veyahut cerri menfaata müstenit olan bilumum türbeler mesdud ve türbedarlık
lar mülgadır. 

Sed edilmiş olan tekke ve zaviyeleri veya türbeleri açanlar yahut bunları yeniden kuşat 
edenler veya ayini tarikat icrasına mahsus olarak velev muvakkaten olsa bile yer verenler 
şeyh, derviş, mürit tûrbedar unvanlarını taşıyanlar veya bunlara mahsus hldematı ifa veya 
kıyafet iktisa eyleyen kimseler üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve elli lira cezayı nakdi 
ile cezalandırılır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır. 

Madde 3. — tşbu kanunun icrasına Heyeti Vekile memurdur. 
Konya Kütahya Siirt İstanbul 
Refik Ragıp Mahmut 

Kütahya İsparta Sinop 
Cevdet Mükerrem Recep Zühtü 

Adliye Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek mülk olarak şeyhin tahtı tasarrufun

da gerek suveri aharla tesis edilmiş bulunan bilûmum tekkeler ve zaviyeler sahiplerinin di
ğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları bak! kalmak üzere kamilen sed edilmiştir. Bunlar
dan usulü mevzuası filhal cami veya mescit olarak istimal edilenler ipka edilir. 

Alelumum tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, müritlik gibi unvan ve sıfatlar ve bu sıfatlara 
ait hizmet ifa ve kisve İktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde selatine ait veya 
bir tarikata veyahut cerri menfaata müstenit olanlarla bilumum sair türbeler mesdud ve tür
bedarlıklar mülgadır. 
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Sed edilmiş olan tekke veya zaviyeleri veya türbeleri açsınlar yahut bunları yeniden ih
das edenler veya ayini tarikat icrasına mahsus olarak velev muvakkaten olsa bile yer veren
ler şeyh, derviş, mürit, türbedar unvanlarını taşıyanlar veya bunlara mahsus hidemat ifa ve
ya kıyafet iktisa eyleyen kimse üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve elli liradan aşağı ol
mamak üzere cezayı nakdi ile cezalandırılır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbedarlıkların ilgasına dair kanun 

Birinci Madde — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk ola
rak şeyhin tahtı tasarrufunda gerek suveri aharla tesis edilmiş bulunan bilumum tekkeler 
ve zaviyeler sahihlerinin diğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları bakî kalmak üzere ka
milen sed edilmiştir. Bunlardan usulü mevzuası dairesinde filhal cami veya mescit olarak 
istimal edilenler ibka edilir. 

Alelumum tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, müritlik gibi unvan ve sıfatlar ve bu sıfatlara 
ait hizmet ifa ve kisve iktlsası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde salaüne ait veya 
bir tarikata veyahut cerri menfaata müstenit olan türbeler dahi dahil olduğu halde bilumum 
türbeler mesdud ve türbedarlıklar mülgadır. Sed edilmiş olan tekke ve zaviyeleri veya türbe
leri açanlar veyahut bunları yeniden ihdas edenler veya ayini tarikat icrasına mahsus olarak 
velev muvakkaten olsa bile yer verenler şeyh, derviş, mürit, türbedar unvanlarını taşıyanlar 
veya bunlara mahsus hidematı ifa veya kıyafet iktisa eyleyen kimseler üç aydan eksik olma
mak üzere hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdi ile cezalandırılır. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun İcrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Konya Mebusu Refik Bey ve rûfekastmn, tekke, zaviye ve türbeler hakkında (2/478) numaralı tek
lifi kanunisi ve Adliye, Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları (1) 

REİS — Şimdi bunun bugün müstacelen müzakeresi kabul edilmiş idi. Binaenaleyh 
bunun müzakeresine geçiyoruz. 

REFİK BEY (Konya) — Muhterem arkadaşlar, heyeti muhteremenize takdim ettiğim ka
nunun müdafaası için tasdik etmek üzere kürsiye gelmiş değilim. Çünkü kanunun esbabı 
mucibesi kâfl derecede izahatı camidir. Esasen türbeler, tekkeler ve zaviyeler gibi evlerin asır
lardan beri şurasını kaydetmek mecburiyetindeyim ki - mensupları arasmda birçok masum 
vatandaşlar olmasına rağmen - bu evler memleketin içinde vasıtai idlâl ve iğfal olmuştur. 
Memleketin içerisinde birer fesat menbağı olmuş ve zaman zaman memleketin, milletin azamî 
zararlarını icap edecek halnane ifsadata zemin teşkil etmiştir. 

(1) Zatbıt sonuna merbuttur 
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Kanunun esbabı mucibeslni bu noktal nazardan daha ziyade tavzih ederek heyeti celile-
nlzi tasdi edecek değilim. Kanun okunurken merakla dinledim. Kürsü milleti suiistimal ile, 
kendisine siper ittihaz ederek buradan milletin arasına nifak ve şikak saçmak isteyen ve ge-
çenki kanun münasebetiyle milleti lzlâle sal fikirleri kürsü milletten neşretmek İsteyen Nu
rettin Paşa kendisi için müsait olan bu kanundan istifade ederek yine kürsü millete sığına
rak yine milletin arasına bomba atacak mıdır? Fakat baktım paşa yapacağmı yapmış, mak
sadın istihsal etmiş, milletin kabul ettiği, hırzıcan ederek giydiği şapkayı bahane ederek mil
letin arasındaki birtakım gafil ve masumları ifsat ve lzlâl etmek için yapacağını yapmıştır. 
Bugünkü Hakimiyeti Milliye gazetesinin neşrettiği gibi Sivas'da ve Erzurum'da şurada bu
rada bazı masumlar, sırf burada yapılan tahrikâmiz, irticakâr fikirlerin tesiriyle izlâl edile
rek ahkâmı kanuniyeye karşı hareket ederek mücrim vaziyetine düşmüşler, mahkûm olmuş
lar, bunlardan bazıları idam bile edilmişlerdir. Nurettin Paşa da maksadını bu suretle istih
sal etmiştir. îşte buradan soruyorum Paşa, tekkelerin, zaviyelerin, türbelerin şeddini teklif 
ettiğim kanunda bu maksadı irticakâraneniz için çok müsait bir zemini tahriktir. Niçin çı
kıp da kendinizi burada bu vesileden bilistifade bir daha göstermiyorsunuz? 

Arkadaşlar, çok açık söylemek mecburiyetindeyiz. Zaman zaman milletin huzur ve sü
kûnunu ihlâl eden vekayi ve hadlsat işte böylece tahrikat neticesi olmuştur. İşte burada, bu 
kürsüde söylenilen sözler olmuştur. Bu kürsüde kastı irtica ile söylenen sözler muhakemesi 
noksan vatandaşları lzlâl ve İğfal etmiştir. Ne günahı vardır Sivas'da asılan Necati'nin, ne 
günahı vardır Erzurum'da asılan bir kaç masumun? Doğrudan doğruya Nurettin Paşa tara
fından verilen takrir memleketin dört köşesine yayılmış ve efendiler görüyorsunuz ya, bu 
kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafldir, bu kanun hürriyeti vicdana münafldlr, fakat 
ne yapayım kabul etmişlerdir, giyiyorlar denmiştir. Paşa milletin içine nifak kundağı sok
muştur, İrtica fikrini neşretmiştir. Bu kürsü milleti suüstimal etmiştir. Geliniz Paşa, sizden 
sual ediyorum, sizinle konuşacak, milletin dökülecek kanlarım soracak zamandayız. Geli
niz, cevap veriniz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

EKREM BEY (Rize) — Şüphesiz bugün Cumhuriyet tarihine mühim bir kanun daha Üâ-
ve ediliyor. Artık bundan sonra şeyh ve tekke ismi kalmayacaktır. Bunu görmekle mesudum. 
Tekkeler şimdiye kadar en iğrenç içtimaî sahnelere yuva olmuş, memleketin en buhranlı za
manlarında meşum ve siyasî tahribat yapmışlar, roller oynamışlardır. Bunlar padişahlara 
diyorlardı ki; biz senin bendenlziz. Senin İçin her şeyi yaparız. Senin kulunuz, sana hizmet 
etmeye amadeyiz. Padişah onlara diyordu ki; evet siz Allah'ın muteber kullarısınız. Binae
naleyh her iki taraf da yekdiğerini memnun edecek cinayet işlemekte idiler. Tarih bunların 
en meşum cinayetlerini kaydeder. Arkadaşlar, bundan dolayı mesudum. Lâkin asıl mesut 
olduğum diğer bir cihet vardır ki, o da fikri taassup denilen bu yılanın tamamlyle bugün 
paralanmış olmasıdır. O evvelce ne ise bugün o değildir, o uzun müddet daha hürriyet hava
sı içinde yaşamıyacaktır. O şimdi kıvranarak, hırlayarak can çekişiyor. Bununla beraber teh
likesini biraz daha muhafaza ediyor. Fakat Cumhuriyetin çıkardığı kanunların satırı ile onu 
tamamlyle öldüreceğiz ve bu suretle taassup içinde yaşayan milletlere misal olacağız. Fikri 
taassup en masum milletlerin kanını içmiş içtima! en meşum işler görmüş ve tarihin sayfa
larını cinayetleriyle lekelemiştir. Asıl ben bu sözleri söylemek için kürsüye gelmedim. Ge
çen defa Şapka Kanunu dimağımda çok fena bir tesir bıraktı. Çünkü sizin bir inkılâp mecli
si olmanızda tereddüd ediyorum. Şimdiye kadar mebus olduktan sonra Mecliste yegâne takrir 
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vermek fırsatını Şapka Kanununda bulan Nurettin Paşayı burada saburane dinlediniz, ar
kadaşlar, eğer siz bir inkılâp meclisi olsaydınız burada mal! bir kanun münakaşa eder gibi 
onunla münakaşa etmeyecek, o adamı söyletmeyecek ve derhal içinizden kolundan tutarak 
atacaktınız ve sonra da mebusluktan çıkaracaktınız. Erzurum'da bir hâdise vukua geldi, birkaç 
kişi şapka giyilmesine itiraz etti. İsyan oldu, bunlar ne oldular? Müşevvikleri asıldı. Fakat 
karşınızda bunu bilen ve yapan bir adam vardır. Bu, alenen şapka giyilmez. Şapka Kanunu 
olmaz diye. haliyle, lisaniyle, takririyle sizi teşvik ediyor. Siz de bunun fikirlerini kemali sü
kûnetle dinliyorsunuz. Bu asılan adamlar İle bunun arasındaki fark, onların cahil köylü, bu
nun okumuş paşa olması mıdıı? öyle mesail vardır ki milletler münakaşa etmez, muhake
me etmez, yıldırımlar saçarak hükmünü verir. 

İLYAS SAMÎ BEY (Muş) — Efendim, bendeniz şu zemine ilâve edecek bir şey bulmadım. 
Yalnız İstiklâl Mahkemesinin idamına karar verdiği bir adama resmî bir kürsüden söyleni
len (masum) kelimesini tashih için kürsüye geldim. 

Evet bu adamlar Mecliste bu maksatla verilen takrir üzerine yapılan irtica hareketinden 
evvel masum idi. Tam şapka meselesi devri sükûnete girdikten sonra bu takrir onu alevli-
yor. O masumu ifsat ederek cezayı sezasını bulduruyor. Yalnız bir fark vardır. Burada Mecli
sin sıyanet ve himayetine bürünen ifsatkârlar kalıyor, millet onun kanını ödüyor, içinizde 
oturan ve hiyanet ile fesat saçan bu adamlardır. Ben bunu ilâve etmek istiyorum. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, llyas Sami Bey arkadaşımız hakikaten çok esaslı bir 
noktaya temas ettiler. Esasen burada yapılan tahrikat neticesi olarak ahkâmı mevcudei ka-
nuniyeye muhalif hareketinden dolayı tecziye edilen bir adam için bittabi masum demeğe 
imkân yoktu. Masum kelimesi cürmün ikamdan evvelki vaziyete aittir. Nurettin Paşanın tak
riri, o gibi saf, biçare, hakikati görmekten aciz, vatandaşlarımızı o derekeye sürüklemiştir. 
Onun müsebbibi, onun doğrudan doğruya şeriki Nurettin Paşadır. Arkadaşlar, o cinsiyeti ir
tikâp eden adam buradan aldığı ilham İle, Nurettin Paşanın takririnden aldığı cesaretle o 
cürmü irtikâp etmişti. Şu halde doğrudan doğruya o cürmün faili Nurettin Paşadır. Memle
ketin huzur ve sükûnuna kasteden takrir sahibi Nurettin Paşadır. Eğer Nurettin Paşada zer
re kadar vicdan, zerre kadar insaf, zerre kadar memleket duygusu, zerre kadar haya olsaydı 
şimdi çıkar kendisini müdafaa ederdi. Cevap vermediği takdirde enzan millette tamamen 
müttehim bir vaziyettedir. Böyle müttehim vaziyette olan bir adam memleketi mütemadi
yen kundaklayan, mütemadiyen körükleyen adamlar, milletin hissiyatına tercüman olan Bü
yük Millet Meclisinin harimi ismeti arasında duramaz. Bunun yeri burası değildir. İstiklâl 
Mahkemesidir. Zindandır. Necati'nin yanıdır. Açık söylüyorum Sivas'da. Erzurum'da dökü
len kan Türk kanıdır. O Türk kanının akması doğrudan doğruya Nurettin Paşanın verdiği 
takrirden olmuştur. Bu itibarla o zavallıları bu kürsüden masum diyerek müdafaa etmek 
mecburiyetini hissettim. Onlar iğfal ve tahrik edilmiş zavallı insanlardır. Nurettin Paşa, tek
rar ediyorum, siz bu cürümleri ihzar etmiş. Meclisin harimi ismetine sığınarak memleketi 
mütemadiyen kundaklamakla müttehimsiniz, Çıkınız cevap veriniz. ,. ,-

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — O suikastın, sahtekârlığın saati geçti. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen var mıdır? 
İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Bir arkadaş ne olursa olsun itham edilmiştir ve en azami bir 

cürmü vatanî ile itham edilmiştir. Çok rica ederim Meclisin nezahetini muhafaza edelim. 
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Kendine müdafaa vaziyetini verdik, söylemiyor. Binaenaleyh kendisinin sükûtu Meclisi Ali
ye yalnız bir yol bırakmıştır, o da kendisini kolundan tutup kapı dışarı etmektir. Ya kendisi
ni müdafaa etmelidir, yahut başka yolu yoktur. Dürüst, mertçe hareket budur. 

REİS — Efendim, bidayeti müzakerede kendisi burada idi. Şimdi görmüyorum. 

İLYAS SAMÎ BEY (Muş) — Meclis sükût ediyor. 
REİS — Kanunun Heyeti Umumiyesi hakkında başka söz isteyen var mı efendim? (Ha

yır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbedarlıklarla bir takım 
unvanların ilgasına dair kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle ge
rek mülk olarak şeyhinin tahtı tasarrufunda gerek suveri aharla tesis edil
miş bulunan bilumum tekkeler ve zaviyeler, sahiplerinin diğer şekilde hak
kı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere kamilen sed edilmiştir. Bun
lardan usulü mevzuası dairesinde fllhal cami veya mescit olarak istimal 
edilenler ibka edilir. 

Alelumum tarikatlarda şeyhlik, dervişlik, müridlik gibi unvan ve sı
fatlar ve bu sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur. Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde salatine ait veya bir tarikada veyahut cerri menfa
ate müstenit olan türbeler dahi dahil olduğu halde bilumum türbeler mes-
dud ve türbedarlıklar mülgadır. Seddedilmiş olan tekke veya zaviyeleri veya 
türbeleri açanlar veyahut bunları yeniden ihdas edenler veya ayini tarikat 
icrasına mahsus olarak velev muvakkaten olsa bile yer verenler şeyh, der
viş, mürid, tûrbedar unvanlarını taşıyanlar veya bunlara mahsus hidematı 
ifa veya kıyafet iktisa eyleyen kimseler üç aydan eksik olmamak üzere ha
pis ve elli liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdî ile cezalandırılır. 

SAFFET BEY (Urfa) — Birinci maddei kanuniye hakikaten adaleti istihdaf ederek tan
zim edilmiştir. Fakat burada bir cümle vardır. O cümle istihdaf ettiği adaleti sureti sarihada 
beyan edemiyor. Bendeniz mühim gördüğüm için tadilini teklif ediyorum. Birinci maddede 
deniliyor ki (sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere) bun
dan maksat sudun Tekâyâ iki kısma ayrılıyor. Bir kısmı mülktür, bir kısmı vakıftır. Vakıflar 
zaten seddolunduktan sonra emvali umumiye sırasına geçer, mülke gelince: Mülkde sahibi
nin hakkı tasarrufunun baki kalması lâzım gelir. Fakat vakıfta bir de tekkelerin şeyhlerine 
tahsis etmiş mebanii meşruta vardır. Mebanii meşrutada madamülhayat bunların kalması 
zaruridir. Bu fıkra onu istihdaf ediyor. Diğer şekil de hakkı tasarruf ve hakkı temellükün ib-
kası manasınadır. Fakat bu ibare bu maksadı ifade edemediği için bunu daha sarih ifade 
etmek zannedersem doğru olacaktır. Onun için bu cümle yerine sahiplerinin (mebanii meş
rutalarında hakkı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere) (hayır sesleri) tekâyâ baki kal
maz, tekâyâ seddedilir. Fakat tekâyânın şeyhlere meşrut mebanisi vardır. 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşhane) — Meşrutanın yaşaması tekâyânın yaşamasıdır. 
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SAFFET BEY (Devamla) — Bugün bu en ziyade İstanbul'da nazarı dikkate çarpar. İstan
bul'da üç yüz kadar dergâh vardır. Bu dergâhların ekserisinin meşruta evleri vardır. Bu ev
lerde şeyhin ailesi ikamet ediyor. Tekkesi seddediliyor, pekâlâ seddedilsin, kapansın, fakat 
onun meşruta olan hanesinde çoluk çocuğu ile barınıyor. O vakit bunların dışarı çıkması 
icabeder, zaten bu maddei kanuniyedeki "şekli diğer de hakkı tasarruf ve temellük" dediği 
de budur. Şekli diğerin bu olması lâzım gelir. Binaenaleyh bir takrir veriyorum. Kabulünü 
rica ederim. 

NURİ BEY (Kütahya) — Efendim, tekkelerle zaviyelerin şeddi hakkındaki kanunun bi
rinci maddesinde - fikri acizanemce - bir noktanın unutulmuş olduğunu zannediyorum. Ma-
lûmualiniz büyücüler, falcılar, üfürükçüler, elinde bir tabla, içinde otuz kırk şişe hacı yağı, 
kalemis yağı, diğer yağlar ve daha Karınca duası, Uğru Abbas duası gibi şeyler satarlar, bunlar 
seyyar türbe halindedirler. Seyyar dervişler sokak sokak dolaşırlar, hem halkı ızrar ederler 
ve hem de yanlış yola sevk ederler, bu yüzden bir çok cinayet olmuştur. Bundan dolayı bun
lar hakkında da bu kanuna bir fıkranın ilâvesini teklif edeceğim. Sonra kayıptan haber ve
renler vardır. Herhangi bir köye meselâ nuranî bir kıyafette gelirler. Yol uğrağı olmayan yer
lerde dolaşırlar, filan yerde bir hazine var gibi güya kayıptan haber verirler, kendisini rnalû-
matdar gibi göstererek bilmem köylüden sekiz tane horoz, on tane delikli beyaz mecidiye 
alır ve sızdırır. Sonra onlarla bir kaç gece uğraşır, bir şeyler yapar üç gece sonra firara ka
dem basar gider, bunları hükümet takip etmek mecburiyetindedir. Ve takip etmelidir takibi 
için de en münasip şey - yazdığım takrir mucibince - bu kanuna ilâve edilmesi lazımdır. Bun
lara ait ceza encümence tezekkür edilir ve o suretle ilâve edilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bendeniz Hacı Bektaş nahiyesinde iki sene müdür
lük yaptım, orada dergâh namı altındaki mezellegâhın halini yakından gördüğüm için gön
lüm isterdi ki burası bir darülfünun olsun. Bu günü gösteren Cenabı Hakka binlerce şükrol-
sun. Yalnız bu kanunda bir fıkra var "Hakkı tasarruf ve temellük meselesi." dergâhın bir ta
kım nezirlerden hâsıl olan paralariyle, haneberduş olarak birtakım tufeyli babalar, dedeler 
oraya gelmiş, emlâk ve arazi almışlardır. Bugün de "Mademki tekke ilga edilmiştir, kendi 
namımıza tapumuz vardır bu mülk bize intikal eder" diye bir hakkı tasarruf ve temellük 
iddia ederler. Bu nokta ihmal edildiği için bendeniz bunu itmam etmek üzere şöyle bir mad
de teklif ediyorum, kabulünü rica ediyorum. 

RElS — Kaçıncı madde olacak? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bundan sonra bir madde efendim. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bendeniz kısa bir şey arz edeceğim. Encümenden 

bir sual kabilindendir bu. tekkelerin şeddi meselesinden ziyade ortadan dedeliğin, şeyhliğin 
kaldırılması demektir. Halbuki bu bir ruhiyetve zihniyet meselesidir. Eğer hafi teşkilâtla hafi 
dervişlikler yapılırsa ne olacaktır. Üç ay gibi bir ceza katiyen üç gün gibi gelmeyecektir. Hiç 
mesabesindedir. Binaenaleyh encümen bu babta ne düşünüyor? Bunu münasip görüyorlar 
mı? Bence madde Adliye Encümenine verilmeden, burası ariz ve amik tezekkür edilmelidir 
ve ayrıca maddemsi bir şey ilâve edilmelidir, meselenin bütün tehlikesi bu noktadır. 

REİS — Ayrı bir teklifiniz var mıdır? 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bendeniz Adliye Encümenine iadesini teklif ediyorum. 



REİS — Adliye Encümeni bir şey söyleyecek mi? (Hayır sesleri). Zatı âliniz kanunun Ad
liye Encümenine iadesini teklif ediyorsunuz. Kanunun maddelere geçilmesi kabul edildi. Tah
rirî bir teklif yapınız. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bendeniz uzun bir maruzatta bulunmayacağım. Yal
nız temellük ve tasarruf meselesi vardır. Bu tekkelerin kısmı âzami vakıftır, diğer kısmı da 
halktan toplanan para ile yapılmıştır. Hiç kimsenin malı değildir. Nadirdir ki şeyhin kendi 
kesesinden tekke yapılsın, hiç kimsenin tasarruf ve temellüke hakkı yoktur. Daima halktan 
toplanan paralarla yapılmıştır. Bir kısmı da vakıftır. Tasarruf ve Temellük meselesinin tayyı-
nı teklif ettim, kabulünü istirham ederim. Bir de yalnız buraya dedelik meselesini ilâve et
melidir. Dedelik, şeyhlik ilga edilmelidir. Binaenaleyh bunu da teklif ederim. 

RAHMİ BEY (Sivas) — Bendeniz encümenden bir sual soracağım. Sahibi takrir de cevap 
verebilir. Efendim, madde (Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk 
olarak şeyhin tahtı tasarrufunda, gerek suveri aharla tesis edilmiş bulunan bilumum tekke
ler ve zaviyeler sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere 
kamilen sed edilmiştir. Bunlardan usulü mevzuası dairesinde filhal cami veya mescit olarak 
İstimal edilenler lbka edilir. 

Alelumum tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, müritlik gibi unvan ve sıfatlar ve bu sıfatlara 
ait hizmet ifa ve kisve İktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde selâtine ait veya 
bir tarikata veyahut cerri menfaata müstenit olan türbeler dahi dahil olduğu halde bilumum 
sair türbeler mesdud ve türbedarlıklar mülgadır... ilâh) diyor. Türbeler meyanında Hıristi
yanlar tarafından azize namına açılmış olan ayazmalar da dahil midir? Oralara İslâmlar da, 
Hıristiyanlar da gidip para döküyorlar. Binaenaleyh, türbeler tabirinde ayazmalar da dahil 
midir? Bunu anlamak istiyoruz. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, bunu kast etmedik. Türbe tabiri sarihtir. 
REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Bazı takrirler vardır. 
RASİH BEY (Antalya) — Söz istiyorum efendim. 
REİS — Buyurun. 
RASÎH BEY (Antalya) — Efendim, Heyeti Celileniz bu kanunla çok esaslı bir meseleyi 

hal ediyor. Yalnız bazı arkadaşların temas ettiği noktaya bendeniz de temas edeceğim. Hak
kı temellük, hakkı tasarruf mübhem kalacak olursa atiyen halledilmeyecek bir şekil içinde 
kalınacaktır. Bu kanunu tatbik edecek gerek mahakim, gerek evkaf tatbikte müşkilâta uğ
rayacaktır. Onun için bu fıkra daha ziyade tasrih edilse muvafık olur kanaatındayım. Bir de
fa bu müesseseler ya vakıftır, yani meşrutu sahih vakıftır veyahut lalettayin birisinin yaptır
dığı bir binadır. Bunlar tespit edilerek tefrik edilebilir. Vakıf ise doğrudan doğruya evkaf va-
ziyed eder onlardan alacağı varidatı ciheti hayriyeye sarf eder. Değilse; avarız kabilinden ise 
Heyeti Celilenin tensip edeceği bir şekilde ya maarife verilir, yahut yine o da evkafa bırakılır, 
müessesatı diniyeye tahsis edilir. Mübhem bir şekilde kalacak olursa arz ettiğim gibi kanu
nun tatbikatında müşkilât çekilecektir. 

Diğer kısımda; tarikatlar lağvedilirken, Heyeti Celilenizin tamamen malûmudur ki mem
lekette meskenet, ilim düşmanlığı, say düşmanlığı ortadan kaldırılıyor demektir. Çünkü muh
terem arkadaşlar, tarih karşısında bu kanunu kabul ederken şunu itiraf edeyim ki: Onbir 
asırdan beri Müslümanlık bu afetle malûl olmuş ve bu afet yalnız Türkiye'yi değil, bütün 
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Müslüman âlemini yıkmıştır, bütün Müslüman âlemini meskenete doğru götürmüştür, bü
tün Müslüman âlemini zillete, cehle sevk etmiştir ve bu afeti Müslümanlık şimdiye kadar 
- âdeta mukaddes bir şekil halinde - muhafaza etmiştir. Halbuki esas mezhebler ve tarikat
lar tarihini tetkik edecek olursanız, eski Hindlilerin Buda ve Bırahmanlann dinî hususat hak
kında düşündükleri ne ise, felsefeleri ne ise tasavvuf namiyle Müslümanların başına çöken 
bu belâ da ancak odur. Meskenet, zillet, cehli tamim eder. Hatta o derecededir ki; Bırahman-
lar ve Budalann sabahtan akşama kadar arabaya koşup ve binip kullandıkları hayvanları 
allah addecek kadar, düşkünlüğe, mahviyete, meskenete, mezellete sevk eden fikrin intişa
rından başka bir şey değildir. 

Onun için bugün bu kanunu kabul ederken milyonlara baliğ olan Müslüman kitlesine 
karşı bir intibah dersi, İntibah devresi veriyorsunuz, onun için şayanı takdirsiniz. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yoktur. Tadil takriri okunacak: 

Riyaseti Celileye 

Âtiyülarz nikaün tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine dair olan kanuna ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Falcılık, büyücülük ve üfürükçülük ile kayıptan haber vermek ve murada kavuşturmak 
üzere nushacıhk ve buna mümasil dalaletkâr işlerle iştigal memnudur. 

Kütahya Mebusu 
Mehmet Nuri 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, müsaade buyrulursa bu takrir ve diğer takrirler - varsa 
- encümene havale buyurulsun, encümenince yeniden tetkik edelim. 

REİS — Mendim, encümen takrirleri istiyor, bir defa daha tetkik edelim diyor. 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — Yalnız nazarı dikkate almanlar 

gitsin efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Okunsun, nazarı dikkate almanlar gitsin. 
REİS — Hayır, şimdi encümen maddeyi yeniden görmek için istemezse nazarı dikkate 

alınan takrirler verilir. Fakat encümen takrirleri istiyor, maddeyle beraber takrirleri istiyor. 
Yeniden bakacak, buraya getirecekler. Arzunuza muvafık değilse yeniden iade ederler. 

TUNALI HlLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, bendenizin de bir takririm var, bir defa 
takrirler okunsun, Heyeti Umumiye muttali olsun. 

REFİK BEY (Konya) — Okunsun efendim, bir defa. 
REİS — Pekâlâ takrirleri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Hakkı temellük ve tasarruf kelimesinin tayyını teklif eylerim. 

Malatya 
Reşit 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede (sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve tasarruflan baki kalmak 

üzere) fıkrası yerine (sahiplerinin mebanii memlûke ve meşrutalarında hakkı temellük ve 
tasarrufları baki kalmak üzere) cümlesiyle tadilini teklif eylerim. 

Urfa 
Saffet 
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(Kütahya Mebusu Mehmet Nuri Beyin takriri tekrar okundu.) 

Riyaseti Celileye 

tşbu kanunla türbe ve tekkeler ilga ediliyor. Aynı isabettir. Ancak bu tekkelere hane ber
duş olarak yerleşmiş babalar ve dervişler ve tekkelerin parasiyle kendi namlarına bâtapu 
alınmış emlâk ve arazi vardır. Binaenaleyh kanunun ilga ettiği vaziyetten bilistifade o gibi 
emlâk ve araziyi tasarruf ve temellüke yeltenecek babalar, dervişler bulunacağından mille
tin teberruatı ve parasiyle alınmış olan bu gibi emlâk ve arazide bir haklan temellük ve ta
sarrufu iddia edilmemesi için kanuna berveçhiati bir maddenin ilâvesini teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Madde 2. — Bu kanunla ilga edilen tekkelerde bulunan baba ve dervişler namına mu
kayyet emlâk ve arazi hazineye İntikal eder. 

Riyasete 

Birinci maddenin (şeyhlik, dervişlik, müritlik) kelimelerinden sonra (dedelik) kelimesi
nin ilâvesini; 

En aşağısında (elli liradan) kelimelerinden sonra (fakat hangi bir mahal veya binada giz
lice tarikat esaslarını ihya ve icra edenler, yahut ihya için gizli teşkilât yapanlar üç seneden 
aşağı olmamak üzere ilâh...) cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasının berveçhiati tadilini teklif eylerim. 
"Alelumum tarikatlarla, şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik gibi unvan ilah..." 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, bu takrirlerle beraber maddeyi encümene veriyorum. 
Beş dakika istirahat etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
REİS — Celseyi açıyorum efendim, encümene verdiğimiz madde encümenden geldi. Yalnız 

iki fıkrasını encümen tadil etmiştir. Encümenin bu tadilâtını okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Tekâyâ ve zevâyânın şeddi hakkındaki kanunun müzakeresi esnasında ita edilen tak

rirlerle beraber encümenimize iade buyurulan birinci maddenin ikinci fıkrası berveçhiati 
tespit edilmiştir. 

"Alelumum tarikatlarla, şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, 
emirlik, nakiplik. halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gaipten haber vermek ve mu
rada kavuşturmak maksadıyla nushacüık gibi unvan ve sıfatlar ve bu sıfatlara ait hizmet 
ifa ve kisve iktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde selâtine ait veya bir tarikata 
veyahut cerri menfaate müstenit olanlarla bilumum sair türbeler mesdud ve türbedarlıklar 
mülgadır. 
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Adliye Encümeni 
Reis Vekili 

Refik 

Mazbata Muharriri 
Namına 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza 

İzmir 
Necati 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Saruhan 

Kemal 

REİS — Efendim, maddenin ikinci fıkrası Encümence bu tarzda tadil edilmiştir. Evvel
ce verilmiş olan takrirlerden Urfa Mebusu Saffet Beyin takririni Encümen nazarı dikkate al
mamıştır. Binaenaleyh takririniz hakkında mütalaanız var mı Saffet Bey? 

SAFFET BEY (Urfa) — Bu takrir hakkında Encümenin mütalâası nedir? Encümenden 
sual ediyorum. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, tasarruf ve te
mellük hakkında Heyeti Vekile tarafından ittihaz buyurulan kararnamede sarahati kafiye 
vardır. Encümen birinci maddenin birinci fıkrasını kararnameyi teyiden tanzim etmiştir ve 
ayrıca burada tekrarında ve yeniden meselenin halline lüzum görmemiştir. Bundan dolayı 
da takriri kabul etmemiştir. 

REİS — Saffet Bey, takririnizi geri alıyor musunuz? 
SAFFET BEY (Urfa) — İzahatı kâfi görüyorum. Takriri geri almıyorum. Çünkü tefsir ma

hiyetindedir. 
REİS — Saffet Bey izahatı kâfi görmüştür. 
Reşit Bey, zatıalinizin takririnizi de Encümen nazarı itibara almamıştır. Geri alıyor mu

sunuz, yoksa musir misiniz? 

REŞİT BEY (Malatya) — Geri almıyorum musirrim. reye koyunuz. 
REİS — Efendim, Reşit Beyin takriri okunacaktır. 
(Malatya Mebusu Reşit Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın, nazarı dikkate almayanlar 

ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. 
Tunalı Hilmi Beyin takriri var okunacaktır. (Takrir okundu) 
REİS — Bu takrir hakkında Encümenin mütalâası var mtf 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, zaten Cemiyet
ler Kanunu vardır. O kanun mucibince gizli cemiyetler memnudur. Bu sarahat karşısında 
bu takriri nazarı itibara almaya lüzum görmedik. 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar el kaldırsın, nazarı dikkate almayanlar el kal
dırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Kütahya Mebusu Nuri Beyin takriri vardır. (Takrir okundu) 

REİS — Bu takrir nazarı dikkate alınmış ve o suretle tadilât yapılmıştır. Naim Hazım 
Beyin de bir takriri vardır. Okunacaktır: 
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Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki (unvan ve sıfatlar) cümlesinin (unvan ve sıfatların istimaliyle bu un

van ve sıfatlara ait hizmet ilâh...) şeklinde tashihini teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

NAÎM HAZIM BEY (Konya) — Unvan ve sıfatların istimaliyle bu ümran ve sıfatlara ait 
hizmet şeklinde maddenin tashihini rica ediyorum efendim. 

REİS — Encümen kabul ediyor mu? 
ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA REFİK BEY (Konya) — Encümen kabul ediyor efendim. 
REİS — Encümen de kabul ediyor. "Unvan ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara 

ait hizmet ilâh..." şeklinde madde tashih olunmuştur. Süleyman Sırrı Beyin bu kanuna bir 
madde ilâvesine dair takriri vardır. Encümen nazarı dikkate almamıştır. Okunacaktır. 

(Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okundu.) 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Takririmi izah edeyim efendim. Eğer bu kanun çıkar 

da böyle bir madde kabul edilmezse bu kanundan muntazar olan fayda hâsıl olmaz. Bende
niz arz ettim. Hacı Bektaş nahiyesinde Arnavutluktan gelmiş birtakım katil cani adamlar 
yerleşmiştir. Etraftan oluk gibi akan milletin paralarıyla tarlalar almışlar, değirmenler al
mışlar, tapularını kendi namlarına çıkarmışlardır. Şimdi tekâyâ ve zavâyâyı ilâhir ilga etti
niz mi: benim bâtapu mülkümdür, verin diyecek. Zaten içinde kendi parası yoktur, hane ber
duştur. Sıfatı, hüviyeti meçhul kimselerdir. Böyle bir kanunu, bu maddeyi ilâve etmeden çı
karmak doğru değildir. Hatta burada bunun için dolaşıp uğraşanlar vardır. Bendeniz müza
kere edilmekte olan maddeden sonra bu maddenin ilâvesini teklif ediyorum. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, bu ayrı bir tek
liftir. Tapu Encümeninde tetkik edilmesi lâzım gelen bir meseledir. Bu kanunla bunun şim
di derhal çıkmasını Encümen münasip görmedi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu takrir reddedilirse yarın tasarruf iddiasına kalkı
şacaklardır. Bektaşi misin nesin? 

REİS — Süleyman S u n Beyin teklifini nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın, kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Şimdi maddeyi son şekliyle okuyup reye vaz edeceğiz. 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak şey

hinin tahtı tasarrufunda gerek suveri aharla tesis edilmiş bulunan bilumum tekkeler ve za
viyeler, sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere, kami
len seddedilmiştir. Bunlardan usulü mevzuası dairesinde filhal cami veya mescit olarak isti
mal edilenler ibka edilir. 

Alelumum tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, müridlik, dedelik, seyyidlik, çelebilik, babalık, 
emirlik, nakiblik. halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve kayıptan haber vermek ve 
murada kavuşturmak maksadıyle nüshacılık gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu unvan 
ve sıfatlara ait hizmet ve kisve iktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde selâtine 
alt veyahut bir tarikata veyahut cerri menfaate müstenit olanlarla bilumum sair türbeler mes-
dut ve türbedarlıklar mülgadır. Sed edilmiş olan tekke ve zaviyeleri veya türbeleri açanlar 
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veyahut bunları yeniden İhdas edenler veya ayini tarikat İcrasına mahsus olarak velev mu
vakkaten olsa bile yer verenler, şeyh, derviş, mürit türbedar unvanını taşıyanlar veya bunla
ra mahsus hidematı ifa veya kıyafet iktisa eyleyen kimseler üç aydan eksik olmamak üzere 
hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdî İle cezalandırılır. 

REİS — Efendim, maddenin heyeti umumiyesini kabul edenler el kaldırsın, kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kal

dırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Efendim, kanunun sebk ve raptma ait söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Efendim, kanunun son fıkrası bu unvanları istimal edenler 

için ceza tayin ediyor. Halbuki orada, yalnız dört sıfat sayılıyor, diğerleri cezasız kalıyor. Yani 
cezaya maruz kalacak bu dört sıfatı taşıyanlar oluyor. Onun için oraya bir (İlah'...) veya (gibi) 
bir sıfat korsak, hepsine cezayı teşmil etmiş ve kanundaki bir noksanı da itmam etmiş oluruz. 

REİS — O halde nereye konacaktn? 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Veya ayini tarikat icrasına mahsus olarak velev muvak

katen olsa bile yer verenlerden sonra (ve bâlâdaki unvanları taşıyanlar) şeklinde olacaktır. 
(Şeyh, derviş, mürit, türbedar) kelimeleri kalkacaktır. 

REİS — Maksadınız bu mu idi efendim? 
ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Evet bu idi efendim. (Bâlâ yerine yukarıdaki sesleri) 
REİS — Pekiyi efendim. (Balâdaki) yerine (yukarıdaki) deriz. Madde o şekilde tashih edil

miştir. O halde kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Yukarıya alınan gerekçe ve raporların ışığında yapılan görüşmeler so
nunda kesinleşen metin 13.12.1341 (1925) tarihinde 243 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlandı. 

Toplum yapımıza olumsuz etkileri belli bu kurumlara getirilen yasak 
ve yaptırımlar tüm çabalara karşın, yeterli eğitimle desteklenmediğinden 
kesin sonuç vermemiştir. 
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BASINDAKİ YANKILARI 





İNKILÂP SAHASINDA YENİ BİR HAMLE DAHA (x) 
İki gün evvel Gazi Paşa Hazretlerinin Riyasetleri altında inikat eden 

Hey'et-i Vekileden pek mühim mukarrerat ittihaz olunmuştur. Bu mukar-
reratm ehemmiyeti, esas ve mahiyeti itibari ile değildir. Bilâkis onlar, bu
günkü hayatın en zaruri icaplarındandır. Eğer senelerden beri vicdan ve 
mefkuremizi tazyik eden hissiyat ve an'anatten bir an tecerrüt ederek ma
hiyetlerini tetkik edersek bu neticeye varacağımız muhakkaktır. Yine mu
hakkaktır ki meselâ yirmi sene sonra evlâdımız ve belki bizzat biz bile bu 
işleri bir zaman mühim bir mesele olarak aldığımız, düşündüğümüz va
kit hayretler içinde kalacağız. Bununla beraber bu mukarrerat ne kadar 
basit ve tabiî olursa olsun bugün için inkılâb tarihimizde belli başlı bir 
hadise teşkil, içtimai hayatımızda mühim bir mâna ve safha arz ettiği de 
inkâr olunamaz. 

Her şeyden evvel kaydetmeliyiz ki bu mukarreratı ittihazda Hüküme
tin esbab-ı mucibesl pek kuvvetlidir. Bu esbab-ı mucibeden sarf-ı nazar 
olunsa bile medenî bir millet olmaya, teceddüdün bütün icabâtını biran 
evvel tatbike karar verdikten sonra bunları kabul etmek bir zaruret halin
dedir. Herhalde bunlar teceddüd ve temeddün kararının tabiî neticelerin
den başka bir şey değildir. Bu meşkûr kararların hulâsası şudur : 

1. — Mevcut tekkeler, tarikatlar ve zaviyeler mensup ve sâliklerinde 
pek çok masum vatandaşlar bulunduğuna şüphe olmamakla beraber 
erbâb-ı kastin bir müessesat vasıtası ile masumları idlâle fırsat buldukla
rı ve zahiren samimi içtihad ve itikat namına makasıt-ı muzırra-i siyâsiy-
ye takip edebildikleri ve daima takip edebilecekleri, binaenaleyh Teşkilât-
ı Esâsiyyedeki madde-i mahsusunun kayd-ı mâniine temas halinde bu
lundukları anlaşıldığından set ve ilka olunmuşlardır. 

2. — Memleketin her tarafında ulemâ kisvesini kendiliğinden hâmil 
olabilen zevat ve eşhasın efkâr-ı ahaliyi temsil, tevcih ve maksatlarına gö
re teşevvüş için salâhiyet takındıkları görüldüğünden İlmiye kisvesini giy
me selâhiyeti olanlar tespit edilmiştir. 

3. — Vatandaşların kıyafetleri ve tarz-ı telebbüsü gibi münhasıran iç
timaî ve medenî esbaba merbut olup itikad-ı vicdanî ile esasen irtibatı bu
lunmayan mesâil üzerinde efkârın teşevvüş ve tereddüde ilga edildiği an
laşıldığından bilumum devlet memurlarının kıyafetleri dünya yüzündeki 
medenî milletlerin müşterek ve umumî kıyafetlerinin aynı olmak üzere 
tespit olunmuştur. 

Kaydettiğimiz bu üç maddenin esas ve mahiyetlerini tetkikten sonra 
Hükümetin bu kararlarındaki isabetine hükmetmemek, insaf ve şuuru 

(x) Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 6.9.1925 
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olanlar için, kaabil değildir. Her memleketteki siyâsî ve içtimaî müesse
seler için mikyas-ı kıymet, o müesseselerin millî hayatta, içtimai ve ikti
sadî sahada husule getirdiği tesirlerden, faydalardan ibarettir. Türkiye'
deki tekke ve tarikatların bu nokta-i nazardan ilmî ve amelî hiç bir faydası 
olmadığı muhakkaktır. Bunu isbat için ise deliller aramaya çalışmak abes
tir. Çünkü eser meydandadır. , 

Bizzat bazı mansıp saliklerinin de itiraf ettikleri veçhile memleketi
mizdeki tekke ve zaviyeler; adetâ meskenet ve cehalet ocaklarına inkılâb 
etmiştir. Bu ocaklar, fazla olarak, erbab-ı fesat İçin icabında en müsait bir 
zemin-i faaliyet arz ediyor. 

Tarih ile beraber melûf olanlar; Türkiye'de tarikatları doğuran, tekke
lere vücut veren esbâb ve sevâiki çok iyi bilirler. 

Malûmdur ki hulefa, ulema ve medresecilerin umum halk üzerinde 
dini ve hatta siyasî tahakkümlerini son dereceye kadar vardırmaları tek
ke ve tarikatların teessüsüne sebeb olmuştur. 

Bugün o icabtan, o esbabtan, o tahakküm ve tazyikten bahs olunabi
lir mi? Hikmet-i vücutları kalmamış olan müessesâtı idame etmek; millî 
ve içtimaî vahdeti ihlâlden başka bir netice vermez. 

Ulema kisvesinin tesbiti ve bu kisveyi taşıyacak olanların tâyini de pek 
musip olmuştur. 

Ulemanın, kisve-i ilmiyyenin şeref ve imtiyazı bu suretle daha ziyade 
muhafaza ve ilâ olunmuş olur. Zira ilimden hiç nasibi olmadığı halde âlim 
kisvesini taşıyan bazı cehele yüzünden ilmin ve dinin gördüğü zararların 
hâd ve hesabı yoktur. 

Devlet memurları için de dünya yüzündeki medenî milletlerin müş
terek ve umumî kıyafetlerinin örnek ittihaz edilmesini çok tabii bulmak 
lâzımdır. 

Türk Cumhuriyeti memurlarının olduğu gibi halkın da muhtelif ga
rip kıyafetlerle görünmesi hiç de mucib-i şeref değildir. Hayattaki rakiple
rimize kendimizi saydırmak ve telkin-i hürmet ettirmek için onlardan hiç 
bir farkımız bulunmadığını göstermek lâzımdır. İzaha lüzum yoktur ki, 
kıyafet ve kisve ile, itikadat arasında hiç bir nisbet yoktur. 

Medenî milletlerin kıyafet ve bazı âdetlerini nakletmek behemahal on
ların seyyiâtını da kabul ve tetkik etmeyi iltizam etmez. Bu zihinde vâki 
olacak teşevvüşlere, mugalâtalara hiç bir vesile ile meydan verilmemelidir. 

Ahlâk ve hareketimizin istikametini millî vicdan ve millî terbiyemiz 
tâyin edecektir. 
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Milliyet âtiki, milli gurur ruhlarımızda hâkim oldukça -hangi kıyafete 
girersek girelim- vicdanımızın makûs bir tesir altmda kalmasına imkân 
yoktur. Ahkâm-ı mevzuadan suhuletle anlaşılıyor ki Hükümet bu mukar-
reratı ittihaz ederken tamamen şefkat ve adalet hislerinin tesiri altında 
hareket etmiştir. Mana-yı mevcudiyeti halkın menafiine hadim olmak, her 
vatandaşın hukuk ve refahmı gözetmekten ibaret olan Cumhuriyet Hü
kümetinden başka bir suhulet-i hareket gözlenebilir mi idi? 

Kaabil-i inkâr değildir ki her itilaf-ı hareket vuku bulduğu sahada te
sir ve şümulü nisbetinde bir çok zümre ve şahısları derece derece muta
zarrır eder. Hükümet; işte bu gibilerin hayat ve maişetlerinde müzayaka
ya düçâr olmamalarını teminen kararnameye bazı kayıtlar ilâve etmiştir. 

Tekkeler ve tarikatların bugün memleket için fayda yerine mazarrat 
verdiği muhakkak olmakla beraber bütün mensuplarının mücrim oldu
ğunu iddia etmek doğru bir şey değildir. Şüphe yok, bunların ekseriyeti 
masum ve mazlum vatandaşlardan ibarettir. Tekkelere intisapları; kast-ı 
mahsusa değil, fakat yanlış bir itikata mebnidir. Binaenaleyh bu müesse
seleri tecrim ederken bütün mensup ve sâliklerini tecrim etmekten sakın
malıyız. Hükümetin mukarreratına ve kavânin-i mevcudeye riayetkar olan 
hiç bir ferdi muahezeye hakkımız yoktur. 

Dergâhlarda, tekke kapılarında hayatlarını miskinâne tevekkül ile bir 
lokmaya vakfedenler de müsterih olsunlar ki, Türk Vatanı; evlâdını refah 
ve rahat içinde yaşatabilecek serveti sinesinde saklamaktadır. Ancak bu 
servetten mütena'im olmak için hayatın bir mücadeleden ibaret olduğu
nu bilmek ve ona göre hareket etmek lâzımdır. 

İnkılâp sahasmda yapılan bu yeni hamle ile tekrar sabit oldu ki inkı
lâp ve teceddüd zümresinin temayülâtı ile milletin hakiki arzusu arasın
da tam bir ahenk caridir. Eğer bugün Devletin İdare mes'uliyetini üzerle
rine almış olan rical-i muhtereme; milletin kemale, teceddüde ve itilâya 
müteveccih olan bu heyecanı tatmin edecek tedbirleri ittihaza ihmalkâr 
davranırlarsa, tarihe ve ensâl-i atiyyeye karşı mesuliyetten teberri edeme
yeceklerine emin olsunlar! 

Siirt Mebusu 
Mahmut 
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29 — TÜRKİYE CUMHURİYETİ PARASI 

Bütün kurumlarını yenileyip uygar ve çağdaş hale gelme yoluna gi
ren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Osmanlı İmparatorluğu ile sadece ta
rihi ilişkisi kalmıştı. Türklerin geleneğinde devlet olmanın önde gelen gös
tergesi para bastırmaktı. İmparatorluğun yerini alan yeni devletin, İmpa
ratorluk sembol ve tasvirlerini taşıyan banknotları tedavülde tutması dü
şünülemezdi. Binaların üzerindeki tuğra ve işaretleri kazıyan inkılâpçı ruh 
ve düşüncenin, İmparatorluk parasını hâlâ tedavülde tutmasının tek ne
deni ekonomik güçlüktü. 

Genel savaş içinde değişik tarihlerde 7 tertip içinde Alman Hazine Tah
villeri karşılığı ve Düyunu Umumiyenin kefaleti ile 153 705 603 Liralık 
banknot çıkarılmıştı. Bu paranın belli sürelerde karşılığı altınla değiştiri
lip, tedavülden kaldırılacağı yapılan anlaşmalar gereği idi. Ancak gelişen 
dünya koşulları bu anlaşmaların uygulanmasını önlüyordu. Düyunu Umu
miye idaresinin denetimi ve kefaleti Lozan andlaşmasının 58 inci madde
si ile kaldırılıyordu. 

Uzun süre kullanılıp eskiyen ve mikrop yuvasına dönüşen bu bank
notların üzerinde geçerliliği kalmamış teminattan söz ediliyor, diğer yan
dan savaş içinde piyasaya sürülen sahtelerinin ayıklanması da sorun 
oluyordu. 

Daha önce ufaklık para ihtiyacını karşılamak üzere bir kez 2 milyon 
(1) ve bir kez de 3 milyon (2) olmak üzere toplam 5 milyon Liralık ufaklık 
para basılıp eskileri ile değiştirilmişti. 

Sorunun topyekün ele alınması ve tedavülde bulunan 153 705 603 
Liralık Evrakı Nakdinin (Banknotların) Türkiye Cumhuriyeti devletine ait 
paralarla değiştirilmesi Bakanlar Kurulunca 8.11.1341 (1925) tarihinde ka
rara bağlanarak. Meclise gönderildi. 

Gönderilme gerekçesi ve Maliye Komisyonu Raporunda belirtilen hu
susları da kapsayan, işin siyasi, ekonomik ve teknik yapısını açıklığa ka
vuşturan Muvazene! Maliye Komisyonunun tarihi belge niteliğindeki ra
poru aynen alınmıştır (3). 

(1) TUtanak D. C:5, Sa:708-726. Ttull.2.1340 (1924) 12 Şubat 1340 (1924) tarihÜ 411 Sayılı Kanun-
Kavanln Mecmuası C:2, Sa:212 

(2) Tutanak D. C.18, Sa:81-85. Tbul6.4 1341 (1925) 16 Nisan 1341 (1925) tarihli 624 Sayıh Kanun. 
R. Gazete 23.4.1341 (1925) 

(3) TUtanak D. C.20. 7b.-30.12.ld41 (1925) tarihli 33 üncü Birleşime Bağlı Basma yazı. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazene! Maliye Encümeni 

Adet: 91 1/750 23.12.1341 

"Muvazene! Maliye Encümen! Mazbatası 

Evvelce muhtelif tarihlerde yedi tertip olarak ihraç edilmiş olan ve elyevm mevkii isti
malde ve tedavülde bulunan 153 705 603 liralık evrakı nakdiye yerine aynı evsafı kanuniyeyl 
haiz olmak üzere ve aynı miktarda evrakı nakdiye İhracı hakkında Başvekâletten varit ola
rak 12 Teşrinisani 1341 tarihli Heyeti Umumiye içtimaında Kavanin ve Muvazene! Maliye En
cümenlerine havale buyurulan lâyiha! kanuniye kavanini Maliye Encümenince tanzim kılı
nan mazbata ile birlikte Encümenimize tevdi edilmiş ve Maliye Vekili Hasan Bey hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Elyevm mevkii istimal ve tedavülde bulunan evrakı nakdiyemiz harbi umumi esnasında 
görülen lüzum üzerine 1331, 1332, 1333, 1334 senelerinde karşılığı kısmen altın, kısmen 
Almanya Devletinin altın ile vacibüttediye hazine tahvilâtı olmak üzere Düyunu Umumiye 
İdaresine bittevdi yedi tertip olarak ihraç edilmiş olup, yeni lâyiha! kanuniyeyl tetkikten ev
vel işbu tertipler, ve evrakı nakdiyemiz hakkında muhtasaran malûmat arzı muvafık görül
mektedir. 

Birinci Tertip: 30 Mart 1331 tarihli muvakkat kanun ile düyunu umumiye idaresine 150 
milyon altın Frank tevdii mukabilinde 6 583 094 liralık evrakı nakdiye ihracına mezuniyet 
verilmiş ve işbu mezuniyete binaen birinci tertip olarak 6 519 139 liralık evrakı nakdiye teda
vüle çıkarılmıştır. Bu miktarın, 1371 220 liralığı bilâhare imha edildiğinden bu tertipten mevkii 
tedavülde kalan 5 148 919 liralıktır. 

İkinci Tertip: 18 Teşrinievvel 1331 tarihli Kanun ile karşılığı Alman Hazine Tahvilâtı ola
rak tamamen Düyunu Umumiye İdaresine mevdu altı milyon liralık evrakı nakdiye ihracına 
mezuniyet verilmiş ve Şubat 1331 tarihli Kanun ile buna 1 240 000 liralık ve 10 Temmuz 
1332 tarihli muvakkat kanun ile de, 2 359 000 liralık iki mezuniyetin daha İlâvesi ile mec
muu 9 599 900 liraya iblâğ olunmuş ve bu mezuniyetlere mukabil Düyunu Umumiye İdare
si ile aktolunan üç mukavele mucibince 8 140 000 liralık evrakı nakdiye ihracına karar veril
mekle beraber bilâhare karşılığına nazaran 7 902 000 lira ihracı tahakkuk etmiş ve nihayet 
bu tertipten 2 689 600 lirahk miktarın dördüncü tertip olarak evrakı nakdiye ile mübadelesi 
yapılarak mevkii tedavüle ikinci tertip olmak üzere 5 212 400 liralık evrakı nakdiye ihraç olu
nabilmiştir. İkinci tertipten tedavüle çıkarılanlardan 144 800 lirahk miktarı bilâhare imha 
edildiği cihetle kalan miktar 5 067 600 liralıktan, ibarettir. 

16 Kânunuevvel 1331 tarihli Kanun mucibince birinci ve ikinci tertip evrakı nakdiyenin 
birer ve beşer liralıklarından lüzumu miktarını yarım ve ikibuçuk liraya tedavül etmek üzere 
iki müsavi kısma tefrik ederek ihraç için mezuniyet verildiğinden işbu mezuniyete istinaden 
ikinci tertip evrakı nakdiyenin birer liralıklarından 128 198 lirahk miktarı ikiye kesilerek za
hirleri sürşarj yapılmak suretiyle yarımşar liraya tahvil olunmuştur. 

Üçüncü Tertip: 22 Kânunuevvel 1331 tarihli Kanun ile yirmi milyon liraya kadar Alman 
Hazine Tahvilâtının karşıhk olarak Düyunu Umumiyeye bittevdi mukabilinde evrakı nakdiye 
çıkarılmasına mezuniyet verilmiş ve bu mezuniyete binaen Düyunu Umumiye ile iki mukavele 
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aktedilerek 11 710 000 lira ihracı kararlaştırılmış fakat karşılığına nazaran ancak 11 700 
400 liralık tabı kabil olarak bundan da 3 312 800 liralık miktarı dördüncü tertip evrakı nak
diye ile mübadele edildiği cihetle üçüncü tertip olarak 8 387 600 liralık evrakı nakdiye ihraç 
olunabilmiştir. Mamafih işbu tertip evrakı nakdiyenin 256 600 liralık miktarı tekrar imha 
edildiğinden tedavülde 8 131 000 liralığı kalmıştır. 

Dördüncü Tertip : 6 Ağustos 1332 tarihli kanunu muvakkat ile Almanya Devletinin al
tın ile vacibüttediye otuz milyon liralık Hazine Tahvilini Düyunu Umumiye İdaresine bittev
di mukabilinde bu miktara müsavi evrakı nakdiye ihracına mezuniyet verilmiş bilâhare 21 
Kânunuevvel 1332 tarihli Kanun ile Almanya devletinin altın ile vacibüttediye 35 981 400 
liralık Hazine Tahvilini Düyunu Umumiyeye bittevdi mukabilinde bu miktara kadar evrakı 
nakdiye ihracı için ikinci bir mezuniyet ilâve olunmuş vç nihayet 12 Mart 1334 tarihli Ka
nun mucibince kezalik mukabili altın ile vacibüttediye Almanya'dan Hazine Tahvilâtı Düyu
nu Umumiye İdaresine bittevdi karşılık ittihaz edilerek ihracına mezuniyet verilen elli mil
yon liralık evrakı nakdiyeden onsekiz milyon miktarı bu tertibe ithal ve hükümde tevhid edil
miş olup, mecmuu 83 981 400 liraya baliğ olan bu üç mezuniyete binaen Düyunu Umumi
ye ile beş mukavele yapılarak 77 981 400 liralık evrakı nakdiye ihracına karar verilmiş ise 
de bilâhare bu miktar karşılığına nazaran 74 481 400 liradan ibaret kalmış ve bundan da 
81 800 lira noksanı ile 74 399 600 liralığı dördüncü tertip olarak mevkii tedavüle vaz olun
muştur. Ancak bunun da 443 780 liralığı muahharan imha edildiğinden mevkii tedavülde 
kalan miktarı 73 955 820 liralıktan ibaret bulunmaktadır. 

Beşinci Tertip : 4 Şubat 1332 tarihli Kanun ile altın ile vacibüttediye Almanya Hazine 
Tahvilâtından 32 milyon liralık miktarı Düyunu Umumiye İdaresine bittevdi mukabilinde 
bu meblâğa kadar evrakı nakdiye ihracına mezuniyet verilmiş ve bu mezuniyete istinaden 
otuziki milyon liralık beşinci tertip evrakı nakdiyeden 31 999 999 60 liralığı mevkii tedavüle 
çıkarılmıştır. Bu miktarın 44 440 liralığı imha edildiğinden tedavül de 31 955 559 60 liralık
tan ibarettir. 

Altıncı Tertip : 12 Mart 1334 tarihli Kanun ile 50 milyon liralık altın ile vacibütediye Al
man Hazine Tahvilâtı Düyunu Umumiye İdaresine bittevdi mukabilinde bu meblâğa kadar 
evrakı nakdiye ihracı için mezuniyet verilmiş, ancak dördüncü tertip evrakı nakdiye hak
kındaki izahat meyanında arz edildiği veçhile işbu elli milyondan on sekiz milyonu bittefrik 
hükmen dördüncü tertibe ithal kılındığı veçhile mütebaki otuziki milyonluk mezuniyete müs
teniden o miktarda evrakı nakdiye ihracı kararlaştırılarak altıncı tertip olmak üzere mevkii 
tedavüle çıkarılmıştır. Bu miktardan 5 410 lirası imha edildiğinden mevkii tedavülde kalan 
31 994 590 liralıktan ibarettir. İşbu tertip evrakı nakdiyenin metninde 1333 senesi Muvaze
ne kanunu zirindeki 28 Mart 1333 tarihi muharrerdir. 

Yedinci Tertip : 28 Mart 1334 tarihli 1334 senesi Muvazene! Umumiye Kanununun 11 
inci maddesi ile verilen mezuniyete binaen ihracı kararlaştırılan yedinci tertip evrakı nakdi
ye Düyunu Umumiye ile yapılan 25 Eylül 1334 tarihli mukavele mucibince 24 000 000 lira
lıktan ibaret ise de bunun 2 500 000 liralık üzerinden ancak 2 099 925 liralığı tedavüle çıka
rılmış ve 3 850 liralığı da müteakiben İmha edildiğinden 2 496 075 liralığı tedavülde kalmıştır. 

İşbu yedi tertip evrakı nakdiyeyi hülâsatan göstermiş olmak için berveçhiati tablonun 
ilâvesi faydalı addedilmiştir. 
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Miktarı Asli Tedavüle Çıkarılan İmha Olunan Tedavülde Kalan 

6 519 139 
5 212 400 

: 8 387 600 
74 481 400 
32 000 000 
32 000 000 
2 500 000 

161 100 539 

6 519 139 
5 212 400 
8 387 600 
74 399 600 
31 999 999.60 
32 000 000 
2 499 925 

161 018 663. 60 

1 371 220 
144 800 
256 600 
443 780 
44 440 
5 410 
3 850 

2 270 100 

5 147 919 
0 067 600 
8 131 000 

73 955 820 
31 955 559.60 
31 994 590 
2 496 075 

158 748 563.60 

Birinci Tertip 
İkinci Tertip 
Üçüncü Tertip 
Dördüncü Tertip 
Beşinci Tertip 
Altıncı Tertip 
Yedinci Tertip 

Yekûn 

Bâlâdaki tablolarda görüldüğü veçhile tertiplerin mecmuu aslisi 161 100 539 liralık olup. 
bunlardan tedavüle çıkarılan 161 018 663.60 liralıktan 2 270 100 liralığı mukaddema imha 
edildiği cihetle 158 748 563.60 liralık evrakı nakdiye mevkii tedavülde kalmıştır. Ancak, 12 
Şubat 1340 ve 16 Nisan 1341 tarihli kanunlarla beş milyon liralığa kadar darbına mezuniyet 
verilen yüz paralık, beş, on. ve yirmibeş kuruşluk madeni meskukât ile yirmibeş kuruşluğa 
kadar olan evrakı nakdiyenin mübadelesi ve mevkii tedavülden refl muktazi olup, peyderpey 
kavanini mezkûre mucibince darbolunan madeni meskukat ile yirmibeş kuruşluğa kadar ev
rakı nakdiyenin mübadele ve imhasına devam edilmekte olduğundan neticede mevkii teda
vüldeki evrakı nakdiyemiz miktarı 153 748 563,60 liralıktan ibaret kalacaktır ki bu miktar 
yeni lâyihai kanuniyede mübadelesi nazarı dikkate alınan miktardan 42 960 lira fazladır. 

Hükümetçe beş, 20 ve yirmibeş kuruşluk nakdiyenin 1337 senesindeki vaziyetine nazaran 
tamamı madeni meskukat ile mübadeleye tabi edilmekten dolayı bu fark tevellüd etmiş ise de 
1341 Teşrinisanisinde esasen ufaklık miktarı değişmiş ve 12 Şubat 1340 ve 16 Nisan 1341 tarihli 
kanunlarla ancak beş milyon liralığa kadar meskukâtı madeniye darbına mezuniyet verilmiş ol
duğundan bu mezuniyet hududunun tecavüzü ile ayrıca 42 956 liralık madeni meskukât darbı
na ve bilmukabele o miktarda kalacak olan evrakı nakdiyenin mübadele ve imhasına imkân ola
mayacağı cihetle encümenimiz erkamda bu itibar ile tashihat icrasını zaruri görmüştür. 

Mevcut evrakı nakdiyenin yenilerle istibdâli lüzumuna dair Hükümetçe dermeyan olu
nan esbabı mucibe başlıca Cumhuriyetimizin Devleti Osmaniye ile alâkai tarihiyeden başka 
rabıtası kalmamış iken. hâlâ Devleti Osmaniye tarafından ihraç olunan evrakı nakdiyenin mev
kii istimal ve tedavülde bulundurulması tecviz edilemeyeceği ve evrakı mezkûre üzerlerinde 
Lozan Muahedesinin akünden sonra hiçbir kıymeti kanuniyesi kalmayan bazı ibaratın ida
mesinde mânâ olmayacağı ve mevcut evrakı nakdiyenin şimdiye kadar birçok sahteleri çık
mış olduğundan bu noktai nazardan tedavülde hadis olan müşkülâtın izalesi muktazi oldu
ğu mülâhazatına müstenit bulunmaktadır. 

Filhakika Türkiye Cumhuriyetinin Devleti Osmaniye tarafından ihraç edilmiş olup, sal
tanat devrine ait rumuz ve işaratı havi bulunan evrakı nakdiyeyi mevkii istimal ve tedavülde 
bulundurması haddizatında şayanı tecviz olmadığı halde şimdiye kadar zarureti ahval ile buna 
müsamaha edilmiş idi. Bu defa vakti münasibin hulul ettiğini görerek Hükümetin birinci Bü
yük Millet Meclisinin teşekkülünden beri evrakı nakdiye meselesinde ciddiyetle takip olunan 
esaslı siyasette inhiraf etmeksizin sadece müsamaha! vakıaya nihayet vermek istemesi pek 
muvafık ve şayanı memnuniyettir. 
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Eryevm mevkii istimal ve tedavülde bulunan evrakı nakdiye üzerlerindeki Düyunu Umu
miye idaresinin kefaletine mütedair ibarat da Lozan Muahedesinin 58 nci maddesi muci
bince esasen merfu ve hükümsüz kalmıştır. Bu ibaratın idamesinde artık hiçbir mana yok
tur. Bunlarla birlikte istibdali zaruri kılan en mühim bir sebep olmak üzere mevcut evrakı 
nakdiye ihtiyatlarının bitmekte olması da bilhassa şayanı arzdır. 

Malûm olduğu veçhile eskiyerek yırtılan kirlenip muzırrı sıhha ve gayri kabili istimal bir 
hale gelen evrakı nakdiyenin peyderpey ihtiyatları ile lstibdal ve imhası her memlekette usul
dendir. Hatta bu usul bazı yerlerde o kadar müfridane takip edilmektedir ki tedavülde bulu
nan evrakı naktiyye Devlet veznelerinden birine daha ilk avdetinde eskiyip eskimediğine, kir
lenip kirlenmediğine bakılmaksızın derhal İmha edilmekte ve istibdalen yerlerine yenileri te
davüle sevk olunmaktadır. Bizde ihtiyatlarla istibdal usulü mevcut olmakla beraber ihtiyat evrakı 
nakdiyemiz miktarının esasen mahdut olması isübdalde mümsikâne hareketi ihtiyar etmiştir. 

Filhakika bidayette ihtiyat evrakı nakdiyemiz mecmuu 38 737 290 liralıktan ibaret iken, 
sekiz on seneden beri tedricen vâki olan Istibdallerle elyevm bu miktar takriben sekiz mil
yon liralığa tenezzül etmiş olup, bunlarda ekseriyetle büyük kıtada evrakı nakdiyeye mün
hasır kalmıştır. Diğer taraftan mevkii tedavül ve istimalde bulunan evrakı nakdiyemizin ve 
bilhassa küçüklerinin fersudeligi, kirliliği her gün görülmekte olup bu haliyle mevcut evra
kı nakdiyemizin daha uzun müddet mübadeleye hizmet etmesi müşküldür. Eldeki ihtiyat
ları da tedrici lstlbdale sarf ve tahsis ettikten sonra ister istemez yeniden ihtiyat olarak evra
kı nakdiye tedariki çaresini aramak lâzım gelecektir. 

1340 senesi Martı iptidasından 1341 senesi Teşrinisani iptidasına kadar yirmi ay zarfın
da fersudelerle mübadele olunan ihtiyat evrakı nakdiye miktannm 11 068 797 liraya baliğ 
olduğu ve bu hesaba nazaran bakiye kalan sekiz milyonluk ihtiyat evrakı nakdiyenin önü
müzdeki sene içinde kamilen sarf edilmiş olacağını nazarı dikkate alınca vaziyetin müsta
celiyeti aşikâr olur. Şimdiye kadar fersude evrakı nakdiyenin ihtiyatlarla mübadelesini te
mine memur olan Düyunu Umumiye Meclisi İdaresi daha 4 Teşrinievvel 1923 tarihli yedin
ci içtima zabıtnamesinde ikinci fıkrası ile ihtiyat evrakı nakdiye miktarının bitmekte olma
sına mebni yeniden ihtiyat evrakı nakdiye tabı lâzım geleceği Maliye Vekâletine bildirilmiş 
ve şimdiden bunun için müsaade talep etmiştir. Halbuki Cumhuriyet idaresinin eski evrakı 
nakdiyyenin aynı işara! ve ibaratı havi yeni ihtiyatlar tab ettirmesi hiçbir veçhile şayanı tav
siye ve tahammül bir tedbir olamazdı. İşte bu vaziyette esasen baştan başa istlbdale muhtaç 
olacak derecede fersudeleşmiş ve kirlenmiş olan evrakı nakdiyemizi Cumhuriyet Evrakı Nak-
diyesine tebdil ettirmek lüzumunu vazıhan irae ve ispat ediyor. 

Mevcut evrakı nakdiyenin şimdiye kadar bir çok sahteleri çıkmış olduğundan bu noktai 
nazardan tedavülde hadis olan müşkülâtın izalesi de hükümetçe istibdal esbabı mucibesi 
meyanmda dermeyan kılınmaktadır. Vakıa evrakı nakdiyemizin gerek kâğıt cinslerinin, ge
rek tabılarının aleladeliği taklitlerinin nisbeten sehil ve kabil olmasına meydan vermiş ve 
bu yüzden şimdiye kadar asıllarından güçlükle tefrik olunabilir sahteler ortaya çıkmıştır. 
Ara sıra sahtelik sebebiyle mübadelatta maruz kalınan müşkülât cümlenin malûmudur. 

tstibdalin bu kabil müşkülâtı bertaraf etmesi ümit edilebilir. Ancak buna muvaffak ola
bilmek için yeni evrakı nakdiyenin kâğıt ve tabı işleri itibariyle hakikaten taklidini müteas-
sir kılacak tedabirin lüzumu ittihazında Encümenimiz hükümetin celbi nazarı dikkatini 
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faydalı addetmektedir. Gene bu münasebetle daha bir noktayı encümenimiz şayanı kayıt gör
mektedir ki. mevcut evrakı nakdiyenin hini istibdalinde bazı sahtelerinin de umum meyanında 
istibdali varidi hatır olduğundan buna meydan bırakmıyacak tedabiri mahsusaya müracaat mer
tebe! vücuptadır. lstibdal münasebetiyle bu teşebbüsün evrakı nakdiyemizin tenzili kıymetini 
müeddi olacağı veya bu muameleden şimdiye kadar ziyaa uğrayan evrakı nakdiye miktannca 
bir fayda temini istihdaf edildiği gibi, bazı müddeiyat ve neşriyat vuku bulduğunu nazarı dikka
te alan encümenimiz bu bapta da mütalâatını kısaca arzeylemek lüzumunu hissetmiştin 

Evvelâ istibdalin evrakı nakdiyemizin tenzili kıymetini mucip olması için hiç bir sebep 
yoktur. Türkiye Cumhuriyeti evrakı nakdiye meselesinde ve öteden beri daima en hassas 
ve ihtiyatkâr bir siyasete sâlik olup Avrupa'nın bir çok memleketlerindeki enfilâsyon hatala
rından şimdiye kadar kendisini şayanı takdir bir basiret ve kabiliyetle vikaye ettiği gibi bun
dan sonrada aynı siyaseti ciddiyetle takip azmindedir. Avrupa memleketlerinin ekserisinde 
evrakı nakdiye miktarları mütemadiyen arttırıldığı, hayretbahş yekûnlara çıkarıldığı sıra
larda Türkiye kendisini en çetin şeraiti maliye karşısında bile bu ceryana kaptırmamış ve 
evrakı nakdiyesi miktarını haddi makulde muhafazaya muvaffak olmuştur. Elyevm 

İngiltere'de nüfus başına takriben 10 İngiliz lirası. 
Fransa'da nüfus basma takriben 1 150 Frank. 
Belçika'da nüfus basma takriben 1 000 Frank. 
İtalya'da nüfus başına takriben 525 Liret 
İspanya'da nüfus başına takriben 200 Pezeta. 
Mevkii tedavülde bulunduğu halde Türkiye'de mevkii tedavülde bulunan evrakı nakdi

ye miktarı nüfus başına takriben oniki Türk lirasmı tecavüz etmemektedir. Bu miktar hali 
tabiide bulunması caiz olan evrakı nakdiyeye nisbetle fazla değildir. Hatta denebilir ki evra
kı nakdiye kıymetini tayin eden avamil meyanındakl miktarı amili itibariyle Türkiye Cum
huriyeti halen en müsait bir vaziyet irae etmektedir. İstibdalin bu vaziyeti ihlâl edeceğini 
İddia için ciddi hiç bir sebep yoktur. Şimdiye kadar kirlenip eskiyen veya yırtılan evrakı nak
diye tedricen mevcut ihtiyatlarla mübadele edildiği ve bundan hiç bir zarar görülmediği gibi 
umumî istibdalin de paramızın kıymetine tesir etmesi varit değildir. 

Diğer taraftan evrak nakdiye kıymetine tesir eden karşılık amili itibariyle de bir tebed
dül mevzubahis olamaz. Zira yeni evrakı nakdiye eskilerinin aynı evsafı kanuniyeyi haiz ve 
aynı iktisadi ve hukuki kıymete malik bulunmaktadır. 

Saniyen; Istibdalden şimdiye kadar ziyaa uğrayan evrakı nakdiye miktannca hazineye 
menfaat temini istihdaf edildiği mütalâasına gelince: 

Pek tabiî bir neticeyi, istihdaf edilmiş bir büyük menfaat tarzında tasrih etmek yanlış
tır. Her memlekette mevkii tedavülde bulunan evrakı nakdiye ref edildiği zaman zayiat mik
tarı tabiatıyle hazine lehine kalmış olur. Fransa'da 17 Teşrinisani 1897 tarihli Kanunun 15 
inci maddesi bu kaideyi ifade ettiği gibi bizde de Osmanlı Bankası müddeti imtiyazıyesinin 
temdidi hakkındaki 22 Nisan 1341 tarihli Kanuna merbut 10 Mart 1340 tarihli İtilâf name
nin beşinci maddesi ile aynı kaidenin ziyaa uğrayan banknotlara şümulü gösterilmiştir. Ma
mafih harpler, muhaceretler, deniz kazaları ve yangınlar gibi, sebeplerle veya suveri saire 
ile kaybolmuş ve yanmış, yırtılmış bir miktar evrakı naktiyyemiz bulunarak muhtemel ol
makla beraber Encümenimiz bunun şayanı izam bir kemmiyet teşkil etmiyeceği ve yeni ev
rakı nakdiyenin tabı ve ihracı masrafına tekabül etmesi bile meşkûk olduğu mütalâsındadır. 
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T&fsilen arz olunan işbu esbap ve mülâhazata İstinaden Encümenimiz hükümetçe tek
lif olunan lâyihal kanuniyeyi esas itibariyle tasvip etmiştir. 

Bu raporun okunmasından sonra söz alan Maliye Bakanı Hasan (Sa
ka) Bey, yetki ve yetenekle bu işlemin kaçınılmazlığını yabancı devlete ait 
hazine bonolarını yabancı bir yönetimin kasalarında saklayarak, çıkarı
lan Osmanlı parası yerine, teminatı sadece Türk milleti olan millî para
nın tedavüle çıkarılması gereğini konunun duyarlılığı içinde Genel Kuru
la sundu. 

Türk ekonomisi için tarihi belge niteliğindeki uzun ve tartışmalı bir 
görüşmeden sonra (4) eldeki 153 448 563 Liralık evrakı nakdiye (Bank
notlar) ile değiştirilip onların yerini alacak ve aynı yasal niteliğe ve değere 
sahip olmak üzere bir tertipte ve aynı miktarda evrakı nakdiye çıkarılma
sını öngören 701 sayılı ve 30.11.1341 (1925) tarihli Kanun kabul edildi. 

Bu kanunla yeni paraların biçimini, basımını, niteliğini değiştirme ko
şullarını ve yapılacak bütün işlemleri yönetmek üzere Maliye Bakanlığın
ca atanan bir kişinin başkanlığında, mevcut başlıca banka ve ekonomik 
kuruluş temsilcilerinden oluşan bir komisyon kuruluyor, bu komisyonun 
çalışma usul ve esaslarını gösterir bir talimatnamenin Bakanlar Kurulunca 
çıkarılacağı hükme bağlanıyordu. 

Paraların değiştirme işlemleri gazete ve mutad araçlarla ilân edilecek 
ve ilân tarihinden başlayarak 6 ay içinde tamamlanacaktı. Süre sonunda 
geçersiz olan eski paralar yakılarak, yok edilecekti. 

(4) Thtanak D. C:20, Sa-299-308, Th.-30.12.1341 (1925) 
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BASINDAKİ YANKILARI 





SİYASİYAT 
İtibar-ı Mali Meselesi (*) 

Dünkü gazetelerde memleketin itibâr-ı mâlisi nokta-i nazarından hâlz-i 
ehemmiyet iki fıkra vardı. Biri, yeniden evrâk-ı nakdiyye ihraç edileceğine dair 
olan rivayetlerin resmen tekzibini ihtiva ediyordu, diğeri de Maliye Vekilinin 
bugün Meclis-i Mebusan huzurunda umur-u maliyyeye, kambiyo ihtikârına, 
istikraz-ı dahili faizlerine dair beyanatta bulunacağını haber veriyordu. 

Bu meselelerin her biri ayrı ayrı halz-i ehemmiyet ve muhtacı tetkiktir. 
Meclisin yeni açılması sebebi ile ilk celseleri mazbataların tetkik ve kabulü
ne, Encümen ve şâire intihâbâtına hasr edilmesi zaruri idi. Bu yüzden pek 
kıymetli bir zaman, dokuz, on gün kaybolmuştur. Buna kaabil-i içtlnab teeh
hürü müteakip Maliye Vekâletinin gayrete gelmesi ve memleketin en can ala
cak noktası olan umur-u maliyye hakkında beyanatta bulunması pek şâyân-ı 
memnuniyyettir. Ümit ederiz ki bu akşam Ankara'dan gelecek telgraflar bize 
makûl, ciddi tedbirleri muhtevi bir takım havadisler getirir. 

Hükümetin evrak-ı nakdiyye ihraç edeceğine dair filhakika ortada bir 
şayia vardır. Ve bu pek fenadır. Bu şayiayı kimler çıkarıyor? Maatteessüf 
şimdiye kadar dünyada dedikoduların menbaını keşfetmek kaabil olama
mıştır. Zaten devlet adamları böyle amelî bir fayda temin etmeyecek boş 
taharriyât ile vakit geçirmektense muzır gördükleri şayiaları emniyet hissi 
telkin edecek vesait ile tekzip ve tashih tarikini tercih ederler ki bundan 
başka da yapacak şey yoktur. 

Evrak-ı nakdiyye çıkarmak için devletçe bir tasavvur olmadığı geçmiş 
müşkilât senelerinin şâhadet-i fiiliyyesi ile de sabittir. Ancak biz İstanbul'
da bâzı resmi makamların evrak-ı nakdiyye tab'ı hakkında istihsal-i ma
lûmata teşebbüs etmiş olduklarını suret-i kafiyede biliyoruz. Anlaşılıyor 
ki bunda yeniden evrak-ı naktiyye tab'ı tasavvuru hiç mevcut değildi. İh
timal ki sâdece istihsal-i malûmat edilmek isteniliyordu. 

Fakat bu bir ihtiyatsızlık idi. Zamanın nezaketi düşünülerek böyle şey
lerden içtlnab edilmek iktiza eder. Ekseriya bedhâhâne şayialar bizim 
kemal-i saffet ile söylediğimiz bir sözden, yaptığımız bir hareketten çıka
bilir. Bundan dolayı, üzerlerinde resmî bir mevkiin ağır mes'uliyetleri yük
lü bulunan zâtlar gayet müteyakkız davranmak mecburiyetindedirler. Emi
niz ki zaten aklı başında adamların ehemmiyet vermedikleri, itimatsız
lıkla telakki ettikleri bu şayia millet kürsüsünden vuku bulacak beyanat 
sayesinde kökünden sökülüp atılacaktır. 

(x) "Rmln Gazetesi, 20.8.1923 
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Evrâk-ı nakdiyyemizin düşmesi esbabını tahkik ettiğimiz sıralarda bâ
zı menbalar bize vaz'iyyet-i siyâsiyyemizde henüz lâyıkı derecede vuzuh 
hâsıl olmadığını, bundan dolayı tereddüt gösterildiğini ve bu tereddüdün 
Türk kâğıdının düşmesi üzerinde bir âmil teşkil eylediğini söylediler. Bu 
sözlerin hadd-i zâtında varid, doğru olup olmadığını münakaşa etmeye lü
zum görmüyoruz. Çünkü, farzedelim ki kat'iyyen yanlıştır ve böyle düşü
nenler kat'iyyen hata ediyorlar. Bundan ne çıkar? Bu kanaat, bir hatâ bile 
olsa bugün mevcuttur, bir "vak'a" dır. Yanlış diye bunu nazar-ı dikkate 
almamak bir devlet adamının elinden gelemez. Çünkü yanlış da olsa bu 
öyle bir vak'adır ki icra-yı tesir ediyor. Binaenaleyh yanlış düşünenlere karşı 
hiddeti bir tarafa bırakarak o mevcut kanaatini izâle çaresini bulmak lâ
zım gelir. Filhakika, herkes Türkiye'nin siyâset-i dahiliyyesi ve hâriciyye-
si hakkında bir fikir edinmek ve fiiliyata müstenid bir hüküm vermek İçin 
Meclisin açılmasını bekliyordu. İlk devre-i içtima olmak itibariyle ilk gün
lerin bazı merasim ve intihabata tahsisi mecburiyeti Hükümetin progra
mı ve icraat hakkında bir fikir edinmeye henüz zaman bırakmadı. Binae
naleyh alâkadar mehafllde intizar devresi devam etmektedir. Maliye Veki
li bir an evvel Meclis huzurunda umur-u mâliyyeyi mevzu-u bahs etmeye 
kalkmakla herkesin sabırsızlıkla beklediği izahat safhasına giriyor. Kam
biyo ihtikârına mâni olmak için tedabir düşünüldüğü sırada en evvel ya
pılacak şey gerek kendimize, gerek yabancılara emniyet ye itimat telkin 
etmektir. Bir devlet adamı halkın ve ba-husus umur-u mâliyye ile alaka
dar olan kısm-ı halkın ne gibi sözlerle kalbine nüfuz edilebileceğini, her
kese emniyet vermek için neler söylemek lâzım geleceğini bilir. İşte mil
let kürsüsünden böyle sözler aks etmelidir. Oradan itimat telkin eden te
minat yükseldiği ve Devletin icraatı da bu sözlerle hem ahenk zuhur etti
ği gün en tehlikeli geçitlerden birini atlatmış oluruz. Yapacağımız her türlü 
ıslâhatın başı para olduğu düşünülürse Maliye Vekilinin bugün ağzından 
çıkacak sözlerde ne büyük bir ehemmiyet bulunduğu takdir edilir. Mem
leketin mukadderatında bu kadar derin tesirler yapacak bu sözleri halk 
sabırsızlıkla bekliyor. Temenni edelim ki bu sözler vaziyyetin ehemmiye
ti ile mütenasip olsun. 

Hüseyin Cahit 
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30 — ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN 

İmparatorlukta kılık kifayet, dini cemaatlerin geleneklerine göre oluş
muştu. Giderek her din için bir renk ayrılmıştı. İkinci Mahmut tapınaklar 
dışında, tab'ası arasında böyle bir renk farkı gözetmiyeceğini ilân etti. Me
mur ve askerler için kıyafet birliği sağlayarak setre pantolonu zorunlu kı
yafet olarak belirledi. 

Şapka Hıristiyanlara özgü baş giysisi olduğundan, Tunusluların giy
diği fes alındı. 

Fes giymek memur ve askerler için zorunlu idi. Halk istediği gibi sa
rık, külah, kalpak, keçekülah v.b. baş örtüleri kullanırdı. Bu giyimden do
layı sivil halka "başı bozuk" denirdi. 

Fesin tamamlayıcısı püskülün düzenli bulunması için sık sık taran
ması gerekirdi. Bu nedenle fes için "püsküllü bela" deyimi kullanılırdı (1) 

İkinci Meşrutiyet döneminde kalpak modası yaygındı. Birinci Cihan 
Savaşı döneminde hedef oluşturan fes yerine askere şapkayı anımsatan 
enveriye yahut kabalak adı verilen baş giysisi giydirildi. Kalpak Millî mü
cadelenin sembolü oldu. 

Yeni Devletin kuruluşu, kılık kıyafet karmaşasının egemen olduğu bir 
döneme rastlar. 

Mustafa Kemal 28 Ağustos 1925 tarihinde İnebolu'da yaptığı konuş
mada kılık kıyafet ve şapka üzerindeki düşüncelerini aşağıdaki biçimde 
vurguladı. (2) 

"Efendiler, Türkiye Cumhuriyetini tesis eden Türk halkı medenidir. 
Tarihte medenidir, hakikatte medenidir. Fakat ben sizin öz kardeşiniz, ar
kadaşınız, babanız gibi medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı; fik
riyle, zihniyetiyle medeni olduğunu ispat ve izhar etmek mecburiyetin
dedir. Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı aile hayatiyle, yaşayış 
tarziyle medeni olduğunu göstermek mecburiyetindedir. Velhasıl mede
niyim diyen, Türkiye'nin, hakikaten medeni olan halkı başından aşağıya 
vaz'ı hariciyesiyle dahi medeni ve mütekâmil insanlar olduğunu fiilen gös
termeğe mecburdurlar. Bu son sözlerimi vazıh ifade etmeliyim ki, bütün 
memleket ve cihan ne demek istediğimi suhuletle anlasın. Bu izahatımı 
heyeti aliyenize, heyeti umumiyeye bir sualle tevcih etmek istiyorum, so
ruyorum: 

(1) Enver Ziya Kami, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1965, Türk Tarih Kurumu Basımevi 1978, Sa:146. 

(2) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-IIl Üçüncü Baskı, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Basımevi 1981, Sa:210-212, 

Ayın Tarihi Eski Seri No:18, SaA69-472. 
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Bizim kıyafetimiz millî midir? (Hayır sadaları). 
Bizim kıyafetimiz medeni ve beynelmilel midiı? (Hayır, hayır sadaları). 
Size iştirak ediyorum. Tabirimi mazur görünüz. Altı kaval üstü şişha

ne diye İfade olunabilecek bir kıyafet, ne millîdir ve ne de beynelmileldir. 
O halde kıyafetsiz bir millet olur mu arkadaşlar? Böyle tavsif olunmağa 
razı mısınız arkadaşlar? (Hayır hayır, katiyen sesleri). Çok kıymetli bir cev
heri çamurla sıvayarak enzarı âleme göstermekte mâna var mıdır? Ve bu 
çamurun içinde cevher gizlidir, fakat anlıyamıyorsunuz demek musip mi
dir? Cevheri gösterebilmek için çamuru atmak elzemdir; tabiîdir. Cevhe
rin muhafazası için bir mahfaza yapmak lazımsa onu altından veya pla
tinden yapmak icab etmez mi? Bu kadar açık hakikat karşısında tereddüt 
caiz midir? Bizi tereddüde sevkedenler varsa onların humk ve belâhatine 
hükmetmekte hâlâ mı tereddüt edeceğiz? Arkadaşlar, Turan kıyafetini 
araştırıp ihya eylemeğe mahal yoktur. Medeni ve beynelmilel kıyafet bi
zim için çok cevherli, milletimiz için lâyık bir kıyafettir. Onu iktisa edece
ğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kıravat, 
yakalık, caket ve bittabi bunların mütemmimi olmak üzere başta siperi 
şemsli serpuş, bunu açık söylemek isterim. Bu serpuşun ismine şapka de
nir. Redingot gibi, bonjur gibi, smokin gibi, frak gibi... İşte şapkamız di
yenler vardır. Onlara diyeyim ki çok gafilsiniz ve çok cahilsiniz ve onlara 
sormak isterim : 

Yunan serpuşu olan fesi giymek caiz olur da şapkayı giymek neden 
olmaz ve yine onlara, bütün millete hatırlatmak isterim ki, Bizans papaz
larının ve Yahudi hahamlarının klsvei mahsusası olan cüppeyi ne vakit, 
ne için ve nasıl giydiler? Bu nokta! nazara ait beyanatımı bitirmeden ev
vel birkaç kelime daha söylemek İsterim. 

Efendiler, içtimai hayatın mebdei, aile hayatıdır. Aile izaha hacet yok
tur ki, kadın ve erkekten mürekkeptir. Kadınlarımız hakkında, erkekler 
hakkında söz söylediğim kadar fazla izahatta bulunmıyacağım. Bu mev
cudiyeti ulviyeyi bilhassa huzurlarında müsamaha ile geçemem. Müsaa
de buyurulursa bir İki kelime söyliyeceğim ve siz söylemek istediğimi su
huletle anlıyacaksınız. Esnayı seyahatimde köylerde değil, bilhassa kasa
ba ve şehirlerde kadın arkadaşlarımızın yüzlerini ve gözlerini çok kesif ve 
itina ile kapatmakta olduklarını gördüm. Bilhassa bu sıcak mevsimde bu 
tarz kendileri için mutlaka mucibi azap ve ıstırap olduğunu tahmin edi
yorum. Erkek arkadaşlar, bu biraz bizim hodbinliğimiz eseridir. Çok afif 
ve dikkatli olduğumuzun icabıdır. Fakat muhterem arkadaşlar, kadınları
mız da, bizim gibi müdrik ve mütefekkir İnsanlardır. Onlara mukaddesa
tı ahlâklyeyi telkin etmek, millî ahlâkımızı anlatmak ve onların dimağını 
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nur ile, nezahetle teçhiz etmek esası üzerinde bulunduktan sonra fazla 
hodbinliğe lüzum kalmaz. Onlar yüzlerini cihana göstersinler. Ve gözle
riyle cihanı dikkatle görebilsinler. Bunda korkulacak bir şey yoktur. 

Arkadaşlar, sureti mütehakkıkada telâffuz ediyorum. Korkmayınız, bu 
gidiş zaruridir. Bu zaruret bizi yüksek ve mühim bir neticeye isal ediyor. 
İsterseniz bildireyim ki, bu kadar yüksek ve mühim bir neticeye vusul için 
lâzım gelirse, bazı kurbanlar da verelim. Bunun ehemmiyeti yoktur. Mü
him olarak şunu ihtar ederim ki, bu halin muhafazasında taannüt ve ta
assup, hepimizi her an kurban koyun olmak istidadından kurtaramaz. Ha
nım ve bey arkadaşlarım! Size malûmunuz olan bir hakikati kısa bir cümle 
ile tekrar arz edeceğim; beni mazur görünüz. Medeniyetin coşkun seli kar
şısında mukavemet beyhudedir ve o, gafil ve İtaatsizler hakkında çok bia-
mandır. Dağları delen, semalarda pervaz eden, göze görünmiyen zerrat-
tan yıldızlara kadar her şeyi gören, tenvir eden, tetkik eden medeniyetin 
muvacehei kudret ve ulviyetinde Kurun-u vusta-1 zihniyetlerle, İptidai hu
rafelerle yürümeye çalışan milletler mahvolmağa veya hiç olmazsa esir ve 
zelil olmağa mahkûmdurlar. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti halkı müteced-
dit ve mütekâmil bir kitle olarak ilelebet yaşamağa karar vermiş, esaret 
zincirlerini ise tarihte namesbuk kahramanlıklarla parça parça etmiştir." 

Seyahatinin devamında, 30 Ağustos 1925 tarihinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi binasında partililerle konuşurken İnebolu'da söylediklerini tamam
layıcı nitelikte aşağıdaki açıklamayı yaptı (3). 

"İnebolu'da ve diğer bazı yerlerde söyledim. Bugünün meselesi gibi mü-
talea edileceğinden burada da bahsetmek İsterim. Her milletin olduğu gibi 
bizim de millî bir kıyafetimiz varmış, fakat gayri kabili inkârdır ki taşıdığı
mız kıyafet o değildir. Hattâ millî kıyafetimizin ne olduğunu bilenler içi
mizde azdır bile. Meselâ karşımda kalabalığın içinde bir zat görüyorum (eliy
le işaret ederek). Başında fes, fesin üstünde bir yeşil sarık, sırtında bir min
tan, onun üstünde benim sırtımdaki gibi bir caket. daha alt tarafını göre
miyorum. Şimdi bu kıyafet nediı? Medeni bir insan bu alelâcaip kıyafete 
girip dünyayı kendine güldürür mü? (Evet güldürür, sadaları). 

Gazi, kıyafet hakkında mufassal izahat ve malûmat vererek sözü şu ne
ticeye getirdi : 

Devlet memurları bütün milletin kıyafetlerini tashih edecektir. Fen, sıh
hat nokta! nazarından amelî olmak itibariyle, her nokta! nazardan tecrübe 

(3) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri /-///, Üçüncü Baskı, DU ve Tarih Coğrafya-Fakültesi Basımevi 1981, Sa216, Haki-

meyeti Milliye 1 Eylül 1925. 
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edilmiş medeni kıyafet iktisa edecektir. Bunda tereddüde mahal yoktur. 
Asırlarca devam eden gafletin acı derslerini tekrarlamağa takat yoktur. Bir 
adam olduğumuzu, medeni insan olduğumuzu ispat ve izhar için icab ede
ni yapmakta taannüd adamlıkla kabili telif değildir." 

Mustafa Kemal'in seyahat dönüşü konu üzerindeki çalışmaları yoğun
laştı. Önce hükümet 2.9.1341 (1925) tarihinde 2413 sayı ile şu kararna
meyi çıkardı. 

Bilûmum devlet memurlarının kıyafetleri hakkında kararname 
(2 Eylül 1341) 

Kararname No. 2413 
1. — Ordu ve donanma mensupları ile İlmiye sınıfına mensup olan

lardan ve hükkâm gibi kıyafetleri devletçe sureti mahsusada tayin edil
miş bulunanlardan maada bilûmum devlet memurlarının kıyafetleri dünya 
yüzündeki medenî milletlerin müşterek ve umumî kıyafetlerinin aynidir. 
Yani gündüz ve gecenin muhtelif vaziyetlerine ve resmî merasime göre gi
yilmek üzere muhtelif elbiseler ve şapkalardır. 

2. — Binalar dahilinde başı açık bulunmak kaidedir. Selâm teatisi baş 
işaretile olur. 

3. — Binalar haricinde selâm teatisi şapka ile olur. 
4. — Alelûmum halk, ordu ve donanma ve ilmiye sınıfına mahsus ve

ya hükkâm için olduğu gibi kanunu mahsus ile tayin edilmiş elbiseleri 
giyemezler. Eakat devlet memurlarının kıyafetleri bilûmum sunuf halk ta
rafından aynen veya hali mesailerine mutabık surette kabul olunabilir (4). 

Bu kararname ile memurlara şapka giyme zorunluluğu getirildi. Bu 
düzenlemeden sonra halk özellikle gençler ve aydınlar kendiliklerinden 
şapka giymeye başladılar. 

Diğer yandan herkese şapka giyme zorunluluğu getiren Kanun Tekli
fi, Konya Mebusu Refik Koraltan ve arkadaşları tarafından hazırlanarak 
18.11.1341 (1925) tarihinde Meclise verildi (5). 

Meydana getirdiği yankıları ile önem kazanan Kanunun gerekçe ve gö
rüşmeleri aynen alınmıştır (6). 

2. — Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasının; şapka iktisası hakkında (2/479) numaralı 
teklifi kanunisi ve Adliye ve Dahiliye Encümenleri mazbataları. 

(4) 4 Eylül 1925 tarihli Hakimiyeti Millîye, Sicilli Kavanin 12 nci Cilt, Sa:216. Resmi Gazete 5 Eylül 1341-168. Karar
namenin gerekçesi ve İlmiye Sınıfı ve ilmiye kisvesi hakkındaki kararname için, Tarikatların Kaldırılması, Tekke ve Za
viyelerin kapatılması bölümüne bakınız 

(5) Tutanak Dergisi, C:19, Sa.141. Ta:18.1U341 (1925). 
(6) Tutanak Dergisi, C.19, Sa:220-232, Ta:25.1U341 (1925). 

64 



REİS — Efendim.bundan evvelki evrakı varidemizde şapka iktisası hakkında bir teklif 
vardı. Dahiltye, Adliye Encümenlerine havale etmiştik, gelmiştir, mûstacelen müzakeresi teklif 
olunuyor. Binaenaleyh müstacel ruznameye alıyoruz. 

REFİK BEY (Konya) — Bendeniz derhal müzakeresini teklif ediyorum, kanunun ehem
miyeti vardır. .Derhal ve şimdi müzakeresini reye vaz buyurun. 

REİS — Efendim, Şapka hakkındaki lâyihanın derhal müzakeresini reye vaz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsm, kabul etmeyenler el kaldırsm. Kabul edilmiştir. Mazbatayı 
okuyoruz. 

Esbabı Mucibe 
Haddi zatında hiç bir ehemmiyeti mahsusayı haiz olmayan serpuş meselesi asrî ve mede

nî milletler ailesi içine girmeğe azmetmiş olan Türkiye için hususi bir kıymeti haizdir. Şimdi
ye kadar Türkler ile sair medenî ve asrî milletlerin arasmda bir alâmeti farika mahiyetinde 
telâkki edilmekte olan mevcut serpuşun tebdili ve yerine medenî ve asrî milletlerin kâffesinin 
müşterek serpuşu olan şapkanın ikamesi lüzumu taayyün etmiş ve muhterem milletimiz bu 
aslî ve medenî serpuşu iktisa eylemek suretiyle cümleye numunei imtisal teşkil eylemiş oldu
ğundan merbuten takdim kılman kanunun kabulünü Heyeti Umumiyeye arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile îdarei Umumiye ve Hususiye ve Ma
halliye veya Müessesata mensup bilumum eşhas ve müstahdemin (ve sıfatı resmiyeyi haiz 
herkes) Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır. 
Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 15 Teşrinisani 1341 

Konya Kütahya İstanbul Kütahya 
Refik Cevdet Hakkı Şinasi Ragıp 

Sinop Siirt İsparta 
Recep Zühtü Mahmut Mükerrem 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasının şapka iktisası hakkındaki 15 Teşrinisani 1341 

tarih ve (2/479) numaralı teklifi kanunisi encumenimizce tetkik ve tezekkür edildi. 
Medeniyetin bütün icabat zaruriyetini idrâk ve kabul etmiş olan Türk milletinin mede

nî milletlerin müşterek kisvelerinin vasfı barizi olan şapkayı iktisa hususunda gösterdiği te
halük ve tezahürü tespit ve bunun ifade eden bir kuvvei müeyyidenin kanunlarımız arasın
da bulunması encumenimizce zarurî ad ve telâkki olunmuştur. Binaenaleyh teklifte mün-
deriç esbabı mucibe şayanı kabul görülerek birinci madde üzerinde cüzî tadilat icra ve "sıfa
tı resmiyeyi haiz herkes" ibaresi tay ve ikinci bir fıkra ilâve suretiyle berveçhizîr tespit edi
len mevaddı kanuniye mûstacelen müzakere edilmesi ricasiyle Heyeti Umumiyenin tasvibi
ne arz olunur. 24 Teşrinisani 1341 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri Kâtip Aza 

Konya Mebusu Sinop Saruhan Menteşe 
Refik Yusuf Kemal Kemal Şükrü Kaya 

Aza Aza 
Antalya İzmir 

Ahmet Saki Mustafa Necati 
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Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Şapka iktlsası hakkında Konya Mebusu Refik Bey ve Rüfekası tarafından verilip Adliye 
Encümeninden badelmütalaa encümenimize sevk edilen kanun ve ol babdaki esbabı muci
be lâyihası tetkik ve mütalaa edildi. Medenî milletlerin öteden beri giymekte oldukları şap
kanın Türkiye Cumhuriyeti halkınca da kabul ve iktlsası lâzım ve labüd görülmüş ve esa
sen muhterem milletimiz bu lâzimei medentyeyi bitakdir efyevm umumi denecek bir tarzda 
şapka giymekte bulunmuş olduğundan kanunu mezkûrun kabulü takarrür etmekle Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 25 Teşrinisani 1341 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri Kâtip Aza 
Niğde Ahmet Münir Kâmil Kocaeli 

Ebubekir Hazım ibrahim Süreyya 
Aza Aza Aza 

Niğde Süleyman Sırrı Kemal 
Galip 

Adliye Encümenince Tespit Edilen Mevad 

Birinci Madde — Türkiye Büyük Millet Meclisi Azaları ile idarei umumiye ve hususiye 
ve mahallîyeye ve bilumum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin 
iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. Türkiye Halkının da umumi serpu
şu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet men eder. 

İkinci Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyüllcradır. 
Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri heyeti memurdur. 
REİS — Efendim, kanun heyeti umumtyesi hakkında söz isteyen varmı? 
NURETTİN PAŞA (Bursa) — Bir takririm vardır. 
REFİK BEY (Konya) — Heyeti Umumtyesi hakkında mi? 
RElS — Uzun bir takrirdir. Esaslarına baktım. Kanun lâyihasının heyeti umumtyesi hak

kındadır. Reddini istiyor. 

HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Bir kanunun nihayetinde takrir verilir. O da ya red edilir veya
hut kabul edilir. 

REİS — Bir kanunun Heyeti Umumiyesi evvela reye konulur veyahut takrir verenlerin 
takrirleri okunur. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Paşa Hazretleri, heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 
REİS — Nerede kabul edilmiştir. Daha reye koyacağız (Handeler). Nurettin Paşanın tak

riri okunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1. — Mebusini Muhteremden bazı zevat taraflarından şapka iksası hakkında bu teklifi 

kanuni yapılırken vatanda bu hususda bir muamele mesbuk değilmiş gibi re'sen bir teklifte 
bulunulmaktadır. Halbuki İcra Vekilleri Heyeti 2 Eylül 1341 tarihli ve 2413 numaralı bir ka
rarname tanzim ve bunda memurine şapka iksası hakkında kanun mahiyetinde mukarre-
rat ittihaz ve neşir ve tatbik etmiş ve ahaliye de teşmiline çalışmakta bulunmuştur. Eğer işbu 
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teklifi kanuni şapka iksası keyfiyetinin bir kanun meselesi olmasından ileri geliyorsa İcra 
Vekilleri Heyetinin mezkûr kararname ile selâhiyeti kanuniyelerini tecavüz ettikleri izhar olu
nuyor demektir. Filhakika öyledir. Çünkü geçen sene yalnız adliye memurlarının hem de 
makamlanna münhasır ve mahsus bulunan kıyafetleri ile Meclisi Âliden çıkan bir kanuna 
müstenit idi ki, bu dahi İcra Vekilleri Heyetinin umum memurini devlet hakkında hotbehot 
karar ittihazına salâhlyattar olmadığına delildir. Şayet şapka iksası keyfiyeti bir kanun me
selesi değilse işbu teklifi kanuninin nazarı dikkate alınmasına sebeb kalmaz. 

2. — Mezkûr teklifi kanunide Mebusini kiram hakkında kayıt vaz olunuyor. Malumuâli-
lerdir ki, mebuslar memur değil doğrudan doğruya efradı halktandırlar. Hukuku tabiiyei am
meden fazla masuniyeti teşriiyye ile de haizi tamamii hürriyet bulunmaktadırlar. Binaena
leyh sıfatı vekâlete ve vaziyeti teşriiyeye tevafuk etmeyen ve mileli saire parlamentolarmda 
da mevcut bulunmayan böyle bir kaydın şayanı kabul ve varit olamıyacağı tabiidir. 

3. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun yüzüçüncû maddesi (hiç bir kanun teşkilâtı Esasiye 
Kanununa münafl olamaz) diyor. Halbuki işbu teklifi kanuni heyeti umumiyesiyle Teşkilâtı 
Esasiye kanununa münafidir. Zira : 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun üçüncü maddesinde (hâkimiyet bilâ kaydû şart milletindir) 

Teşkilâtı esasiye kanununun altmışsekizinci maddesinde (her Türk hür doğar, hür yaşar) 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun yetmişinci maddesinde (şahsi masuniyet vicdan, tefek

kür, kelâm, amel, temellük ve tasarruf ilâh., hak ve hürriyetleri Türklerin tabii hukukundandır) 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun yetmişbirlnci maddesinde (ona, mal, İlâh.. Taarruzdan ma

sundur.) 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun yetmişüçüncü maddesinde (işkence, eziyet müsadere 

memnudur.) 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun yetmişdördüncü maddesinde (hiç bir kimse hiç bir feda

kârlığa icbar edilemez) 
Denilmektedir ki, âmmenin bu maddelerle müemmen olan hukuku tabiiyesi hilâfına 

hiç bir taky kiat vaz edilemez. Hürriyet ve serbestli fiil ve amelin kasır ve takyidini mutazammın 
olan böyle bir kanun lâyihasının Teşkilâtı Esasiye kanununun ruhuna mugayir olarak na
zarı dikkate alınması en vâsi ve mütekâmil hürriyeti idareyi mütekefill olan Cumhuriyet Mef
humu ile bilhassa tezat teşkil eder. 

4. — Esbabı maruzaya binaen: 
a) Teşkilâtı .Esasiye Kanununa münafl olmasından dolayı işbu kanun lâyihasının red 

edilmesini. 
b) İcra Vekilleri Heyetinin salâhiyeti kanuniyeleri haricinde ve Teşkilâtı Esasiye Kanu

nuna münafl nas ve ahkâmı muhtevi olup takriri sükûn kanununa istinadı da gayrı müm-
kin olan 2 Eylül 1341 tarihli ve 2413 numaralı kararnamenin keenlemyekün addedilmesini. 

c) Hukuku Esasiye ve Hâkimiyeti Milliye ve masuniyeti şahsiye hilafında muamelenin 
halka ademi tatbikinin temin ve teyit buyurulmasını arz ve teklif ederim efendim. 

Bursa Mebusu 
Nurettin 
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REFİK BEY (Konya) — Muhterem arkadaşlar, büyük milletimizin yakın senelerden beri 
milletin istikbali, tealisi namına tarihe kaydettiği büyüklerinden biri de şapka iktisası husu
sunda gösterdiği isticaldir. Hepimiz pek âla biliyoruz ki asrî ve medenî hayatın bütün icaba-
ünı en ufak bir noktası dahi noksan kalmamak şartiyle kabule karar veren ve bu rehakâr 
yolda kati ve azimkar adımlarla yürüyen necip milletimiz, bütün medenî milletlerin giymekte 
olduğu şapkayı da kendi serpuşu olmak üzere kabul etmiş ve temsil etmiş olduğumuz bu 
necip millet, herkese tekaddüm etmek şartiyle inkılâbın en şerefli ve en kuvvetli adımını bir 
defa daha atmıştır. (Bravo sesleri). Arkadaşlar, bendeniz burada Nurettin Paşanın takririni 
dinlerken hayatı teşriiyeye henüz dahil olan paşanın bu hususta da çok acemi olduğunu derhal 
anladım. Müsaadenizle izah edeceğim. Paşa, buraya toplanan heyeti muhtereme, milletin 
arzu ve kanaatlannm en şamil manasiy le tercümanı olmak üzere toplanmıştır. Eğer siz mil
leti ruhen ve vicdanen manen ve maddeten temsil ediyorsanız böyle bir takriri vermekte te
reddüt edecek idiniz ve vermeyecektiniz. Sizin temsil ettiğiniz dairei intihabiye namına kuv
vetle iddia ediyorum ki, milleti asrî ve medenî terakki yolundan alakoymak üzere bazı müf-
sit ve münafıkların bir çok tezv iratlarına, telkinatlarına rağmen Bursanın necip halkı bu hu-
susda önayak olmuştur ve kendi hesabma bu şerefli tarihi kaydetmiştir (Alkışlar). Paşa, mil
letin, Bursa halkının bu necip ve yüksek duygularından olsun ilham almak insafını niçin 
göstermiyorsun? 

TUNALI HÎLMİ BEY (.Zonguldak) — Hatta kendi şapkalarını kendileri yapmaktadırlar. 

REFİK BEY (Devamla) — Evet efendiler, burada milletin hayatına taallûk eden her han
gi bir mesele mevzubahis olduğu vakit, zaman zaman teşkilâtı esasiye meselesi karşısında 
kaldığımızı çok kuvvetle hatırlayanlardanım. Fakat vekayi ve hadisat kuvvetle isbat etmiş
tir ki, bütün burada alınan kanunî tedabir, Teşkilâtı Esasiye Kanununun tamamiyle ruhu
nu ve mevcudiyetini muhafaza için alınmıştır ve onun manayı ruhisi muhafaza edilmiştir. 
Milletin hayat ve mevcudiyetine el uzatanların elleri kırılmıştır. Hepiniz biliyorsunuz ki, ka
nunlar menafi! milleti siyanet için yapılır. Heyeti Celilenizden çıkan kanunlar da bu mübec-
cel gaye için yapılmıştır veya yapılmaktadır. İşte bunun içindir ki, milletin her şeye ve herke
se takdimen ve tekaddümen iksa etmiş olduğu şapkanın yine heyeti celileniz tarafından ka
nunen teyid edilmesi arzusudur ki, bu kanunun verilmesine saik olmuştur. 

Paşa, tekrar ediyorum. Eğer bu dakikada vermiş olduğunuz takrirden müntehipleriniz 
haberdar olsalardı eminim ki, ey bizim vekilimiz, sizi hakiki hissiyatımıza tercüman olmak-
lığınız için gönderdik. Siz orada bizim hakiki arzularımızı, hissiyatımızı söyleyecektiniz. Bi
zi temsil ettiğiniz halde hangi kanaat ve hangi düşünce ile bizim düşüncelerimizden, bizim 
kanaatlanmızdan bambaşka bir yolda yürüdünüz ve terakki yolundaki azmimizi kırmak için 
teşebbüste bulundunuz, diyecek ve sizi muaheze edecekler. 

Arkadaşlar, teklifin esbabı mucibesi daha ziyade İzaha hacet bırakmıyacak kadar vazıhtır, 
açıktır. Esasen millet asrî ve medenî hayatın İcabatmdan olan şapkayı da hiç bir telkine tabi 
olmayarak giymiş hırzi can etmiştir. Artık onu milletin başından alacak hiç bir el kalma
mıştır ve bunu milletin başından alacak el hangi el ise millet onu daima kıracaktır (Alkışlar). 

NURETTİN PAŞA (Bursa) — Muhterem arkadaşım Refik Beyin şahsım hakkında söyle
diği sözlerin hiçbirisine cevap verecek değilim (Niçin sesleri). Çünkü çoğu hissidir. Takririm 
dikkatle okunursa sırf kanuni bir maksatla yazılmış olduğu görülür. Ben vicdanen bu teklifi 
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kanuninin Teşkilâtı Esasiye Kanununa tearuz eden noktalarını gördüğüm için vazifemi ifa 
etmiş oldum. Beni dünyada vazifemi ifadan men edecek hiç bir kuvvet tasavvur edemiyorum. 

REFlK BEY (Konya) — Vardır, o da millettir. 
NURETTİN PAŞA (Devamla) —• Evet vardır, o da Allahdır. Bendeniz meselenin esası hak

kında maruzatta bulunmuyorum. İş bir kanun meselesidir. İçinizde bu kadar hukukşinas-
lar vardır. Bunu ciddi bir vukufla tahlil ve tetkik edebilirler (onlar bir şey söylemiyorlar ki 
sesleri). Bu meseleyi hukukşinaslara bırakalım bu hususda söyleyecek başka sözüm yoktur. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, Bursa Mebusu 
Nurettin Paşanın endişesi, arkadaşımız Konya Mebusu Refik Bey tarafından teklif edilen bu 
kanunun Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhalefeti cihetinden ise kendilerini temin ederim ki 
bu hususda hiç bir endişeye mahal yoktur. Endişe bertaraf, sevinmeğe mahal vardır. Nuret
tin Paşa bu kanunu Teşkilâtı Esasiye Kanununun 103 üncü maddesine muhalif buluyorlar. 
O madde hiç bir kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi olamaz diyormuş. Teklif edilen 
bu kanunun o maddeye münafi olan ciheti neresidir? O cihet hakkında bize kâfi derecede 
izahat vermediler. Yalnız takrirlerinde, hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir. Her Türk, hür 
doğar, hür yaşar, diyorlar. 

Hür ve Medenî milletlerin kisvesini almak hürriyetsizlik midir? Sonra ' 'Mal ve can mah
fuzdur. İşkence ve eziyet yoktur. Hiç bir kimse hiç bir fedakârlığa icbar edilemez." diyorlar. 
Evet efendiler, hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir. Buna hiç şüphe yoktur. Bu kanunu He
yeti Celilenizin kabul etmesi bu maddenin teyidinden başka bir mana İfade etmez. Milletin 
hâkimiyetini burada Heyeti Celileniz temsil eder. Evet efendiler, tekrar ediyorum, her Türk 
hür doğar ve hür yaşar. Fakat medeni milletlerin kisvesini almak Türk milletini esarete mi 
sevk etmek demektir ve sonra ikinci derecede hürriyet namütenahi, hudutsuz bir şey mi
dir? Her hürriyetin kanunlarla, nizamlarla bir hududu vardır. Nihayet onun hududlan bu 
Türkün ve Türk milletinin yüksek menfaatlarıdır. 

Türkün ve Türk memleketlerinin yüksek menfaatları neyi istilzam ederse o yapılır ve 
en muvafık tarzı hareket o olur. Aksi ise anarşi ifade eder, hürriyeti şunun ve bunun elinde 
de mazinin elinde de oyuncak yapmaktan başka bir netice tevlit etmez. Hürriyetin nasibi 
irticaın elinde oyuncak olmak demek değildir. Bir takım eşkâli kanuniye serd ederek, mad
dî ve manevî manası olmayan bir takım eşkâli kanuniyeye Türk milletinin medenî sahada 
ilerlemesini feda edemeyiz. Türk memleketinin ve Türk milletinin menfaatları manasız ve 
bîsud eşkâli kanuniyenin çok fevkındadır (Alkışlar) 

En büyük kanun o dur. Yani Türk milletinin menfaatidir. Nerede kaldı ki, arkadaşımı
zın teklifi kanunisinde Teşkilâtı Esasiyeye ve Nurettin Paşanın burada zikretmekte oldukla
rı kuyuda muhalif hiç bir kayıt görmüyorum. 

Heyeti Vekilenin kararı meselesine gelince: Heyeti vekile Türk memurlarının şapka giy
mesi hakkında bir kararname ısdar etti. Efendiler, bunu yapmak her devletin heyeti vekilesi 
gibi bizim de salâhiyetimiz dahilindedir. Yarın diyebilir ki, devair memurları redinkotla vazi
felerine devam edeceklerdir. Bu bir talimatnamedir, karardır. Devam etmedikleri takdirde 
nizammname, talimatname hilâfına hareket etmiş olmak itibariyle tezciye edilirler. Şapka 
da o kabildendir. Nurettin Paşa Hazretleri niçin böyle redinkot giyilmesi hakkında bir heyeti 
vekile kararma itiraz etmiyorlar, bunda niçin mahzur görmüyorlar da şapka iksasında mahzur 
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görüyorlar? Ve şapka giyilmesini teşkilâtı esasiyeye ve kanunlara muhalif görüyorlar. Bu nok
tayı da anlayamadığımı itiraf ederim. Bilhassa arkadaşımızın teklif ettiği kanun bu gün bir 
kısım milletlerde vardır. Ezcümle Japon Meclisi Mebusanına silindirle girmek kanunen mec
buridir ve teşkilâtı esasiyelerinde vardır. Fakat efendiler, nihayet medenî yollarda ilerlemeğe 
azm etmiş karar vermiş, olan Türk milleti için şu ve bu milletin hareketlerini işhad etmek 
mecburiyetinde dahi değiliz. Memleketimiz menfaati neyi istilzam ediyorsa onu yaparız ve 
bu memleketin menaflini istilzam eden şeyler hiç bir vakit Teşkilâtı Esasiye Kanununa mu
halif olamaz, olmamakla mukayyettir. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendiler, Bursa Mebusu Paşa Hazretlerini dinlerken, 
şapka meselesinin Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle alâkadar olduğunu burada işitirken, kendi 
kendime utandım. Şapka meselesinin, gömleğin ve redinkotun, mendilin Teşkilâtı Esasiye 
Kanuniyle ne alâkası vardıı? Bu ne zihniyet? Ve bu zihniyetin ifade ettiği mana nedir? Şap
ka giymiş de Teşkilâtı Esasiye Kanununu ihlâl etmiş. Bu kelimeleri işitebileceğiniz dünyada 
bir kürsü yoktur. Bu kürsüden söylenmiş bu sözlerin manası bu kürsünün ifade ettiği ma
nayı anlamamak demektir. Efendiler, teşkilâtı esasiye demek o demektir ki, kelimesini veya 
terkibini alınız teşkilâtı esasiye kanunu o kanunlardandır ki; bir milletin hayatının hututu 
esaslyesini tertip ve tanzim eder. hayatının umdelerini tertip ve tanzim eder, hayatın istinat 
ettiği temelleri tertip ve tanzim eder. Yoksa, hayatın onsekizinci derecesinde veyahut iki yü
züncü derecesinde olan şapka ile. fes ile, bilmem kalpak vesaire ile teşkilâtı esasiye kanunu
nun alâkadar olduğunu iddia etmek, tasavvur etmek, Teşkilâtı Esasiye Kanununun mana
sını anlamamak demektir. Aflanna istinadan bunu arz ediyorum. Teşkilâtı esasiye kanunu, 
o kanundur ki milletlerin hututu esasiyesine, istinat ettikleri temelleri ifade eder, tertip ve 
tanzim eder. Devlete umumî bir istikamet verir. Bu ciheti tasrih ettikten sonra arz edeyim 
ki. Paşa Hazretlerinin beyan etmiş olduğu fikirlere rağmen şapkanın kabulü, Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun ruhu, ledünniyatını tcyiden kabul etmek demektir. Çünkü teşkilâtı esasiye 
mefhumu ve teşkilâtı esasiyenin ifade etmek istediği mana ve mefhumlar o yerlerden gel
miştir ki; uzun kollu elbise giyen ve elli arşın bez saran yerlerden gelmemiştir. Binaenaleyh 
teşkilâtı esasiye kanununu kabul eden her hangi bir muhit o teşkilâtı esasiyeyi doğurmuş 
olan muhitin ruhunu da almalıdır. Ruhunu almadıkça teşkilâtı esasiye kanununu almış olan
lar boş kalırlar. Teşkilâtı esasiye kanununu alanlar ve bu kanunu ilân edenler, eski zihniyeti 
şapkanın, kalpağın, mendilin, fotinin bu kanunla alakadar olduğunu zannediyorlarsa teşki
lâtı esasiye kanunu o muhitte tekevvün etmemiştir. Onu tekvin ettirmek için teşkilâtı esasi
ye kanununun ruhunun, ledüniyatinın doğmuş olduğu medenî milletlerin muhitlerini, za-
vahlrinl almış olmak İcap eder. Alınmadıkça teşkilâtı esasiye ile onu taşıyan insanlar ara
sında daima tezat ve ihtilâf mevcuttur. O tezat ve ihtilâfı bertaraf etmek için maddî ve mane
vî ahenkdar bir surette bu kanunu hayatımızda telkin ve zerk etmek için Teşkilâtı esasiye 
kanununu doğurmuş olan medenî muhitlerin, medenî ihtiyaçlarım da tespit ve kabul etmek 
mecburiyetindeyiz ve elan teşkilâtı esasiye kanununu eski zihniyetlerle yani, kalpak ile fo
tin ile alakadar olduğunu zanneden milletlerde bu kanun tekevvün etmemiştir. Binaenaleyh 
hükümetimizi, bu lâyiha! kanuniyeyi tasvip ettiğinden dolayı ve fırkamızı bu lâyihai kanu-
niyey i buraya sevk etmiş olduğundan dolayı bütün kalbimle tebrik ederim. Çünkü, bununla 
Teşkilâtı Esasiye Kanununu, ruhunu ve ledüniyatını tespit etmek istemiştir ve bununla Teş
kilâtı Esasiye Kanununu ihlâl değil, zahirini ve batınını ahenkdar bir şekle sokmuştur. Eğer 
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bunu idrâk edemeyenler, bu vaziyeti anlamayanlar ve takdir edemeyenler olursa - ki memle
kette olabilir • şunu bilmeli ve tamamen zihinlerine yerleştirmelidir ki hürriyetin, şeref ve 
haysiyetin tekevvünü için lâzım olan tedabire karşı bu gibi zihniyetlerle çıkanlar hakkında 
manen ve maddeten bu memleketin istiklâl ve şerefini temin etmek yoluna koyulmuş olan
lar; bu hedeflerine vusul için kanunun maddî ve manevî her türlü vesaitine müracaat et-
mekden çekinmeyeceklerdir. Şapkanın Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhalif olduğu zihni
yeti memlekette berdevam oldukça Teşkilâtı Esasiye Kanununun memlekette tamamen te
essüs etmemiş olduğuna kani olacağım. Biz şapkamızı, redinkotumuzu, boyunbağımızı, el
biselerimizi istediğimiz surette değiştirmekte tamamen hür olduğumuz gün bizim Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuz tekevvün etmiştir. Ve zahiren ve batman mevcuttur. Yoksa bu gibi te-
celliyata karşı çıkacak olan zihniyetlerle mücadele etmek hepimiz için bir vazifedir. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim, bendeniz hakikaten vicdanımı tazip eden garip bir 
levha olmasa buraya çıkmayacak ve söz söylemeyecektim. Bütün bu yanm saat geçen an 
içinde hay netlerle temaşa ettiğiniz levhayı tersim edeceğim ve zannederim ki; maksat da onun
la hasıl olacaktır. Takriri veren Bursa mümessili en çok ehemmiyet verdiği şeyin, kanunî nokta 
olduğunu, söylediler ve kanunî noktayi izah ederken - çok rica ederim dikkat ediniz - hu-
kukşinaslar bilirler, dediler. Meclis içinde hukukşinaslar var. Şekli hazir şapkanın Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa münafl olduğunu bilen ve sunufu meclis içinde bulunan hukukşinasla-
ra havale etti. Çünkü orada takriri yazan birisi, müdafaa eden birisidir. Çünkü kendi ifadesi
ne göre müracaat ettiği hukukşinas arkadaşlarımızın hepsi daha çok vakıf, onlar şapkayı 
giymişlerdir, yalnız kendileri burada şapkasızdır. Kanun müdafaa edeyim derken kendileri
ni müdafaa etmişlerdir. Çünkü Bursa'yı müdafaa etse Bursa'hlann hepsi şapkayı giymişler
dir. Kanunu müdafaa ey leşe reyine müracaat ettiği hukukşinas arkadaşlarımızın hepsi şap
ka giymişlerdir. Bir mesele kalıyor. Bursa Mümessili, hodkâmlığın en yüksek derecesi olan 
şeyi kendi şahsında görerek, şahsiyetim böyledir ve bunun için bir takrir veriyorum ve bunu 
Bursa görüyorum, bunu menafli memleket görüyorum, bunu her şey görüyorum, diyecek 
kadar garip bir vaz ile burada ifadei meram etmişlerdir. Şimdi kendilerine, - aflvlerine mağ-
ruren - kendi kanaatimi söyleyeceğim, maksatları kanunu müdafaa değildir. Çünkü tetkiki
ni havale ettiği kanuncular şapka giymiş. Bursayı müdafaa ise Bursa'hlar şapka giymişler
dir. Bunu tespit ettikten sonra efendiler inkılâbın hükümranı, ve hâkimiyeti milliyenin tim
sali, siz Büyük Millet Meclisi Heyeti Kiramıdır. înkılâb nedir? Ve Büyük Millet Meclisi Nedir? 
Buraya çıkıp kendi şahsını müdafaa eden arkadaş bunu hiç bilmemiştir. Ne inkılâbın ve ne 
de Büyük Millet Meclisinin ne olduğunu bilmemiştir. İki kelime ile bilmesi lâzımdır ki: Eğer 
Paşa inkılâp yapan milletler kanunu düşünmez, menafi! memleketi düşünmez, şekli hazırı 
medeniyeti düşünmez, elhasıl muazzez, büyük Türkiye'mizin, mukaddes vatanımızın ihti-
yacatını düşünmez de inkılâp hâdvesini atar diye düşünürse, bu düşünce kendisine lâyık
tır. Çünkü bu düşüncesinde tektir ve tek kalacaktır, İnkılâp bu olunca. Meclisi Âli bunu tim
sal olarak giymiştir. Eğer Teşkilâtı Esasiyeye ufak bir muhalefet olsaydı giymezdi. Meclisi 
Âliniz her zaman reyi işarî ile bazan sükût ile kanun kabul eder. Sükût ile kabul ettiği bu 
meselenin Teşkilâtı Esasiyeye ufak bir muhalefeti varsa bundan dolayı haya etmesi lâzım
dır. Kemali cüretle söylüyorum ki. Meclisi Âlinin şimdiye kadar devam eden sükûtu vicdani 
karşısında büyük bir engel olacaktır. Bu inkılâp ki seldir, önüne geçenleri yıkar, devirir ge
çer, kimseyi bırakmaz. Yalnız küçük bir endişe ile bir tekrar yazarak buraya çıkıp söz 
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söylememeleri icap ederdi (Bravo sesleri). Koca millet bu kararı hüsnü-telakki etmiştir. Asri 
ve medenî bir kisvenin Büyük Türk Milletinin şu büyük kürsüsünde böyle bir paşa tarafın
dan bir takrirle mevzubahis olması İrak ve mefkurenin en büyük bir hüsranıdır. Ben bunu 
söylüyorum, bu kürsüden iniyorum. 

RAStH BEY (Antalya) — Muhterem arkadaşlar, bütün memlekete karşı, tarihe karşı hu
zuru âlinizde şu kanun hakkında mütalaat dermeyan ederken, Nurettin Paşanın Refik Bey 
arkadaşımıza cevap verirken "Yalnız hissiyata istinaden cevap vermişlerdir. Binaenaleyh söz
lerine cevap vermeyeceğim" sözünden başlayacağım, Efendiler, eğer içlerimizde hissiyat ile 
hareket edeceksek hissiyat ile âmil olunacak isek hissiyat metod olur, esas ilmî olmayan bir 
şeyden hiçbir neticeye varılamaz. Şimdiye kadar memleketin gördüğü bir çok felâketlerin 
birisini daha görmüş oluruz. Onun için iş şakaya gelir bir iş değildir. Hissiyat esas olamaz, 
îşi ilim sahasında halletmelidir. Bir kanun gelmiştir. Evet başa giyilecek ve ismi şapka olan 
serpuşa dairdir. Efendiler, ismini zikr etmediğim ve zikre hacet görmediğim hepinizin ma
lumu bulunan devletimizin, milletimizin hasmı olan devletler mütemadiyen aleyhimizde pro
paganda yapıyorlar, Türkler şöyle oluyor, Türkler irtidâd ediyorlar, Türkler şunu yapıyorlar, 
bunu yapıyorlar, şeklinde propaganda devam ederken ve memlekette yer, yer şunun veya 
bunun irticakâr ifsadaü devam ederken biz de bu kürsüye gelir de hissiyat şudur, hissiyat 
şunu ifade eder suretinde müzakeratımıza devam edersek hariçte düşmanların yaptığı pro
paganda ve dahilde yapılan tesvilâtın esasını hazırlamış oluruz. Onun için bu iş ilmî sahada 
halledilmelidir. Bu iş ilmi sahada halledilirken dine bir tesiri var mıdır? Dine bir tesiri varsa 
ilmî bir sahada halledelim: Gelin efendiler beraber konuşalım. Efendiler, Peygamber ba'sin
den evvel giydiği şeyi ba'sinden sonra değiştirmiştir diye iddia edebilir misiniz? Sırtındaki-
ni, başındakini, ayağındakini değiştirmiş midir? Hayır, bu, gerek siyeri mehebiye gerek mevcut 
asan mutebere, ve gerekse kütübü sahihadan olan Kur'andan sonra en sahih kütübü dini
miz olan ehadisi nebeviye hepsi gösteriyor ki Peygamber ba'sindan evvel neyi giyiyorsa ba'
sinden sonrada aynı kisveyi giymiştir. Binaenaleyh elbise, âdet, örf, muhit, iklimin icabına 
tabi bir iş ve bir şeydir. İnsanlar istediklerini giyer ve gezer. Binaenaleyh bu hususda din şu
nu tespit etmiştir, bunu tespit etmiştir, demek doğrudan doğruya ya hissiyata tabi olmaktır 
veyahut da göreneğe tabi olmaktır, lslâmiyette ise, hissiyatın da, göreneğin de yeri yoktur. 
Îslâmiyette tek bir şey vardır: O da akıldır. Akıl esastır. Ve esas dinden olan nasların emretti
ği şeylerdir. Binaenaleyh arkadaşlar yine bu sahada hissiyata tabi olanları takip ederek Pey
gamberin efal ve harekâtına tatbik edelim. Biliyorsunuz ki Buharînin Hadislerinden o vak
tin tabiriyle Kayseri Rum ıtlak olunan Roma İmparatorluğunun Şam Mümessili ve Şam'da
ki Valii Umumisi tarafından hediye edilen elbise doğrudan doğruya Peygamber tarafından 
hiç bir tadilâta tabi tutulmaksızın giyilmiştir. Buhari'de bu vaka hikâye edilirken Hazreti Pey
gamber abdest alacağı zaman ceketini çıkarmak mecburiyetini hissederdi, çünkü dardı, sı-
vanmazdı diyor. Binaenaleyh efendiler. Hazret! Peygamber bu dar elbisedir yahut bir Hıristi
yan tarafından bana gönderilmiştir, ben giymem dememiş ve geldiği gibi giymiştir. 

Saniyen efendiler eğer bir esas var idiyse ayağımızdaki pantolon, boynumuzdaki kıravat, 
yakalık, gömlek vesaire yoktu. Bunları kabul ettiniz giydiniz, başınıza da şapka giyeceğiniz 
vakitte mi aklınıza geldi? Onun için muhterem arkadaşlar, iş şakaya gelir bir iş değildir. Malû-
muâliniz îslâmiyette haram olan şeyler, nas ile, doğrudan doğruya Allah tarafından tahrim 
edilen şeylerdir. Binaenaleyh Nas ile tahrim edilmemiş şeyler üzerinde îslâmiyete istinat 
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ederek bunun dine şu tesiri vardır, şu zaran vardır, şeklinde mûtalaat üzerinde yürürsek 
memleket ve millet için büyük zararlar ihdas ve hazırlamış oluruz. Onun için bu gibi takrir
leri verirken her halde ilmî bir esas ittihaz etmek zaruretini hissetmemiz, idrâk etmemiz 
lazımdır. Onun için bendeniz diyorum ki şimdiye kadar tarihimizin kaydettiği veçhile mem
lekette de din ile hiç bir alâkası asıl ve esası olmayan meseleler üzerinde ihdas edilen vekayi-
in tekerrürünü büyük Millet Meclisi görmek istemiyor. Onun için elbisenin şekli, elbisenin 
tarzı ve giyinişi üzerinden bu masum halkın ızlâl ve iğfal edilmesine bundan sonra zannet
mem ki imkân kalsın. 

İstediğimiz bilirsiniz ki; elimizde dinimizin müstenidi olan - senedi hakikimiz olan • Kur'-
anda Allah bize diyorki; (Kul men haneme zinetullahilletî ahreceha li ibadinhi vettayy ibatü 
minerrızk) 

Allahın kullanna çıkarmış olduğu, yani, giymeleri, içmeleri, yemeleri için vermiş oldu
ğu şeyleri haram eden kimlerdir? Binaenaleyh böyle, Allah tarafından tahrim edilmemiş şeyleri 
haram şeklinde göstermek, bu, hem dine ve hem de memlekete karşı bir iftira olur. Bilirsi
niz ki. Sultan Mahmut zamanında Mısır Ordusuyla olan harbimizde bir müneccim başının, 
eşref saat değildir, ordu hareket edemez sözü üzerine ordumuzun uğradığı hezimet nasıl bir 
zihniyetin doğurduğu bir netice ise bu kabil İşlerde de bu suretle milleti ve memleketi, su
nunla alâkadardır, bununla alâkadardır diyerek mübhemiyet içinde çürütmeye sevk eder
sek daima memleket zarar görür. Onun için bilirsiniz ki, kisveler Abbasîler devrinde bir çok 
anasırın o hükümet idaresi altında toplandığı zamanda Mecusîlerin kisvesi şu olsun Yahu
dilerin bu olsun diye tesbit edilmiş, bu tesbit o vakitki devletin kendi siyaseti esasiyesinden 
ziyade, o devletin idaresinde kalan unsurların kendi taazzuvlarmı, kendi teşekküllerini te
min etmek için hükümet vasıtasıyle hükümete koyduğu adamlan vasıtasıyle tesis ettikleri 
bir şeydir. Başka bir şey değildir. 

Efendiler, gazetelere bakarsınız, mütemadiyen beyanatta bulunurlar, (Klensöveî Mecu-
sî) giymek şudur, budur. Klensöveî Mecuşî nediı? diye sorarsanız san renkte olan sarıktır 
der. Pekâlâ birader; bugün bütün Hindistan Mecusîleri bunu giyiyorlar. Mecusîler bugün bunu 
giymeseler Müslüman mı olurlar? Hayır, bugün Yahudiler şapka giymişlerdir, şu halde Hı
ristiyan mı olmuşlardır? Ona da hayır. Şu halde dinle bunun alâkası nediı? Kisve üzerinde 
hissiyattan ziyade ilim ile hareket etmek meselesi bugün için Meclisi Âlinin vazifesidir ve 
ilim ile muhakeme etmek zeminini hazırlamak lâzımdır. (Müzakere kâfi sesleri.) 

ŞÜKRÜ KA5fA BEY (Menteşe) — Muhterem efendiler, mevzubahis olan mesele bir kisve 
meselesidir. Bu, üç safhadan tetkik olunabilir. Safhanın biri dinî safhadır. Fakat Türkiye Büyük 
Millet Meclisi din ile dünyayı ayırmıştır. Din meselesi camilerde kürsülerde mevzubahis ola
bilir. Binaenaleyh burada mevzubahis olacak cihet milletin doğrudan doğruya hayatî me
seleleridir, maddî ve bünyevî menfaattir. Efendiler, asırlardan beri çok acı tecrübeler geçiren 
ve hatıralar yaşatan Türk milleti badema kendi mukadderatını altıncı, yedinci asrın köhne 
fikirlerine rapt edemez. (Alkışlar) Onun mukadderatında arayacağı cihet, yalnız ve yalnız is
tikbaldir. Yalnız ve yalnız medeniyettir. Türk Milleti, kendi istikbali için, kendi menfaati için 
her türlü kuyudu maziyeden kendisini âzât etmiştir. 
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İkinci cihet; millî kıyafettir. Efendiler, millî kıyafet ancak tarihlerde ve müzelerde görü
lür. Bugün bütün medenî milletlerin kıyafeti yeknesaktır. Bir Alman genciyle bir İngiliz ve 
ona karşı çarpışan bir Fransızı, kıyafeti hariciye ile ayıramazsınız. Hepsi silindirli, simokin-
li, şapkalı, şöyle ve böyle hep aynı kıyafettedir. Fakat her birinin kalbinde hissiyatı millîye 
en derin bir surette temerküz etmiştir. Efendiler, biz de Türk milletini böyle görmek istiyo
ruz. Ve böyle yetiştireceğiz. 

Efendiler, eğer millî kıyafetin bir tesiri olsa idi ecdadımız kahraman yeniçeriler Viyana 
önüne gittikleri zaman bütün âlem onların kavuklarından korkarlar ve kaçarlardı. Eğer mil
lî kıyafetin bir tesiri olsaydı; işgal zamanında İzmir kordonunda Türklerle istihza olunur
ken, Türklerin hissiyatı ağır surette rencide edilirken bilmem hangi vali ve kumandanın kal
pağından, kordonundan Rumlar ürkerdi. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Efendiler, milletin o ağır tahkiri tarihinden silmesi için senelerce ve senelerce kan dök
mesi lâzım gelmiş ve dökmüştür. Bir milletin istiklâlini ve istikbalini kurtaran kıyafeti değil, 
kanıdır. Kıyafete her şeyden evvel hâkim olacak şey hissiyattır, hissiyatı millîye meselesidir. 

Üçüncü mesele; teklifin kanuna mugayeretidir. Türk Kavanlnini tahdid edecek yegâne 
kayıt; Türk'ün istiklâline, Türk'ün hayatına, Türk'ün haysiyetine ve Türk'ün terakkiyaüna 
mani olacak kuy uddur. Bu esasatı temin eden her kanun Teşkilâtı Esasiye de muhalif ola
maz. Bu teklifin Teşkilâtı Esasiyeye lafzan da manen de mugâyereti yoktur. Eğer buna mu
halif olacak bir kanun bu kürsüye gelirse o gün bu kürsü vazifesini ihmal etmiş olur. 

Heyeti Aliyeniz de öyle bir teklifi dinleyemez ve dinlememelidir. Arkadaşımız Konya Me
busu Refik Beyin kanuni teklifine mugayir olan takrir bu mahiyette bir takrirdir. Böyle bir 
takrir bu kürsüde söylenemez. Yirminci asırda istiklâl ve istikbali için tek başına bütün mil
letlere karşı koymuş ve bugün dahi karşı koymaya azmeden millet, çoktan terakki ve mede
niyet kararlarını vermiştir. Onun bu mecrası önüne durmanın neticesi yalnız ve yalnız hüs
randır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, müzakere edilen kanun, verilen takririn medlulü gi
bi ne Teşkilâtı Esasiyeye muhaliftir ne de şuna, buna muhaliftir. Yalnız muhalif olan şey. takrir 
sahibi Paşanın kafasıdır. Takrirde buyuruyorlar ki mebuslara da teşmil edilmek isteniliyor 
mu? Mebuslar halktandır, eğer mebuslar halktan ise ve halka benzeyecek ise bugün diğer 
arkadaşları gibi o fıkrayı kafalarına uydurmaları lâzımdır. Eğer bu noktai nazarlarından sa
bit iseler işte Ankara halkı. İçlerinde kendi kafalarına benzer bir kafa göstersinler. Binaena
leyh eğer mebuslar halktan ise halk gibi olmalıdır, artık muhterem paşa hazretleri bu mü
zakereden ahzı ilham ederek kendilerinin de yarın şapka giyeceklerini ümit ederim. (Giyer 
sesleri.) (Müzakere kâfi sesleri.) 

REFİK BEY (Konya) — Şüphesiz mesele kâfi derecede tenevvür etmiştir ve kuvvetle kani
im ki Nurettin Paşa da takririnin hiç bir mana ifade etmediğini ve takririnin Teşkilâtı Esasiye 
Kanunuyle taban tabana zıt bir takrir olduğunu kabul ve teslim etmişlerdir. Bendeniz Heyeti 
Celilenizden müsaade alarak ikinci defa buraya çıkmaktan maksadım: Takrirlerinde hükümet 
tarafından neşredilen kararnamenin bu kanun ile yolsuzluğu teyit ediliyor şeklinde bir ifade 
vardır. Hükümet namına muhterem Adliye Vekili Mahmut Esat Beyefendi lâzım gelen cevabı 
verdiler. Kendileri de kanaat getirdiler ki; Hükümet her zaman böyle bir karar vermek salâhi
yetini haizdir ve kanun bunu âmirdir. Fakat efendiler. Nurettin Paşa takriri verirken 
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bendenizin teklif etmiş olduğum kanunu okumadıklarını zannediyorum. Eğer okumuş ol
salardı onunla Hükümet tarafından ittihaz olunan kararname arasında çok vâsi farklar ol
duğunu görecekti. Kanun daha vasidir, daha şamildir, Hükümet tarafından ittihaz edilen 
kararnameyi teyit mahiyetindedir. İşte bu nokta! nazarı tebarüz ettirmek için buraya gel
dim. Şimdi öyle zannediyorum ki Nurettin Paşa da diğer muhterem arkadaşlarım tarafın
dan çok vazih olarak serdedilen nokta! nazara tamanuyle tabi olacaklar ve kendileri de Ra-
gıp Beyin söyledikleri gibi kafalarını bu kanuna uyduracaklardır. (Müzakere kâfi sesleri.) 

MUSTAFA NECATI BEY (İzmir) — Kifayet aleyhinde söyleyeceğim. 
REİS — Buyurunuz. 
MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, Konya Mebusu Muhterem kar

deşim Refik Beyefendi müzakerenin kâfi olduğunu iddia ederek Nurettin Paşanın takririnin 
zaten bir kıymeti ilmiyeyi haiz olmadığını dermeyan ettiler. Müzakere gayrı kafidir. Eğer bu 
yalnız bir kanun meselesi olsaydı, şu veya bu noktadan tenkit edilmiş bir mesele olsaydı, 
tetkik etmeye hacet kalmazdı, müzakere kâfi görülerek hallolunurdu. Mesele yalnız bir ka
nunun şekli, tenkidi ve bir noktasmm doğrudan doğruya hakikata mutabık olup olmadığı 
mahiyetinde değildir. Bilâkis Türk Milletine isyan, yani Türk Milletinin verdiği bir karara karşı 
isyan mahiyetinde verilmiş bir takrirdir. Bu itibarla baştan başa ve noktası noktasına tenkit 
edilmeye ve birer birer tetkik olunmaya değer ve baştan başa araştırmaya müsait bir vaziyet 
vardır. Onun içindir ki müzakereyi kâfi görmedim ve söz aldım. 

Arkadaşlar, Faşa hazretlerinin takrirleri baştan aşağıya okunduğu zaman 3 - 4 noktası 
üzerinde tevakkuf etmek lâzım gelir. Evvelâ mevzu olan noktasından: "Şapka iksası ve bu
nun hakkında bir kanun yapılması Teşkilâtı .Esasiye Kanununa muvafık değildir" diyorlar 
ve bu noktal nazarını İspat için de Teşkilâtı Esasiye Kanununun 68,70,71,73,74 üncü mad
delerine istinat ediyorlar. Bir defa mevzubahis olan kanun, Teşkilâtı Esasiye Kanununa ma-
tabık olan bir kanundur. Bu hususdaki nokta! nazarları ilmî ve hukuki değildir. Bu sesler 
yine evvelce işitilmiş seslerdir. Hatırlamanız lâzımdır. Eski devrede bulunan arkadaşlar ha
tırlarlar, Ankara'da büyük Millet Meclisi hükümet! ifayı vazife etmeye başladığı vakit İstan
bul'da yükselen sesler vardı: Diyorlardı ki: Bu toplanma Teşkilâtı Esasiye Kanununa muha
liftir. Evet efendiler, hakikat halde Büyük Millet Meclisinin Ankara'da toplanması ve mille
tin azim ve celadetini ve âmaili umumiyesini zübde ittihaz ederek düşmanlar üzerine yürü
mesi Kanuni Esasiye muhalif idi. Fakat milletin hissiyatı umumiyesine, kanaati umumiye-
sine ve milletin bütün ruhu aslisine tamamen mutabık idi. Onun içindir ki Kanuni Esasiye-
ye muhalif olarak hereketler vaki olmuş ve milletin ruhundan alman kuvvetle bugünkü va
ziyet ve netice hasıl olmuştur. Burada esas itibariyle Teşkilâtı Esasiye Kanununa gayrı mu
tabık bir nokta yoktur. Onun içindir ki: Takriri baştan aşağıya tetkik ederken Teşkilatı Esa-
siyeye muvafık olmadığını zikretmekte oldukları görülüyor. Ben de onlara birer birer cevap 
vereceğim: Bir defa Nurettin Paşa diyorlar ki: Bir kararname varmış, Heyeti Vekile yapmış. 
Bu kararname gayrı kanuni imiş. Efendiler bu kararname çıkalı aylar geçmiştir ve Meclisi 
âlinin vazifesine başladığı zamandan da çok günler geçmiştir. Nurettin Paşa mebus olmak 
sıfatıyle böyle gayrı kanuni bir muameleyi neden şimdiye kadar tenkit etmeyi unutmuşlar
dır? Hakikat halde gayri kanuni bir muamele ve karar varsa şimdiye kadar niçin susmuşlar
dır? Demek ki kararname haddizatında gayrı kanuni değildir. Gayri kanuni olsaydı bir me
bus sıfatıyle derhal tenkit etmesi lâzım idi. Halbuki şimdiye kadar tek bir söz bile söyleme
mişlerdir. Eğer gayri kanuni ise böyle bir vakayı uzun zaman gayrı kanuni olarak kabul et
mek, mebusluk vazifesini bilen bir insan için doğru bir hareket olamaz. Gayrı kanuni bir 
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hareket olsa idi sükut etmeyecekler, o gün itiraz edeceklerdi. Şimdiye kadar sükût etmeleri 
vazifei vekâleti bihakkın ifa etmemelerinden ileri gelmiştir. Sonra buyuruyorlar ki: Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 103 üncü maddesi mucibince, hiç bir Kanun Teşkilâtı Esasiye Kanunu
na münafî olamaz. Halbuki işbu Kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafidir diyorlar ve 
maddeleri sayıyorlar. Hâkimiyet Milletindir. Her Türk hür doğar, hür yaşar, şahsî masuni
yet, vicdan, tefekkür, kelam, amel, temellük, işkence, müsadere, ilâh., bunlar istinatgahları
dır. Bunun Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi olduğunu iddia için bu maddeleri sayıyorlar. 

Efendiler, İşkencenin, müsaderenin, can ve mala taarruzun, şahsî masuniyete taarru
zun, burada zikredilmesinde mana nediı? Teşkilâtı Esasiyeye muhalif ise şu noktadan bu 
noktadan diye söyleyebilir. Zaten bu Kanunun ruhunda ne şahsî masuniyete taarruz vardır 
ve ne de işkence ve eziyeti ihtiva edecek bir şekil vardır. Acaba hangi bir emelle hangi bir 
düşünce ile bunlan ayrı ayrı yazarak, uzun uzun bunun üzerinde düşünerek dermeyan et
mişlerdir. Asıl meselenin şayanı dikkat, olan noktası buradır. Evet bir Kanun Teşkilâtı Esasi
ye Kanununa muhalif olabilir ve bunu bir insan, bir mebus bihakkın tenkit edebilir. Fakat 
bunu tenkit ederken Teşkilâtı Esasiyenin bir çok mevaddını bilhassa ceridei resmiye ile neş
redilecek olan bir takrire yazarak, bunu milletin enzarı umumiyesine arz etmekte ne gibi 
bir kast olabiliı? (Bravo sesleri.) Efendiler, kanunları milletlerin vicdanı umumileri yapar Bü
yük Millet Meclisleri de bunun şekillerini ihzar eder. Bütün Türk Milleti kendi kalbinden do
ğan bir arzu ile başına istediği bir şapkayı giymiş, herhangi bir elbiseyi giymiş, buna karşı, 
milletin yapmış olduğu bir karara karşı, Teşkilâtı Esasiyeden bahsetmek bile inkılâbın ru-
huyle alâkadar değildir. Efendiler, millet kendi arzusuyle başına şu veya bu şekli giydikten 
sonra Teşkilâtı Esasiyeden bahsederek bunu tenkit etmek demek, milletin zaten kanun yap
mak arzusunda olan vicdanı millîsini tetkik etmemek demektir. Büyük Millet Meclisinin va
zifesi, hükümetlerin vazifesi vicdanı millîyi tetkikten ibarettir. Eğer vicdanı millî bir şekli 
kabul etmiş ise onu kanunen tedvin etmek hükümetin vazifesidir. Sizin vazifeniz ve bizim 
vazifemiz bundan ibarettir. Milletin vicdanı umumisinin mümesillerlyiz. Şayet milletin ar
zularına karşı isyan eden bir. beş, on adam çıkarsa onları tecziye etmek, milletin vicdanını 
kurtarmak Hükümetin vazifei asliyesidir. Hükümet ne yapar? Bütün millet bir şekil üzerin
de ittifak eder de, içinden beş on adam isyan ederse milletin arzusuna karşı isyan eden bu 
adamlara karşı Hükümet boş mu duracak? Tabiidir ki Hükümet vazifesini yapacak ve mille
tin arzusunu tatmin etmek için bir kanun yapacaktır. Binaenaleyh vazifesini yaptığı için Hü
kümeti takdir etmek icap eder. Yoksa filan falan maddeleri yazarak onlar üzerinde İsrar et
mek doğrudan doğruya hatadır. Nurettin Paşa Hazretlerini bu hatadan tenzih ederim. Efen
diler, Refik Beyefendiye cevap verirken hissiyata istinat ederek cevap verdiler demişlerdir. 
Asıl hissiyata tabi olan ve milletinin hissiyatına tecavüz eden bu takrirdir ve bu takrir sahibidir. 

REFİK BEY (Konya) — Bravo. 
MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Bu takrirde mevzubahis olan nokta; Teşkilâtı Esa

siye Kanununa muhalif bir noktayı tenkit ise, işkence ve müsadereden bahsetmeye ne lü
zum vardı! Şahsî masuniyetten bahsetmeye ne lüzum vardı? Asıl milletin hissiyatına. Mecli
sin temayülatına karşı, Hükümetin kanununa karşı his ile hareket eden takrir sahibidir. Çünkü 
bu vaziyeti umumiye dahilinde herkesin kabul ettiği şekli mantıkan, aklen kabul eden in
sanlar, maddei kanuniyenin ihtiva ettiği ruhu kabul etmiş insanlardır. Takririn baştan aşağı 
müeddasında hiç bir suretle ne kanuna, ne hukuka ve ne de ilme istinat eden bir nokta yoktur. 
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İZZET ULVİ BEY (Afyonkarahisar) — Kabakçılık vardır. 
MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Takririn altını okuyorum: Denilmektedir ki "âm

menin bu maddelerle müemmen olan hukuku tahliyesi hilâfına hiç bir takyidad vaz edile
mez. Hürriyet ve serbestli fiil ve âmelin kasır ve takyidini mutazammın olan böyle bir ka
nun lâyihasının Teşkilâtı Esasiye Kanununun ruhuna mugayir olarak nazarı dikkate alın
ması en vâsi ve mütekâmil hürriyeti idareyi mütekeffil olan Cumhuriyet mefhumu ile bil
hassa tezat teşkil eder." 

Ne demek Cumhuriyet mefhumiyle tezat teşkil edeı? Birer birer kelimelere dikkat edile
cek olursa takririn ruhu aslisi meydana çıkar. Diyorlar ki en vâsi ve mütekâmil hürriyeti idareyi 
mütekeffil olan cumhuriyet ile bilhassa tezat teşkil eder. İşkenceden, filandan bahsettiğine 
bakılırsa bundan, Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi olarak işkence yaparsınız, eziyet eder
siniz, icbar edersiniz, bu çıkar. Cumhuriyet mefhumiy le tezat teşkil etmek demek, bunların 
yapılmasını kabul etmek demektir. Bütün huzuru millette ve Meclisi âlinin huzurunda doğ
rudan doğruya İddia ediyorum ki; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti dahilinde hiç bir kimse
nin hukukuna tecavüz edilmemiştir ve hiç bir ferdin hürriyetine taarruz olunmamıştır. Cum
huriyet hükümeti hiç bir vakit bu tarzda taarruzdan, daima yüksek bulunmuş ve daima çe
kinmiştir. Efendiler bana bu tarzda bir vaka sayabilir misiniz? İsyan sahasında kıyamet koptu, 
binlerce kimsenin kanı döküldü, bunların müsebbiblerini aramak hükümetin vazifesi idi. 
Hükümet bunları tecziye etti diye şayet Cumhuriyet Hükümeti muahaze edilmek istenili
yorsa bu; haddizatında vazifesini yapan, inkılâbı yürüten ve Cumhuriyeti idare eden Hükü
metin vazifesini bilmemek ve anlamamak demektir. Evet bazı eşhası hukuk ve hürriyetine 
taarruz edilmiştir. Fakat o eşhas Cumhuriyetin hukukuna taarruz etmiştin o eşhas Türk mil
letinin hukuku esasiyesine taarruz etmiştir, onun için Türk Cumhuriyetinin genç ordusu 
ve bütün millet vazifesini yaparak onları tenkil etmiştir ve doğrudan doğruya Türkiye'nin 
hâkimiyetini ve Türkiye Cumhuriyetinin hukuk ve haysiyetini kurtarmıştır, Cumhuriyeti tak
viye etmiştir. (Alkışlar) .Evet bundan dolayı bazı eşhasm hukuku takyit olunmuştur. Fakat 
bu Teşkilâtı Esasiyeye münafi değildir. Bu, Teşkilatı Esasiyeyi takviye eden, ona doğrudan 
bir esaslı direk olan vaziyettir. Onun içindir ki bu takririn müeddası yanlıştır, hatadır. Cum
huriyet Hükümetinin Cumhuriyete münafi bir hareketi vaki olmamıştır. Şapka iktisasım mev
zubahis ederek, şu veya bu noktadan taarruz sayarak güya bunlar oluyormuş gibi doğrudan 
doğruya propaganda yapmaktadır. Bütün bir fırka, bütün bir meclis, bütün bir millet şapka 
giymiş onlara karşı güya bu takrir ile diyecek ki: ben böyle bir takrir verdim. Teşkilâtı Esasi
yeye muhalif olduğunu iddia ettim. Fakat dinletemedim. "Efendiler, bunun hiç bir kıymeti 
yoktur. Fakat millet nazarında Nurettin Paşa bir mahiyeti mahsusa iktisap edecektir. Doğ
rudan doğruya bir hodkâmlık yapmış olan Nurettin Paşa bu hareketiyle milletin nazarın
dan güya bütün milletin hukukunu kurtaran bir kahraman, bir müdafi kesilecektir. Bu tak
rir bu maksatla verilmiştir. Hiç bir kıymeti ilmiye ve ameliyesi olmayan bu takririn başka 
bir manası yoktur. Efendiler, yaptığınız hareket doğrudur. Milletin arzuyu umumisine, Teş
kilâtı Esasiyeye mutabıktır, vicdanı millîye mutabıktır. Dünyada en büyük kanun milletin 
vicdanı umumisine mutabık olan kanundur. O kanunun karşısında herkes boyun eğmeye 
mecburdur. Boyun eğmeyenler için yapılacak vazife, millete itaat etmeyenlere karşı yapıla
cak vazifedir. Hükümeti bu vazifeyi yapmaya davet ederim. 

REİS — Efendim, kifayet takrirleri de vardır. Bazı takrirler de vardır. 
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Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini teklif eyleriz. 

Gelibolu Kırklareli ' Elâziz 
Celâl Nuri Şevket Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
Mesele tavazzuh etmiş olduğundan müzakerenin kifayetini ve kanunun reye konulma

sını teklif eyleriz. 

Kastamonu Mardin 
M. Fuat Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif eylerim. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 

REİS — Efendim, evvelâ kifayet takrirlerini reye vaz edeceğim. Müzakereyi kafi görenler lüt
fen el kaldırsın, müzakereyi kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

> Riyaseti Celileye 

Kanunun Heyeti Umumiyeslnin kabulü İle maddelere geçilmesini teklif ederim. 
Giresun 

Hakkı Tarık 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, müsaade buyurursanız takririm hakkında bir iki 
cümle arz edeceğim. 

REİS — Buyurunuz. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bendenizden evvel söz söyleyen hatipler he

men bütün hislerimi ve fikirlerimi söylemiş oldular. Fakat bendeniz daha ziyade Nurettin 
Paşanın söylediği değil, söylemediği bir nokta üzerine celbi dikkat etmek istiyorum. Bende
niz takriri baştan aşağıya ve sözlerini de kürsüden dinledikten sonra sözleri arasında şunu 
aradım. Nurettin Paşa şapka hakkında ne diyor? Lehinde mi, aleyhinde midir? Bunun İçin 
bir kelime söylememiştir. Demek ki, Nurettin Paşa burada şapkanın aleyhinde söyleyecek 
bir şey bulamamıştır. Bana öyle geliyor ki, Teşkilâtı Esasiyenin bilhassa mal, can masuniye
ti hakkındaki maddesini işaret ettiğine göre bir endişeye kapılmıştır. O da kalpak endişesi
dir. Acaba Nurettin Paşa başındaki kalpağın her hangi bir surette taarruza maruz kalacağı
na mı sahip olmuştur? İtirazlarının bu kadar küçük bir endişeden mütehassıl olduğuna ka
niim. Halbuki müsaadenizle burada söyleyeceğim -ki bittabi müsaade edeceksiniz: Sizin na
mınıza da söyleyebilirim- Nurettin Paşa endişe etmesin, kalpağı kendine kalıyor, hiç bir kimse 
taarruz etmeyecektir. Nurettin Paşa hukukçuları söze davet ettiler. Bendeniz de bir hukuk
çu stfatıyle arz ederim ki, Refik Beyin teklifi Teşkilâtı Esasiye Kanununa mûnafi bir teklif 
değildir. Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhalif tek bir teklif vardır, o da şekli idareyi tayin eden 
maddenin tağyirine dair olursa, binaenaleyh şekli idarenin tağyirinden başka mahiyette her 
hangi bir teklif Teşkilâtı Esasiyeye mugayir bir teklif değildir. Bu, Teşkilâtı Esasiyeye muva
fık bir tekliftir. Onun için kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim, takrirlerini izah ettiler. Bir takrir daha vardır, okunacaktır : 
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Riyaseti Celileye 
Terakki ve tealîye doğru kemali emniyet ve itminan ile atılmış olan Büyük Türk milleti

nin eteğine yapışan ve geriye çeken mahiyette bulunan Nurettin Paşanm takririnin reddiyle 
bazı müfsitlerin ifsadatına karşı vücudu elzem olan bu kanunun heyeti umumlyesinin reye 
konulmasını arz ve teklif eylerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

REİS — Efendim, iki takrir de kanunun heyeti umumlyesinin kabulü hakkındadır. Biri
si de Nurettin Paşanm; kanunun reddi hakkmdadır. Binaenaleyh evvelâ reddi tazammun eden 
takriri reye arz edeceğim. Nurettin Paşanın kanunun reddini tazammun eden takririni ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. (Al
kışlar). Diğer iki takrir maddelere geçilmesi hakkmdadır. Maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, maddelere geçilmesini kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Şapka İktlsası Hakkında Kanun 
Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve ma-

halliyeye ve bilûmum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin ikti-
sa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. Türkiye halkının da umumî serpuşu 
şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet men eder. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır. 
REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen var mrf (Hayır sesleri.) İkinci maddeyi kabul 

edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. İkinci madde kabul edilmiştir. 
Madde 3. — tşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen el 

kaldırsın. Üçüncü madde kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, kanun icrasına memur olanlar meyamnda Bü
yük Millet Meclisinin de dahil olması lâzım gelir. (Muvafık sesleri) 

RASİH BEY (Antalya) — Tashih kabul edildi mi efendim? 
REİS — Kanunun heyeti umumiyesini daha reye koymadım, yalnız maddeler kabul edil

miştir. Heyeti Umumiyesi hakkında her hangi bir kimse söz söyleyebilir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, kanunun birinci maddesi Büyük MiUet Mecli
si azasına da bir mükellefiyet tahmil etmektedir. Binaenaleyh kanunun icrasına memur olanlar 
arasında Büyük Millet meclisinin de zikri lâzım gelir değil mi efendim? 

REİS — Hilâfında mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri.) O halde üçüncü madde "işbu 
kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti memurdur" şeklinde oluyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Efendim. Büyük Millet Meclisinin memur olduğu ka
nunlarda (Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur) demek lâzım gelir. Çünkü Büyük Millet 
Meclisi memur olamaz. Bu şekilde tashih edilmelidir, icra eder tarzında olmalıdır. 
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REÎS — O halde işbu kanun Büyük Millet Meclisi ve icra Vekilleri Heyeti tarafından icra 
olunur. (Tamam sesleri.) Üçüncü madde teklife göre tashih edildi. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Büyük Millet Meclisi tabirinin aleyhinde söz isterim. 

Muhterem efendiler, Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği bütün kanunlara bütün efradı 
millet gibi meclis azası da ittiba etmekle mükelleftir. Kanunun her hangi bir maddesine ria
yet edilmemekten mütevellit bir cürüm hükümet tarafından takip olunur. Ondan sonra ta
kibi cürüm kaidesine ittibaen Büyük Millet Meclisine getirilen mebusun sıfatı teşriiyesi ref 
edilir. Ona göre muhakemesi görülür. Binaenaleyh ayrıca bir kayda lüzum yoktur. Böyle bir 
hadise zuhurunda hükümet takip eder. Vaziyeti teşriiyenin izalesi için Meclise getirilir. (Meclis 
dahilinde sesleri.) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, icra vekillerinin selâhiyeti Meclisin hududu
na gelince tevakkuf eder. Meclis; binasının içinde serbesttir. Binaenaleyh azadan birisi mec
lisin kapısından girip de içerde yahut bahçede kalpakla dolaşırsa o zaman hiç bir şey yap
mamak lazım gelir. (Doğru sesleri.) Buraya bu fıkranın ilâvesi zarurî olur kanaatindeyim. 

REÎS — Efendim, esasen kanunun heyeti umumiyesi hakkında müzakere de bitmiş ve 
kanun ayrı ayrı, madde madde reye konulmuş ve kabul edilmiştir. Kanunun Heyeti Umumi-
yesinin reye konmasından evvel Nizamnamei Dahilîye göre bir arkadaşımız söz söyledi ve 
Büyük Millet Meclisinin kanuna dahil olmasını söyledi ve bu teklife encümen itiraz etmedi. 
Üçüncü maddeye bunu ilâve ettik. Şimdi bu madde üzerine burada müzakere açamayız, ka
nunun heyeti umumiyesi reye konmadan evvel encümen isterse geri alır. Madem ki encü
men istemiyor, encümenin kabul ettiği veçhile reye koyarız. Üçüncü maddedeki tashih şöyledir. 

Madde 3. — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti tarafından icra olunur. 
REİS — Kanunun Heyeti Umumiyesini reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır

sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Bu görüşmelerden sonra kabul edilen metin, 671 sayılı Kanun olarak, 
Resmi Gazetenin 22.12.1341 (1925) tarihli ve 230. sayısında yayımlana
rak yürürlüğe girdi. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Meclis Başkanı kürsüye frak 
ve silindir şapka İle çıktı. Böylece Genel Kurulu yöneten başkanların kür
süye bu kıyafetle çıkmaları geleneği kurulmuş oldu. 

Hıristiyanlığın sembolü kabul edilen Doğu-Batı uygarlığının gözler
deki ayıracı şapkanın millî baş örtüsü olarak kabulü, Türk devrim man
zumesinde büyük yer kaplar. Yurt düzeyinde gördüğü tepkiler de bu yar
gıyı kanıtlayıcı nitelikte olmuştur. 
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BASINDAKİ YANKILARI 





GAZİ PAŞANIN SEYAHATİ (1) 
Gazi Mustafa Kemal Paşa nerede görünüyorsa, orada derhal mukad

des bir heyecan ve vecd hâsıl oluyor: Hayatın bin türlü ufak tefek alelade 
endişeleri unutuluyor, ruhları ve kalpleri mukavemetsiz bir heyecan isti
lâ ediyor, fertler mutad seviyelerin fevkine yükseliyor, ilâhî bir istiğrak ve 
vecd ile hayretengiz tecelliyâta mazhar oluyorlar. 

Daha bir saat evvel yapılması ihtimal haricinde bile görünen hâdise
ler vâki oluyor. 

Târih ve ruhiyat âlimleri için ebedî bir tefekkür mevzuunu teşkil eder. 
Bu garip mazhariyetin esbabı nedir? 

Bizce Gazi Mustafa Kemal, tebellür etmiş ve muayyen bir şekil almış 
Türk Milletidir. Millet onu gördüğü zaman sanki kendisini bulmuş kendi
sini azamî derecede tekasüf etmiş ve binaenaleyh bütün ruhî ve manevî 
kuvvetlerini bir noktada toplamış gibi hissediyor. Nasıl ki şuâı şems bir 
mihrakta toplandığı zaman, tenvir ve ihrak hassasını azamî dereceye var
dırıyor, öylece Mustafa Kemal gibi toplayıcı şahsiyetler de tekasüf eden 
millet fertleri ruhî ve manevî kuvvetlerin azamî derecesine varıyorlar. 

Türk Milleti Mustafa Kemal Paşa'yı görürken, karşısında istihlâs ve is
tiklâl ve bâ'sü bâdelmevt mücadelesinin canlanmış bir heykelini müşa
hede ediyor gibi oluyor. Bir taraftan mazinin uzun ve muzlim sayfaları 
onun hayali önünden bir sür'at-i berkiyye ile matemli bir kafile gibi gelip 
geçiyor. Asırlarca unutulan ve fakat daima manen ve maddeten soyulan 
bu Türk beşiği Anadolu'nun maruz kaldığı o tükenmez ve nihayetsiz ce
bir ve zulüm, fakr-u ihtiyaç levhaları, mütareke esnasındaki düşman isti
lâsının, Hanedan, Bâb-ı Âli ve Bâb-ı meşihat ihanetlerinin faciaları, haka
retleri, onun dimağını kurcalıyor, vücudunu sarsıyor! 

Diğer taraftan, bütün bu zillet ve hakaret kâbusunu üzerinden ata
rak, istiklâl-i hürriyet ve saadet için girişmiş olduğu o ilâhi mücadelenin 
bütün sahifeleri, geçirmiş olduğu bütün elemleri, duymuş olduğu bütün 
meserretler, ihtiyar ettiği bütün fedakârlıklar ve lâyık olduğu bütün aza
metler, onun gözü önünde canlanıyor. Ve işte Mustafa Kemal'in şahsın
dan bu suretle canlanan bir tarihin hatıraları ve bu hatıraların ika ettiği 
heyecanlardır ki yukarıdaki bahs ettiğimiz veçhile istiğrakı tevlid ediyor. 
Türk izdihamlarını ilâhî hareketlere sevk eyliyoruz. 

Ne mutlu bu Millete ki kendisini temsil eden, ümitlerini ve tahassür
lerini şahsında toplayan bir pişvâya mâliktir! 

fi) Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 28.8.192S 
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Her millet için böyle mihraklar bulunmak müyesser değildir, ve mü
yesser olanlar da asırlarda bir kere olurlar. 

Mustafa Kemal'in ifade ettiği mânâ nedir? 
İstiklâl.hürriyet, saadet, şeref, haysiyet, bilâ nihaye teali!! 
Türk Milletinin istediği nedir? 
Altay dağlarından kalkarak şark ve garba doğru akmış ve yolun üze

rinde hiç bir ırka müyesser olmayan muhteşem ve muazzam imparator
luklar kurmuş, Çin'den Almanya'ya, Japonya kıyılarından garbî Afrika, 
sahillerine kadar kürre-i arzın üçte iki kısmı üzerinde Saltanatlar eylemiş 
bir milletin ruhu, elbetteki İstiklâl, şeref, haysiyet hürriyet hamiresi mu-
hammerdir; Karahan'lar ile Çin'e, Gazneviler ile Hindistan'a, Harzemiler 
ve Selçuki'ler ile İran'a, Turan'a, Afrika'ya, Cengizi ve Timuriler ile Rus
ya'ya, Lehistan'a, Osmanlılar ile Avrupa'ya ve Afrika'ya koşan, bir millet 
için zillet ve hakaret ne demekti? 

Fakat heyhat ki Türk tarihinin ve Türk seciyesinin ifade ettiği mânâ
yı cahil ve mütereddi hükümdarlar idrâk ve takdir edemediler! 

Onu zillet ve hakaret içinde boğabileceklerini zannettiler. 
Muvaffak olamadılar ve olamazlardı; Türk Milleti mihrakını bulur bul

maz etrafını yakmaya başladı ve seciyesine hâs olan ve bütün tarihin ifâ
de ettiği istikamete doğru yürümeye koyuldu. 

Bu istikamet istiklâl, hürriyet ve saadet yoludur. . , 
İşte Mustafa Kemal'in ifade ettiği mânâ ve Türk Milletinin tâ ezelden 

izlediği yol. 
Bugün Milletle rehberi arasında bir ahengi tâm, mükemmel bir imti

zaç hâsıl olmuş ve artık alınmış olan istikamet üzerinde bilâ tevakkuf ve 
bilâ mania yürümek imkânı hâsıl olmuştur! 

Yolun nihayeti neresidir? 
Hayat-ı beşerin tasavvur edebildiği itilâ derecesidir. 
Zaten şimdiden bu yol üzerinde attığımız devasa hatveler bütün ci

hanı hayretlere sevk etmiyor mu? 
Geçen gün bir diplomat bana diyordu k i : "Lozan Sulhnamesinin ak

di ferdasından itibaren bütün Avrupa Türklerin her gün iflas edecekleri
ne ve nihayet para bulmak için kendilerine müracaat ederek ağır şartlara 
razı olacaklarına ümit var idiler. Bir sene geçti. Bu ümit hâsıl olmadı. İki 
sene geçti, yine hâsıl olmadı. Bu gün artık herkes bu ümide nihayet vere
rek hayretler ile bu milletin kendi mesaisi ile kendini geçindirebilecegine 
kanaat etmektedir." 
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Yine bundan bir kaç gün evvel Almanya'nın birinci derece gazetele
rinden birisine İzmir'den yazılmış bir mektupta rakamlar ile isbat olunu
yordu ki Avrupa'nın intizarına rağmen Rusların, Ermenilerin bu vilâyet
ten gitmeleri, istihsal kuvvetinin tenkisine değil, tezyidine medar ol
muştur. 

Çalışmak ve kazanç zevkini duymuş olan vatandaşlar büyük ve şayân-ı 
iftihar bir azim ile beşeri faaliyet sahasının her sahnesine atılmışlar ve her 
tarafta mahsûs olan bir muvaffakiyetle çalışmaktadırlar. Bu çalışmanın 
neticesidir ki âşâr vergisinin ilgasına rahnen bütçemiz dört sene evvel ki 
yetmiş milyon lira yerine bugün İki yüz milyona varmıştır! Hiç şüphe yok
tur ki bu gidişle bir sene sonra beş yüz milyona varacağız, yani devlet ve 
milletin bütün ihtiyaçları asrî bir devlete lâyık bir surette tatmin olunabi
lecektir. 

İşte maddi sahada şimdiden bile mahsus olan muvaffakiyet! 
Manevi sahalardaki muvaffakiyetlerimiz daha azimdir! 
Bize mutaassıb, dar kafalı, muayyen ve an'anevi formüller haricine çı

kamayan bir millet diyorlardı! 
Nerede? 
Milletimiz dindar olmakla beraber hiç bir zaman vicdanen dini, bir 

takım zahirî alâişlerden ibaret addetmemiştir. Yalnız milletin bütün var
lığını su-i istimal eden hükümdarlar ile dini dahi müstebitlerin âleti men
zilesine indiren riyakârlar idi ki din'e bu şekli vermişlerc|ir. 

Hükümdarlar ile bu riyakârlar kalktıktan sonra, din de bu su-i isti
malden kurtuldu ve hakiki sahasmı buldu! 

Türk yükseldikçe dini de yükselecek ve daima Türk'ün ruhu ile hem 
ahenk olarak yürüyecek. 

Türk'ün dindarlığının, bundan sonra saçlar ve bacaklar üzerinde de
ğil, dimağlar ve kalbler üzerinde tezahür eyleyecek. 

Türk dindarlığının alâmetleri cehalet, riyakârlık ve hurafeperestlik de 
değil, İslâmî maaliyatında inkişafında tecelli edecektir! 

İşte mânevi sahaların en mühim birisi üzerinde aldığımız yol! Bu yo
lun nihayeti hiç şüphe yoktur ki saadettir. 

İlim, fen ve şâire hususlarında takip ettiğimiz mesleğimiz ise Maarif 
Vekâleti ile Ziraat ve Nâfıa Vekâletlerinin bütçelerinden müstebandır. Tür
kiye Devleti devlet olalı, bu vekâletlere bunca ehemmiyet verilmemiştir. 

Burada da neticenin saadet olacağında şüphe var mıdır? 
Bugünkü Türkü anlamak isteyenler, Anadolu'yu baştan başa ve bil

hassa Ankara'yı ziyaret etsinler. Yaptığımız yollar, kurduğumuz şehirler 
ve köyler, Türk Milletinin almış olduğu istikameti irae ediyor. 

İşte Gazi Paşa'nm temsil ve ifade ettiği manâ! 
Ve işte onun Türk izdihamları üzerine icra ettiği tesirlerin esbabı. 

Ağaoğlu Ahmet 
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YALNIZ SİZ EMREDİNİZ! (1) 
İnebolu'da Halk, Reis-i Cumhur Hazretlerinin İltifatlarına Bu 

Fedakârane Cümlelerle Mukabelede Bulunmuşlardır 
İnebolu : 26 (AA) - Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretle

ri bugün öğleye kadar ikametgâhlarında istirahat buyurmuşlar ve öğle ye
meğini müteakip müşir üniformasını lâbis bulundukları halde saat iki bu
çukta yaya olarak binlerce halkın ve köylünün şiddetli ve sürekli alkışları 
ve yaşa Gazi Paşamız nidaları arasında Belediye Dâiresini teşrif buyurmuş
lardır. Müşarünileyh Hazretleri Belediye önünde belediye azası ve Halk Fır
kası Hey-et-i İdaresi tarafından istikbâl edilmiş ve bir kıt'a jandarma müf
rezesi rasime-i selâmı ifâ eylemiştir. 

Gazi Paşa Hazretleri burada bir müddet istirahat buyurduktan son
ra, Halk Fırkası Hey'eti İdaresini ve Türk Ocağı hey'etini kabul buyurmuş
lardır. 

Paşa, Ocak azalarının mevcudu ve suret-i faaliyeti hakkında istizahta 
bulunmuşlar ve aldıkları izahattan beyan-ı memnuniyet buyurmuşlardır. 
Belediye Meclisi, Ticaret Odası ve halk mümessillerini, esnaf cemiyetleri
ni kabul etmişlerdir. Bilhassa kayıkçıları memnuniyetle karşılamışlar: "Si
zin hidematınız ve faaliyetinizi öteden beri takdir ederim ve her vakit, her 
suretle vatan emrinde bulunacağınıza kaniim. Yaptığınız hizmetleri hiç 
unutamıyorum." diye İnebolu denizcilerini taltif buyurmuşlardır. 

Denizciler : "İstihlâs-ı vatan için her zaman aynı şevk ve gayretle ça
lışacağız. Yalnız siz emrediniz" diye mukabelede bulunmuşlardır. Mütea
kiben Muallimler Birliği Hey'etini kabul buyurmuşlardır. Gazi Paşa, mu
allimlere, hususî mahalle mekteplerinin kaldırılmasını nasıl buldunuz su
âlini tevcih buyurmuşlardır. Muallimler : "Hususî mekteplerin kaldırılması 
çok doğrudur. Çünkü memlekette tam bir terbiye hâsıl olamıyor ve tahsil-i 
ibtidai nâ-ehil ellerde kalıyordu. Çok mektep olmaktansa iyi ve muktedir 
muallimlerin elinde az mektebin bulunması daha iyidir." demişler ve Ga
zi Paşa Hazretleri bu beyanattan memnun kalmışlardır. Bundan sonra ne-
vâhiden gelen hey'etlerden Abana Nahiyesi Hey'eti Gazi Paşa Hazretleri
ne arz-ı hürmet ve tazimat eylemişlerdir. Müşarünileyh Hazretlerinin na
hiye ahvâli hakkındaki suallerine izahat-ı lâzime verecek bilhassa nahiye 
halkından bir çoğunun İstanbul'da mavnacılıkla iştigal ettiğini ve nahi
yelerinin ziraata elverişli olmadığını ve maişetlerini ancak mavnacılıkla 
temin etmekte olduklarını ve sahil karyelerinde fındık ve zeytin garsiyâtına 

(1) Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 28.8.1925 

86 



ehemmiyet verdiklerini ve bu yüzden ileride çok istifadeler göreceklerini 
arz etmişler ve yol ve mektepleri hakkında da izahat-ı kâflyye vermişler
dir. Gazi Raşa Hazretleri: "Temsil ettiğiniz ahaliye selâm ve muhabbetle
rimi tebliğ ediniz" buyurmuşlardır. Bunu müteakip Çatalzeytin Nahiye 
Hey'etini de kabul ile Hey'ete memnuniyetlerini beyan ve : "Mümkün ol
sa oralara da gelir, halk ile temas ederdim." buyurmuşlardır. Kunduracı
lar mümessillerini kabullerinde şirketin sermayesi ve faaliyeti ve nereler
de iş yapabildiğini sormuşlar, verilen izahattan sonra, şirketin daha ziya
de sermaye ve faaliyetini artırmasını ve hatta memâlik-i ecnebiyyeye dahi 
ihracatta bulunmasını tavsiye etmişlerdir. Bilâhire Gümrük Hammalları 
Cemiyeti Hey'etİ ve matbuat müntesibininin kabulü ile Belediyedeki me
rasim nihayet bulmuştur. Gazi Paşa Hazretleri, müfarekâtlerinde Beledi
ye Reisi Hüseyin .Kâşif Beye: "Belde halkının gösterdiği tezahürattan çok 
mütehassis oldum. Kendilerine müteşekkirim. Teşekkürlerimi suret-I mü-
nasebede millete tebliğ edersiniz." demişler ve daire önünde toplanan ve 
caddelere de saf-beste-i ihtiram bulunan binlerce halkm mütemadi alkış
ları ve yaşa Gazi Paşa nidaları arasında daire-i Hükümeti teşrif buyurmuş
lardır. Halkm ve ezcümle kadınların ve çocukların evlerin damlarına çı
karak sürekli alkışları bir çok kimselerin heyecan ve sürurdan ağlamala
rı, şimdiye kadar İnebolu'da misli görülmemiş bir bayram manzarası irae 
ediyordu. Gazi Paşa Hazretlerinin Hükümet dairesini teşriflerinde memu
rinin kâffesi kapıdan üçüncü kata kadar tek cephe olarak ahz-ı mevki et
mişler ve Müşarünileyh Hazretlerini fevkalâde hararetle istikbal etmişler
dir. Reis-i Cumhur Hazretleri suret-i mükemmelede tefriş edilen Meclis İda
re odasında ve denize nazır balkonda bir müddet istirahat ve sahilde ka
yıkçıların aralarındaki tesanüdü canlı surette temsil eden ve fevkalâde gün
lerde, bayramlarda oynanan, "Eyyamola yel ese" oyununu temaşa buyur
dular. Türkün, kahramanlık ve asalet duygularmı tahrik eden bu cesur 
denizcilerin oyunundan Gazi Paşa Hazretleri çok mütehassis olmuşlardır. 
Müşarünileyh Hazretleri kaza Hükümet memurlarını huzurlarına kabul 
buyurmuşlardır. Evvelâ Mahkeme-i Asliyye Reisinden kaza vaz'iyyet-i ad-
liyyesi hakkında malûmat almışlardır. Müteakiben Maliye memurları arz-ı 
tazimatta bulunmuşlardır. Gazi Paşa kazada en fazla vâridatm hangi ver
giden olduğu suâline cevaben arazi vergisi olduğunu, zira tahrir edilme
miş arazi bulunmadığını, bundan sonra temettü vergisi olduğunu söyle
mişler, varidat ve masarifât hakkında arz-ı malûmat etmişlerdir. Mütea
kiben Posta ve Telgraf memurlarını, hastahane tababet hey'etini, Hükü
met tabibi ve zükûr ve inâs mekteplerinin hey'et-i tâlimiyyelerini kabul 
ile köy mektepleri hakkında bilhassa tedrisât-ı İbtidaiyye müfettişine âriz 
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ve âmlk sualler Irâd etmişler ve bazı mıntıkada leylî köy mektepleri tesisini 
çok tasvip etmişlerdir. Orman Memurlanndan ormanların vüs'at ve vaziyeti 
hakkında istizahatta bulunmuşlar, Ziraat Bankası memurlarından köylüye ne 
derece muavenet-I nakdiyyede bulunduklarını öğrenerek: "İnşallah gelecek 
sene tüccarlara da muavenet-i nakdiyyede bulunursunuz" demişlerdir. Ge
rek Belediye ve gerek Hükümette bil'umum memurinin ve ahalinin kabulünde 
her birerlerinin ayrı ayrı ellerini sıkmak sureti ile Gazi Faşa umuma iltifat et
mişler ve saat dört buçukta ahalinin kesif tehacümü ve azim tezahüratı ile 
yaya olarak ikametgâhlarına teşrif buyurmuşlardır. İkametgâhlarında Riyaset-1 
Cumhur Bayrağı temevvüc etmektedir. Gazi Paşa Hükümette son olarak ka
bul ettiği Çeltik Fabrikası Mühendisine: "Sizin gibi gençler ne kadar fazla ye
tişirse memleketimiz o nisbette terakki edecektir" demiştir. Ahalinin tezahü
ratı kalbten ve ruhtan kopan bir cuşişle devam etmektedir. Gece esnaf cemi
yetleri ve Türk Ocağı tarafında fener alayları yapılacaktır. Gazi Paşa İnebolu 
halkının saf ve samimi tezahüratından çok memnun olmuşlardır. Jandarma 
Polis Hey'etlerine kazanın asayişini sormuşlar ve asayişin çok mükemmel bu
lunduğu cevabını almışlardır. 

Gazi Paşa halkın hukuk ve terbiyeli, münevver olmasından mı asayişi
nin iyi olduğunu sormuşlar, jandarma ve polis de bu suâle evet cevabını ver
mişlerdir. Gazi .Paşa Hazretleri gerek Belediyede ve gerekse Hükümette dai
ma başı açık bulunmuşlar ve Hey'etleri de başı açık olarak huzurlarına kabul 
buyurmuşlardır. 

İnebolu 26 (AA) - Reis-i Cumhur Hazretleri sivil elbiselerini ve beyaz pa
nama serpuşlarını lâbis bulunduğu halde yaya olarak şehrin caddelerinden 
saat yedide geçmişler ve halkın yeniden galeyanlı tezahüratı arasında kasa
banın garp tarafında Boyran altına kadar bir gezinti icra etmişlerdir. Boyran 
altında Hacı Dervişoğlu Mehmet Sabri Efendinin mağazası önünde hazırla
nan tak civarında büyük bir halk kitlesi toplanmıştır. Gazi Faşa, Mehmet Sabri 
Efendinin mağazasına dahil olarak bir müddet istirahat buyurmuşlardır. Bu
rada kendilerine karpuz, kavun ve kahve ikram edilmiştir. Badehu halkın va-
tanperverâne tezahüratı ile ikametlerine çarşı içinden yaya olarak gelmişler
dir. Sokak başlarında bilhassa kadınlar mahcup vaz'ı tavırları ile Gazi'yi se
lâmlamakta ve Allah size uzun ömürler versin Faşa Hazretleri, diye dua et
mektedirler. 

İnebolu : 26 (AA) - Gecikmiştir : Gazi Faşa Ecevit'te öğle üzeri Küre Na
hiyesi Hey'etini kabul ederek Küre'den geçerken bir müddet istirahat buyur
maları teklifini kabul etmiştir. Müşarünileyh nahiye halkının çok yüksek ve 
ulvi tezahüratı ile karşılanmış ve bir müddet halk ile hasbıhalde bulunmuş
tur. Küre Nahiyesi halkı mücahede-i milliyye zamanında büyük bir gayret ve 
fedakârlık ile çalışmıştı. Üç sene evvel kasabanın dörtte biri kazaen yandığın
dan ahali yeni baştan faaliyet ve inşaata başlamıştır. 
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KORKMAYINIZ, BU GİDİŞ ZARURİDİR! (1) 
Reis-i Cumhur Hazretleri inebolu'da Her Kelimesi Ahd-ı Peyman ile Kar

şılanan îrşatkâr Hitabede Bulunmuşlardır. 
Sizi Şimdiye Kadar Yanlış Yola Yürütmedim Bundan Sonra da Yürütmeyece
ğim. Tkkip Ettiğimiz Yol Medenî Bir Millet, Müreffeh Bir Memleket Olmaktır. 

İNEBOLU TÜRK OCAĞINDA 
İnebolu : 27 (AA) - (Gecikmiştir) 

Reis-i Cumhur Hazretleri saat altıda güzergâhlarında toplanan halkın ce-
did ve sürekli alkışları ve yaşa nidaları arasında maiyeti ile Türk Ocağını teş
rif buyurmuşlar ve Ocak reisi ve azalan tarafından hararetle istikbâl edilmiş
lerdir. Gerek salon ve gerek balkon ve koridorlar ve şâir odalar kadın ve erkek 
ve gençlerden mürekkep büyük bir kitle tarafından tamamen istikbâl edilmiş 
bulunuyordu. Reis-i Cumhur Hazretleri bir müddet istirahat ettikten sonra 
Ocak azasından ve Darülfünun Hukuk talebesinden Mustafa Selim Bey tara
fından berveçh-i âti nutuk irâd edilmiştir: 

"Büyük Halaskar; sizi senelerden beri hasret ve iştiyakla bekleyen İnebo
lu halkını ve gençliğini memleketimize teşrifinizle büyük bir sevince ve şevk 
ve heyecana uğrattınız. Burada bulunduğunuz günlerin kalblerimizde, ruh
larımızda uyandırdığı zevk ve mes'udlyeti ve lerze-i heyecanı ve bu yüksek 
hatırayı, dilimiz ifâdeye muktedir değildir. Onu yüzlerimizden, gözlerimizden, 
ruhumuzdan gelen saf ve samimi duygularımız dahi anlatamaz. Türk mü
nevverlerinin ve gençliğinin mabed-i irfanı olan ve şuûr-u millimizi ihyaya uğ
raşan Ocağımıza teşrifinizle de sevinç ve saadetlerimizi arttırdınız sevgili Ga
zi!. Büyük, asil ve necip milletimizi, sevgili vatanımızı düşmanların savletin
den, ihtirasından kurtardıktan bugünkü ilim ve medeniyet asrında iş ve ikti-
sad dünyasında yaşamak, mes'ud ve müreffeh olmak için mazinin sakim bir 
miras-ı seyyahatı ve .milletimize daima felâket ve tehlikeyi mucip olan her ne
vi efsanevî teşkilât ve müessesatı kaldırdıktan sonra Türk Milletini madde
ten, manen ve iktisâden terakki ve tekâmüle sevk edebilmek üzere bize en 
doğru ve en kısa feyz ve itila, servet ve refah yollarını da gösteriyorsunuz. 

Büyük Gazi; dünyanın seyr-i tekâmülü pek müthiş ve seri adımlarla de
vam ederken asırlardan beri Türk Vatanını ve Türk Milletini idare edenler kas
ten bizi ihmal etmişler, memleketimizi zulmet ve cehalet içinde bırakmışlar, 

(1) Hakimiyeti Millîye Gazetesi, 30.8.1925 
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bizi medeniyetin ziyasından mahrum etmişlerdir. Sevgili yurdumuz, ma
sum halkımız şimdiye kadar başkaları hesabına çalıştırılmış, onun bitmez 
tükenmez ve usanmak bilmez gayret ve mesâisi muhtelif vesilelerle, hile
lerle daima istismar olunmuştur. Yirminci asırda Avrupa ve Amerika Mil
letleri terakkiye ve refaha doğru yürür ve bu uğurda tam bir serbesti-i faa
liyet ve harekete mazhar olurken maatteessüf milletimizin bir çok saha
da teşebbüslerini ve yaratıcı kudret ve kabiliyetlerini öldüren, mahveden 
ve onu kötürüm haline sokan dinî, içtimaî ve efsanevi amiller çok şükür 
dahiyane azminiz ve iradenizle zîr-ü zeber oldu, yıkıldı. Biz de insanız, 
biz de medeniyetin her türlü saadet ve refah vasıtalarına ulaşmak ve hat
ta onları geçmek isteriz ve nitekim geçeceğiz. Sizin kudret-i dâhiyâneniz, 
azim ve cesaretiniz gençler için en büyük ve mühim bir kuvvet ve medâr-
ı teşviktir. Yaşamak için çalışmak, kazanmak nasıl tabii bir vakıa ise âile-i 
beynelmilel arasında her suretle mevkiimizi almak için behemehal me
deni, içtimaî ve iktisâdı bütün çarelere uymak mecburiyetindeyiz. 

Şu hususu müsaadelerini rica ederim ki; milletleri yekdiğerinden tef
rik ve temeyyüz eden aceba nedir? Ayakkabı mı, yoksa başta taşınan ve 
dimağımızı güneşten koruyan başlık mıdır? Bu farkı şekilde, kıyafette ara
yanlar bendenizce imanı, maneviyâtı zayıf olan fikirsiz ve iz'ansız kimse
lerdir. Türk Milleti her şeyi temeyyüz eder ve etmiştir. Zavallı vatanımızı 
envayı mesâib ve felâkete sürükleyen ve bizi medeniyetten, beşerî faaliyet 
ve hürmetlerden alıkoyan hiç bir maniayı artık tanımıyoruz. Çalışıyoruz 
ve çalışacağız. Mes'ut, müreffeh bir memleket, âile-i beynelmilel arasında 
zengin bir millet olarak bulunacağız. Ey Sevgili Gazi'miz! Siz bizden ne 
isterseniz isteyiniz ona hazırız. Eğer gösterdiğiniz yol üzerinde bir lahza 
tereddüd eder ve geriye gidersek milletimizin vebali üzerimize olsun. Siz 
bizim örneğimizsiniz, Reisimizsiniz, kahraman ve asil ve çalışkan mille
timizin kurtarıcı ve yol göstericisisiniz." 

ULVÎ BİR HİTABE 
Nutuk alkışlanmış ve Reis-i Cumhur Hazretleri, mukabeleten âtideki 

pek mühim ve kıymetdar nutku irâd buyurmuşlardır: 
"Hanım ve Bey arkadaşlarım, bana huzur-u nezihanenizde söz söyle

mek fırsatını bahş ettiniz diye çok bahtiyarım. Bunun için size suret-i mah-
susada teşekkür ederim. Derakab ilâve etmeliyim ki İnebolu'nun Muhte
rem halkı beni çok samimi kabul etti, hakkımda kalbi tezahüratta bulun
du. Bunun bende tevlid ettiği memnuniyyet hislerini Belediye Dairesinde 
ve Hükümet Konağında bil-vesile söylemiştim. Fakat burada huzurunuzda 
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bir defa daha bu memnuniyetimi ve samimi teşekküratımı ifade etmek 
benim için çok zevkli bir vazifedir. Müsaadenizle onu izah edeyim. 

Arkadaşlar, ben sevgili memleketimizin hemen bütün aksamını gez
dim, gördüm. Vatandaşlarımızın büyük kitleleri ile yalandan temas ettim. 
Bütün bu candan temaslarımın bende bıraktığı silinmez hatıratı hürmet
le yâd ve tizkâr ederken beyan etmeliyim ki bu havalide, Çankırı ve Kasta
monu havalisinde ilk defa olarak seyahat ediyorum, Arkadaşlar, bu hava
liyi yakından görmek benim için mukaddes bir emel halinde idi. Bu emel 
şüphesiz memleket ve millet vazaiflni vukufla ifa nokta-i nazarından aynı 
zamanda bir vazife idi. Onun için vilâyet namma Ankara'ya gelen Hey-et-
i Muhteremenin ve vuku bulan davetine memnuniyetle ve derhal icabet 
ettim. Bu noktada güzel ve yüksek bir tecelliyi ifade etmek benim için çok 
medar-ı iftihar olacaktır. Mühim bir vazifenin ifasında benden evvel mü
teşebbis millet olmuştur. Benim şu veya bu sebeble te-yid ettiğim mühim 
bir vazifeyi millet bana ihtar etmiş ve yaptırmıştır. Bunu milletin ruh-u 
müşterekindeki ulviyyet ve rüşde parlak bir misal olarak zikretmeliyim. 

Efendiler; bu hitap münasebeti ile ufak bir noktayı tekrar edeyim. 
"Efendiler" dediğim zaman başka bir yerde olduğu gibi burada da bunun 
medlulü hanımefendiler ve beyefendilerdir. Bu seyahatim ne isabet oldu, 
vâsi ormanları ile, müteaddid ve mütenevvi madenleri ile Türkiye Cum
huriyetinin en mühim servet menbalarını ihtiva eden bu mıntakayı ya
kından görmek benim için ne kadar istifadeli oldu. Fakat çok yüksek şa
da ile ifade etmeliyim ki bundan daha çok ve daha kıymetli istifade bahş 
olan şey bu mıntıka halkı ile yakından temas etmek oldu. Bütün meşhû-
datım her nokta-i nazardan beni çok bahtiyar etmiştir. Çankırı'da, Kasta
monu'da, Ankara'dan İnebolu'ya kadar bütün bu üç yüz elli kilo metrelik 
güzergâhta ve bugün burada samimi huzurları ile şerefyâb olduğum muh
terem İnebolu'lularda gördüğüm tenevvür, yüksek zihniyet ve inkişaf de
recesi cidden iftihara şâyestedir. Cidden ehemmiyetle zikre şayandır. Bu 
bariz hakikatin aksini iddia edenlerin de mevcudiyetini düşündükçe mü-
teellim oluyorum. Bu gibiler millete, milletin iztirdatına, milletin yüksek 
amaline ne kadar bigânedirler. Bu gibiler kendi gafletlerini umumî zan
netmek gaflet-i amikasındadırlar. Kendi dar zihniyetlerini vahid-i kıyası 
tutarak milleti her türlü terakkiden, her türlü yüksek teceddüdten mah
rum etmeye kalkışıyorlar. Milletin medeniyet ve insanlık yolundaki uzun 
hatvelerini durdurmak için adetâ çırpınıyorlar. Fakat o gibiler niçin dü
şünmüyor ki, buna artık imkân kalmamıştır. 

Ey memleketini seven ve memleketteki milleti için hayatını fedadan 
çekinmemiş bulunan kıymetli vatandaşlar! Hep beraber bütün cihana 
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sarih ifade edelim ki bunca inkılâbatm şuurlu kahramanı olan bu millet 
medeniyet güneşinin bütün hararetini almıştır. Şüphe etmeye mahal var 
mıdır ki bu hararetin füyûzatı elbette emr-i vâki halinde feyzll olarak fış
kırmaktadır. Muhterem arkadaşlar, gerçi çok kısa bir zamanda serî ve ke
sif denilebilecek kadar siyasî, idarî, içtimaî inkılaplar yaptık, bu yaptıkları
mızın sür'atle kesafetinden ancak memnuniyetle ve bahtiyarlıkla bahs olu
nabilir. Çünkü bu böyle olmasa idi. kurtuluş ihtimâli tehlikeye düşebilirdi. 
Emniyet etmek muvafıktır ki ve böyle yapmak zarureti olduğu içindir ki 
böyle yaptık. Artık bugün her şeyi anladığına kaani olduğum muhterem 
vatandaşlar size suâl tarzında bazı hitaplarda bulunacağım: Hakimiyetine 
sahip olan bu milletin başında bir dakika bile olsun bir Sultanı bırakmak 
caiz olabilir mi idi? Bunu sizden soruyorum. (Asla, kat'iyyen sesleri) 

Sevgili kardeşlerim, fikir ve idrâk sahibi olduğunu büyük hadisat ile 
isbat etmiş olan bu millet Allahın gölgesi, Peygamberin Vekili olduğunu id
dia küstahlığında bulunan Halife unvanındaki gafillere, cahillere, riyakâr
lara vatanında, vicdanında yer verebilir mi idi. Bunu sizden soruyorum? 
(Haşa, kat'iyyen sesleri) Büyük Millet, cihan aile-i medeniyetinde mevki-i 
ihtiram sahibi olmaya lâyık Türk Milleti evlatlarına vereceği terbiyeyi mek
tep ve medrese namında birbirinden büsbütün başka iki nevi müesseseye 
taksim etmeye halen katlanabilir mi idi? Terbiye ve tedrisatı tevhid etme
dikçe aynı fikirde, aynı zihniyette fertlerden mürekkep bir millet yapmaya 
imkân aramak abesle iştigâl olmaz mı idi. 

Efendiler, Türkiye Cumhuriyetini tesis eden Türk halkı medenidir. Ta
rihte medenidir, hakikatte medenidir. Fakat ben sizin öz kardeşiniz, arka
daşınız, babanız gibi medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı fikri 
ile,zihniyeti ile medeni olduğunu isbat ve izhar etmek mecburiyetindedir. 
Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı aile hayatı ile, yaşayış tarzı 
ile medeni olduğunu göstermek mecburiyetindedir. Velhasıl medeniyim di
yen Türkiye'nin hakikaten medenî olan halkı başından aşağıya vaz'ı hari
cisi ile dahi medeni ve mütekâmil insan olduğunu fiilen göstermeye mec
burdurlar. Bu son sözlerimi vazıh ifade etmeliyim ki bütün memleket ve 
cihan ne demek istediğimi suhuletle anlasın, bu izahatımı Hey'et-i Aliyye-
nize Hey'et-i Umumiyyeye bir sual ile tevcih etmek İstiyorum? Soruyorum. 

Bizim kıyafetimiz millî midir? (Hayır sadaları) 
Bizim kıyafetimiz medenî ve beynelmilel midiı? (Hayır hayır sadaları) 
Size iştirak ediyorum. Tabirimi mazur görünüz. Altı kaval üstü şişha

ne diye ifade olunabilecek bir kıyafet ne millîdir ve ne de beynelmileldir. 
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O halde kıyafetsiz bir millet olur mu arkadaşlar? Böyle tavsif olunmaya 
razı mısınız arkadaşlar? (Hayır, hayır kat'iyyen sesleri) Çok kıymetli bir 
cevheri çamurla sıvayarak enzar-ı âleme göstermekte manâ varını dır? Ve 
bu çamurun içinde cevher gizlidir, fakat anlayamıyorsunuz demek mu-
sip midir? Cevheri gösterebilmek için çamuru atmak lâzımdır. Tabiidir cev
herin muhafazası için bir mahfaza yapmak lâzım ise onu altından veya 
platinden yapmak icap etmez mi? Bu kadar açık hakikat karşısında tered-
düd caiz midir; bizi tereddüde sevk edenler var ise onların humk-u belâ-
hetine hükm etmekte hâlâ mı tereddüd edeceğiz. Arkadaşlar Turan kıya
fetini araştırıp ihya eylemeye mahal yoktur. Medenî ve beynelmilel kıya
fet bizim için çok cevherli, milletimiz için lâyık bir kıyafettir. Onu iksa ede
ceğiz. Ayakta İskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kra
vat, yakalık, ceket ve bittabii bunların mütemmimi olmak üzere başta 
siper-i şemsli serpuş, bunu açık söylemek isterim. Bu serpuşun ismine şap
ka denir. Redingot gibi, bonjur gibi, simokin gibi, frak gibi işte şapkamız 
diyenler vardır. Onlara diyeyim ki çok gafilsiniz ve çok cahilsiniz ve onla
ra sormak isterim : 

Yunan serpuşu olan fesi giymek caiz olur da şapkayı giymek neden 
olmaz ve yine onlara, bütün millete hatırlatmak isterim ki Bizans .Papaz
larının ve Yahudi Hahamlarının kisve-i mahsusası olan cüjDbeyi ne vakit, 
niçin ve nasıl giydiler. Bu nokta-i nazara ait beyanatımı bildirmezden ev
vel bir kaç kelime daha söylemek isterim. 

Efendiler, içtimâi hayatın mebdei aile hayatıdır. Aile izaha hacet yok
tur ki kadın ve erkekten mürekkeptir. Kadınlarımız hakkında, erkekler hak
kında söz söylediğim kadar fazla izahatta bulunmayacağım. Fakat bu 
mevcudiyet-i ulviyyeyi bilhassa huzurlarında müsamaha ile geçemem. Mü
saade buyurulursa bir iki kelime söyleyeceğim. Ve siz söylemek istediği
mi suhuletle anlayacaksınız. Esna-yı seyahatımda köylerde değil bilhas
sa kasaba ve şehirlerde kadın arkadaşlarımızın yüzlerini ve gözlerini çok 
kesif ve itinalı kapatmakta olduklarını gördüm. Bilhassa bu sıcak mevsim
de bu tarzın kendileri için mutlaka mucib-i azab ve ıztırab olduğunu tah
min ediyorum. Erkek arkadaşlar bu biraz bizim hodbinliğimiz eseridir. Çok 
afif ve dikkatli olduğumuzun icabıdır. Fakat muhterem arkadaşlar kadın
larımız da bizim gibi müdrik ve mütefekkir insanlardır. Onlara 
mukaddesat-ı ahlâkiyyeyi telkin etmek, millî ahlâkımızı anlatmak ve on
ların dimağmı nûr ile nezahetle teçhiz etmek esası üzerinde bulunduk
tan sonra fazla hodbinliğe lüzum kalmaz. Onlar yüzlerini, cihana göster
sinler. Ve gözleri İle cihanı dikkatle görebilsinler. Bunda korkulacak bir 
şey yoktur. 
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Arkadaşlar, suret-i mütehakkıkada telaffuz ediyorum. Korkmayınız bu 
gidiş zaruridir. Bu zaruret bizi yüksek ve mühim bir neticeye isal ediyor. 
İsterseniz bildireyim ki bu kadar yüksek ve mühim bir neticeye vusul için 
lâzım gelir ise bazı kurbanlar da verelim. Bunun ehemmiyeti yoktur. Mü
him olarak şunu ihtar ederim ki bu hâlin muhafazasında taannüt ve taas
sup hepimizi her an kurban koyun olmak istidatından kurtaramaz. Ha
nım ve bey arkadaşlarım, size malûmunuz olan bir hakikati kısa bir cüm
le ile tekrar arz edeceğim. Beni mazur görünüz. Medeniyetin coşkun seli 
karşısında mukavemet beyhudedir ve o gafil ve itaatsizler hakkında çok 
bî-amandır. Dağları delen, semâlarda pervaz eden göze görünmeyen dev
reden yıldızlara kadar her şeyi gören, tenvir eden, tetkik eden medeniye
tin muvacehe-i kudret ve ulviyetinde kurûn-u vustai zihniyetlerle, ibtidai 
hurafelerle yürümeye çalışan milletler, mahvolmaya veya hiç olmazsa esir 
ve zelil olmaya mahkûmdurlar. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti halkı mü-
teceddid ve mütekâmil bir kitle olarak ilelebet yaşamaya karar vermiş, esa
ret zincirlerini ise tarihte na-mesbûk kahramanlıklarla parça parça etmiş
tir." 

Gazi Hazretlerinin nutukları şiddetli ve sürekli alkışlarla karşılanmış
tır. Nutku müteakip, ocakçılar, Gazi Hazretlerine ve maiyyet-i devletleri
ne ayran takdim etmişlerdir. Müşarünileyh bir ara salonda istirahatten son
ra ocağın denize nazır balkonuna çıkmış ve oradan kayık yarışlarını te
mâşâ buyurmuşlardır. Bilâhire vuku bulan davet üzerine kayıkta bir de
niz gezintisi yapmayı kabul ederek halkın medid alkışları arasında yalıya 
inmiş ve kendilerine tahsis edilen kayık ile yarım saat kadar denizde do
laşmışlar ve yine halkın sürekli alkışları ve yaşa sadaları arasında avdet 
ve Ocak kapısında hazır bulunan otomobillerine binerek şehir dahilinde 
ve haricinde bir kır gezintisi icra etmişler. Düz Tarla demekle maruf tepe
ye çıkarak bir müddet gurubu temâşâ etmişlerdir. Gece tezahürata devam 
edilmiş ve icra-yı şadmâni olunmuştur. Gazi Paşa yarın saat onda Devre
kani Nahiyesi tariki ile Kastamonu'ya teşrif edecekler ve öğle yemeğini Dev
rekani'de Kastamonu Mebusu Mehmet Beyin çiftliğinde yiyeceklerdir. 

HALK VE KAYIKÇILAR ARASINDA 
İnebolu 27 (AA) — Reis-i Cumhur Hazretleri Şerefine dün gece pek 

muazzam bir fener alayı tertip ve icra edilmiştir. İnebolu'nun dört tara
fından havai fişekler atılmak ve maytap yakılmak sureti ile fener alayları 
başlamış, mektepliler ve Türk Ocağının teşkil ettiği fener alayı, Reis-i Cum
hur Hazretlerinin ikametgâhı önünde vatanperverâne şarkılar söylemiş
lerdir. 
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Azim bir cem-i gafir sürekli bir surette yaşa Gazi Faşa nidası ile fener alayla
rını takip etmekte idi. Bilâhire daha büyük bir halk kitlesiyle birlikte kayıkçı
ların fener alayları gayet parlak meşaleler ile millî şarkılar söyleyerek Müşa
rünileyh Hazretlerinin ikametgâhları önüne gelmişlerdir. Binlerce halkın Ya
şasın Reis-i Cumhurumuz ve kıymetli misafirimiz âvâzeleri arasında Gazi Paşa 
Hazretleri teşrif etmişler ve halkın içinde ahz-i mevki ederek müteaddid defe 
gayet sürekli alkışlarla karşılanan bir nutuk irâd buyurarak demişlerdir ki : 

"Arkadaşlar, beraber çalışmaya başladığım günden beri sizin hizmet
lerinizi tahattur ediyorum. Siz benim işaret ettiğim yolda daima aynı kud
ret ve şevk ile yürüdünüz. Arkadaşlar, medeniyet için, terakki ve refah için, 
milletimizin selâmetini temin için daha çok çalışacağız. Bunu şimdiden 
size haber veriyorum. Sizin cevherinizi, sizin ruh ve asaletinizi tanıma
yanlar vardır. Arkadaşlar, sizi şimdiye kadar yanlış yolda yürütmedim. 
Bundan sonra da yürütmeyeceğim. Emin olunuz, benim ve arkadaşları
mın takip ettiğimiz yol milletimizi medenî bir millet ve memleketimizi mü
reffeh bir memleket yapmak ve size yüksek fikir vermektir. 

Arkadaşlar, sizin ile şimdi karşı karşıya geldiğimden sizi yakından ta
nıdığımdan ve gördüğümden çok bahtiyar ve m es'udum. Sizi tanımayan
lara sizi ve büyüklüğünüzü tanıttıracağız. Her defa olduğu gibi bu defa 
da sizin ile, millet ile temasımdan çok kuvvet ve salâhiyet aldım. Bunu 
milletimin menfaati için kullanacağım." 

Gazi Paşa Hazretleri bugün Türk Ocağını ziyaret buyuracaklardır. Bu 
gece dahi burada kalacakları kaviyyen memuldur. Tezahürat devam etmek
te ve halk dahi Reisi görmek ve alkışlamak için ikametgâhlarının önün
den ve güzergâhlarından ayrılmamaktadırlar. 

KÖYLÜLER ARASINDA SAMİMİ BİR VAKİT 
İnebolu 28 (AA) — Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretle

ri maiyyetleri ile birlikte bugün saat on buçukta otomobillerle İnebolu'
dan hareket etmişlerdir. İkametgâhları önünden itibaren Büyük Cami Mey
danına ve daha ilerisine kadar toplanan kadın ve erkek büyük kafile Mü
şarünileyh Hazretlerini şiddetli ve sürekli alkışlarla ve : "Yine buyurun 
Gazi Paşa" nidaları İle teşyi ediyor ve bu esnada limanda bulunan Kara
deniz vapuru da düdük sadaları ile merasim-i teşyiye iştirak ediyordu. Gazi 
Hazretleri otomobilleri ile Büyük Cami Meydanına geldiklerinde orada top
lanan halk ve mektepliler tarafından karşılanmış ve otomobillerinden in
miştir. Burada kendilerine mini mini mektepli kızlar tarafından çiçek de
metleri ve mûzehheb yazı İle: "Gazi Paşa Hazretleri kudümünüz kutlu kıldı 
bizi, kayd eyledik hemşehri sizi." 
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Diye yazılı kartlar takdim edilmiştir. Belediye azasından Ali Haydar 
Bey, înebolu'luların Gazl'ye şükran ve minnettarlıklarını arz etmiş ve Reis-i 
Cumhur Hazretleri bilmukabele : "Aranızda çok mes'ut dakikalar geçir
dim, teşekkür ederim. Allaha ısmarladık" demişlerdir. Teşyi esnasında her 
taraftan havai fişeklerle toplar atılmıştır. Gazi Paşa hareketinden bir kaç 
dakika evvel Trabzon'a gitmekte olan Darülfünun müderrislerinden mü
rekkep tetkik hey'etini ayakta kabul etmişler ve kendilerine muvaffakiyet 
temenni etmişlerdir. 

ŞAPKA (1) 
Şapkayı, din ve milliyet nokta-i nazarında bir münakaşa mevzuu te

lakki etmek, manasız ve utandırıcı bir şeydir. Filhakika şu veya bu milli
yette, şu veya bu dinde bulunan insanların herhangi bir serpuş ve kıyafeti 
giyebilip giyemiyeceklerini tetkike kalkışmak ancak seviyesizliğe, din ve 
milliyet mefhumlarına karşı derin bir vukufsuzluğa delâlet eder. Son ka
rarnameden evvel yine bu sütunlarda aynı fikri müdafaa etmiş ve Türk 
gazetelerinde serpuş meselesi diye bir dava açmak bizim için zül olacağı
nı yazmıştık. 

Lâkin şimdi meselenin şekli başkadır. Türk Milletinin Reisi, inkılâp 
esaslarının vazı ve timsali olan Gazi Raşa, bu serpuşu kabul ettikten ve 
hepimizi kendini takip etmeye davet eyledikten sonra bir fikr-1 mahsus ile 
şapka giymemek en hafif kelime ile "mânidâr"dır. Geçen gün mebusları
mızdan bir zat, kendisini Bursa'da şapka ile görünmüş olduğu hakkında
ki havadisi telâş ve tehalükle tekzip etti ve başına kalpak giyip, tekzibinin 
canlı bir misali gibi, İstanbul sokaklarında dolaşarak nev'ummâ yaptı. 

İstanbul'da muhalefet rüesasından bir kısmının musırrane fes taşıdık
larına herkes tarafından dikkat edilmiştir. Halbuki bu zât bir çok defalar 
Avrupa'ya gidip gelmişler ve memleket haricinde her vakit şapka giymiş
lerdir; bundan anlaşılıyor, ki şapka ile itikad ve imanın bir münasebeti ol
duğu hakkındaki cahilane kanaatin zebunu değildirler. O halde bugünkü 
garip tavırlarını nasıl tevil edebiliriz? Halk Fırkasına mensup hocalarımız 
ve köy halkı bile Muhterem Gazilerinin serpuşunu derhal başlarına koy
dukları esnada, eskiden beri freng âdetlerini kabul eden, ömürlerinin bü
yük bir kısmını Avrupa'da şapka ile geçiren bu zevatın mazeretleri, yahut 
kasıtları nedir? 

Bugün şapka giymemek şu sebeblerle tefsir olunabilir : Şapka bula
mamak, şapka tedarik edecek paradan mahrum olmak, şapka ile din ve 

(1) Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 24.9.1925 
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imanın bir münasebeti olduğu vehminde bulunmak veya bu vehimde bu
lunanlara hoş görünmek için riyakârlık etmek : 

Şapka ile din ve imanın münasebeti olduğunu samimiyetle zannede
cek kadar seviyesi düşük insanların hâlâ uyanık ve şuurlu Türk Milleti ara
sında mevcut olduğu fikrinde değiliz. Şimdiye kadar tslam tarihi ve şeri
atla uğraşanlardan hiç kimse bu hususta ortaya münakaşaya değil, kaâle 
alınmaya değer, bir delil atamamıştır. Halkı daima zulmet ve butlan için
de bırakarak din ve iman ticareti yapmak isteyen mutaassıplar minelka-
dim kıyafet ve şekilde her tebeddülü bir küfür ve iman meselesi addet
mişlerdir, Osmanlı Padişahlarından Sultan Mahmut ilk defa fes giydiği va
kit "Padişah gâvur oldu.." diyen bir mutaassıbın başı kesildi. Eğet Yunan 
fesine karşı o mutaassıbın fikri doğru idi ise, Müslüman milletlerin kısm-ı 
âzami fes giydiklerine göre, dünyada hiç bir ehl-i iman kalmamış olduğu
na hükmetmek lâzım gelir. 

Hayır, şeriatı ve İslâmiyeti bu derece sükût ettiren din bezirganları
nın aramızda artık yeri kalmamıştır. Olsa olsa meydana Türk Milletinin 
manevi inkişafının derecesini bir türlü ölçemeyen riyakârlar bulunabilir. 
İşte bilhassa İstanbul halkını taaccübe düşürenler bu mürailerdir. 

Bunlar şapkayı bir Fırka alâmet-i farikası şeklinde gösterip ve kendi 
ısrarları ile şapka hakkındaki batıl fikirleri teşci edip bir nevî siyâset yap
mak, yani ateşle oynamakta devam etmek kastinde midirler? Biz de bil
mukabele diyelim, ki şapka artık haddizatında olmayan bir ehemmiyet-i 
mahsusa kazanmış, Cumhuriyet ve teceddüd esaslarını samimiyetle ka
bul edenlerin âlâmet-i farikası olmuştur. 

Şimdiye kadar inkılâbta hangi adım atılmış ise, bu adımı ne reddet
mek cesaretinde, ne kabul etmek samimiyetinde bulunmayanlar, için için 
fesat yaparlar, fakat sıkıştırıldıkları zaman hafi celselerde Cumhuriyet ve 
teceddüd fikirlerinin halis birer taraftarı olduklarını söyleyerek müşkülat
tan kurtulmak isterlerdi. Şapka cepte taşınır, lâzım geldiği vakit gösteri
lip icab ettiği vakit gizlenir bir şey olmadığı için bu mürailer gülünç bir 
mevkide kaldılar, fes onlar için bir serpuş değil, bir damga mahiyetindedir. 

Bütün inkılâp zümresine bir vazife düşüyor: Büyük Reislerini sür'at-
le taklid edip riyakâr akalliyetin karşısında kendi cemiyetlerinin ne kadar 
azim bir külliyet teşkil ettiğini bilfiil göstermek! Halk Fırkasının bütün 
mensupları, Türk Ocaklarının tekmil âzası, İnkılâb ve İslâhatı benimse
yen vatandaşların hepsi, şapka buhranının peyderpey zail olmasından is
tifade ederek, zümremizin kuvvetle şümulünü henüz kavrayamamış olan
ları ikaz etmelidirler. 
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Türk Milletinin, en gerisi bizden yarım asır evvel koşa koşa yola çıkan 
medeni milletlere yetişmek için zamanı o kadar azdır, ki hiç bir mülâha
za uğruna bir dakikasını feda edemez, reisimiz bize hedefimizi ne kadar 
vuzuh ile göstermiş ise, bizim de o kadar kat'iyyet ve sür'atle o hedefe doğ
ru bilâ aram şitab etmekliğimiz lâzımdır. Tereddüd gösterenler riyakârlık 
ve hilebazlıkla, Osmanlı İmparatorluğunu batıran oyunları tekrar etmek 
isteyenler ya kervandan çıkacaklar yahut ayak altında çiğneneceklerdir. 

Falih Rıfkı 

GAZİ NE YAPIYOR! (1) 
Büyük adamlara has olan sıfatlardan birisi de açık, sarih ve kafi ol

malarıdır. Onlar kanaat ve fikir ifadesinde hudud ve kayıt tanımazlar. Ale
lade insanların izharında tereddüd ettikleri hakikatleri onlar herkesi hay
retlere gark edecek bir emniyet ve itimad-ı nefs ile beyan ederler. İşte, on
ların haiz oldukları kuvvetin esas ve menbaı! 

Yüksek heyecanlara, asil ilhamata yabancı olan muhitlerde bu gibi ale
lade hudud ve kuyûdun haricine çıkabilmek kuvvetini haiz olan büyük 
adamlar yetişmez. Burada hayat âdi cereyanını takip ederek herkes "in-
na ve cedna abainâ" yani biz babalarımızı böyle bulduk, böyle gideceğiz, 
diye bin kere çiğnenmiş yolu tutup gider ve hayat meskenet ve renksizlik
le alûd olarak kendisi ile ölüm arasındaki fark yalnız kendisinin devam 
eden bir gölgeden ibaret olması ile kalır! Bu gibi muhitlerde tabiatı ile bü
yük adamlar da yetişmez. 

Yalnız yaşayan muhitlerdir ki yaşatıcı rehberler yetiştirir. Kaziyeyi ak
sine alarak denilebilir ki yaşatıcı ve kuvvetlerin zuhuru, muhitin yaşadı
ğına, muhitin meknuz ve ibdâkâr bir kuvveti haiz olduğuna bariz bir de
lildir. 

Tıpkı volkanlar, derinliklerdeki hararetlerin ve kaynaşmaların ifadesi 
olduğu gibi; ve tıpkı volkan gibi, bir kürre-i indifaat başladı mı, ne hudut 
bilir, ne kuyûd. Ve yalnız kuvvet aldığı hararetle mütenasip bir faaliyet 
ibraz eder. Uzaktan seyirciler, kuvvetin azamet ve haşmetine hayran olur
lar. Onun nereden geldiğini bilmedikleri için hayret ederler. Halbuki o kuv
vet ta ezelden beri mevcut ve yalnız kendisi için bir mahreç, bir ifade yolu 
aramakta idi. 

Bugün Türk Volkanının ifadesi Mustafa Kemal Paşadır! 
Gazi, derinliklerinde yaşayan, zinde, pür hayat Türk Milletinin üzeri

ne çökmüş olan asırdide meskenet ve uyuşukluk tabakalarını ber hava 

(1) Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 16.10.1925 
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ederek bu millete hudutsuz ve kuyudsuz bir saha-i faaliyet açan muaz
zam bir hadisenin ibdakârıdır. Beş seneden beri Türk Milletinin bu Rei
sin rehberliği ile yaptığı hârikalar bütün beşeriyeti hayretlere sevk etmek
tedirler. Beşeriyet uzaktan bizi seyrederek Gazi'nin bu kadar kuvveti ne
reden aldığını bir türlü izah edemiyor. Bu kahraman, masallardaki devler 
gibi, asırlardan beri Türk muhitinde kökleşmiş olan cehl-i cehalet, taas-
sub, tecerrüd ağaçlarını kuvvetli kolları ile ta kökünden çıkarıp birer bi
rer atmaktadır! Alelade insanların değil yalnız ifade ve hatta düşüneme
yecekleri kanaat ve fikirleri Gazi ilhamat aldığı kuvvete istinaden sarahat 
ve kat'iyyetle ifade ediyor ve millet sanki kendisini duyuyormuş gibi der
hal pür şevk ve pür heyecan onu takip ediyor. 

Bakınız bu kere dahi Akhisar'da büyük rehber kendi kanaat ve fikir
lerini ne kadar vuzuh, sarahat, ve kat'iyyetle ifade etmiştir. 

Gazi ahaliye hitaben ezcümle demiştir k i : 
"İnkılâbın temellerini her gün derinleştirmek, takviye etmek lâzım

dır. Muhterem ahali; birbirimizi aldatmayalım". Medeni cihan çok ileride
dir. Ona yetişmek, nur-u hidayetle dahil olmak mecburiyetindeyiz. Bütün 
safsataları, bütün mugalâtaları ber taraf etmek lâzımdır... Şapka da giye
ceğiz ve garbın her türlü âsâr-ı medeniyyesini de alacağız. Efendi, mede
nî olmayan insanlar, medenî olanların ayakları altında kalmaya 
maruzdurlar" 

Bu sözleri bu kadar vuzuh ve kat'iyyetle beş sene evvel bu memleket
te kim beyan edebilirdi? Ve şayet etmeye teşebbüs etmiş olsa idi, kim din
lerdi ve nasıl muameleye maruz kalırdı? 

Bugün Gazimiz söylüyor ve bütün millet de pür-şevk heyecanla al
kışlıyor! 

Bu büyük dahi, fuzuli sarık saran başları bu yükten kurtardığı gibi, 
kafaların içindeki vahşet, taassub, cehalet ve hurafe çizgilerini de sildi ve 
artık hurafelerden kurtulmuş olan Türk zekâsına, Türk ibdakârlığına, Türk 
faaliyetine bir şâh-râh açtı! Bundan sonra her türlü taassub ve tecerrüd 
ağından rehâyâb olan Türk, beşerî faaliyetlerin bütün sahalarında kendi 
dehasmı gösterecektir. 

Bizim bugünkü vaziyetimiz adeta kafesten kurtulmuş bir kuşu andı
rır. Feza-yı kâinat önümüzde açık ve her tarafa serbest cevelân etmek im
kânı hâsıl olmuştur. İşte bunun içindir ki bütün milletin yüzü gülüyor, 
herkes neşedâr, herkes zînde ve cevvaldir. Teneffüs ettiğimiz havâ-yı ser
besti, cümlemize yeni bir hayat zevki zerk etti. Mefkuremiz artık fark, ih
tiyaç, zillet ve ölüm değil, bilâkis saadet, refah, çalışmak ve yaşamaktır! 
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Yalnız bizim gibi ihtiyarlar, dünyaya biraz erken gelmiş olduklarına tahas
sür ediyorlar. Fakat bunlar da evlâtlarının nail olacakları saadet neşesi ile 
bahtiyardırlar. Ah! Hiç olmazsa bunlar bizim çektiklerimizi çekmezler, ni
hayet hakiki bir serbesti havası teneffüs ederler. 

Ah bilseniz! İstediği gibi düşünmek, istediği gibi hissetmek, istediği 
gibi giyinmek, istediği gibi yemek, yürümek ve ilâhiri.. Dünyada bütün 
zî-ruhlara bahş edilmiş olan hukuktan istifade edebilmek bizim gibi yaşlı 
başlı insan için ne kadar azîm bir nimettir! Bundan evvelki batınlar asır
larca maddî ve manevî bir esaret şebekesinin öldürücü ağları içinde te
neffüs etmek imkânını bile bulamıyorlardı. Ne yapsak, ne düşünsek, ne 
hissetsek etrafına bakınmak, muhitten çekinmek, muhitin kırıcı ve yırtı
cı nazarları altında ezilmek mecburiyetinde idik. Hele en âdi ve en basit 
bir fikir için bin türlü tahkirlere, tekliflere maruz kalmak alelade şeyler 
idi! Hatta hakikati söylemek, avamün nâsın, cihanın düşünceleri, duygu
ları hâricine çıkmak mümkün mü idi! Başına iki arşın bez sarmış cahil 
birisi sizi sokak arasında izdihamın istihzasına, tahkirlerine hücumları
na maruz bırakabilirdi! En adi bir fikri izhar edebilmek için en dolambaç
lı, muavvak yollardan yürümek mecburiyetinde idik. 

Bu hayat değildi. Mütemadi bir zehir idi. 
Bu yaşamak değildi. Matemadi bir ölümdü. 
Bu, esaretlerin esareti İdi! En müthiş müstebidlerin İstibdadından, ta

hakküm ve tecebbüründen bu nevî istibdat, tahakküm ve tecebbür daha 
beterdi; bu zihniyet, dimağ, ruh ve kalb esareti idi! 

İşte büyük Gazimiz, bugün Türk evlâdını bu müthiş esaretten de kur
tarmaktadır. 

O kahraman, eli ile, İstibdatın maddi timsâli olan Saltanatı nasıl kö
künden koparıp attı ise, bu kere de bütün cihanın, hayretlerin takdisleri 
arasında aynı istibdatın daha müthiş, daha muhrip timsâli olan bu zihni, 
bu ruhu ve bu kalbi esaretten de bizi kurtarmaktadır! Vücutlarımızı Sul
tanların tasallutundan istihlâs ettiği gibi bugün de dimağlarımızı ve kalb-
lerimizi Sultanların istibdatından bin kere müthiş, daha menfur olan cü
helanın, mutaassıpların ve izdihamın tasallutundan halâs ediyor. 

Asırlardan beri elele verip beraber yürüyen bu iki istibdadın yüzün
den bu millet şimdiye kadar yaşayamamış, can çekişmiştir! 

Hep inlemiş, ahu figan eylemiş! Şâirleri nevhâhân ve kasideci muhar
rirleri meddah, ricâl-i devleti riyakâr ve mutabasbus, tüccarı, zürraı, sa
natkârı, fakir ve zelil olmuşlardır! İşte bunun içindir ki ruhumuzun ve kal
bimizin ifadesinden başka bir şey olmayan musikimiz ve şarkılarımız hep 
inleyip ağlıyorlar! 
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Fakat bundan sonra bu iki istibdatın nice kahrından kurtulmuş olan 
milletin şâiri, muharriri, rical-i devleti, musikîsi, şarkısı hep başka olacak
lardır. Hakikat, sıdk, sadakat, neş'e-i zevk, hayat bütün varlığımıza hâkim 
olacak ve her tür cismen ve fikren hür ve serbest olduğu için efendice dü
şünecek, efendice hissedecek ve efendice yaşayacaktır! 

İşte Gazi'nin milletten aldığı mülhemât sayesinde yaptığı muazzam 
inkılâb! İşte buna mukaabil milletin büyük rehberine karşı ibraz ettiği mer-
butiyyet ve muhabbetin hikmeti! 

Ağaoğlu Ahmet 
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31 — GÜNÜN 24 SAATE TAKSİMİNE DAİR KANUN 
Toplumun uygar dünya ile bütünleşmesi, biçimsel ve içerikli değişik

liklerin bir sistem içinde yapılmasını gerektirdi. Saatlerin milletlerarası 
kabul edilen ölçülere göre düzenlenmesi bu gereğin sonucu, aynı zaman
da teknik zorunluktan kaynaklandı. 

Hükümet, takvim ve saat düzenlemelerine geçmeden önce konuyu bir 
uzmanlar heyetine inceletti. Tasarılar uzmanlarca düzenlenen raporun ışı
ğında hazırlandı. 

Tarihî gelişimi ve teknik zorunluğu belgeleyen rapor aşağıya alınmış
tır (1) 

Rapor (•) 

Madde 1. — Beşeriyetin, kendini anladığı andan itibaren, nazarı dikkatini hep semavi 
hâdisat celp eylemiş ve dolayısiyle ilk tetkik fikri de gene gökler için tezahür etmiştir. 

Meselâ; güneşin pek az farklarla aynı müddet zarfında doğuşu ve baüşı bu hâdisatm 
birincisini teşkil ettiğinden zaman mesahası için derhal pek vazıh bir vahidi kıyasi maka
mında kullanılmaya başlanmıştır. 

Sonra kamerin hilâlden başlayarak hep yedişer günde nısf daire şekline girmesi ve on-
beş günde bedri tama ve yirmibir günde dahi terbii ahire yani makus nısf daireye inkılâp 
edip en nihayet 29-30 günde tekrar hilâl halinde görülmesi, nazarı dikkati calip semavi hâ
disatm ikincisini teşkil eylemiştir ki, bu veçhile dahi kolaylıkla haftalar ve aylar icat olun
muştur. 

Madde 2. — İşte ecdadımızın en evvel istimal ettikleri zaman mikyasları bunlardır. Fa
kat nisbeten büyük zamanlan mesahaya yarayan ve yaz ile kış gibi iki hadisei tabiiyenin mü
teakiben tekerrüründen husul bulan oniki aylık vahidi kıyasiye "sene" demek lazım geldi
ğini pek sonra anladığı gibi, senenin takriben üç yüz altmışbeş buçuk günden ibaret müd
detini de çok geç idrâk edebilmiştir. 

Zira gün, hafta ve aylar için gözle görülebilir birer mebdee ve birer intihaya istinat edil
diği halde, sene müddetinin tayininde bu derece kati müşirler asırlarca bulunamamıştır. 

Bundan dolayıdır ki, Mısırlılardan, Keltanilerden Roma ve Yunanlılardan itibaren mileli 
atika heyet şinasanınm cümlesi hep senenin doğru mesahası uğrunda bezli himmet ve gay
retten geri durmadıkları halde hiç bir vakit kati netice elde edememişlerdir. 

Madde 3. — Bunlardan kadim Mısırlılar, takvim kullanmak ve bu vasıta ile zamanı me
saha eylemek usulünü en evvel icat etmelerine rağmen bir seneyi beheri otuzar gün olmak 
üzere 12 ay yani 360 günden ibaret farz etmişlerdi ki malûm bulunduğu üzere miktarı haki
kisinden beş gün eksiktir. Vakaa onikinci ayın hitamını müteakip, "Hamsei müsteraka" na-
miyle beş gün daha ilâve edilerek seneyi bilâhare 365'e iblâğ etmişlerse de hakikate gene 

(1) Tutanak Dergisi, C:20, Sa:267, Ta:26.12.1341 (1925) eki. 

<*) İşbu rapor aynı zamanda takvim ve saata ait kanunları kapsamaktadır. 
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uzak kaldığından müruru zamanla, eyyam, fusulu maluma ile tetabuk etmemeye başlamış 
idi. Yani arada noksan kalan yarım günden, arzın noktaî itidale vusule her dört senede tak
riben bir gün teehhür ederek, İlkbahar sırasiyle Marta, Nisana, Mayısa, Hazirana, Temmuza 
llâahır... ye tesadüf eylemek gibi garaibi takvimiye ve müşkilâtı ziraiye karşısında kalmışlar
dır. Her ne kadar Mısırlılar bir zaman sonra bunu da anlamışlar ise de müsbet bir çare bula
mamışlardır. 

Madde 4. — Takvimi ramiye gelince; en evvel Romülüs "bir seneyi on ay ve 304 gün 
olarak kabul etmişti. Fakat eyyamı noksan olduğundan bir müddet sonra "Torna" nam zat, 
Kânunusani ve Şubat aylarını ilâve suretiyle seneyi on ikiye ve günleri de 3 55'e iblâğ etmiş idi. 

Bermusahhi takvim, her ne kadar şühur ve sinini kameriye ile mükemmelen beraber 
gidiyor ise de, senei şemsiye ile bir alâkası bulunmadığından bilâhara 23 günlük diğer bir 
ay daha ilâve edilmiş ve fakat bu defa da adedi eyyam miktarı hakikisinden fazla tutulmuş
tur. Şu kadar ki; bu karışıldıkları telâfi için dahi bazı çareler ittihazından geri durulmamış 
ise de maksada asla tekarrüp edilememiştir. 

Madde 5. — Yalnız milâttan 46 sene mukaddem meşhur "Jülsezar" daha azimkar dav
ranarak îskenderi'yeden celp eylediği "Sujijen" nam heyet şihasına tavsiyesi üzerine, bir se
neyi 365 ve rubu gün itibar eylemekle hakikate daha ziyade yaklaşmış idi. Fakat bir seneyi 
medariye müddeti 365,242 217 yevmi vasati yani. 365 gün, beş saat, kırk sekiz dakika, 48,8 
saniye olduğundan nazarı dikkate alınmayan 0,007783 kadar bir fark ve 128,5 senede bir 
güne ve 1285 senede on güne baliğ olmak gibi bir mahzuru dahi muhtevi idi. 

Madde 6. — İşte elyevm müstamel olup "Efrençi" namına verdiğimiz takvim, Papa on 
üçüncü Gireguvar tarafından balâdaki hatanın tashihi suretiyle meydana getirilmiştir. Ma
lumdur ki, Romalılar seneleri "Roma" şehrinin teessüsünden itibaren sayarlar idi. Mileli Hı-
ristiyaniye ise, milâdi Hazret! İsa Aleyhis selâmdan itibaren tadat'a başlamışlar idi. Büyük 
Kostantin zamanında yani milâdın 325 senesinde bazı mevaddı mezheblyenin tesisi ve halli 
İçin "İznik" şehrinde teşekkül eden meclisi ruhaninin inikadı senesinde faslı rebi ihtidası, 
21 Mart'ta hulul etmiş idi. Giregoryen, "Jülyen" namını dahi taşıyan balâdaki takvimi tas
hihe teşebbüs ettiği 1582 senei milâdisine gelinceye kadar güzeran eden 1257 sene zarfında 
takvimi ruminin hatası 1257 x 0,007783=9,78 miktarına baliğ olarak bu da gayet garip 
bir hata ile "on gün" itibar edilmiş idi. 

Madde 7. — Halbuki, on üçüncü Giregoryen'in "tashihi takvim" den maksadı, mebadii 
fusulün 325 senesinde inikat eden Meclisi Kebir zamanındaki haline yani, itidali rebii nok
tasını yine 21 Marta taşlatmaktan ibaret bulunduğundan, 1582 senesi teşrinievvelinin dör
düncü günü ertesine "beşinci günü" denecek ve binaenaleyh itidali rebii anı 11 Marta tesa
düf edecek iken, "on beşinci günü" yad ve itibar edilmesini ilân eyledi ve şu halde mebadii 
füsul ve eyyamı mukaddese Hiristiyaniye, kânunuevvel 325 senesindeki haline irca kılın
mış oldu. 

Vakıa hata yine tamamen izale olunamamış ise de, ati İçin dahi tedabiri lâzime ittihaz 
edildiğinden beş sene zarfında İspanya, Portekiz ve İtalya devletleri tarafından derakap 1700'de 
Danimarka, Felemenk ve Alelumum Protestan hükümetleri ve 1752'de dahi İngilizler tara
fından kabul ve istimale başlandı. 
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Madde 8. — "Efrençi" namını taşıyan İşbu takvimin dahi bazı aylarının sıra ile 31 gel
mesi ve Şubatın 28 kalması ve sene başının kânunusaniden ibtidar eylemesi gibi elyevm 
bile mucibi münakaşa ve tashih bazı yanlışlıkları bulunmakla beraber fllyevmina haza en 
doğru takvimdir denilebilir. 

Bahusus mileli mütemeddine tarafından kabul edilip hali istimalde bulunması keyfiye
ti dahi bizim için nazarı dikkati calip mesaili mühimmei takvimiyedendir. 

Madde 9. — Beynel İslâm cari takvimlerde, Hz. Peygamber Efendimizin Medinei Münev-
vereyi teşrif buyurdukları senenin gurrei muharremi, Hz. ömerin tensipleriyle takvimi ara-
binin mebdei itibar edilmiş ve bu da milâdm 622 senesi Temmuzunun on altıncı Cuma gü
nüne müsadif bulunmuşdur ki; bu hesaba göre senei milâdi mebdei, senei hicrîi kameri meb
deinden, 622, 547 sene kadar mukaddemdir. Fakat bir senei kameri, bir senei şemsiden 11 
küsur gün kadar noksan bulunduğundan, takvimi arabide mebadii füsul hiç bir vakit aynı 
aylara ve günlere tesadüf etmeyerek takriben 33 senede bir kere bütün şemsi ay lan dolaşır 
ve bu müddetin hitamında takvimi arabi bir sene ileri gider. 

Nitekim, elyevm senei şemsii hicrî 1304, iken. takvimi arabi, bâlâda arzedilen esbabı 
felekiye dolayısıyle daima ileri giderek kırk sene fazlasıyle 1344 rakamına baliğ olmuştur 
ki, bu keyfiyet her halde pek ziyade şayanı dikkat bulunmaktadır. Bu takvimi umuru mede-
niyede hiç bir vakit istimale lâyık olamaz. 

Madde 10. — Eyyamı diniyeye gelince: Kameri ayların gurreleri rasathanece ve fennen 
tespit ve tamim edilebileceğinden her sene eyyamı diniye ve mübarekenin efrenci takvime 
nazaran tayini ve tesbiti kabil ve bir çok hataların önüne geçmek itibariyle bu suret şüphe
siz müreccah görülmekte ve komisyonumuz takvimin tamamen ilgasına taraftar bulun
maktadır. 

Madde 11. — Buna rağmen 1209 senesine kadar takvimi kameri bütün muamelâtı dev
lette kullanılmış ise de 33 yılda bir sene fazla maaş vermemek ve daha sair karışık muame
lâta hatime çekmek maksadıyle, o vaktin Maliye Nazırı hükmünde bulunan Defterdar mo
ra'h Osman Efendi, marüzzikir 1209 tarihinde senelerin adedi arabî kalmak ve fakat ayları 
ile günleri rumî bulunmak üzere bozuk ve karışık bir takvim kabul ettirmiş idi ki, hiçte doğ
ru olmayan bu takvimde senei şemsi, hicret anma nazaran 36 yıl fazla bulunması ve Gire-
goryen takviminde tashih edilen hatalar nazarı dikkate alınmadıktan başka sene başı da Mart 
ihtidasından başlanmıştır. 

"Senei Mali" nammı taşıyan bu takvim her cihetçe hatalı olduğundan tamamen terki 
veyahut ıslâhı hususu vakit vakit evliyayı umurca arzu edilmişse de, hiç bir vakit muvaffaki
yet hâsıl olmamıştır. 

Madde 12. — Yalnız devletçe durudıraz müzakere ve münakaşadan sonra 1332 senesi 
16 Şubatının ertesi "17" gelecek yerde Giregoryen takvimine göre o vakte kadar teraküm 
eden on üç günlük tezayüdün defaten zammı suretiyle "1 Mart" denilmesi kabul edildiği 
gibi, sene başı dahi kânunusaniye alınmış idi. Bununla beraber İslâhat gene noksan yapıl
mış oluyor idi. Çünkü senei malinin içine Mora'lı tarafından karıştırılmış olan 36 senelik "hicrîi 
kamer" farkı kaldırılmamış idi. 

104 



Vakıa o tarihte dahi bu yolda tashihe taraftarlar mefkut değil idi. Fakat İslâhatı muta
savvere! lâzime kabul edildiği takdirde geriye doğru rûcua seneye 1295 demek icap eyliyor-
du ki bunu da kimse arzu etmemiştir. Binaenaleyh elyevm istimal edilen takvimi mali de 
böylece yanlış olarak kaldı. 

Madde 13. — Bununla beraber muhik bir zaruretin icabatına tebaan bahriyelilerimizin, 
bilmecburtye heyetî ve fennî muamelâtta ve hesabatı felekiye ve aliyede elyevm hep efrençi 
takvimini kullanmaları, hükümeti cumhurlyemizi bu hususta serian bir karar vermek kar
şısında bulundurmaktadır. 

Madde 14. — Takvimler, tafsilen arz edildiği üzere vakit vakit ıslâhata ve tashihata ma
ruz kalarak az çok dahi düzeltilmiş ise de Keltaniler zamanından beri istimal edilegelen sa
atlerde tadilâtı lâzımei medeniye hususuna her nedense hiç ehemmiyet verilmemiştir. 

Binaenaleyh on ikişere münkasem ve gece ile gündüzün mecmuu olan "24" meselesi 
yakm vakitlere kadar cari bulunmakta iken 1914 tarihinde I-aris'te inikat eden beynelmilel 
ilmî bir kongrede saatlerin on iki değil, yirmi dörde münkasem bulunması ve her mahalde 
dahi ayrı ayrı değil, on beşer derecelik dilme kürelerin ortalarından geçirilen msfünneharla-
ra tabi bulunması esasları kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Mukarreratı vakıaya nazaran Greemvich'ten geçen nısfünnehar dairesinde 
saat 12 iken bunun yedişer buçuk derece şark ve garbına müsadif dilim küredeki bütün me-
vakiin saatleri de buna tabi bulunacak ve aynı veçhile şarki ve garbi on beşinci tullerden 
geçen nısfünneharlerin Griniçten 1'+, ve 30 uncunun 2'+, ve 45 incinin 3 + saat farkları 
olacak ve bunların tarafeynindekl memalik dahi aynı nısfünnehar saatlerini kullanmaya mec
bur tutulacaktır. 

Bu veçhile muamelâtın tesrii ve kara vesaiti nakliyelerinde sık sık vuku bulan kazaların 
önü alınması cidden temin edilmiştir. 

Madde 16. — Mübeccel Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki şimendifer ve posta ve telgraf 
idareleri gibi müessesatın zaten yirmi dörtlü saatleri kabul eylemesi ve pek ziyade İstifade 
eylemeleri de bu babta artık daha ziyade beklenilmeyerek alelumum devairi milletin de ay
nı saatleri istimal etmelerini amir bulunmaktadır. 

Bahusus yirmi dörde münkasem saatlerin kabulü halinde, bilhassa harekâtı askeriyede 
şayanı dikkat mazarratlar tevlit eden ve bazen de telâfisi nakabil yanlışlıklara meydan veren 
"zevalden evvel" ve "zevalden sonra" gibi tabirlerin dahi terki, dairei imkâna girecektir. 

Madde 17. — Maruz noktai nazar, tensibi âliye iktiran eylediği takdirde, Paris Kongresi 
mucibince takriben İzmit civarından geçecek olan 30 uncu derece nısfünnehar dairesinin 
göstereceği evkatın, bütün Türkiye Cumhuriyeti için esas kabulü suretiyle tevhidi dahi ica-
batı maslahattan bulunmaktadır. 

Bu hesapta alelumum Türkiye saatleri Greenwich'ten daima tam "iki saat" ilerde bulu
nacak ve hiç bir yerde saat farkı görülmeyecektir. 

Vakıa memleketimizin kısmı şarkiyesindekibazı mevakiin, Greenwich'ten üç saat farklı 
bulunması lâzım gelmekte ise de, emsali hakkında Paris kongresinde nazarı müsamaha ile 
görüldüğü üzere, Aksamı şarkiyede dahi İzmit nısfünnehannın saatlerini kabul ve tamim 
eylemek, ilim ve fen ve asrı hazır namına pek musib olacaktır. 
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Madde 18. — Binaenaleyh komisyonumuz, bâlâda mufassalan arz edilen esbabı muci-
beye ve medenî icabata mutavaat hissi mübecceline tebaan berveçhiâti lâyihai kanuniyenin 
kabulünü müttefikan temenni ile kesbi şeref eyler. 

Madde 1. — Bilumum muamelâtı resmiyei devlet için beynelmilel müstamel efrençi tak
vim aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde yirmi dörde münkasem saatler kullanıla
caktır. Saatlerin mebdei memaliki mütemeddinede kullanıldığı gibi gece yarısından başlar. 

Madde 3. — İzmit civarından geçip Greenvvich'e nazaran 30 uncu derece bulunan nıs-
fünnehar bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas itibar olunacak ve buna nazaran her 
memalik saati. Greenwich ayarından daima iki saat ileri bulunacaktır. 

Erkânı Harbiye Umumiye 
Müdafaa! Milliye Muhabere Muvasala 

Nafıa Vekâleti Vekâleti Dairesinden 
Yollar Müdiri Umumisi Erkânı Harbiye Miralayı Erkânı Harb Binbaşısı 

Akil Abdürrahman Hüseyin Nazmi 
Bahriye Vekâleti 
Donanma Dairesi 

Maliye Vekâleti Kavanin Şubesi 
Maarif Vekâleti Muhasebel Umumiye Müdür Vekili 

Telif ve Tercüme Reisi Müdiri Umumi Muavini Kıdemli Yüzbaşı 
Abdülfeyyaz Teyfik Mehmet Ali Bilâl 

Ticaret Vekâleti 
Yerli ve Ecnebi Şirketler Müdürü 

Muammer 

Hazırlanan Kanun Tasarısı, 11.11.1341 (1925) tarihinde Meclise sunul
du. Meclis tasarıyı ilgili komisyonlardan birer üye alınarak kurulan özel 
bir komisyonda (Geçici komisyonda) inceletti. 

Hükümet gerekçesi (2) : 

"Esbabı Mucibe Mazbatası (*) 
Umur ve muamelâtı resmiye ve hususiyede mali ve umuru diniyede hicrî namiyle isti

mal etmekte olduğumuz takvimlerin bir gûna esası fennî ve ilmiye gayri müstenit ve hatalı 
bulunması,, mileli mütemeddine arasında ahzı mevki eden ve cihan şümul inkılâba ti vücu
da getiren hükümeti Cumhuriyemizin ittihaz ettiği teceddüd ve tekâmül prensipleriyle gayri-
kabili telif olduğu cihetle bu takvimlerin asrı ve medenî bir hal ve şekle ifrağı ve ta Keltaniler 
zamanından beri istimal edilegelen saatlerde tadilâtı lâzimei medeniye icrası tahtı elzemi-
yette bulunmuştur. Her ne kadar takvimi malimiz 1332 senesi Şubatının 16 ncı gününe, 
Greguvar takvimine göre, onüçü zam edilerek bir Mart denilmesi suretiyle mukaddema tashih 

(2) Tutanak Dergisi, C:20, 26.12.1341 (1925) tarihli 31 inci Birleşim Tutanağının eki 
(*) î$bu esbabı mucibe aynı zamanda beynelmilel takvimin resmî Devlet takvimi ittihazı hakkındaki Kanunun da 

esbabı mucibesidir. 

106 



edilmiş ise de senei malî içinde bulunan 36 senelik "hîcriî kameri" farkı kaldırılmamış ol
duğu cihetle mezkûr takvim gene hatalı olarak kalmış olduğundan ve esasen 36 senelik far
kın kaldırılması kuyudat vesaire noktai nazarından nihayetsiz yanlışlıkları ve müşkilâtı ba
di olmak itibariyle şayanı kabul olamayacağından Hükümeti Cumhuriyetimizce de bilûmum 
mileli mütemeddinece istimal olunan ve elyevm birçok hatalariyle beraber en doğru ve fen
nî olan efrençi takvimin istimali zarurî görülmüştür. Binaenaleyh, takvimi malinin terkiyle 
doğrudan doğruya efrençi takvimin istimali ve kameri ayların gurreleri rasathanece ve fen-
nen tespit ve tamim edilebileceğine ve eyyamı diniye ve mübarekenin efrençi takvime göre 
her sene başında tayini de kabil ve mümkün bulunmasına nazaran esbabı felekiye dolayı-
siyle daima senede on ve 36 senede 360 gün kadar ileriye giden ve binaenaleyh hiçbir veçhi
le istimale layık olmayan arabî takviminin de tamamen ilgası ve 1914 senesinde Paris'te ini
kat eden beynelmilel ilmî kongrece kabul edilen ve elyevm memaliki mütemeddinede ve Türk
iye dahilindeki şimendifer ve posta ve telgraf idareleri gibi müessesatta istimal olunan 24 'e 
münkasem saatin kabulü harekâtı askeriyede ve muamelâtı sairede şayanı ehemmiyet ma
zarratlar tevellüt eden ve bazan da telâfisi nakabil yanlışlıklara meydan veren "zevalden evvel" 
ve "zevalden sonra" gibi tabirlerin terkine imkân bırakacagmdan Paris Kongresi mucibince 
takriben "İzmit" civarından geçen 30 uncu derecede nısfünnehar dairesi esas itibariyle ta
ayyün edecek saatin bütün Türkiye Cumhuriyeti için esas olarak kabul suretiyle saatlerin 
yirmidörde taksimi münasip görülerek bu babta merbut iki kıta lâyihai kanuniye tanzim 
ve hususatı mezkûriye tetkik etmek üzere teşekkül eden komisyonun olbabtaki raporiyle 
birlikte takdim olunmuştur." 

Konuyu görüşen .komisyon aşağıdaki raporla tasarıyı Genel Kurula 
sundu (3). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Encümeni Mahsus 22.12.1341 

Adet: 2 
Karar 

Encümeni Mahsus Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Umur ve muamelâtı resmiye ve hususiyede elyevm istimal edilmekte olan takvimlerin 
bir gûna esası fenni ve ilmiye gayrı müstenit ve hatalı bulunması, mileli mütemeddine ara
sında ahzı mevki eden ve cihan şümul inkılâbı vücuda getiren Hükümeti Cumhuriyetimi
zin ittihaz ettiği teceddüd ve tekâmül prensipleriyle gayrı kabili telif olduğu cihetle bu tak
vimlerin asrî ve medenî bir hal ve şekle ifrağı ve ta Keltaniler zamanından beri istimal edile 
gelen saatlerde tadilatı lazimei fenniye icrası elzemiyette bulunduğuna dair icra vekilleri he
yetinde ihzar edilen lâyihai kanuniye encümenimizce tetkik ve tezekkür edilerek birinci madde 
"saatler" yerine bir gûna ihtilâfı mucip olmamak için "saat" ve "saatlerin mebde" yerine 
de "günün mebdei" ikame olunmak suretiyle tadil, ikinci madde ile de "îzmit" in yedi bu
çuk dereceden fazİa şarkında kalacak Türkiye Cumhuriyeti memaliki ile alelumum Türkiye 
memleketlerinde saati mahalli ile "Greenwich" saatinin farkının badehu bir talimatname ile 

(3) Tutanak Dergisi, C:20, 26.12.1341 (1925) tarihli 31 inci Birleşim Tutanağının eki 
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ilânını hükümete tevdi ederek yalnız İzmit'den geçen ve Greenwich'e nazaran otuz derece 
şarkında bulunan nısfünneharın esas ittihaz edilmesi kabul olunarak maddenin diğer kıs
mı tayyedilmiş ve üçüncü ve dördüncü maddelerde bazı terkip tadilâtı yapılarak heyeti umu-
miyece tercihen ve müstacelen müzakeresine karar verilmiştir, arz olunur. 

Tksarının Genel Kuruldaki görüşmesi, konunun daha çok tekniği üze
rinde yoğunlaştı (4) Ülke çapında bir saatin kabulü yerine, Doğu ve Batı 
için ayrı ayrı İki saat esasının kabul edilmesi önerildi. Askerlik yönünden 
sakıncalı olacağı, tren tarifelerinin düzenlenmesinde karışıklık doğurup 
kazalara neden olacağı görüşü ağırlık kazandı ve öneri olumlu karşı
lanmadı. 

Türkiye Cumhuriyeti için tel aatin kabulü ve bu saatin İzmit boyla
mına göre değil, Ankara boylamına göre düzenlenip Greenwich'e saatine 
göre 2,5 saat farkı olması tartışıldı. 

Sonuçta günün, güneşin durumuna göre ayarlanıp 12 saate bölünmesi 
yerine, gece yarısından başlamak üzere 24 saate bölünmesi Greenwich'e 
göre İzmit yakınından geçen ve Orta Avrupa saatlerine göre iki saat ileri 
bulunan, 30° boylamının Doğu, Batı ayrımı yapmaksızın ülke saatleri için 
esas alınması kabul edildi (5). 

Kabul edilen metin. 697 sayılı Kanun olarak. 2.1.1926 tarihli ve 260 
sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. 

(4) Tutanak Dergisi, C:20, Sa:267-276, Ta:26.12.l341 (1925). 
(5) 697 saydı Kanun, Kavanin Mecmuası, CM, Sa57. 
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32 — YENİ TAKVİMİN KABULÜ 

Takvimin çağdaş esaslara uygun hale getirilmesi saat düzenlemesin
den daha önemli ve öncelikli idi. 

İnsanlık tarihi ile başlayıp gelişen ve değişen zaman ölçüleri, toplum
lara ve inançlara göre değişiklik gösterir. 

Türkler İslâmiyeti kabul etmeden önceki devirlerde güneş esasına da
yalı 12 veya 60 yılda bir devir yapan ve yılları sayı ile değil isimle -hayvan 
isimleriyle belirleyen özel takvimler kullandılar (1). 

İslâmiyetin kabulünden sonra, başlangıcı hicri olan güneş ve ay yılla
rına göre tarihler kullandılar. Giderek güneş yılı terk edilerek Hazreti Mu-
hammed'in Mekke'den Medine'ye geçmesini başlangıç alan ve ayın hare
ketine göre hesaplanan Arap takvimine bağlı kaldılar. Böylece 17 nci as
rın ikinci yarışma kadar işlemlerde, belgelerde ve kitaplarda Hicri-Kameri 
takvim kullanıldı. 

Hicri 1087 yılından sonra karma Hicri-Kameri, Hicri-Şemsi (Mali sis
tem) uygulandı. 

Güneş yılma göre düzenlenen ve yılbaşı 1 Mart olan Mali Yıl uygula
masına Hicri 1152 yılında geçilmiş, 1299 yılında uygulama alanı genişle
tilmiştir. 

Osmanlı vergi sisteminin değişmesine paralel olarak başlangıcı Hicri 
olan Şemsi sene (Güneş Yılı) "Rumi" uygulaması, 1255 yılından itibaren 
"Mali Sene" resmen tatbikata konmuştur. 

İkinci Meşrutiyetin sonuna kadar Devlet işlerinde ve işlemlerinde hem 
Hicri-Kameri, hem de Mali (Rumi) tarih birlikte kullanılmıştır. 8 Şubat 
1332 (1916) yılında çıkanları bir kanunla; "Kameri-Hicri tarih eskiden ol
duğu gibi kullanılmak koşulu ile Devlet işlemlerinde takvim başlangıcı 
dışında batı takvimi" kabul edildi. Böylece 1332 (1916) yılının 16 Şubatı, 
1333 (1917) yılının 1 Mart'ı olarak kabul edilerek Juliyen usulüne göre yü
rüyen mail tarihle, Gregoriyen usulüne göre yürüyen Miladi tarih arasın
daki gün farkı kaldırıldı. 

Aym hareketine göre hesaplanan ve güneş yılma göre her 33 yılda bir 
artık yıl veren Kameri yıl 354 gündür. Değişken olan ve 33 yılda bütün 
ayları devreden ay yılına göre bir olayın tarihini hataya düşmeden çıkar
mak uzun bir çalışmayı gerektirir. 

(1) Faik Reşit, Unat, Hicri Tarihleri Miladi Tarihe Çevirme Kılavuzu, Türk Tarih Kurumu, 1988. 
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Cemaatlere göre ayrı ayrı kullanılan çeşitli takvimler bir yana, Devlet 
hayatında, resmi işlemlerde kullanılan bu takvim karmaşasını kaldırıp, 
uygar dünya ile uyum sağlamanın kaçınılmazlığı karşısında, Hükümet ko
nuyu bir uzmanlar heyetine inceletti. 

Alınan raporun ışığında hazırlanan Rumi Tkkvimin kaldırılması ve 
milletlerarası takvimin kabulü hakkındaki tasarı 11.11.1341 (1925) tari
hinde Meclise sunuldu. 

Saatlerin 24'e taksimi hakkındaki tasarı ile birlikte özel olarak kuru
lan bir geçici komisyonda görüşülüp kanun tasarısına son şekli verildi. 

Uzmanlar ve komisyon raporları, her iki tasarı için, iç içe birlikte dü
zenlenip, görüşmeler de kısmen birlikte yapıldı. 

Kısa süren takvim değişikliği görüşmeleri aşağıya alınmıştır (2). 
Rumî takvimin ilgası ile beynelmilel takvimin resmî devlet takvimi 

ittihazı hakkında (1/749) numaralı kanun lâyihası ve Encümeni mahsus 
mazbatası. (3) 

REİS — Efendim, kanun lâyihasının heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mi? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, 1300 seneden beri istimal edilen muamelâtı di-

niyemiz için kemakân devam edecek olan hicrî tarihini devlet muamelâtından kaldırırken 
bu tarihin mebdeinin kudsiyetine hürmeten söz - müsaadenizle - söylemek istiyorum. Tari
hi hicrî ne idi ve bunu ne esasa mebni değiştiriyoruz? 

HASAN BEY (Trabzon) — Tarihi hicrî ile işimiz yok. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, öteden beri memleketimizde hicreti nebeviyye, ta

rihe mebde olmak üzere kullanılıyordu. 
SAMİH RİFAT BEY (Biga) — Ne zamandan beri? Tayin buyurunuz, anlayalım. 

CEMAL NURİ BEY (Gelibolu) — Öteden beri ne demektir? Söyleyiniz. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Müsaade buyurursanız arz edeceğim. Sarahaten maksadı
nız da hâsıl olacaktır. Tarihin mebdei Milâd olması meselesi 1332 senesinde mevzubahis 
olmuştu. Osmanlı İmparatorluğu zamanında, hükümet bir kanun getirdi ve bu kanunda, 
beynelmilel kullanılan tarihi Milâdiyi bizim de kabul etmemizi ve Rumî olarak kullanmakta 
olduğumuz Julyen takvimi yanlış olduğundan Gregoryen'e tahvil olunmasını istedi. Meclisi 
Mebusan ve Ayanda uzun uzadıya müzakerat cereyan etti. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Onlar malûmdur. 
ARİF BEY (Eskişehir) — Bizce malum değildir. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bu müzakerat neticesinde filhakika hicretin mebde olduğu
nu lâkin o mebde - hakikaten hiç bir esasa müstenit olmadığı halde - bir çok tahrifat yapıla
rak mebde'siz bir tarih kullandığımızı anladık. Tetkikat neticesinde Avrupalıların 

(2) Tutanak Dergisi, C:20, Sa:276-281, Ta.26.12.1341 (1925) 
(3) Düzenlenen bilimsel rapor, tasarının gerekçesi ve kurulan özel komisyon raporu için, günün 24 saate bölünmesi 

bölümüne bakınız, Sa: 
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kullanmakta olduğu mebdei tarihin kullanılması doğru olacağına cümleten kanaat hasıl ol
makla beraber, o vakit gene bu tarih mebdeini değiştirmemişlerdi. Yalnız (Jülyen) takvimi 
yerine (gıregoryen) takvimini kabul ettiler ve on üç günden ibaret olan o yanlışlığı tashih 
ettiler ve 1332 tarihini ibka ettiler. Fakat bu 1332 tarihi nasıl geliyordu? Zaten İslâmiyetten 
evvel Arabistan'da tarih yoktu. O vakit meselâ, fll vakası, Kâbenin vakası gibi vekayi tarih 
kaydolunurdu. Seneler muntazaman mazbut değildi. Hicreti Nebeviyenin on sekizinci sene
sinde • Hz. ömerin hilâfeti zamanında • tarih için mebde, hicreti Nebeviye tesbit edilmiştir. 
O da (622) senei milâdisinin Temmuzunun 17 sine tesadüf ediyor ve bizim mebdei tarihimiz 
hakikatte miladdan 622 sene farklı olunca bugün 1303 senesi olmak lâzım gelir. Halbuki 
hakikatte sene-i kameriye ile sene-i Şemsiyye beyninde 11 gün, 22 saat şu kadar dakika, 
şu kadar saniye fark olduğundan her 35 senede bir sene fark etmiş ve bu sene farkı teraküm 
ettiğinden dolayı 1303 senesi olacağına 1342 senesi olmuştur. Devlet muamelâtında hicrî 
ve kameri tarihi kullanmaktaki müşkilâtı Osmanh İmparatorluğu dahi görmüş olduğundan 
dolayı, muamelâtı maliyesi için mali bir takvim kullanmıştır. Lâkin devlet, muamelâtı res-
miyesinde gene kameri tarih kullandığı için 35 senede bir sene fark hasıl ediyordu. Bunun 
için hasıl olan bu farkı telâfi etmek maksadiyle o vakit bir seneyi atladılar. Meselâ, Osmanlı 
İmparatorluğu tarihinde 1254 senesi yoktur 1253 senesinden 1255 senesine atlamıştır. Şu 
halde gerek bizim İçin ve gerek dünya için fennen muayyen olan hicret tarihini mebde ola
rak kullanmak daha iyi olurdu. 

Çünkü : Tarihi milâdî, miladdan 600 sene sonra tesbit olunmuş bir tarihtir. Yani tarihi 
milâdiyi, ayı ile, günü İle kati olarak iyi bilen yoktur. Zaten Hz. İsa'nın velâdetinden bilmem 
kaç yüz sene sonra tesbit edilmiş bir tarihtir. Lâkin bugün mademki bütün dünya bu tarihi 
kullanıyor ve bizim için esasen din! bir tarihin muamelâtı devlette lüzumu olmadığı gibi ta
rihi dininin mebdei de silsile ile gelmemiştir ve o esas üzerine muamele yapamıyoruz. Onun 
için tarihi miladiye geçmek ve umum dünyanın kullandığı tarihe intikal etmek muvafık ola
caktır. Yani hisse tebean bir şey yapmıyoruz. .Doğrudan doğruya devletin muamelâtını ilmi 
bir esasa istinat ettiriyoruz. Bütün Avrupa İle olan muamelâtımız girifttir. Bu girift olan mu
amelâtımızı iki tarih ile ayrı ayrı kullanmaktan ise aynı esas üzerine diğerleriyle beraber ta
rihimizi birleştiriyoruz. Bu veçhile bütün dünya ile aynı tarihi kullanmış olacağız. 

Yalnız, İki defa kürslye çıkmamak İçin ikinci madde hakkında da bir şey arz edeyim. 
Üçüncü maddede, eyyamı resmiyede hicrî tarihin kullanılması caizdir, diyeceğimize kulla
ndır diyelim. Çünkü bizim muamelâtı diniyemiz, ramazanı, bayramı ve saireyi o tarihten 
kullanacaktır. Binaenaleyh o tarihin de devamı lâzım gelir. 

REİS — Efendim, Başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini reye vaz ediyorum. 
Kabul edenler ellerini kaldırsın.. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın.. Maddelere geçilmiştir. 

Takvimde Tarih Mebdeinin Tebdili Hakkında Kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde resmî Devlet takviminde tarih mebdei ola

rak beynelmilel takvim mebdei kabul edilmiştir. 
REİS — Efendim, Maddeyi reye arz edryorum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır

sın.. Kabul buyurmayanlar lütfen ellerini kaldırsın.. Madde kabul edilmiştir. Efendim. 
Madde 2. — 1341 senesi Kânunuevvelinin 31 nci gününü takip eden gün 1926 senesi 

Kânunusanisinin birinci günüdür. 
REİS —• Efendim, ikinci maddeyi reye arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kal

dırsın. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

111 



Madde 3. — Hicrî kamerî takvimi kemakân ahvali mahsusada istimali caizdir. 
REİS — Efendim, madde hakkında takrirler vardır. Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini teklif ederim : 
"Eskiden olduğu gibi hususi ahvalde hicrî kameri takvim de istimal olunur'. 

Konya 
Naim Hazım 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin nihayetine âtideki fıkranın ilâvesini teklif eylerim : 

"Şu kadar ki kameri ayların birinci günleri rasathanece tesbit olunur" 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin şu suretle tadilini teklif ederim. 
Hicrî kameri takvim öteden beri olduğu üzere ahvali mahsusada istimal olunur. 

Antalya 
Raslh 

RASlH BEY (Antalya) — Reis Bey, takririmdeki "istimal olunur" tabirini "kullanılır" şek
linde tashih ediyorum. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Bendeniz görüyorum ki. bu kanun yapılırken gene bazı 
efkarı yoklamak ihtiyacını hissediyoruz. Bu doğru değildir. Bu gün İslâm âleminde dahi ta
rihi hicrîi kameri kullanan pek azdır. Şark İslâm âlemi tarihi hicrî şemsî yani (takvimi celâ
li) kullanır. Bizim bunu kullanmamıza hiç de sebep yoktur. Sonra biliyorsunuz, icarlar ve 
isticarlar takvimi hicrî üzerine yapılıyor. (Yalnız Ankara'da öyle sesleri) Alemi iktisadiyatta 
bu kadar geri kalmamız doğru değildir. En son, en doğru hesap hangisi ise Hükümet onu 
kabul etmiştir. Bizim de onu kabul etmemiz lâzımdır. Hiç olmazsa ahvali hususlyede takvi
mi şemsi kabul etmeliyiz. 

Sonra, Muhtar Bey, bir hatayı fahişte bulundular, Arapların asrı İslâmdan evvel tarihi 
yoktu, dediler. Arapların pek güzel tarihi vardı. Hatta senenin bu fazla günlerini kaybetmek 
ve hac zamanlarını senenin aynı günlerine tesadüf ettirmek üzere sair nisbi denilen bir kı
sım vardı. Bunlar bir heyeti mahsusa halinde toplanırlar ve hac mevsimini tayin ederlerdi. 
Bakınız, biz İslâm iye tten sonra tarihi, tarihi hicriî kameriyi kabul etmişiz. Bundan vaki ola
cak hatayı daha evvel Araplar tashih etmek yoluna gitmişlerdir. Fakat biz tashihi etmemi
şiz, başka bir yolda yürümüşüz. Bunun bugün devamı doğru değildir, zannediyorum. Bu
nun bir misali de bir takvimi celâli kullanan İslâm ümmetleri vardır, onların harekâüyle bel
lidir. Bunun devamına lüzum yoktur. 

RASlH BEY (Antalya) — Efendim, esas itibariyle tetkik edecek olursak tarihi hicrîi ka
meri yerine yalnız tarihi hicrî demek lâzımdır. Yalnız tarihi kameriyi mahzurlu görüyorsak 
tesbit edilecek olan, yalnız tarihi hicrîdir. Eğer âlem kameriyi mahzurlu görüyorsa, tarihi 
şemsiyi kabul etmek esası üzerinde seneyi tesbit eder. Tarihi hicrî zaruridir. Çünkü tarihi 
lslâmı yazmak için her halde bu tarihi tesbit etmek zarureti vardır. İşte onun için zati âlinizin 
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buyurduğu noktaya işaret ediyorum ki kameri, şayet mahzurlu bir şekilde, yalnız tarihi hic
rî olarak tesbit eder geçeriz. Kameri devam edecek olursa o esas üzerinde istimal olunur. 

REİS — Efendim, takrirler reye arz edilecektir. Tekrar okutuyorum. 
(Konya Mebusu Naim Hazım Beyin takriri tekrar okundu) 
NAİM HAZIM BEY (Konya) — Kanunlar bazen Türkçe bazen Arapça çıkıyor. 
REİS — Efendim, bu takriri nazarı itibare alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazari dik

kate almayanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alınmadı. 
(Antalya Mebusu Rasih Beyin takriri tekrar okundu). 
REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lüt

fen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alındı. 
(Malatya Mebusu Mahmut Nedim Beyin takriri tekrar okundu.) 
MUHTAR BEY (Trabzon) —• Bu teklifi yapan mazbata muharriridir, bu nokta gayet mü

himdir. Ne demek istiyorlar, bir kere nokta! nazarını izah etsin. 
MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efendim, bugün ilmi heyette fennin terakkiyaü fev

kalâdedir. Bugünkü ayların değil, bundan beş yüz sene sonraki ayların günlerini de tespit 
etmek mümkündür. Halbuki bugün vaziyet nedir? Burada bayram oluyor, öbür tarafta bay
ram olmuyor. Sonra ramazan günlerini tayin etmek için de müşkilâta maruz kalıyoruz. Bü
tün memleketin içinde umumi bir hercümerç oluyor. Fennin terakkiyaü karşısında ayın bu
gününü bilmiyorum demek veyahut iki adam gitsin de mahkemeden ilâm alsın ondan son
ra bayram olsun, bu doğru değildir. 

Bendeniz bir fıkranın ilâvesini rica ediyorum ki, bu rasathanece müsbet ve muayyen
dir. Bütün Türkiye'de, muharremin birinci günü şudur, seferin birinci günü budur, rama
zan şu gündür diye ilân edilir ve bu suretle ayların birinci günü nihayetine kadar tespit edi
lir ve bu teşevvüşten de kurtuluruz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Ramazan Şubata gelir mi? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bu ilâve hakkında söz söyleyebilir miyim? 
MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efendim, teklifimi geri alıyorum. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi, bendeniz Mahmut Nedim beyin takririni te-

kabbül ediyorum. (Handeler.) 

DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) — Efendim, ahvali mahsusada kameri takvim cari ola
caktır, pek güzel. Ancak, şimdi teklif edildiği gibi fennen ayların ihtidalarının tespit edilme
si kabul edilmiyor. Bu tespit edilir mi edilmez mi bilmiyorum? Mütehassısı değilim. Fakat 
heyeti celileye bir şey arz etmek istiyorum. Bu ahvali mahsusada bayram oluyor, her millet, 
herkes bayramının ne vakit, hangi günde olacağım bir ay evvel, bir sene evvel bilir. Biz bile
miyoruz. Çünkü hayatı içtimaiyeyi tebdil eden mühim bir meseledir, tatil var, merasim var. 
bir çok şeyler vardır. Bugün hazırlanıyoruz, ayı göremiyorlar, olmuyor, haydi öbürgün gene 
görülmüyor. Belki üç gün teehhür ediyor. Yahut hesap ediyoruz, cuma günü diyoruz, haydi 
görmüyorlar, çarşamba oluyor. Bazen de görmeden şahadet ediyorlar. Haydi bayram iki gün 
evvel oluyor. Halbuki daha bayrama hazırlanmamıştık. Efendim, bunun daha fenası var. Ec
nebiler adama bayramınız ne vakittir diye soruyorlar. Halbuki söyleyebilirseniz söyleyiniz, 
ne mahcubiyettir. Bu Lozan'da bizim başımıza geldi. Karşımızdaki murahhaslar bize bir ce
mile yapmak için tatil yapacaklardı, bayramınız ne vakittir diye bize sordular. Biz de söyle
yemedik, çok ayıp oldu. Heyeti celileden çok rica ederim, Allah aşkına bu tespit edilsin. 
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Biliyorsunuz ki, çok söz söylediğim yoktur, fakat bunu çok mühim gördüm, çok rica ede
rim, ne şekilde fenni bir şekilde tespit edilsin, biz de bu ayıptan kurtulalım. 

REİS — Efendim, bu madde hakkındaki müzakere hitam bulmuştur, hatta takrirleri re
ye arz ettim. Fakat geri alınan bir takriri Muhtar Bey tekabbül ettiler. Yeni bir mevzudur, 
onun için söz veriyorum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bu kameri aylan tespit edilsin buyurdular. Bu, ay gö
rülmekle olur, ay burada görülmez, İstanbul'da görünür. Ayı göreceğiz diye ramazanı kânu
nuevvel ihtidasına getirirsek muvafık olur mu? Tespitten maksat nedir? (Handeler.) Ben de 
razıyım, çok muvafık olur amma, nasıl olacaktır? Ben bunu anlamadım. Yoksa, kameri ay
lar bellidir, cemaztyelevvel, cemazlyelahlr, recep, şaban bunlar bellidir. (Alkışlar, handeler) 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, ayın safahatı ve devri güneşin devri gibi fen-
nen sabit olamaz. Bu, her vakit tayin edilemiyor. Binaenaleyh ruyete müstenittir. Onun için 
bayramlarda vesairede böyle olması mecburidir. Hatta, Hıristiyanların paskalyayı tayini de 
aynı kaideye tabidir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendiler, Celâl Nuri Beyin, ayın devrindeki safahatı güneş 
gibi sabit olamaz, diye vaki olan ifadesine hayret ettim. Reşit Beyin buyurdukları -yani vak
tinde ricali devletten birisinin ben eski bir adamım, eski zamanda öyle şeyler görmüşüm 
ki. Nisanın Ağustosa geldiğini bile bilirim demesi gibi- ramazan kanunuevvele getireyim de
mesi, bu olur mu efendim? 

Bir şey arz edeyim : Bu kamerin devir ve hareketi o kadar malûm ve müsbettir ki, bundan 
elli sekiz sene sonra, mülhak ne zaman vaki olacak, bedir ne zaman vaki olacak, dakikası ve 
saniyesine kadar hesap ediliyor. İspatı da, 1959 senesinde filân günün, filân saatinin, filân da
kikasında, filân saniyesinde, husuf olacaktır dediğimiz vakit bu ne demektir? .Ay ya mülhak
tadır, yahut bedirdedir demektir. Yani bu kadar ince hesap olunan bir şeyin, fennen hesap olu
namaması iddiası doğru değildir. Takvimi açmca bugün görmüyor musunuz ki, Amerika'nın 
filân yerinde,filân saatinde, filân dakikasında, filân saniyede husuf görülecek ve şu kadar za
man devam edecektir. Filân zamanda husufu külli olacak, veyahut şu kadar devam edecektir, 
diyor. Bu kadar ve fenni tespit etmek mümkün iken, imkân var mıdır, yok mudur diye tered-
düd edilmesine ben hayret ediyorum. Bu Meclisde bu tereddüd edilsin sonra acaba dini dürde 
yapamaz mıyı.z? Onu da ulemayı dinden olmadığım halde bazı müspet esbapla ispat edece
ğim : Bunun dinle hiç alâkası yoktur. Çünkü, rüyet ile oruç tut, rüyet ile orucu boz diye emir
ler vardır. Fakat tekmili selâsin ne demektir? Bir ay otuz günden fazla olmaz, eğer hava yağ
murlu olursa ay görülmese dahi tekmili selasin olur. Binaenaleyh fennen de otuz bir gün ola
maz, artık ramazan v ^ a bayram gelir demektir. Demek ki, tekmili selâsin - ilmi tabirle ayın 
devri tamının 29,5 gününe yakın - 29 gün şu kadar saat olduğunu ve takriben otuz günden 
ziyade olmadığını ispat etmiştir. Onun için arak şimdi ramazan, bayram ne gün olacaktır 
diye iki yalancının dağdan gelip ayı gördüm, görmedim diye şahadet etmelerine tabiyet ede
ceğimize, çok rica ederim rasathanenin mukarreraünı kabul edelim. Rasathane bugün ayın 
hangi senenin hangi gününde hangi saatinde muhâkda olduğunu, yani şems, kamer ve arzın 
üçünün de bir araya geldiği dakikayı pek iyi hesap eder. Sonra, rasathane bu muhâktan kaç 
saat sonra gurre olabilir, yani bir ay görülecek şekle gelebilir, onu da ispat 

114 



etmeye muktedirdir. Mesela; bir çok zaman biz burada ayı yeni ve eski aydır diye ispat etme
ye çalışıyorken, ramazan bugündür, yarındır derken, rasathane bize gösterdi. 

Erzurum için bu sene yeni ay değildir. İstanbul İçin yeni aydır. Çünkü muhâk olduğu 
zaman filhakika Erzurumda da yeni aydır. Şer*İn rüyeti mümkün olmayan, yani şemsin gu
rubundan sonra daha bir, iki, üç saat evvel muhâk olmazsa rüyet mümkün olamayacak ve 
binaenaleyh mademki, orada mümkün değildir, ertesi gün yeni ay olması imkânı olmamak 
lâzım gelir. Fennen muhâk olmakla beraber rasathane ispat eder ki yarın, yani bugünün gu
rubunda muhâk oldu. Fakat yarın bayram yoktur, çünkü gurre olmamıştır diye tespit eder. 
Binaenaleyh rasathanenin böyle saniyesine kadar tespit edebileceği fenni bir mesele durur
ken, artık bir köyde bir çobanın dağın başından ayı görüp görmemesine mukadderatı mille
ti tabi tutmak çok ayıp olur. 

Hatta arkadaşlar, bundan iki üç sene evvelisine kadar ayın görüldüğü telgrafla etrafa tebliğ 
etmek bile mümkün değildi. - zannederim, Allah razı olsun, Musa Kâzım Beyin Şer'iye Ve
killiği zamanında olacak • telgrafla kabul olundu da bir dereceye kadar müşkül hallolundu. 
Şimdi de bir hatve daha atarız. Bunda şeriat itibariyle hiç bir mahzur yoktur. Çünkü arz 
ettiğim gibi tekmili selâsin meselesi fen kısmını kabul etmiştir. Halbuki fen kısmını kabul 
edince doğrudan doğruya dakikası, saniyesi sabit olan bu meselenin tespit edilmek zamanı 
artık hulul etmiş ve çoktan beri geçmiştir, istirham ederim, bu meseleyi de halledelim. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efendim, bendenizin verdiğim takririn Meclisi Alice 
hassasiyeti mucip olduğunu görüyorum. Binaenaleyh tekrar takdim ediyorum. Kabulünü 
rica ederim. 

REÎS — Takrirler okunacaktır efendim 

Riyaseti Celileye 

(Hicrî ayların mebdeinl rasathane resmen tespit eder) fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

REİS — Nedim Bey, sizin takririniz de aynı mealdedir değil mi? 
MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Evet efendim. 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, mevzu bahsi teşkil eden kanunun ser levhası

na bakınız bir kere, orada takvimde tarih mebdeinin tebdili hakkında kanun deniyor. Bun
lar, bu kanuna ait şeyler değildir. (Reye sesleri) 

REİS — Efendim, takriri reye arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsm.. Takrir nazarı dikkate almdı. Şu halde maddeyi İzhar 
buyurunuz efendim. Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin takriri okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Aşağıdaki maddenin dördüncü madde olarak ilâvesini teklif eylerim efendim. 
Madde 4. — İcar ve isticar mukaveleleri sene başından itibaren yenilenir. 

Aksaray 
Besim Atalay 
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BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar, mademki, tarihi hicrin yalnız dini mese
lelerde istimali kabul edildi, sonra Hükümet resmen senebaşı olarak Kânunusaniyi kabul 
etmiş. Muamelâtı nasta ve bugün oturduğumuz evlerde bile icar ve isticar muharremde baş
lıyor. Bu, mülk sahiplerinin faydasına taallûk ettiği için böyle yapıyorlar. Siz tasavvur eder 
misiniz iki takvim kullanan bir millet olsun. Rica ediyorum dükkâna, eve ait olan, ahvali 
iktisadiyemlze taallûk eden mesailde bu hal, bizi ecanip nazarında ne derecelere kadar dü
şürür? istirham ediyorum, bunun bir madde olarak kabulü herhalde ahvali iktlsadiyemizde 
mühim tesirler icra edecektir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Mesai kanunda olur. 
REİS — Efendim. Besim Atalar/ Beyin takririni tekrar okuyacağım. 
(Besim Atalay Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Efendim, takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alma

yanları lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren meridir. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Müsaade buyurun, itibaren kelimesi zaittir. Neşri 

tarihinden muteberdir olacak. 
REİS — Efendim, Tunalı Hilmi Bey, (Kanun neşri tarihinden muteberdir) diyor. Encü

men kabul ediyor mu? 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Kabul ediyoruz efendim. 
Efendim, dördüncü madde tashih veçhile okunacaktır. 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
REİS — Efendim, dördüncü maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır

sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Encümenin tespit ettiği takvim üçün
cü madde okunacaktır. 

Madde 3. — Hicrîi kameri takvim öteden beri olduğu üzere ahvali mahsusada kullanılır. 
Hicrîi kamer! ayların mebdeini rasathane resmen tespit eder. 

REİS — Efendim, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim, beşinci maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reye vaz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Bu görüşmelerle kesin biçim verilip kabul edilen metin, 698 sayılı Ka
nun olarak 2.1.1926 tarihli ve 260 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. 

• 
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33 — GENEL NÜFUS SAYIMI YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

İmparatorluk döneminde ilk genel nüfus sayımı, Yeniçeri Ocağının kal
dırılmasından 5 yıl sonra, Devlete vergi ve asker sağlama amacıyla 1831 
tarihinde yapıldı (1). 

Rumeli ve Anadolu'da yapılan sayımda nüfus, İslâm ve Hıristiyan ola
rak ayrılmış, İslâm nüfus Türk olan İslâmlar, Türk olmayan İslâmlar ayrı
mı yapılarak aşiretler belirtilmiştir. 

Reaya başlığı ile sayılan Hırıstiyanlarda ırk, din ve dil ayrımı gösteril
miş ayrıca büyük şehirlerde Rum ve Ermeni ayrımı yapılmıştır. 

Bu sayımda; Anadolu'da 2.383 876, Rumeli'de 1 369 766 olmak üze
re İmparatorluğun erkek nüfusu 3 753 643 olduğu saptanmıştır. 

1844 tarihinde ikinci kez, kadın-erkek ayrımına gidilmeden topyekûn, 
yapılan genel nüfus sayımında, İmparatorluk sınırları içindeki nüfusun 
yaklaşık 36.5 milyon olduğu saptandı. 

Cumhuriyet öncesi son nüfus sayımı 1884 tarihinde yapıldı. Bu sayı
ma göre, İmparatorluğun nüfusu 28.9 milyondu (2). 

Yeni Türk Devletinin kuruluşunun 6 ncı yılında yasal düzenlemesi ya
pılıp 7 nci yılında da, 29 Ekim 1927 tarihinde, ilk genel nüfus sayımı ya
pıldı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin nüfusunun 13 648 270 olduğu 
görüldü. 

Hükümetçe, 11 Mayıs 1926 tarihinde Meclise sunulan "Umumi Tah
riri Nüfus İcrası Hakkında Kanun" tasarısı 17.5.1926'da Dahiliye, 
19.5.1926'da Adliye ve 31.5.1926 tarihinde Muvazenei Maliye Komisyon
larından geçerek, 2.6.1926'da Genel Kurulda görüşülmesine başlandı (3). 

Hükümetin sunuş tezkeresine bağlı tasarının özlü gerekçesi önemli 
hususları vurgulamaktadır. 

Bu gerekçe aşağıya alınmıştır : 

(1) tik Nüfus Sayımı, Prof. Enver Ziya Koral, Başvekâlet istatistik Umum Müdürlüğü Teknik Serisi 87J943 
(2) Meydan Larousse 09, Sa:438-443 

Türk Ansiklopedisi C:28, Sa:206 
Başbakanlık ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Türkiye'de Nüfus Sayımları ve Tarihçesi, Doğuş Matbaası 1947 

(3) Tutanak Dergisi, C:26, Sa53, Ta:2.6.1926 ve bu Tutanağın Eki 228, Sıra Sayısı 223 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 11 Mayıs 1926 
6 

2Öİ1 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ CELİLESİNE / 
Umumi tahriri nüfus icrası hakkında Dahiliye Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekille

ri Heyetinin 6 Mayıs 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan ka
nun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasımn ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica eylerim efendim. 
İsmet 

Başvekil 

ESBABI MUCİBE 
Bir milletin serveti esasiyesi, ahalisidir. Bu hakikati ispata hiç ihtiyaç yoktur. Bir mille

tin malik olduğu en iyi emvali maddiye, bir devletin hudutları dahilinde ve hüküm ve nüfu
zu tahtında bulunan insanlardır ki aynı zamanda kudret ve kuvvetinin de menbaıdır. Bir 
hükümet için ahalisinin ahvâl ve inkişafına müteallik sahih ve mükemmel malûmatı kati-
yeye malik olmak fevkalâde mühimdir. Bu hususta malik olduğumuz malûmatı mevcude 
gayrı kâfidir. Epey uzun bir devrede istihsal edilmiş olan bu malûmat sıhhati matlubeyi te
min etmediği gibi harbi umuminin ve mübadelei ahalinin sebebiyet verdiği tahavvülâttan 
sonra Cumhuriyetin hududu hazırası dahilinde bulunan ahali miktarına da tekabül eyle
memektedir. 

Bizde mevcut olmayan vasaiti yalnız umumi bir tahriri nüfus temin edebilir. Ahalinin 
miktarı hakikisini, cins, sin ve sanat noktai nazarından terekkübatım ve iktisap ve askerlik 
noktai nazarından olduğu gibi siyaset cihetinden alâka peyda eden ırk ve menşei din ve mez
hep noktai nazarından sureti tevziini anlamak için her mahallin bütün ahalisini usulü dai
resinde tâdâda mecburiyet hasıl olmuştur. 

Merbut kanun lâyihası gelecek tahriri nüfusun 1927 senesinde icra edileceğini tayin 
ediyor. 

Buna mümasil icraatın müşkülâtı tahliyesi olduğundan bu sene bir kaç vilayette tecrü
be kabilinden olmak üzere tahriri nüfus yapılacaktır. Bu tecrübenin icrası esnasında istih
sal edilecek hakayika göre 1927 senesinde icra edilecek umumi tahriri nüfusun temini icra
sı için tedabiri lâzımeye tevessül edilecektir. Lâyihadaki birinci ve ikinci maddeler bu mak
satla tanzim olunmuştur. 

Üçüncü madde mucibince tahririn tabi olacağı usul ve kavaitte icra olunacağı gün ve 
diğer tedabiri İstatistik ve Nüfus Müdüriyeti Umumiyelerince tespit ve bir kararname ile ta
yin olunacaktır. 

Türkiye dahilinde umumi bir tahriri nüfus icrasında birinci defa teşebbüs edilmiş oldu
ğundan dördüncü maddede bilumum memurini devlete, ordu mensubinine ve okuryazar
lara tevcih olunacak vazaifin kabul ve ifası mecburiyeti vaz olunmuştur. Bu mecburiyet ol
mazsa memleketimizde umumi tahriri nüfus yapılamaz. 
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Beşinci ve altıncı maddeler cezayı nakdilerden bahistir. 
Yedinci madde, tahriri nüfus tahsisatına aittir. Memlekette muvazzaf memurların dör

düncü madde mucibince tahrir işlerinde istihdamı zaruri olduğundan bazı mali müşkilâtın 
re.fl için vaz olunmuştur. 

Gerekliliği öncelik kazanan Kanun Tksarısının tümü üzerinde konuş
ma yapılmadan, maddelere geçilmiş, aynı Birleşimde maddeler görüşüle
rek, metin kesinleşmiştir. 

4.8.1926 tarihli. 438 Sayılı resmî Gazetede yayımlanan 893 sayılı 
"Umumi Tahriri Nüfus İcrası Hakkında Kanun"da : 

Genel nüfus sayımının 1927 yılında yapılacağı, 
1926 yılında deneme mahiyetinde, belli yerlerde uygulama olacağı, 
Nüfus sayımında halka yöneltilecek soruları ve sayımın sıhhatli ya

pılması için alınacak Önlemleri gösterir bir talimatnamenin çıkarılacağı, 
Sayımda, kamu görevlilerinin zorunlu görev alacakları, almayacak 

olanların Bakanlar Kurulunca saptanacağı, 

Bu zorunluğa uymayanlara uygulanacak cezalar, 
Sayım giderlerinin nasıl karşılanacağı belirtilmiştir. 
Böylece, Cumhuriyet döneminin ilk genel nüfus sayımının yasal dü

zenlemesi yapılmış oluyordu. 
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34 — İÇTÜZÜK (DAHİLİ NİZAMNAME) (*) 

Anayasalarla oluşan Meclislerin çalışma kurallarını toplayan içtüzük
lerin geçerlilik süresi Anayasalardan daha uzun olmaktadır. İçtüzükler par
lamentonun çalışmasını, bir başka deyimle millî iradenin ortaya çıkarılıp, 
biçimlenmesini sağlarlar. 

İçtüzükler, siyasal ve sosyal yaşamdaki etkileri yönünden Anayasa
lardan hemen sonra gelirler. 

1927 tarihli TBMM Dahili Nizamnamesinin kabulüne kadar geçen sü
redeki içtüzük gelişmelerine kısaca bakıldığında : 

23 Aralık 1876 tarihinde yürürlüğe giren ilk Anayasada, içtüzük dü
zenlenmesine dair herhangi bir hüküm yoktur. 

İki kanattan oluşan (Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayan) Parlamentonun 
tutanakları arşivlere girmediğinden, bu ilk içtüzüklerin kimler tarafından, 
nasıl hazırlandığı, yararlanılan kaynaklar hakkında yeterli bilgimiz yoktur. 

1876 tarihli Teşkilâtı Esasiye'nin hazırlanmasında, Belçika, Prusya, 
Lehistan ve Fransız anayasalarından yararlanıldığı bilinmektedir. 

İlk içtüzüklerin de yukarıda sayılan ülke düzenlemelerinden yararla
nılarak hazırlanmış olduğunu söylemek gerçeğe uygun düşer. 

Bu dönemde çıkarılan, Heyet-i Mebusan'ın Nizamname-i Dahilisi 16 
fasıl ve 105 maddeden oluşmuş ve Genel Kurulca 17 Saf er 1294 (3 Mart 
1887) tarihli kararla kabul edilmiştir. 

Heyet-i Ayan'in Nizamname-i Dahilisi ise, 11 fasıl, 74 madde ve 1 özel 
maddeden ibaret olup, 2 Eylül 1877 tarihli İrade-i Seniye ile kesinleşmiştir. 

İkinci Meşrutiyet Meclisleri yeni bir içtüzük hazırlama çalışmalarını 
devreden devreye aktarmış, en sonunda Hüseyin Cahid' (YALÇIN) in baş
kanlığında oluşan, 13 üyeli bir komisyonun hazırladığı gerekçeli İçtüzük 
teklifi, 8 Şubat 1331 (1915) tarihli, 32 nci birleşimde basılıp dağıtılmış, an
cak bu teklif de görüşülüp kesinleşmeden İmparatorluk dağılmıştır. Meş
rutiyet Meclisleri eksik ve yetersiz içtüzüklerle çalışmışlardır, (1) 

Cumhuriyet döneminde, Meclislerin uzunca bir zamandan beri uygu
lanmış ve alışılmış yöntemlerinden vazgeçmeyi gerektiren yeni tüzük çıkar
ma yerine, çoğunlukla var olanı koruyup zorunlu durumlarda ve ihtiyaç doğ
rultusunda değişiklik yapma yöntemi benimsenmiştir. Anayasaların bu ko
nudaki emredici hükümleri en az on yıl gecikmelerle yerine getirilmiştir. 

(*) TBMM Dahili Nizamnamesi üzerindeki çalışmalar için halen Kanunlar Müdürlüğü Arşivinde bulunan ve Ka
nunlar Müdürü Merhum Şükrü EJem tarafından hazırlanan 7 klasör halindeki hazırlıklara bakınız (K.Ö.) 

(1) Memleketimizde içtüzükler, Doç. Dr. Servet Armağan, Fakülteler Matbaası 1972 
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Geçirilen deneyimler, yeni tüzüklerin çıkarılma ortamının yasama döneminin son yılın
da ve seçimler sonrasında oluşacak İktidarların belirsiz olmasına bağlı olduğunu göster
mektedir. 

Savaşlar içinde geçen TBM Meclisinin I. döneminde, yeni bir İçtüzük yapma fırsatı bu
lunamamış, Meşrutiyet Dönemi îçtüzüğü olabildiğince günün koşullarına göre değiştirilip, 
uygulanmıştır (2). 

İkinci Dönemin karakteristiği. Devleti ortaçağ (Kurunu Vusta) kurumlarından arındırıp, 
yeni baştan çağdaş ve uygar kurumlarla donatmak oldu. Yedi yıla yakm bir süreden beri 
çalışan TBM Meclisinde gelenekler oluşmuş, ihtiyaçlar belirlenmişti. Meclis yeni baştan iç
tüzük yapacak huzurlu ortama kavuşmuştu. 

İkinci Dönemin başında. Mebusların yapacağı yemin metnini oluşturma ile başlayıp 491 
Sayılı Teşkllat-ı Esasiye Kanununun yürürlüğe girmesi ile yapımı kaçınılmaz hale gelen ye
ni içtüzük çalışmalarına, dönemin ilk günlerinden itibaren başlandı. 

Saltanat döneminde çift kanatlı parlamentoya göre düzenlenip, aldığı yama değişiklik
lerle esas dokusu tanınmaz hale gelmiş olan içtüzük'ün yerini alan "Dahili Nizamname" 
Türk insanının bilgi ve tedvin yeteneğini kanıtlayan, kapsamlı ilk tüzüktür. 

tçtüzük'ün hazırlanmasına şöyle başlandı: tik olarak Nizamname-i Dahili, 19.11.1340 
(1924) tarihinde TBMM Genel Kurulunda komisyona yeni bir içtüzük hazırlama yetkisi ve
rilmesini içeren aşağıdaki raporu sundu (3). 

•Yeni baştan bir Nizamname! Dahili tanzimine Meclisi Âlinin müsaade ita etmesi hak
kmda Nizamname! Dahilî Encümeni mazbatası (4/216) 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci Büyük Millet Meclisinin bidayeti teşekkülünde yeniden bir nizamnamei dahili

nin lüzumu tedviri hakkmda Azayı Muhteremeden bazılannın izhar buyurdukları arzuya 
karşı memleketin istihlas ve istiklâli mevzuubahis olduğu bir sırada alelacele bir nizamna
me tanzimi kabil olamayacağından bunun vakti münasibine talik ve o an için Meclisi Mebu-
san Nizamnamei Dahilisinin mümkün tatbik ahkâmının Büyük Millet Meclisince de mamu-
lunbih addedilmesi ve bu mevadın tatmini ihtiyaç etmediği nıkatta dahi Meclisin karar ve 
tecelli edecek arasına tevfiki muamele olunması takarrür etmiş ve Meclisi Âlice bugüne ka
dar müstamel olan işbu dairede muamele olunmakta bulunmuştur. Halbuki mezkûr nizam
namei dahilinin ekser mevadının tadili hakkında Azayi Kiram taraflarından Riyaseti Celile
ye takdim ve Encümenimize tevdi buy urulan Tekâlifi Kanuniye dosyalar teşkil edecek kadar 
tekessür etmiştir. Rüfekai muhteremenin bu baptaki arzularına ansamün iştirak eden ve mü
teferrik mevat tedvini ile vakit kaybetmekten ise Meşrutiyet Meclisine ait ve münderecatı iti
bariyle ekser mevadının Zati Şahanelerden ve Meclisin onlara karşı mevkii vazı ihtiramkâri-
sinden bahis olan bir nizamnameye artık Cumhuriyet Meclisini tabi görmek istemediği 

(2) Bu Dönemin Tüzük Hareketleri îçin Birinci dönem 1. cilde Bkz. 
(3) Tutanak ö CIO, Sa:309-3U, Ta.19.11.1340 (1924) 
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gibi zati mesele cihetiyle de ahkâmı mezkûre eskimiş bir halde bulunduğundan Encümeni
miz deıhal Meclisimizin şekli hazır ve ihtiyaciyle mütenasip bir Nizamname! dahili lâyiha-
sinin tanzimini düşünmüş ve bunun İçin de Teşkilâtı Esasiye Kanun uy le Meclisin beş sene
den beri taamulât ve bu baptaki mukarreraü ve rüfekai muhteremenin nazarı mütalaaya alın
mak üzere Heyeti Celileden muhavvel levayihi kanunlyelerinin esas ittihazını kabul ederek 
yeni baştan bir nizamname! dahili tertibini muvaffık görmüş, bunun için de evvelemirde Mec
lisi Âlinin bu baptaki müsaade ve muvafakatinin istihsalini elzem addetmiş olmsıkla arzı 
keyfiyet olunur efendim. 

Reis Mazbata Muharriri Kâtip Aza 
Sinop Mebusu Bozok Denizli Antalya 

Doktor Rıza Nur Süleyman Sum Necip Ali Ahmet Saki 
Aza Aza Aza Aza 

Karesi Bozok 
Osman Niyazi Ahmet Hamdi 

(Teşekkür ederiz sesleri.) (x) 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim. Nizamnamei Dahilî Encümeninin büyük bir 
hissi vazifeperveri ile böyle büyük bir vazife deruhte etmesini büyük bir şükranla karşıla
rım. Fakat her hüsnü niyete makrun olan bir teklif doğru olamaz, onun için kendi noktai 
nazarıma göre müsaade buyurursanız bu teklifi tenkit edeyim. 

Evvelâ böyle yeni baştan bir nizamname yapmak muvafık rnıdn? Böyle bir Nizamna
mei dahili yapıldığını ve Meclisimizin de bunu kabul buyurduğunu kabul buyurunuz. O halde 
Meclis, büyük bir acemilik devresi içinde bulunacaktır. Ve bir hayli zaman için teşevvüş içinde, 
gayrî müsmir bir şekilde devam edecektir. Onun için bendeniz; bu noktadan Nizamnamei 
dahilinin, yeni baştan tanzim olunmasından ise derece derece, ihtiyaç üzerine ve günün va
ziyetlerine göre tadil edilerek ve hiç bir acemilik devri çekilmeksizin böyle hayatî bir devre
de daha ziyade inkişaf etmesini ve neşvünema bulmasını daha muvafık buluyorum. Bu mü-
talaaüm gayrî muvafık telâkki edilse dahi mesele; tatbikat nokta! nazarından düşünülecek 
olursa bir encümenin meşgul olması doğru mudur, değil midir? Bu noktayi tetkik edelim. 
Malumualiniz Encümenler teklifi kanunî yapmak için değil, vuku bulan teklifi kanunileri 
tetkik etmek için teşekkül ederler. Yine bu Encümeni bu iş için intihap etmiştik. Eğer ni
zamnamei dahilinin böyle baştan başa tetkik edileceği mevzubahis olsaydı belki başka tür
lü intihap yapardık. Ondan sonra nizamnamei dahilî bu işi yapacak olursa kim tetkik ede-
cektiı? Binaenaleyh tatbikat noktai nazarından iş, bendenizce.sakattır. Nizamnamei Dahilî 
Encümeninin teklifi ret olunmasa ve bu, derece derece zamanın İnkişafı üzerine tadil ve İs
lah edilmesi kabul edilmese bile bu işle İştigal edecek ayrıca bir kaç zat intihap edilmeli ve 
bu zevata Meclisimizce bir, bir buçuk ay mezuniyet verilerek Meclise iştirak ettirilmemeleri
ni ve bu arkadaşların yalnız bu İşle meşgul olmalarını ve Nizamnamei Dahili Encümenin
den ayrıca bir kaç zatın da bu işle alâkadar olmasını ve bu teklifi kanuninin kolay ve esaslı 
bir surette yapılmasını teklif ediyorum. 

(*) Raporun okunmasından sonra görüşmelere geçildi. 
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HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, bendeniz, Nizamnamei Dahili Encüme
ninin, Nlzamnamei Dahili Encümeninden ayrıca bir kaç zatın da mezuniyet istihsal etme
sindeki lüzumsuzluğu arz edeceğim. (Bravo sesleri.) Malumuâlileri, Encümenler re'sen bir 
lâyiha! kanuniye tanzim edip Meclisi Aliye arz etmezler. Fakat her hangi bir kanunun her 
hangi bir nizamnamenin bir maddesini, iki, beş maddesini tadili ifade eden bir lâyihai ka
nuniye o Encümene tevdi edildiği zaman, Encümenin mesaisi yalnız tadili ifa edilen kısma 
maksur değildir. Madem ki o lâyiha üzerinde tadil esas itibariyle mevzuubahis olmuş ve He
yeti Umumiyeden encümene havale edilmiştir, o kanun lâyihasının diğer maddeleri üzerin
de lüzum gördüğü tadilâtı yapmak imali fikir etmekle mükelleftir. Binaenaleyh Nlzamna
mei Dahilinin bir kaç maddesinin tadili veya yeni maddeler ilâvesi için Azayı Muhtereme ta
rafından verilen tadil teklifleri Nizamnamei Dahilî Encümenine havale edilir. Bu encümen 
de Teşkilâtı Esasiye Kanunu mevkii meriyete vaz olunduğundan dolayı ayrıca kendisi mev
cut Teşkilâtı Esasiyenin ahkâmı esasiyesi üe mütenazıran yürüyecek bir nizamname tanzi
mi ile mükelleftir. Tadilnameler de mevcuttur. O nokta! nazardan dahi tanzimine veyahut 
yeniden bir nizamname yapmağa veya mevcut olan nizamnamenin İslahına selâhiyettardır. 
Meclisi âliden mezuniyet İstemeğe lüzum yoktur. Yalnız mevcut Nlzamnamei Dahilinin Teş
kilâtı Esasiye Kanunundaki esasa göre tadili veyahut yeniden bir Nizamnamei Dahili vücu
da getirilmesi keyfiyetini mevcut Nizamnamei Dahilî Encümeni mi yapsm, yoksa ayrı bir 
komisyona mı havale edelim? Bendenizce bu ikinci bir meseledir. Nizamnamei Dahili Encü
meni intihap edilirken "yeni bir nizamname yapmasın, yalnız tadilâta baksın..." gibi şeyler 
düşünmedik. Herhangi bir encümen tefrik olunduğu zaman o Encümenin deruhte ettiği ve-
zaifln kâffesini yapacak şekilde intihabat yapılmış ve tefrikat icra edilmiştir. Binaenaleyh Ni
zamname! Dahilî Encümeni mevcut nizamname üzerinde tadilât yapmağa zaten salâhiyet-
tardır. Tadilnameler de mevcuttur. Mesaisine devam edebilir. Heyeti Celileden müsaade iste
meğe lüzum yoktur. 

İlâveten şunu arz edeyim ki Nizamnamei Dahilî Encümeni ister mevcut Nizamnamei 
dahiliyi islâh suretiyle, ister yeniden bir nizamname tanzim suretiyle olsun asıl nazarı dik
kate alacağı esas; Teşkilâtı Esasiye Kanunuyle tevem yürüyebilecek bir nizamname tanzi
midir. Esası budur diğerleri eşkâl ve teferruattan ibarettir. Meclisi Âlinin kararma iktiran et
tirilmesini dahi nabemahal görüyorum. Böyle olmazsa bize havale edilen şu maddelerdir. 
Binaenaleyh bununla iktifa ediyoruz veyahut şunun ikinci, üçüncü maddesinde lüzum gör
düğümüz tadilâtı yapmaya re'sen salâhiyettar değiliz diyerek salâhiyetleri tahdit edilir. Böy
le bütün Encümenlerin serbestli hareketlerini, salâhiyetlerini tahdit edecek bir yola giremez, 
doğru değildir. Nizamnamei Dahilî Encümeni de, diğer encümenler de salâhiyettardırlar. Ni
zamnameyi istediği surette islâh eder, tadil eder ve Heyeti Celileye arz eder. Heyeti Celile mü
zakere eder, tekrar arz ediyorum, karara lüzum yoktur. Karar yolu sakattır. Encümenlerin 
vaziyetleri takyit etmemeliyiz. 

REİS — Efendim, mazbatayı durudiraz müzakere buyuracak iseniz ruznameye alalım 
(Hacet yoktur sesleri). 

NİZAMNAME! DAHÎLÎ ENCÜMENİ NAMINA SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efen
dim, Encümen noktaî nazarını mazbatada izah ettiği için bendeniz fazla tafsilât vermeyece
ğim. Encümene havale edilmiş pek çok tekâlif vardır. Encümenin bunları müteferrik bir surette 
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intaç edip Meclisi Aliye sevketmesi nizamname elde mevcut iken şimdiye kadar çıkan kava-
nin mecmuasına parça parça ilâve edilen mevat gibi olur. Bunu düşündü. Esasen elimizde
ki nizamname Meclisi Mebusan nizamnamesi olduğu için meclisi Alinin teşkilâtiyle müte
nasip ve yine bu nizamnamede mevcut olan mevadı Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle telif ederek 
bir nizamname tanzim ve Meclisi âliye şevkini münasip gördü. Hasan Beyefendi diyorlar ki 
hacet yoktur. Eğer başka bir teklif olsaydı bu flkri kabul ederdim. Fakat Meclisi Aliye has 
olan bir kanunun kablelistlzan tebdil edilemeyeceğini Encümen takdir edemedi. Mahaza En
cümenin doğrudan doğruya bir lâyihai kanuniye tanzimine dair Nizamnamelere de salâhi
yeti olduğuna dair bendeniz nizamnamede bir kayıt olduğunu bilmiyorum. Belki vardır. Fa
kat bendenizin malumatım yoktur. Encümenimiz Meclisi Aliden istizan etmeksizin hotbe-
hot nizamname yapmağa kalkışsaydı vazifesi haricine çıkmış telâkki edilebilirdi. İşte Rıfkı 
Beyin itirazı da bunun üzerine vaki olmuştur. Hulâsa, müsaade buyurursanız eldeki nizam
namenin mamulunbih mevadını ve Meclisi Alinin mukarreratiyle ve bir de muhavvel olan 
tekâlifi tevhit ederek bir nizamname tertip edip, Meclis-i Aliye kül halinde takdim etmek mu
karrerdir, yapar takdim ederiz. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Teşekkür ederiz. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, Nizamnamei Dahilinin kırkikinci maddesin

de şu satırları okuyoruz: "Niz.smina.inei Dahilinin tadil edilecek mevadı hakkında vaki ola
cak teklifler dahi o celse esnasmda derhal kabul edilemeyip diğer kanun teklifleri hakkında
ki ahkâma tabidir." Binaenaleyh Nizamnamei Dahil! Encümeni, böyle bir nizamname tan
zime eğer lüzum görüyorsa üç, dört arkadaş bu tadilâtı ikmal ederek lâyiha şeklinde teklif 
ederler. Bu suretle Lâyiha Encümenine, oradan da Nizamnamei Dahilî Encümenine gide
rek usulü veçhile, şekli nizamisi dairesinde muamele cereyan eder. Binaenaleyh böyle Mec
lisi âlinin kendi nizamnamesi malûl imiş gibi bir vaziyet ihdas etmek tarzında karar ittihaz 
etmesine lüzum yoktur. Bu malûldür. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Malûl değil, sakat 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ha malûl, ha sakat ben malûl diyorum, sen sakat dfye-

bilirsin. Binaenaleyh efendiler böyle bir karar ittihazma mahal yoktur. Kendileri de zaten aynı 
mütalaayı dermeyan bııyurmuşlardır. Tekliflerini de geri alıyorlar. Şayet tadil etmek istiyor
larsa derpiş ettikleri nikaü Meclisi Aliye arz ederler. 

DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) •— Efendim, Encümen hiçbir vakit kanun lâyihasını 
teklif etmek fikrinde bulunmadı. Yalnız böyle bir şey yapılsın mı, yapılmasın mı? diye Mecli
sin müsaadesine arzetti. Bir defa malumat verdi. Mesele bu noktadadır. İkinci bir arkadaşı
mız buyurdular ki. tadil edilmemelidir. Madde madde yapılmalıdır. Tedrici tekâmüle terk 
edilmelidir buyurdular. Bendenlzce bu tamamen mecruhtur. Çünkü. Nizamnamei Dahilî hepsi 
bir küldür. Bugün bir maddesini yaparsınız. Diğeri kalır, aksar. Hepsini birden tavsiye et
mek en mühim esastır. Biz zaten. Encümen teklifinde arz ettiği gibi bütün esasatı Teşkilâtı 
Esasiye Kanunundan almak istiyoruz. Bütün teamülleri ve bütün teklifleri nazan itibara al
mak istiyoruz. Ondan sonra Encümen Avrupa'da en son yapılmış nizamnameleri getirtmek 
üzeredir. (Kütüphanede Esmen var sesleri) ve bu hususta Esmen gibi daha mühim eserleri 
getirmek üzeredir. Fakat kütüphanede mevcut olan .Esmen eskidir. Halbuki şimdi değişmiş
tir. Birçok şeyler, birçok muahedat vesaire meydana gelmiştir. Esaslar çok yerde başka şek
le girmiştir. Onun için bu esaslar üzerinde bir şey hazırlamak istiyoruz. Eğer müsaade eder
seniz Feridun Fikri Beyin dediği veçhile Nizamnamei dahilînin emrettiği kavaide riayet ede
rek işe başlar ve teklif ederiz. (Müsaade almaya lüzum yok sesleri.) O halde bu hususun mü
saadesi Meclisi Alinin reyine menuttur. 
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REİS — Efendim, Nizamname! Dahilinin tadiline ait bir teklif yoktur ki, usule tevfikan 
yapılsın. Nizamname! Dahil! Encümeni Teşkilâtı Esasiye Kanununa muvafık olarak bir şey 
vücuda getirmek için Heyeti Celilenizden müsaade talep etmektedir. Hasan Beyefendi Teş
kilâtı Esasiye Kanununa muvafık olarak baştan aşağı nizamnameyi tadil etmeye ve yeni bir 
nizamname vücuda getirmeye encümen selâhiyet tevdi buyurmuştu. Binaenaleyh Encümenin 
mazbatasını reyi âlinize vazediyorum. Encümenin mazbatasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın... İndiriniz efendim. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Nizamname! Dahilî Encümeninin yeniden bir nizamname tanzimi kabul edilmiştir. 

Yeni bir içtüzüğün yapılması gereğini özlü biçimde açıklayan rapor 
üzerinde yapılan yukarıdaki kısa görüşmeden sonra, Komisyona istenen 
yetki verildi. Komisyon, yoğun bir çalışma sonunda hazırladığı yeni İçtü
züğü 16.12.1925 tarihinde Genel kurula sundu. 

Komisyonca düzenlenen rapor ve İçtüzük metninin tümü üzerindeki 
görüşmelerde ileri sürülen ve geçerliliğini koruyan düşünceler, tarihi de
ğeri nedeniyle aynen alınmıştır (4). 

Nizamname! Dahili Encümeninin: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamna
mesi teklifi (2/505) ve mazbatası. 

REİS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz efendim. 
Bugünkü ruznamemizde Nizamname! Dahilinin müzakeresi vardır. Bunu müzakere 

edeceğiz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyenler varsa lütfen söz kayıt ettirsinler efendim. 
İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Reis Paşa müsaade buyrulur mu efendim? 
REİS — Söz mü istiyorsunuz? 
İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Hayır efendim söz istemiyorum. Yalnız Nizamname! Dahili

nin hangi hukuku esasiye dahilinde olduğuna dair biraz izahat verirlerse Meclisi Ali tenev
vür eder hem de fazla söz söylemeye lüzum kalmaz. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi Teklifi Esbabı Mucibe Mazbatasıdır 
20 Nisan 1340'da teyemmünen kabul olunan Teşkilâtı Esasiye Kanunundan sonra bu 

esasat dahilinde Meclisin temini faaliyeti için derhal bir dahili nizamname tedvin etmek ik
tiza ederdi. Bu teehhürü nazarı dikkate alan Encümenimiz işbu teklifi Heyeti Celileye arz 
etmekle kesbi fahreder. Mülga Meclisi Mebusanm Nizamname! Dahilisi bir saltanatı meşru
tanın icabatına muvafık bir nizamname idi. Şimdi ise lehülhamd Cumhuriyet ilân edilmiş
tir. Bundan başka Osmanlı Meclisi Umumisi iki kısımdan mürekkepti. Meclisi Âli ise vahit 
olmakla sabık Meclisi Umuminin müzakere usulleri bizimkilere tevafuk etmez. Şurası da 
şayanı nazardır ki eski nizamname Fransa nizamnamesinden muktebes ve biraz eski olup 
Fransada da bir Ayan ve bir Mebusan heyetleri olduğundan usuller bizimkilere uymaz. Bazı 
yeni nizamnamelerde ise Meclis müzakeratmı tesri edecek birçok yeni usuller mevcut olmakla 
münhasıran Fransayı meşk ittihaz etmek muvafıkı maslahat olamaz. . 

(4) Tutanak O. C20, Sa:150-155, 1b.16.12.1341 (1925) 
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Takdim kılman teklifin esnayı tahririnde hemen her devletin Dahili Nizamnameleri ka
rıştırılmıştır. Bunlardan Fransız nizamnamesinde Meclis tahkikatına ve teşrii masuniyetin 
refine alt hemen hiç bir fıkra görülmediğinden Belçika ve Felemenk müdevvenatına müra
caat olunmuştur. İngiliz usulleri esasen gayrı mektup olup bunlardan çokluk istifade edil
memiştir. İşbu teklifimizde İtalya ve Belçika nizamnamelerinden hayli iktitafatta bulundu
ğumuzu söyleyebiliriz. 

Mülga Meclisi Mebusanda teşekkül eden Nizamname! Dahili Encümeninin tedvin ettiği 
yüz küsur maddeden asla istifade edilmemiştir. Bilâkis geçen seneki encümenin tedvin etti
ği otuz küsur madde pek ziyade istifademizi mucip olduğundan selefimize bu makamda ar
zı teşekkürü vecibeden biliriz. Mülga Meclisin nizamnamesinden bir hayli istifade edilmiş
tir. Bu nizamnamenin bir çok mevadı mülga Meclisin kabulüne İktiran edememişti. Bunları 
ariz ve âmik tetkik ettik. Bir çoklarının imlâ ve üslûbunu bugünkü şiveye tevfikan müsved
demize derç ettik. 

Kavanin ve nizamatın herkesin anlayabileceği bir lisanla yazılması muvafıkı maslahat 
olduğundan metinde hemen bilcümle terkipler Türkçeleştlrilmiş ve mukabili bulunan keli
melerin Türkçeleri kullanılmıştır. Bununla beraber arz olunan müsveddenin şiveye muga-
yereti olmadığı zannındayız. Meclis için ayrıca bir teşrifat talimatnamesi bulunmadığından 
bizzarur teklifimize teşrifata mütedair bazı mevad derç edilmiştir. Nizamnamenin tahriri es
nasında Meclisimizin yedi senelik itiyadat ve ananatı nazarı dikkate alınmış ve lüzum gö
rüldükçe bunlar madde halinde tedvin edilmiştir. Bir kanun veya nizamın mutavvel olması 
her suretle suhuleti mucip olduğundan pek bedihi gibi görülen bazı ahkâm da nizamname
ye derç edilmiştir. Bu sayede birçok ihtilâfat ve şübühaün zail olacağmı ve riyaset dlvanmm 
vazifesi teshil edileceğini zannetmekteyiz. 

Müsveddemiz vücuda getirilirken Parlamentolar nazariyet ve sevabıkını da nazardan uzak 
bulundurmamak İktiza ettiğinden bu bapta muhallit bir eser vücuda getiren ve geçen sene 
vefat eden Fransız Meclisi Mebusan Riyaseti Kâtibi Umumisi Müsyo (ojen Piyer) in pek mu
fassal olan iki büyük cildi Kâtibi Umumimizin himmetiyle Paris'ten telgrafla celp ve bun
dan hayli istifade edilmiştir. 

Meclisin teşkilât faslı müceddeden yazılmıştır. Bunda şimdiye kadar vuku bulan teamülâü 
esas ittihaz ettiğimiz gibi noksan gördüğümüz cihetleri de kendiliğimizden tedvin ettik. Cum
hur reislerinin Meclise olan tahriri beyanatına efrenç lisanlarında (mesaj) denir. Bu ıstılah 
Biga Mebusu Samih Beyefendinin tensiblyle (işarname) şeklinde tercüme edilmiştir. 

Her yerde Reisicumhurların intihabında top atılma kaideden olduğundan milletin bu 
intihabını tekrimen biz de bu usulü kabul ettik. Tahlif, her yerde hem şifahi hem de tahriri 
olduğundan biz de bu usulü muvafık gördük. 

(İdare memuru) kelimesi direktör mukabili olmadığından ve bir maduniyet İfade etti
ğinden (İdare âmiri) şeklinde ifrağ edilmiştir. 

intihap mazbatalarının tetkiki faslında maslahatı teshilen mevad, biraz tafsil edilmiş ve 
bir iki numune de gösterilmiştir. Riyaseti Cumhur intihabı hakkındaki fasıl serapa iptidai
dir. Meclis encümenleri esasen ihtisas encümenleri olduğundan intihabata esas olacak 
tercüme-i hal varakaları hakkmda gerek mebuslara gerek riyasete bir vazife tahmil ve bu 
vazife bir madde şeklinde tespit edilmiştir. Şubelere birer mazbata muharriri intihap edil
mesi muvafık görüldüğünden maddeler o şekilde tanzim kılınmıştır. 
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Maksadımız Meclisin faal bir Meclis olması ve her bir uzvunun behemehal çalışması ol
duğundan şube ve encümen ruznamelerinin bir gün evvel bütün azaya ilânı pek muvafık 
görülmüş ve o şekilde bir madde tedvin edilmiştir. 

Encümenler faslı birtakım yenilikler irae eder. Bu babta ittihaz ettiğimiz prensip şudur: 

Meclis vazaiflne mütenazır encümenler teşkil etmek. 

Mülga 1293 Kanunu Esasisinde Ayan ve Mebusanın kanun teklif etmek hakları yoktur. 
Bu hakkı hükümet hasudane muhafaza ediyordu. İkinci Meşrutiyetin ilânında Ayan ve Me
busanın bu hakkı tasdik edilmekle beraber bunu bir derece tahdit İçin bir Lâyiha Encüme
ni ihdas edildi. Bunun katiyyen bir manası olmadığından ilgası cihetine gittik. Kezalik irşad 
encümeninin teşrii ve icrai hiç bir vazifesi mutasavver olmadığından onu da encümenler ada-
dına İthal etmedik. İstida kelimesi devri sabıktan müdevver bir ıstılah olmakla bunun arzu
hale tebdili yeni zihniyete muvafık görülmüştür. 

Bundan hükümet hidematına mütenazır olan Muvazene Encümeninin azası adedi (yir
mi beşe) iblağ edilmiştir. 

Bir çok parlâmentolarda bu adet daha fazladır. Vazifenin ehemmiyeti nazarı dikkate alı
nırsa azanın adedini tezyit hususundaki mücaseretimiz istihsan olunur. Bu Encümenin Re
isi Maliye Vekili derecesinde meşgul olacağından bir de reisvekili terfik edilmiştir. Her daire 
bütçesinin bir aza tarafından müdafaası teamül olduğundan bu teamül fıkra şeklinde tespit 
edilmiştir. 

Encümenlerle vekâletler arasında tenazuru muhafazatan (Kavanini Maliye) terkibi (Ma
liye) Encümenine tahvil edilmiş ve tapu umuru da bu encümene verilmiştir. 

İskân, posta, telgraf, telefon işleri yine bu sebebe mebni Dahiliye Encümenine havale 
edildiğinden azasının adedi (yirmi beş)'e çıkarılmış ve bu encümene bir reisvekili intihabına 
cevaz gösterilmiştir. .Adliye umuru çokça olduğundan Adliye Encümenine beş aza ilâvesi mu
vafık görülmüştür. 

Şimdiki halde esbabı mucibe mazbataları pek muhtasar yazıldığından ve ahkâmı sabı
kayı ihtiva etmediğinden bunların tahriri usulü tedvin edilmiştir. 

İstical kararları sellemehusselâm verile geldiğinden bunların da takyidi cihetine gidil
miştir. 

Parlâmentomuz esasen bir meclisten ibaret olduğundan her lâyihanın lâakal iki defa mü
zakeresi elzemdir. 

Buna mebnidir ki, bu husustaki ahkâm teşhid edilmiştir. Böylelikle müzakerat ve mu-
karreratta daha ziyade selâmet olacağını zannediyoruz. İtiraza uğramayan maddelerin oku-
nulmadıkça geçilmemesi ve toptan reye arzı hiç bir mahzuru dal olmadığı encümen akalli-
yetinin noktai nazarıdır. Akalliyet mazbata muharriri dahil olduğu halde bu baptaki müta
lâalarında ısrar ve kürsü üzerinden hakkı kelâmlarını muhafaza ederler. Akalliyetin müta-
lâasınca meclis müzakeratını besatete irca ve mümkün mertebe tesri etmek bir gayedir. Şu 
usuller kabul edilecek olursa bir senei teşriiyede iki senelik iş görmek mümkündür. Hususa 
ki devletimiz yeni teşekkül ettiğinden bir çok mevzuata ihtiyacımız vardır. Meclise arz olu
nacak uzun adli kanunlar başka bir şekilde intaç edilemez. Tadilnamelerln evvel beevvel 
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encümenlere verilmesi meşruttur. Zaten her mecliste esaslı işleri gören bu encümenlerdir. 
İddia olunabilir ki kavanin müzakeratında Heyeti Umumiye ancak son merasimi ifa öder. 
Tadilnamelerin bir müddet evvel Encümenlere verilmesi muamelenin selâmetini ve kanun
ların yeknesakisini muciptir. Her Mebus itiraz edeceği metni evvelden tetkik etmekle mü
kelleftir. Aksi takdirde bu selâmet ve bu yeknesakl hâsıl olmaz. Hatıra kabilinden şurasını 
arz edelim ki bu usule riayet edilmediğinden birinci mecliste müzakere edilen nevahi kanu
nunun esnayi münakaşasında alâkadarlar tebeddül ettiğinden yukarıdaki maddeler aşağı
daki maddelere mûtenakız düşmüştür. Halbuki azayi kiram evvelden lâyihayi tetkik edip 
bir kul itibariyle tadilnamelerini tanzim etseydiler bu intizamsızlığa mahal kalmazdı. 

Nisap ekseriyet meselesinden akalliyet teklifinde limaslahatin mecliste bulunmayacak 
azanın nisaba ademi ithali terviç edilmektedir. Mazbata Muharriri dahil olduğu halde akal
liyet, kürsü üzerinden hakkı kelâmını muhafaza eder. Akalliyetin mütalâasınca şimdiki ni
sap fazla ve adimülhusuldür. Rey istihsalinde hafi reyin bir ehemmiyeti mahsusası vardır. 
Şimdiki nizamnamede buna dair ahkâm mevcut ise de bu ahkâm maattessüf tatbik edile
miyor. Hafi rey hürriyeti içtihadı mucip olduğundan bu usulün Meclisimizce ihya edileceği
ni zan ve temenni ederiz 

Yeni yapılan parlamento binalarına elektrikle rey vermek için birtakım eçhlze konmuş
tur. Bunun icrası üç ve beş bin liraya mütevakkıftır. Mekanizması ise alelade elektrik zili me
kanizmasıdır. Bu bapta kürsü üzerinden şifahi tafsilât İta edilecektir. 

Sual faslında hürriyeti münakaşayı tevsikan şaliden başkalarının dahi söz söylemesine 
imkân verilmiştir. İstizah faslı bazı kavaidl hukukiyenln ilâvesiyle ipka edilmiştir. 

Meclis tahkikatına ait olan faslı yenidir. Bu fasıl Teşkilâtı Esasiye Kanunun 22 nci mad
desi mucibince kaleme alınmıştır. Mehazımız hukuk kitaplarındaki mevat ve Belçika, Fele
menk kanunlarıdır. 

Teşrii masuniyetin refine ait olan faslı dahi yenidir. Buna dair şimdiki nizamnamede ah
kâm mevcut değildir. Mehazımız esasatı hukukiyedir. 

İnzibati cezalar faslı ahkâmı sabıkanın musahhah bir şeklinden ibarettir. 
Arzuhaller faslı tevsi edilmiştir. Bundan böyle idari ihtilâfatı Şurayi Devlet halledeceğinden 

Meclisin bu baptaki vazaifi hayliden hayliye tenakus etmiştir. Bununla beraber arzuhallerin 
envanı tasnif edilmiş bu bapta yeni maddeler tanzim kılınmıştır. 

Riyaset Divanı faslında idare amirlerinin adedi üçten beşe iblağ edilmiştir. Bu adedin 
tezyidine saik olan sebep vazalfin çokluğu ve teşeddüdüdür. Encümenimiz (ikiyüz onyedin-
ci) maddede musarrah olduğu üzere (1) Hesabat ve vezne, (2) merasim, teşrifat, aza umuru 
(3) kütüphane, matbaa ve meclis matbuatı, (4) dahili ve harici inzibat, (5} meclis binaları 
ve hademe olmak üzere idare, vazaifi tabiaten beşe münkasem görmüştür. Bu kadar vazal
fin üç Mebus tarafından ifası da takat fersa görülmüştür. Hususa ki, idare âmiri olan kimse
ler esasen Mebusturlar ve bunların idareden başka mecliste de vazifeleri vardır. Adedin faz
lalığı - mülâhazamızca - maslahatı Leshil eder. 

Encümenimizce bu bapta idare heyetinin mütalâasına müracaat olundu. Davet edilen 
idare memuru Sivas Mebusu Rasim Beyefendinin ifadesince esasen idare umurunun bir yer
den çıkması müreccahtır. Ve beş idare amiri yerine üç idare memuru kâfi ve selâmeti 
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muamelâtı muciptir, tfadelerince merasimi ve tefrişat umuru inzibata dahildir. Matbaa yal
nız para hususatmda idareye merbut olup sair hususatta bu müessesenin amirini Kitabeti 
umumiyeye muhavveldir. Aza umuruna ise muhasebe karışmaktadır. Kezalik Kütüphane 
de encümeni mahsusuna merbuttur. Encümenimiz (217 nci) maddenin müzakeresini iade 
ile tekrar münakaşa etti ve bu maddenin alahalihi ipkasına karar verdi. Aza umuru nizam
namemizde tevsi edildiğinden idarenin bu hususta çok vazifesi olacağı muhakkaktır. Kütüp
hane encümenine ise tedvin edilen madde mucibince iki idare amiri verilmiştir. Bundan başka 
matbaanın bazı umuru Kitabeti umumiyeye ait ise de yine buna müteferri para umuru çok
ça olduğundan idarenin barı meşguliyeti ağırdır. Bu esbabı mucibeye mebni Encümen mü
talâasında ısrar eder. 

Mezuniyet faslındaki ahkâm görülen lüzum ve ihtiyaç üzerine teşdit edilmiştir. Dahili 
inzibat faslında Reisin bilakayit ve şart kuvvei askeriyenin tezyidine dair salâhiyeti tevsi olun
mak muvafık görülmüştür. Zaten parlamentolarda rüesanın bu hukuku mahfuzdur. 

İdare amirlerinin vazifesi pek çok olduğundan miktarı tezyit edildi. Kezalik sair devlet 
hesabatmm tetkiki usulleri numune ittihaz edildiğinden bu encümenin vazai.fi bir bir tadat 
edilmiştir. Havalelerin kablessarf vize edilmesine mütedair olan ahkâm esasen Heyeti Celi-
lenin 29.1.1339 tarihli karariyle müeyyettir. Encümenimiz bu kararı madde şeklinde tedvi
nine lüzum görmüştür. 

Kütüphane faslı encümeni mahsusuna, encümenimize havale edilen teklifi nazarı dik
kate alarak ıslâhen tevsi edilmiştir. 

Son işbu nizamnameye ait usulleri tespit eder. Bu fasıl dahi sabık nizamnamede mef-
kud idi. İşbu nizamname maddelerinde zikredildiği üzere kanunlar gibi neşir ve ilâna muh
taç değilse de meclis tahkikatı faslının şuhut celbi hakkındaki maddesi hukuku ahaliye ta
alluk etteğinden yalnız o fıkranın kanun şeklinde ıstan muktazidir. 

Binaenaleyh esbabı mucibesiyle birlikte takdim ettiğimiz kanun lâyihasının işbu nizam
nameyi müteakip tasdiki heyeti umumiye teklif olunur. 

Teklifimizin serian kabulü takdirinde Meclisimiz sabıkına nazaran pek çok ve pek seri 
iş göreceğinden müsveddemizin müzakeresi için Heyeti Celilenin - Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun müzakeresinde olduğu gibi - bir gün tahsisini istirham eyleriz. 

Nizamname! Dahili 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Kâtip Aza 

Edirne Gelibolu Maraş Gaziantep 
.Faik Celâl Nuri Abdûlkadir Şahin 

Aza Aza Aza 
Çorum Kozan Muş 

İsmail Kemal Ali Sadi Ali Rıza 

MAZBATA MUHARRİRİ CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Muhterem efendiler; asri ve mun
tazam bir devlet olmak için evvel beevvel hukuku esasiyenin ve ondan sonra da hukuku si-
yasiyenin tespiti lâzım geliyor. Lehulhamd asrî ve muntazam bir devlet olmağa karar veren 
Cumhuriyetimiz Nisan 1340 tarihinde teşkilâtı esasiyesini tespit etmiştir. Yani hukuku esa-
siyemiz bu mecelle ile tespit edilmiştir. Badehu hukuku siyasiyemizin tespiti lâzım gelir. 
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Malumualiniz hukuku siyasiyenin evvelâ (Deruva parlamenter) meclis hukukunun tespiti 
ve ondan sonra da intihap hukukunun tespiti olan (Deruva elektro) nun tespiti lâzım gelir. 
Bugün Heyeti Celilenize takdim etteğimiz nizamname! dahili ile bu ikinci hatveyi atmış olu
yoruz. Bundan sonra da inşallah intahabı kanunumuz arz edilir. Malumuâlileri hukuku esa
siye ile hukuki siyasiyenin mütevazin olması lazım gelir, yani bir saltanatı meşrutada huku
ku esasiye başka türlü istimal edilir. Bir cumhuriyet hükümetinde ise başka türlü istimal 
edilir. Şimdiye kadar tatbik edilen mülga Meclisi Mebusanın Nizamnamei dahilisi köhnedir. 
Saltanatı Osmaniye birtakım eşkâl değiştirmiştir. İptidaları bütün bir saltanatı müstebide 
idi. Sonra Gülhane Hattı hümayunu ile hükümeti mutlaka şekline girdi. Ondan sonra da 
saltanatı meşruta şekline girdi. Saltanatı Osmaniye tarihe intikal ettikten sonra Cumhuri
yetimiz ilân edildi. Ve iki sene evvel de onun teşkilâtı esasiyesi mevzuubahs oldu. Bu da ay
nen kabul edildi. Eski Nizamname, arz ettiğim gibi saltanat meclisinin tatbik ettiği bir ni
zamname idi. Meselâ bunda bir arizai cevabiye encümeni vardı. Fâzla olarak meclis iki idi. 
Meclisi millî, mebusan ve ayandan mürekkep idi. Aralarında münasebet vardı. Onun bir çok 
füsul ve birçok mevadı bugün köhne yani kadit bir haldedir. Onun için bu nizamnameyi ye
ni baştan tanzim etmek icap ediyordu ve bunu yapmak için hukuku siyasiyemizi tespit et
mek İktiza ediyordu. Yaptığımız budur. Bundan başka eski nizamnamede birçok noksanlar 
vardır. Meselâ anket parlamenter denilen meclis tahkikatına ait harfi vahit yok idi. Halbuki 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun yirmiikinci maddesi mucibince bu hususun Nizamname ile 
tespiti lâzım geliyordu. Kezalik masuniyeti teşriiyenin nasıl ref edileceğine dair harfi vahit 
yoktu. Bu da tespit edilmiştir. Bundan başka eski nizamnamemiz zannederim Fransa usu
lünden muktebes idi. Fransa usulleri ise pek eskiden tedvin edildiği için ondan sonraki tea-
mülâtı teşrüyede işleri teshil edici bir çok kavaid mevzuubahs olmuştur. Bu kavaid bizim 
eski nizamnamemizde yoktur. Bunları da, diğer devletlerin nizamnamelerini ve bu hususa 
ait eser yazan müelliflerin kitaplarını karıştırmak suretiyle orijinal iptidai bir surette kendi
miz tedvin ettik. Bugünkü ihtiyacatımız Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda mütevazi bir ni
zamname yapmak mecburiyetini gösterdiğinden ona dair ahkâmda vaz edilmiştir. Meselâ 
reisicumhur nasıl intihap edilecektir. Teşkilâtı Esasiyede intihap edilir diyor. Fakat nasıl in
tihap ediliı? Bunun şekli var. Usulleri var, kaide var. Bu kaideleri de mehmaemken kaydet
tik, öteki meclisler yani saltanatı sabıkanın meclisi millisi iki kısımdan ibaretti. Binaena
leyh bir kanunun meclisteki hatası diğer mecliste tashih edilirdi. Halbuki Heyeti Celile va-
hid olduğundan istical kararlarına daha salim bir şekil verdik ve müzakeratın daha salim 
bir usulde gitmesi için bir takım usuller tedvin ettik. Kezalik bir takım havayici kanuniye-
miz vardır. Eski usullerimiz biraz köhneleşmiştir. Meselâ yeni baştan bir takım kavanin tan
zim etmek lâzım gelecektir. Kanunlarımız yoktur. Adli kanunlar yapmak lâzım gelecek. Ke
zalik malî kanunlarımızı tecdit etmek icap ediyor. Eğer bunlar eski usullerle müzakere ve 
intaç edilecek olursa çok zaman kaybettirir. Kanunu Medeni, Ceza Kanunnamesi, Ticaret 
kanunnamesi vardır ki bunlar yedi, sekiz bin maddedir. Böyle yedi, sekiz bin madde eski 
usullerle müzakere edilecek olursa hiç bir vakit çıkmaz ve devletin muhtaç olduğu tekâmü-
lât teehhür eder. Bunun için de bazı usuller koyduk. Nizamnamemizin başlıca menbaı Teş
kilâtı esasiye kanunudur. Bunun birinci, ikinci faslında Nizamnamei Dahiliye bir çok husu-
sat havale edilmiştir. Bunları tafsil etmek istemem. Çünkü göreceksiniz. 
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Bunu mütalâa ettik ve bu bapta ahkâm koyduk. İkinci menbaımız Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin taamülât ve ananaüdır. Bunları da bir bir topladık ve lâzım gelen ahkâmı madde 
şekline koyduk. Üçüncü menbaımız da mevcut olan Nizamname! dahilidir ki: Bunun bir 
çok mevadı üslup ve şive itibariyle hayli köhnemiştir. Bunlar da ıslâh edilmiştir. Sonra diğer 
menbaımız da, ecnebi nizamnameleridir. Bunlardan da otuz altı kadarını nazarı itibare al
dık. Bunlardan birçok esas çıkardık. Birisi de hukuku esasiye nazariyatıdır ki : Anket parla
menter denilen meclis tahkikatından epeyce istifade edilmiştir. Eski nizamnamemize nis-
betle şimdiki bir az mutavveldir. Teşrifata ve teamülâta dair bir takım mevad da vardır. Bun
lar da bizzarur konmuştur. Numuneler de gösterilmiştir. 

Heyeti Celileyi tasdi etmemek için projenin tahririnde esas ittihaz ettiğimiz umdeleri
mizi arz edelim : Birinci umdemiz; Meclisin salim kanunlar çıkarmasıdır. Bunun için çifte 
müzakere esasını kabul ettik. İstical kararlarını kasrettik. Hükümetin bulunmasını bir şeri-
ta olmak üzere koyduk. Çünkü kanunlarımızı icra edecek olan hükûmetimizdir. Hükümet 
bulunmadığı takdirde onun icrası kime ait olacak bilmem; binaenaleyh projede görüleceği 
üzere kanunların müzakeresinde mutlaka hükümetin veya komiserlerinin bulunması şarttır. 

İkinci umdemiz : Seri kanun çıkarmaklığımızdır-ki yukarıda esbabmı arz etmiştim- bu
nun için de meselâ zabıtlar ve havaleler daha salim bir usule irca edilmiştir. Meselâ heyete 
doğrudan doğruya tadilname verilmemesi, kaldeten encümene verilmesi ve neşredilmesi lü
zumu tespit olunmuştur. Müzakereye mahal olan hususatta akalliyetin bazı fikirleri de derç 
edilmiştir. Temenni ederim ki; bunları da kabul buyurursunuz. 

Üçüncü umdemiz : Meclisin her uzvunun faal olmasıdır. Bunun için de şube ve encü
menler ruznamelerinin behemehal hiç olmazsa bir gün evvel intişarı ve herkesin görmesi 
ve ona göre müzakeratın bir esasa ircaı lâzım gelir. Halbuki şimdiye kadar makûs bir şekil
de icra olunuyordu. Meselâ birinci Büyük Millet Meclisinde aza olanlar derhatır ederler ki, 
bir Nevahi kanunu vardı. Onun müzakeresinde tadilname mantıki bir şekilde verilmediğin
den ekseriyetle ve alâkadarlar değiştiğinden yukarıdaki maddeler aşağıdaki maddeleri tut
muyordu. Meselâ yukarıda kaıye deniliyor, aşağıda köy deniliyor. Yukarıda başka bir ıstılah, 
aşağıda başka bir istilâh vardı. Bunların hepsini kaldırarak.. 

TUNALIHÎLMİ BEY (Zonguldak) — Resmî Ceride Türkiye Cumhuriyetinin Gazetesidir. 
CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Üslup noktai nazarından da hayli tasfiyeler yapılmıştır. 

Ve zevabıü umumiye noktai nazarından bu nizamnamelerin nasıl tefsir edileceği gösterilmiştir. 
Efendiler: elimizden gelen budur. Huzma sefa, da'ma keder. 
TUNALI HlLMt BEY (Zonguldak) — Türkçesl? 
REÎS — Hilmi Bey! Suallerinizi sorunuz. 
TUNALI HİLMÎ BEY (Zonguldak) — Ecnebi nizamnamelerinden bazılarına müracaat et

mişsiniz. Bunlar hangileridir, başhcalarını öğrenebilir miyi.̂ 7 
CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — En ziyade istifade ettiğimiz Belçika ve İtalya nizamna

meleridir. İngiliz nizamnamelerini okuduk. F&kat bunlar çokça teşrifata ve alayişe boğulmuş
lardır. Bunun için onlardan pek istifade edemedik. Fransa nizamnamelerinden istifade et
tik. Fakat bir takım yeni nizamnameler vardır. Ezcümle Kanada'y ı teşkil eden muhtelif eya-
lat -ki devlet şeklindedir. Onlarda birçok salim usuller gördük ki müzakeratı fıtrîdir ve onla
rın kârından hiç bir zarar hâsıl olmaz. Onun için bunları tespit ettik. 
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İkincisi efendim; bu nizamnamelerde-Fransızcasına müsaade buyurulsun- (reaksiyon) 
denilen ve kanunların metinlerini tespit için.. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yazı Encümeni var mıdır, yok mudur? 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Sarfu nahvi Encümeni değil mi? 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır kanunların metinleri bir kalemden çıkmak 

için bir Encümen teşkil edilir. Her kanun oradan geçer ve orada yazılır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; teklif buyurursunuz, derç edilir. 
REİS — Hilmi Bey; heyeti umumiyesi hakkında bazı mütalâatınız varsa söyleyiniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Şurada kavanin ve nizamatın (herkesin anlayabile
ceği bir lisanla yazılması muvafıkı maslahat olduğundan dolayı..) deniliyor. Çok teşekkür 
ve tebrik ederim. 

REİS — Efendim; heyeti umumiyesi hakkında başka söz Istiyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

TBMM Dahili Nizamnamesinin tümü üzerindeki bu görüşmelerden 
sonra maddelerin görüşülmesine geçildi. 

Her madde üzerinde ayrı ayrı en küçük nüanslara inilerek yapılan gö
rüşmeler sonunda, kimi maddeleri Komisyona iade edilerek, 36 ncı mad
deye kadar kabul edildi. 

30.12.1341 (1925) tarihinde Komisyon içtüzük teklifinin Komisyona 
geri verilmesini isteyip, Genel Kurul kararıyle teklifi geri aldı (5) 

Komisyon, Genel Kuruldan geçen maddeleri de içine alan ve birbu-
çuk yıla yakın bir süreyi kapsayan yoğun çalışmalar sonunda hazırladığı 
metni ve raporu 12.3.1927 tarihli, 42 nci birleşimde Genel Kurula sundu 
(6). 

Sunulan rapor önemi nedeniyle aynen alınmıştır (7). 
Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi hakkında Nizamnamei Dahili Encümeni teklif 

ve mazbatası. 

Riyaseti Celileye 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 20 Nisan 1340 da kabulü üzerine mülga Osmanlı Meclisi 
Mebusanı Nizamnamei Dahilisinin yeni teşkilâtımıza uymayan ahkâmınm da tadil ve İslahı 
lâzım geliyordu. 

Geçen seneki Nizamnamei Dahili Encümeni tarafından tanzim ve bir kaç maddesi He
yeti Umumiyede kabule iktiran eden dahili nizamname teklifini Encümenimiz uzun uzadı-
ya tetkik ile o esaslar dahilinde diğer bir müsvedde vücuda getirdi. Bu müsvedde Heyeti 

(5) Tutanak D. C20, Sa:298, Ta.30.12.1341 (1925). 
(6) Tutanak a C:30, Sa.-93, Ta.I13.J927 ' 
(7) Tutanak D. 031, Sa:237-239, Ta:2I.4J927 
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Celileye arz edilmişti. Yevmi müzakeresi takarrür edince azayi kiram tarafından pek çok ve 
pek mühim tadilnameler verildi. Bu tadilnameler ariz ve amik tetkik edilmekle beraber aza
yı kiramdan bir çokları ile de münakaşat cereyan ettiğinden yeni bir müsveddenin Heyeti 
Celileye takdimine lüzum görüldü. 

Yeni teklifimiz şimdi meriyülicra olan nizamnamede münderiç ve teşkilâtı hazıramızda 
telifi kabil olmayan bilhassa aşağıdaki madde ve fasılları tayyetmiştir. Bir uzvu zait gördü
ğümüz ve bir iki vazifesini Ht.y eti Umumiyeye ve Encümenlere bıraktığımız şubelere ait mad
deler, Meclisin sureti teşekkülünü hükümete bildiren yedinci madde; iade olunan kanunla
ra dair 36 ncı maddenin ikinci fıkrası (buna mukabil) reisicumhurun on gün zarfında tekrar 
müzakere olunmak üzere Meclise iade ettiği kanunların usulü müzakeresine dair metne bir 
madde ilâve edilmiştir.) Hattı hümayunun tabı ve tevziine dair 38 inci madde, muvakkaten 
kanun hüküm ve kuvvetinde olan kararların müzakeresi hakkındaki onuncu fasıl; 

Heyeti Mebusanın Heyeti Ayan ile olan muamelat ve münasebatına dair 16 ncı fasıl; 

Bunlara, mukabil meclisin teşkilâtı faslı Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza tevfikan yeniden 
kaleme alındı. 

Bu müsveddenin ihzarında eski nizamnameden çok istifade ettiğimizi söyleyebiliriz. 

Bununla beraber bu maddeler baştan aşağıya yeni teşkilâtımıza, Meclisin bugüne ka
dar olan örf ve teamülüne tevfik edildiği gibi lisan ve üslup mesaili de nazarı dikkate alındı
ğından ibareler tashih görmüş ve Türkçeleştirilmiştir. 

Merasimi mahsusa, Reisicumhur intihabı, Reisicumhurun nutukları, muvazzaf Encü
men kâtipleri. Encümen ruznameleri, ilişiksiz intihap mazbatalarının şube veya Encümene 
havale olunmadan Heyeti Umumiyeye arzı, Encümenlerin miktarı, hidematı umumiye ile 
tenazuru, gizli celseler akdedebilecekleri, isimleri, içtima mahalleri, mazbataların Riyaset
çe resen havaleleri, lâyiha ve tekliflerin Teşkilâtı Esasiyeye muvafakatları. Encümenlerin mu
haberatı, Heyeti Umumiyedeki mevkileri, esbabı mucibe mazbatalarının nasıl yazılacakla
rı, müstaceliyet kararlarının kasr ve tahdidi, evrakı varidenin Meclisi işgal edememesi, ve
killerin Mecliste huzuru, kanunların tefsiri, hükmü bir seneden ziyadeye şamil hususların 
bütçeye dercedilememesi, zabıtların tashihi zabıt hulâsasının Mecliste okunması, Meclis tah
kikatı, teşriî masuniyetin kaldırılması. Arzuhal Encümeninin vazifeleri, mezuniyetler, idare 
hususatı hakkında sual, Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni, merasimde bulunacak he
yetler, temenni takrirlerinin ilgası, tercümei hâl varakaları ve bu nizamnameye ait zabıtalar 
hakkındaki maddeler yeniden tedvin edilen başlıca ahkâmdır. 

Bu maddeleri tedvine bizi saik olan sebepler, kıraati kolaylaştırmak maksadiyle bu umumî 
mazbataya değil, her maddenin altına dere edilmiştir. 

Bapların ve maddelerin teselsülünde sabık nizamnameden farklı ve mantıkî addettiği
miz bir usul takip kılındı. 

Geçen içtimada kabule iktiran eden bir kaç maddenin ruh ve manası mehmaemken mu
hafaza edilmekle beraber aynen bu müsveddeye dereleri insicamı bozacağından bunların 
diğerleriyle mezcini münasip gördük ve o suretle birlikte Heyeti Umumiyeye arzını kararlaş
tırdık. 
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Teklifimizin müstacelen müzakeresi zaten Heyeti Celilenin kararma iktiran etmiştir. 

Müzakere için bir gün tahsisini rica ile muaddel teklifimizi Heyeti Umumuyeye arz ederiz. 

8 Mart 1927 
Nizamname! Dahili 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Edirne Gelibolu 

Faik Celâl Nuri 

Aza Aza 
İstanbul Aydın 

Aza 
Gümüşhane 

Aza 
Adana 

Kâtip 
Mersin 

Aza 
Kars 

* 

Aza 
Tokat 
Emin 

Aza 
İstanbul 

Ahmet Muhtar 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 

Maddeler üzerindeki görüşmeler (8) 2 Mayıs 1927 tarihli 62 nci birle
şimde tamamlanarak, tümü işaret oyu ile kabul edildi. 

Değişikliklerine karar numarası verilen Dahil-i Nizamnamenin bütü
nüne numara verilmemiş ve Resmî Gazetede yayımlanmamıştır. 

Yürürlükten kalktığı 1 Eylül 1973 tarihine kadar süren 46 yıl içinde 
üzerinde yapılan değişiklikleri, maddelere açıklık kazandıran uygulama 
notlarını yansıtan son metin eke alınmıştır. Bu notların 120'den sonrası 
tarafımdan saptanmış ve ilk kez yayıma girmiştir. 

TBMM Dahili Nizamnamesi, Parlamentomuzun tedvin gücünü kanıt
layan önemli bir düzenlemedir. Oluşan Meclis geleneğini toplayan bu ya
pıt, 1973 tarihli M. M. İçtüzüğünün temelini oluşturmuştur. 

İçtüzük ve Anayasa konusunda başka bir kaynağa başvurmaya yer ver
meyecek arşiv zenginliğine sahip bulunuyoruz. 

(8) Tutanak D. C..20, Sa:155-170,229-247. 298 Ti. 16,23,30 12.1341 (1925) 
Tutanak D. C:30, Sa:93-94. 147. Ta: 12,19.3.1927 
Tutanak D. C:31. Sa:237-254. 258-28L 286-303, 310-331, Ta:21,25,27.30.4.1927 
Tutanak D. C:32, Sa:4-7, Ta.2.5.1927 
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Sayfa Madde 

DAHİLÎ NİZAMNAME 

3 — Encümenler 
8 22 Daim! encümenlerin müddetleri, intihapları, adedleri ve bazı ahkâm 

11 23 İhtisas cetveli ve namzetlik 
12 24 Encümenlerde gizli celse 
12 25 Encümen âzalarının artırılması, muhtelit ve muvakkat encümenler 
12 26 Encümen reisi, mazbata muharriri, kâtibi hususi, mazbata muharriri, mu

vazzaf kâtibi, reise vekâlet 
13 27 Bir encümene muhavvel işin diğer bir encümene aidiyeti 
13 28 Diğer bir encümenin mütalâası alınmak, diğer bir encümendeki iş hak

kında mütalâa beyan etmek 
14 29 Encümenlerin vazifesi 
14 30 Encümenlerin içtima mahalli 
14 31 Encümen ruznameleri 
14 32 Encümende nisap 
15 33 Encümende müzakere ne vakit başlar 
15 33 Muhavvel evrakın basılması 
15 34 Encümen zabıtları, mazbataların imzalanmaları, takdim ve havaleleri, mu

halefet kaydı 
16 35 Lâyiha ve tekliflerin hangi mazbata muharriri tarafından müdafaa edi

leceği 
16 36 Muhavvel evrakın ne vakitte intaç edileceği, bir encümenden diğerine mu

havvel evrakın intacı müddeti 
17 37 Lâyiha ve tekliflerin Teşkilâtı Esasiye Kanununa muvafakatleri 
17 38 Encümenlerin vekâletlerle muhabereleri. 
17 39 Bir mebusun ikiden ziyade encümene âza intihab edilmemesi 
18 39 İntihapları caiz olnuyan aza 
18 40 Encümenlerin vekilleri, memurları, müstehassıslan ve teklif sahiplerini 

dinlemeleri 
18 41 Misafir azanın müzakereye iştirakleri 
18 42 Sabık encümen mazbatası 
19 43 Tatil esnasında toplanacak encümenler 
19 44 Heyeti Umumiyede encümenin mahalli mahsusu 
19 45 Devamsızlık 
19 46 Encümende İntizamı muhil hareketler 
20 47 Encümenlerde görülen işler hakkında rapor 
20 48 Encümenler evrakı 
20 49 Divanı Muhasebat Encümeninin vazifesi 
21 50 Arzuhal Encümeninin vazifeleri 
21 51 Arzuhal şartları 
21 52 Vasıta ile takdim 
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22 53 Encümenin muamelâtı 
22 54 Af müstediyatı 
23 55 Arzuhallere cevap 
23 56 Encümenin cetveli 
23 57 Bir arzuhalin müzakeresini istemek 
24 58 Vekil veya gönderileceği memur dinlendikten sonra reye müracaat 
24 59 Vekillerin cevabı 
24 60 Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeninin vazifeleri 
24 61 Sarftan evvel vize 
24 62 Mevcut defterleri 
25 63 Hesabı kat! 
25 64 Muhasebe ve veznenin teftişi 
25 65 Murakıp 

4 — Kanun Lâyihaları ve teklifleri, esbabı mucibe mazbataları 
25 66 Kanun lâyihalarının esbabı mucibe mazbataları ve havaleleri 
26 67 Kanun tekliflerinin esbabı mucibe mazbataları ve havaleleri 
27 68 Kanun lâyiha ve tekliflerinin geri alınmaları 
28 69 Hükümsüz kalan lâyiha ve teklifler 

5 — Müstaceliyet ve takdimen müzakere 
28 70 Müstaceliyet esbabı mucibesi 
29 71 Müstaceliyet talebi takriri ve nasıl kabul edileceği 
29 72 Müstaceliyet kararının hükmü 
29 73 Müstacel mevaddın takdimen müzakereleri 
29 74 Takdimen müzakerenin esbabı mucibesi 
30 75 Takdimen müzakerenin hükmü 
30 76 İkinci müzakerenin tacili 
30 77 Reddolunan mevaddın sene içinde teklif edilmemeleri 

6 — Ruzname 
30 78 Ruznamenin nasıl tanzim edileceği 
31 79 Evrakı varide 

7 — İnikatlar 
32 80 İnikat günleri 
32 81 Meclisin açılma ve kapanması, nisap, yoklama 
33 82 Yoklamanın nasıl yapılacağı 
33 83 Ruzname haricinde ifade 
33 84 Söz istiyenlerin kaydı 
33 85 Talep ve kayıt sırası 
34 86 Söz sırasının başkasına verilmesi 
34 87 Vekillerin huzuru ve o nama gelenlerin söz söylemeleri 
35 88 Tahrirî nutuk 



35 89 Usul hakkında söz 
35 90 Reis ve kâtiplerin müzakereye iştirakleri 
36 91 Söz kesmek ve saire 
36 92 Sadetten çıkmak 
36 93 Müstehcen sözler 
37 94 Müzakere esnasında gürültü 
37 95 Tecavüze uğrıyan mebusun kelâm hakkı 
37 96 Gizli celseler 
38 97 Gizli celselerin zaptı 
38 98 Zabıt hulâsası, bunların hıfzı, neşri 

8 — Kanunların müzakeresi 
39 99 İki müzakere 
39 100 İki müzakereye tâbi olmıyan lâyihalar 
39 101 .Lâyiha ve tekliflerin bastırılması 
40 102 Esbabı mucibe maddelerinin okunması 
40 103 Heyeti umumiye hakkmda söz, müzakerenin kifayeti teklifi 
40 104 Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz 
40 105 Maddelerin müzakeresi 
41 106 Beş gün sonra ikinci müzakere 
41 107 İkinci müzakere 
41 108 Mütaaddit meselelerin birbirinden ayrılmaları 
41 109 İbare ve tertip yanlışlıkları 
41 110 Son şekil üzerinde müzakere 
42 111 Müzakere sırasında sual 
42 112 Muahede ve mukaveleler 
43 113 Mukaveleler 
43 114 İade olunan kanunların tekrar müzakeresi 
44 115 Bir nutkun ilânı 

9 — Tadilnameler 
44 116 Tadilnamelerin nasıl verileceği ve encümenlere tevdi 
45 117 Birinci müzakereden sonra verilen tadilnameler 
45 118 Müzakere esnasında verilen tadilnameler 
45 119 Birinci ve ikinci müzakere sırasında verilip encümene havalesi istenmi-

yen tadilnameler 
46 120 Tadilât teklif edenlerin salâhiyetleri 
46 121 İkinci müzakerede encümene iade olunan maddeler hakkında tadil tek

lifleri 
46 122 Tadilnameler ne zaman reye konur 
46 123 Munzam maddeler 

10 — Kanunların tefsiri 
47 124 Tefsir 
47 125 Tercihan müzakere 
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11 — Bütçe müzakeratı 
48 126 Bütçe Encümenince tetkik olunacak işler 
48 127 Bütçe hakkında tadilname, bütçeye munzam madde 
49 128 Bütçeye ve vergi kanunlarına taallûku olmıyan ahkâm 
49 129 Maliye Vekilinin huzuriyle fasıl fasıl müzakere 
50 130 Hükmü bir seneden fazlaya şâmil maddeler 

12 — Reylerin istihsali 
Muhtelif şekiller 

132 Işari rey 
Vekillerden şikâyet ve mebusların ithamında alınacak ekseriyel 

134 lşari reylerin sayılması ve takdiri 
Para, vergi ve muahede meselelerinde açık rey 
Talep üzerine açık rey 
Açık rey nasıl istihsal olunur 
Gizli rey 
Gizli rey nasıl istihsal olunur 
Rey istihsali taaddüd ederse 
Kutuların dolaştırılması 
Celse sonunda rey istihsali 
İntihaplar 
Karar nisabı 
Neticenin reis tarafından tebliği 

57 146 Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadilinde icabeden karar nisabı 

13 — Zabıtlar 

îki nevi zabıt 
Son inikadın zabıt hulâsası ve zabıt ceridesi 

14 — Sual 
Sual hakkı 
Sualin tarifi 
Sual takriri 
Cevap 
Cevabın geciktirilmesi 
Suali soran gününde bulunmazsa 
Soranın mütalâa beyan etmek hakkı 
Bütçe müzakeresi sırasında sualler 

15 — istizah 
İstizah hakkı 
Takririn geri alınması 
Geri alınan takririn bir diğeri tarafından takabbülu 
İstizahta her mebusun söz söyleyebilmesi 
Ruznarneye geçilmesi 

50 
50 
51 
51 
52 
52 
54 
54 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
57 

131 
132 
132 
134 
135 
136 
137 
138 
13S 
140 
141 
142 
143 
144 
145 

58 
58 

59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
60 

61 
61 
62 
62 
62 

147 
148 

149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 

157 
158 
159 
160 
161 



62 
62 
63 
63 
63 
63 
63 

64 
64 
64 
65 
65 
65 
65 
66 
66 
66 

67 
67 
67 
68 
68 

69 
69 
69 
70 
70 
70 
71 
71 
72 

72 
72 
72 
73 
73 
73 

162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 

169 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 

178 
179 
180 
181 
182 

183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 

192 
193 
194 
195 
196 
197 

162 İstizahın kifayeti 
Esbabı mucibeli takrirler 
Bunlara fıkra ilâvesi 
Encümene muhavvel takrirler ve bunların reddi 
Bir istizaha diğerinin ilâvesi 
Bir istizaha munzam istizahlar 
Açık reye müracaat 

16 — Meclis tahkikatı 
iki şekil 
Meclise arz ve vekile haber 
Adliyece müracaat 
Vekil ve takrir sahibinin dinlenmesi, takririnin nazara alınması 
Encümenin tahkikat icrası 
Hükümetin vesaitinden istifade ve vesaik celbi 
Encümenin müddeti, seyahati, şahit ve ehli hibre dinlenmesi 
Meselenin intacma kadar istizah hakkmda takrir verilmemesi 
Encümenin nihai mazbatası 
Mesuliyeti mucip olmıyan işler hakkmda tahkikat 

17 — Teşriî masuniyetin kaldırılması 
Şekli 
Encümenin ne rnüdette işi İntaç edeceği 
Masuniyetin kaldırılmasının sebepleri 
Bu bapta bizzat mebusun talebi 
Açık müzakere 

18 — İnzibati cezalar 
Nevileri 
İhtar 
Takdir hakkı 
İki defa ihtarın neticesi 
Takbih 
Meclisten muvakkaten çıkarılmak 
Meclisten çıkarılma cezası nasıl icra olunur 
Af dilemek 
Salona girmekten memnuiyet 

19 — Mezuniyet 
Sekiz günlük izin 
Daha fazla mezuniyet 
Mecliste karar 
İzinsizlik 
Tahsisatın kesilmesi 

197 İki aydan fazla mezuniyet takdirinde tahsisat 
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20 — Riyaset Divanının vazifeleri 
73 
74 
74 
74 
75 
75 
75 
76 
76 
77 
77 
77 
77 
77 

198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 

Muhtelif vazifeler 
Divan azası hakkında şikâyet 
Divanda tesavi 
Rey tasnifinde yanlışlık 
İntihaplardan çıkan meseleler 
Riyasetin vazifeleri 
Reisvekillerl 
Kâtipler 
İdare amirleri 
İdare amirlerinin tatilde Ankara'da oturmaları 
Vazife ve mesuliyete İştirak 
İntizamın muhafazası, müfrezenin istimali 
İdareden sual 
İdare amirlerinin hesabı 

77 
78 
78 
78 
78 
79 

212 
213 
214 
215 
216 
217 

Riyaset konağı 
Dahili, haricî inzibat, askeri müfreze 
Meclise silâhlı girmek 
Meclise girmek memnuiyetl 
Samiler 
Mecliste cürüm ikaı 

22 — Meclisin dahili hizmetleri 
80 
80 
81 
81 
81 

218 
219 
220 
221 
222 

Meclisin dahili hizmetleri 
Merasimde bulunacak heyetler 
Vekiller namına söz söyliyecek memurlar 
Dahil! idare talimatnamesi 
Temenni takrirleri verilemez 



2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahil! Nizamnamesinin tekrar meri
yete konulmasına ve mezkûr nizamnamenin 22, 23, 24 ve 85 inci maddelerinin tadili

ne dair Nizamname 

MADDE 1. — 22, 23. 24 ve 85 inci maddeleri hariç olmak üzere 2 Mayıs 1927 tarihli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi 11 Nisan 1945 tarihine kadar yapılan ta
dilleri ile birlikte tekrar meriyete konulmuştur 

MADDE 2. — Tekrar meriyete konmadığı birinci maddede zikredilen 22,23.24 ve 85 inci 
maddeleri yerine aşağıdaki maddeler ikame edilmiştir : 

(Not: Bu maddeler Dahili Nizamnamedeki yerlerine konulmuştur) 

MADDE 3. — Bu nizamname kabulü tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu Nizamname Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

12 Şubat 1954 

T. & M. M. 
DAHİLİ NİZAMNAME 

BİRİNCİ BAP 

Meclisin Teşekkülü 

MADDE 1. — İntihap devresinin ilk içtimainin birinci inikadının ilk celsesinde, daimî 
reis intihap edilinceye kadar, azanın en yaşlısı muvakkaten Heyeti Umumiye riyaset eder ve
yahut bir muvakkat reis intihap olunur. 

En genç dört aza muvakkaten kâtiplik makamında bulunurlar. 
Hangi mebusun en yaşlı ve hangilerinin en genç olduklarının evvelden tetkiki hususu, 

vazifeleri yeni Riyaset divanmm intihabına kadar devam edecek olan. İdare Amirlerine aittir. 

Devre, tecdidine karar verilmediği halde, dört seneden ibaret olan intihap müddetidir. 

İçtima, her Teşrinisani iptidasından gelecek Teşrinievvel nihayetine kadar devam eden 
Meclis senesidir. 

İnikat, Heyeti Umumiyenin muayyen günlerde vaki toplanışlarıdır. 
Celse, her inikadın teneffüs tatiliyle inkıtaa uğrıyan kısımlarından her biridir. 

MADDE 2. — Muvakkat Riyaset Divanmm teşekkülünden sonra Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 16 ncı maddesi mucibince mebuslar intihap dairelerinin hece harfleri sırasiyle tahlif 
olunurlar. 

Tahlif, Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki yemin metnini kürsü üzerinde yüksek sesle oku
maktır. 

Sonradan Meclise iltihak eden mebuslar da ilk celsede bu rasîmeyi ifa ederler {1] [121] 

MADDE 3. — Tahlif merasimini mütaakıp Daimî Riyaset Divanı intihabı icra edilir. 

MADDE 4. — Riyaset divanmm vazifesi bir İçtima senesi içindir. 

MADDE 5. — (Muaddel: 27 Nisan 1933) - Riyaset Divanı: 
1. Reis [2]; [122] [195] 
2. Üç Reisvekili; 
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3. En az ikisi münavebe ile Heyeti Umumiyede bulunmak üzere altı Kâtip; 
4. Üç İdare Amirinden mürekkeptir |3]. 
MADDE 6. — Riyaset divanı, gizli rey ve mutlak ekseriyetle intihab edilir. 
Mutlak ekseriyet hâsıl olmadığı takdirde aynı usule tevfikan ikinci defa intihap icra edilir. 
Bunda da mutlak ekseriyet hâsıl olmazsa en ziyade izafi ekseriyet kazananlardan iste

nilen adedin iki misli ayrılarak bunlar hakkında üçüncü defa reye müracaat olunur. 
Bunda izafi ekseriyet kâfidir. 
Reylerde tesavl olursa kur'aya müracat edilir [4]. 
MADDE 7. — (Muaddel: 13 Mart 1935) - Reis, Reisvekilleri, Kâtipler, İdare Amirleri için 

ayrı ayrı reye müracaat olunur. 
Rey varakalarına Reis için bir, Reisvekilleri için üç, Kâtipler için altı, İdare Amirleri için 

üç isim yazılır. 

MADDE 8. — Daimî Riyaset Divanının intihabı akabinde Reisicumhurun intihabına 
başlanır. 

Reisicumhur gizli rey ve mutlak ekseriyetle intihab edilir. 
Bu intihapta reylerin tasnifi için kur'a ile dokuz mebus tefrik ve reyler Heyeti Umumiye 

salonunda açıkça tasnif olunur. 
İntihabın neticesini Meclis Reisi Heyeti Umumiyeye bildirdikten sonra Reisicumhur in

tihap olunan zatı hazır ise riyaset kürsüsünü işgale davet eder. 
Reisicumhur, Riyaset kürsüsüne çıkıp Teşkilâtı Esasiye Kanununun 38 inci maddesi mu

cibince yüksek sesle yemin eder. 

Ondan sonra kürsüyü Meclis Reisine bırakır 
O da inikada derhal nihayet verir [5] 
MADDE 9. — İntihabı esnasmda Reisicumhur hazır değilse, Meclis Reisi intihabın neti

cesini Heyete ve intihap olunan zata bildirir. 
Reisicumhur geldikte yukarda zikredildiği veçhile yemin eder. 
MADDE 10. — Her içtima senesi iptidasında Daimî Reis intihap edilinceye kadar aynı 

içtimain sabık Reisvekillerinden en yaşlısı muvakkaten Heyeti Umumiyeye riyaset eder. 
Bu takdirde sabık kâtipler, kâtiplik makamında muvakkaten bulunurlar. Muvakkat Re

is, yoklama yapar. 
Nisap varsa ve Reisicumhur o gün nutkunu irat edecekse kürsüyü işgal ile celseyi açar 

ve sene başı nutkunu irat eder. 
Ondan sonra riyaset kürsüsünü muvakkat reise bırakır. ,_ 
Bunu mütaakıp daimî Riyaset Divanı intihabatına başlanır. 
MADDE 11. — Reisicumhurun nutkunu Teşkilâtı Esasiye Kanununun 36 ncı maddesi

nin son fıkrası mucibince Başvekil okuyacak ise hitabet kürsüsünden kıraat eder (6]. 
MADDE 12. — Merasimi mahsusa her İçtimain bidayetinde ve Teşkilâtı Esasiye Kanu

nunun 25 inci maddesi mucibince intihabatın tecdidine karar verilmesi üzerine Teşrinisa
ninin ilk gününden evvel vukubulan fevkalâde içtimaların bidayetinde icra olunur. 

İKİNCİ BAP 
İntihap Mazbataları 

[Bu bab'a ait olan 13 : 21 nci maddeler, Umumi Heyetin 11 .III .1954 tarihli 64 üncü 
İnikadında kabul olunan Nizamname teklifi ile meriyetten kaldırılmıştır.] 
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ÜÇÜNCÜ BAP 
Encümenler ve Parti Grupları 

MADDE 22. — (Muaddel: 7 Nisan 1927. 10 Sonteşrin 1932, 13 Mart 1935. 16 Temmuz 
1943,15 Mayıs 1946,18 Haziran 1947 ve 12 Şubat 1954} - Her İçtimain başlangıcında, vazi
feleri ertesi İçtimaa kadar devam etmek ve azası Umumi Heyetçe izafi reyle intihap olunmak 
üzere, 20 encümen kurulur. 

Siyasi partilerin, yalnız mebuslarından kurulan ve Büyük Millet Meclisi içinde onun ça
lışmaları ile alakalı faaliyette bulunan Meclis grupları vardır. 

Meclis vazifeleri ile mütenazır encümenler : 
1. Arzuhal Encümeni (25 aza, iki muvazzaf kâtip); 
2. Divanı Muhasebat Encümeni (20) aza, bir muvazzaf kâtip); 
3. Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni (10 aza, bir muvazzaf kâtip); 
4. Meclis Kütüphanesi Encümeni (5 aza, bunlardan birini Riyaset Divanı, İdare Amir

leri arasından ayırır. Bu encümene Kütüphane Müdürü kâtiplik eder); 
5. Teşkilâtı Esasiye Encümeni (20 aza, bir muvazzaf kâtip); 
Dahili Nizamname işleri bu encümene havale olunur. 

Bütün Hükümet hizmetleri ile mütenazır encümen : 
6. Bütçe Encümeni (35 aza, bir kalem müdürü İle muavini, bir başkâtip, muavini ve 

bir memur) 
Bu encümen kendine bir de Reisvekili intihab eder. 
Umumi bütçe mazbatasının yazılması ve müdafaası ile mükellef bir mazbata muharri

rinden başka bu encümen bir veya muhtelif dairelerin bütçe mazbatasmı yazmak ve müda
faa etmekle mükellef hususi mazbata muharrirleri dahi intihab edebilir. 

Vekâletlerle mütenazır encümenler: (Alfabe sırasiyle): 
7. Adliye Encümeni (15 aza, bir muvazzaf kâtip); 
8. Çalışma Encümeni (25 aza, bir muvazzaf kâtip); 
9. Dahiliye Encümeni (30 aza, bir muvazzaf kâtip); 
Bu encümen lüzum görüldükçe bir reisvekili intihab eder. 
10. Gümrük ve İnhisarlar Encümeni (20 aza, bir muvazzaf kâtip); 
11. Hariciye Encümeni (20 aza, bir muvazzaf kâtip); 
12. İktisat Encümeni (30 aza, bir muvazzaf kâtip); 
13. Maarif Encümeni (20 aza, bir muvazzaf kâtip); 
14. Maliye Encümeni (20 aza, bir muvazzaf kâtip); 
15. Millî Müdafaa Encümeni (25 aza, bir muvazzaf kâtip); 
16. Münakalât Encümeni (20 aza, bir muvazzaf kâtip); 
17. Nafıa Encümeni (20 aza, bir muvazzaf kâtip) ; 
18. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni (20 aza, bir muvazzaf kâtip); 
19. Ticaret Encümeni (20 aza, bir muvazzaf kâtip); 
20. Ziraat Encümeni 25 aza, bir muvazzaf kâtip). 
İcabında encümenlerin azası Umumi Heyetçe daha çok veya daha az adedde seçilir [7]. 
Yukardaki encümenlerle karşılanmıyan dairelerle alâkalı lâyiha ve teklifler, malî işler

den iseler, Bütçe ve Maliye encümenlerinde, bundan başka bütün lâyiha ve teklifler, Dahili
ye Encümeninde görüşülür. 1185] 
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MADDE 23. — (Muaddel: 15 Ağustos 1945, 18 Haziran 1947 ve 12 Şubat 1954) - Devre
nin ilk ictimaında encümen intihaplarına yardımı olmak üzere, mebusların, hal tercümesi 
kagıtlanndan anlaşılan, ihtisas ve mesleklerini gösterir bir cetvel Riyasetçe tabettirilip aza
ya dağıtılır ve ilân tahtasına asılır. 

Encümenlere namzet gösterme işi, partilerin Meclis gruplarınca yapılır. Hazırlanan nam
zet cetvelleri her grubun İdare Heyeti Reisliğince Meclis Riyasetine sunulur. 

Müstakil mebuslar kendi namzetliklerini koyabilirler. 
Namzetleri gösteren cetveller. Meclis Riyasetince birleştirilerek tabettirilip azaya dağıtı

lır ve ilân tahtasına asılır. 

Umumi Heyette encümen intihapları, bu cetvellerin dağıtılmasından ancak dört gün sonra 
başlar. 

Encümenler, devrenin diğer içtimaları başında içtimalann birinci inikadından sonra gelen 
ilk inikadın yapıldığı gün intihap edilir. 1123] [124] 

MADDE 24. — (Muaddel: 18 Haziran 1947 ve 12 Şubat 1954) - Bir encümende gizil cel
se akdini alâkalı vekil, yahut encümen azasının üçte biri istiyebilir. 

Gizli celsede encümen azasından ve vekillerden başkası bulunamaz. 
Gizli celse akdi müzakerenin sır olarak muhafazasına söz verilmek demektir. 
Parti gruplarının gizli celselerinde de bu hüküm tatbik olunur. 
MADDE 25. — Heyeti Umumiye lüzum görürse encümen azalarının adedini muvakka

ten artırabilir [8] ve muhtelif veyahut muvakkat encümenler teşkil eder [9]. 

Bu kabil encümenler kendilerine muhavvel işin intacına kadar vazifelerine devam eder
ler [10]. ' ' 

Muhtelif Encümenlere numara sırasında mukaddem olan encümenin reisi riyaset ve maz
bata muharriri mazbata muharrirliği eder. [162] 

MADDE 26. — Her encümen, kendine gizli reyle bir reis, bir mazbata muharriri ve bir 
kâtip intihab eder. 

Bir encümende muayyen bir madde için, lüzum görülürse, hususi bir mazbata muhar
riri intihap olunur. 

Muvazzaf kâtipler birden ziyade encümene kâtiplik edebilirler. 
Keyfiyetin takdiri Meclis Riyasetine aittir. 
Encümen reisinin mazeret veyahut gaybubetinde mazbata muharriri ona vekâlet eder 

veyahut aynca bir reisvekili intihap olunur. 

MADDE 27. — Bir encümen, kendisine muhavvel lâyiha veya teklifin diğer bir encüme
ne ait olduğu mütalâasmda bulunursa, esbabı mucibe serdederek o encümene havalesini 
talebetmek hakkını haizdir. 

MADDE 28. — Bir encümen kendisine muhavvel lâyiha veya teklif veyahut alelıtlak bir 
mesele hakkında mazbatası sonra yine kendi tarafından yazılmak üzere iptida diğer bir en
cümenin mütalâasını almaya lüzum görürse lâyiha veya teklifin o encümene havalesini isti
yebilir [11] [179] 
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Kezalik bir encümen diğer bir encümene muhavvel bir lâyiha veya teklif veyahut alelıt
lak bir mesele hakkında mütalâasını beyan etmek üzere o lâyiha veya teklifin kendisine ha
valesini istiyebilir. 112] 

Bu gibi ahvalde alâkadar olan her iki encümen müttefik iseler Meclis Reisi icabmı icra 
ederek ertesi celsede bundan Heyeti Umumiyeye malûmat verir. 

Şayet iki encümen arasında ihtilâf çıkarsa keyfiyet Reis tarafından Heyeti Umumiyeye 
tebliğ olunarak mesele orada müzakere İle halledilir. 

Mütalâası sorulan encümen mazbatası, diğer mazbatalar gibi basılır ve azaya dağıtılır. 
MADDE 29. — Encümenler kendilerine muhavvel işlerin tetkikından başka hiçbir işle 

meşgul olamazlar [1]. 

MADDE 30. — Encümenler Meclis binalarında ve kendilerine tahsis edilen odalarda top
lanırlar. 

MADDE 31. — Encümen ruznamelerl encümenler tarafından tanzim ve bir gün evvel 
bütün vekillere ve mebuslara ilân olunur. 

Bununla beraber müstacel bir iş çıkarsa Meclis Reisi veyahut encümen reisi azayı husu
si vasıtalarla da toplıyabilirler. 

MADDE 32. — Azadan en az üçte biri hazır bulunmadıkça encümenler inikat edemez 
ve reye müracaat olunamaz. 

MADDE 33. — Müstaceliyeti Heyeti Umumiyede kararlaştırılan maddelerden başka mu
havvel işlerin müzakeresine ancak kırk sekiz saat sonra başlanır. 

Heyeti Umumiyede müzakere olunan bir kanunun encümene iade olunmuş bir veyahut 
daha ziyade maddesinin müzakeresi bundan müstesnadır. 

Muhavvel evrak encümen azasından beşi tarafından istendiği takdirde veyahut reisin ten
sibi üzerine encümence bastırılır. 

MADDE 34. — Her encümenin müzakereleri hulasaten zaptedilir. 
Şu kadar ki, encümen karar verirse harfiyen zabıt da tutulabilir. 
Azanın isimleri zabıt ceridesinde tasrih olunur. Bu zaptı aza imzalar. 
Encümen mazbatalarını reis. mazbata muharriri ve kâtipten maada müzakerede hazır 

bulunmuş aza da imzalar. 
Encümenler mazbatalarını Meclis riyasetine verirler 
Riyaset bu mazbataları derhal bastırıp azaya dağıttırır. 
Bu suretle basılıp dağıtılmıyan mazbatalar Heyeti Umumiyede müzakere olunamaz [14]. 
Heyeti Umumiye, mazbataların. Resmî Gazete ile neşrine de karar verebilir. 
Encümen mazbataları Riyasete verildikçe resen zabıt ceridesine ve ruznameye geçer ve 

levhaya talik olunur. 
Bu bapta aza tarafından itiraz vukubulursa bunun sair müzakere edilecek maddelere 

tercihen Heyeti Umumiyede halli lâzımdır. 

Kendisinin muhalif kaldığı, mazbatada musarrah bulunmadıkça, tarafından imzalan
mış bir mazbata aleyhinde encümen azasından biri söz söyliyemez ve mazbata muharririn
den istizahatta bulunamaz. 

MADDE 35. — Bir lâyiha veya teklifi, Heyeti Umumiyede, başlıca alt olduğu encümen 
müdafaa eder. 
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Diğer bir veya daha ziyade encümende aynı lâyiha veya teklif hakkında müzakere geç
miş ve mazbata tanzim kılınmış ise o encümenler yalnız kendilerine ait olan madde veya 
kısımları müdafaa ederler. 

MADDE 36. — Encümenlere muhavvelbir lâyiha veya teklif, havalesi gününden nihayet 
bir buçuk ay içinde Heyeti Umumiyeye gönderilmek lâzımgelir. 

Eğer encümen bu müddette müzakereyi neticelendiremezse esbabı mucibesini Heyeti 
Umumiyeye bildirir. 

Aksi takdirde mezkûr lâyiha veya teklifin doğrudan doğruya ruznameye alınmasını Hü
kümet [15] veya sahipleri istemek hakkını haizdirler [16]. 

Bir encümen tarafından diğerine muhavvel mesele, on gün zarfında başarılmak ve kabil 
olamazsa esbabı mucibesi bildirilmek muktazidir (17] [143] [146] [155] [187] [198] 

MADDE 37. — Encümenler, kendilerine muhavvel lâyiha veya tekliflerin ilk önce Teşki
lâtı Esasiye Kanununun metin ve ruhuna mugayir olup olmadığını tetkik etmekle mükellef
tirler [18]. 

Bir lâyiha veya teklifi Teşkilâtı Esasiye Kanununa mugayir gördükleri takdirde esbabı 
mucibesini tasrih ile maddelerin müzakeresine geçmeyip reddederler. 

MADDE 38. — Encümenler, bütün vekâletlerle doğrudan doğruya muhabere edebilirler. 

MADDE 39. — Bir mebus ikiden ziyade Daim! Encümene aza olamaz. 
Bütçe Encümenine mensup olanlar diğer bir encümene intihabedilemezler [19]. 
Divanı Riyaset azası encümenlere intihabedilemezler. 

MADDE 40. — Encümenler, vekilleri ve mutahassıslan davet etmek salâhiyetini haiz
dirler [20]. 

Davet edilen vekil bulunamıyacağı takdirde namına söz söyliyecek memurin rüesasın-
dan birini bulundurur. 

Bir kanun teklifinin sahipleri tekliflerinin tetkikına memur olan encümende hazır bulu
nurlar ve fikirlerini beyan etmek isterlerse mütalâalarının dinlenmesi zaruridir. 

Teklif sahibi mevcut değilse davet edilir. 
Gelmediği takdirde encümen işi intaçla keyfiyeti mazbatasına derceder. 
MADDE 41. — Her mebus mensup olmadığı bir encümenin vesaikına ıttıla kesp ve celse 

gizli değilse müzakerelerine iştirak edebilir. 
Şu kadar ki orada rey veremez. 
Bir encümen, azasından olmıyan mebusların mütalâasına müracaat edebilir. 

MADDE 42. — Bir intihap devresi içinde sabık bir encümenin tanzim ettiği mazbatayı, 
tekabbül eden yeni encümen müdafaa eder. 

MADDE 43. — Encümenler Meclisin tatili esnasında Heyeti Umumiye karariyle muay
yen işlerin müzakeresi için toplanabilirler. 

MADDE 44. — Mazbatası müzakere olunan bir encümenin azası veyahut encümen na
mına müdafaaya salâhiyettar mazbata muharriri veya bir aza encümenlere tahsis olunan 
masanm başında bulunurlar. 
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Nisap bulunmadığı takdirde, encümen namına söz söyliyen zat yalnız maddenin encü
mene iadesini teklif edebilir. 

MADDE 45. — Mazeretsiz veya haber vermeden mütevali dört inikatta hazır bulunmı-
yan encümen azası encümence istifa etmiş addolunabilirler. 

Bu takdirde yenileri intihabedilmek üzere keyfiyet Meclis Riyasetine bildirilir (21, 22]. 

MADDE 46. — Bir encümende söz kesilir, şahsiyatla uğraşılır ve intizamı bozacak nü
mayişlerde bulunulursa encümen reisi icabmda celseyi tatil eder ve keyfiyeti Meclis riyaseti
ne bildirir. 

Meclis Reisi bu gibi intizamı bozan hareketlerinden dolayı hakkında şikâyet vukubulan 
mebusa ihtar cezası verir. 

MADDE 47. — Encümenlerin gördükleri işler hakkında senede en az iki defa Kâtibi Umu
milik tarafından bir rapor tanzim ve meclis riyasetine takdim olunur. 

Riyasetçe bu raporlar bastırılarak mebuslara dağıtılır ve Resmi Gazete ile de neşrolunur. 

MADDE 48. — Encümenlerin evrak ve vesaikiyle zabıtları ait oldukları lâyiha ve teklif
ler Heyeti Umumiyenin kararma iktiran ettikten sonra Meclisin Evrak Hazinesinde saklanır. 

MADDE 49. — Divanı Muhasebat Encümeni, Muhasebei Katiye Kanunu lâyihasiyle dai
relerin sarfiyat ve taahhüdatı hakkında her üç ayda bir Divanı Muhasebat tarafından tan
zim olunacak raporları tetkik eder [23]. 

Tetkikatmın neticesini gösteren mazbata basılarak mebuslara dağıtılır. 
Bu mazbatalar Heyeti Umumiyece müzakere ile karara raptedilir [24]. 

MADDE 50. — Meclis Reisi, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci maddesi mucibince Türk
lerin gerek şahıslarına, gerek ammeye mütaallik olarak kanunlara ve nizamnamelere mu
halif gördükleri hususlarla bir hakkın ihkak edilmemesi veyahut ihmal edilmesi üzerine gön
derilen arzuhalleri ve bu mahiyette telgrafnameleri üzerlerine bir numara koydurup hususi 
bir deftere kaydettirdikten sonra geciktirmeksizin Arzuhal Encümenine havale eder. 

Bununla beraber diğer bir encümende tetkik olunmakta bulunan bir teklife mütaallik 
arzuhaller Reis tarafından doğrudan doğruya o encümene havale olunur. 

Arzuhal Encümeni de böyle bir havaleyi icra edebilir. Arzuhal sahibine bir ilmühaber 
verilir [25]. 

MADDE 51. — Meclise verilecek arzuhaller sahibinin imzasiyle mümza olmak, şöhre-
tiyle oturduğu yer gösterilmek ve birkaç imzayı muhtevi iseler içlerinden en az birinin otur
duğu yer tasrih edilmek icabeder. 

MADDE 52. —• Arzuhallerin bir mebus vasıtasiyle takdimi de caizdir. 
Bu takdirde o mebus kendi vasıtasiyle verildiğini şerh ile arzuhalin altına imzasını kor. 

MADDE 53. — Encümen : 
1. Bidayeten Hükümete, Şûrayı Devlete, [26] mahkemelere ve Divanı Muhasebata ve

rilmeleri iktiza eden arzuhalleri ait olduğu makamlara tevdi [27] : 

2. Gerek re'sen icranın son kararına itiraz ve şikâyeti mutazammın evrakı ve gerek ait 
olduğu makamlardan verilen cevaplan ruznamesine ithal [28] ; 
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3. Arzuhalin bir encümene havalesi lazım geldikte bu muameleyi ifa; 
4. Tayini muameleye mahal olmıyan arzuhalleri intaceder [29]. 

MADDE 54. — Af veya mücazatın tahfifi müstediyatı mahkûmlar veyahut bunların ak
raba veya ehibbası tarafından takdim olunabilir. 

Bunların müzakeresinde Adliye Vekilinin veyahut göndereceği devair rüesasından biri
nin huzuru şarttır. 

Müstediyat nazara şayan görülürse arzuhal bir inha kararına merbutan Adliye Encüme
nine gönderilir. 

Bu encümen icabederse bir kanun teklifi ile keyfiyeti Heyeti Umumiyeye arz eder [30]. 
MADDE 55. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci maddesinin son fıkrası mucibince, 

şahsa taallûk eden hususlarda her arzuhalin neticesi hakkında sahibine tahrirî cevap veril
mesi mecburidir. 

MADDE 56. — Meclise takdim edilen arzuhaller hakkında her hafta encümence arzu
hallerin numarasını, sahip veya sahiplerinin isim, şöhret oturdukları yer ve arzuhallerinin 
hulâsasını ve bu bapta ittihaz olunan karar ile esbabı mucibesinl mübeyyin bir cetvel tan
zim olunarak basılır ve bütün vekillere ve mebuslara dağıtılır. 

MADDE 57. — Her mebus cetvelin dağıtılması gününden başlıyarak bir ay içinde Arzu
hal Encümeninin bir arzuhal hakkında verdiği karar ne olursa olsun bunun Heyeti Umumi-
yede tetkik ve müzakeresini istiyebilir [31]. 

Bu halde encümen, o arzuhal için bir mazbata tanzim ve takdimine mecburdur [32]. 
Bu müddet geçtikten sonra encümen kararlan katiyet kesbeder [33]. 

MADDE 58. — Heyeti Umumiyenin müzakeresine arzolunun arzuhaller hakkında ica
bederse ait olduğu vekil veya göndereceği memur dinlendikten sonra reye müracaat olunur 
[34]. 

MADDE 59. — Vekiller kendilerine gönderilen arzuhallerle arzuhaller üzerine encümence 
ittihaz olunup tebliğ edilen mukarrerat hakkında icra ettikleri takibatı ve kendilerince müt-
tehaz kararları, nihayet iki ayda encümene bildirirler. 

MADDE 60. — Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni, Heyeti Umumiyece kabul edilen 
Meclis Bütçesiyle merbutu olan bütçelerin tatbikatına nezaret eder. 

Encümen tetkikatının neticesini Heyeti Umumiyeye bildirir [35]. 

MADDE 61. — Bütün ita emirleri encümen canibinden murakıp intihabedilen bir aza 
tarafından sarftan evvel vize edilir; edilmedikçe muhasebe hiçbir gûna tediyatta bulunamaz. 

MADDE 62. — İdare amirleri tarafından tutulan eşya ve mevcut defterleri encümene arz 
olunur. 

Encümen, mevcut eşyayı bizzat teftiş ve defterleri tetkik ederek raporunu Heyeti Umu
miyeye verir [36]. 

MADDE 63. — Encümen, her senenin sonunda geçen sene bütçesinin katî hesabmı He
yeti Umimiyeye arz eder [37]. 

MADDE 64. — Meclis inikat halinde iken encümen heyeti mecmuasiyle, değil iken mu
rakıp intihabolunan aza, gününü ve saatini bildirmeden muhasebe ve vezneyi teftiş eder. 
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Teftişin neticesi filhal bir zabıt varakasiyle tesbit olunur. 
Bu teftiş senede altı defadan az olamaz. 
Bu sırada bütün muamelât durdurulur. 
İcabında neticeden Heyeti Umumiyeye haber verilir. 
MADDE 65. — Encümen azasından murakıp olan zat tatil zamanlarında Devlet makar

anda bulunur |38]. 

DÖRDÜNCÜ BAP 
Kanun Lâyihaları ve Teklifleri, Esbabı Mucibe Mazbataları 

MADDE 66. — Hükümet tarafından Meclise takdim olunan kanun lâyihaları bütün ve
killerin imzalarını muhtevi olmak lâzımdır. 

Her kanun lâyihası kanunun icrasına memur olacak vekiller tarafından tanzim ettirilen 
bir veya mûtaaddit esbabı mucibe mazbatasiyle birlikte Meclis Riyasetine gönderilir veya 
verilir. 

Bu mazbatada iptida lâyihanın heyeti umumiyesi, sonra madddeleri hakkında malûmat 
verilir. 

Esbabı mucibe mazbatasında ilga veya ilâvesi istenilen ahkâmın nelerden ibaret oldu
ğu ve neden değiştirilmelerine veya ilâvelerine lüzum görüldüğü tasrih edilmek meşruttur. 

Mazbatalar sarih ve müdellel vesikaları, icabında ihsai malumatı ihtiva etmek lazımdır. 
Bu şekilde olmayan mazbatalar ikmalleri zımnında ait olduğu encümen tarafından gös

terilecek lüzum üzerine Riyaset canibiden Hükümete iade olunur. 
Reis, gelen lâyihaları ait oldukları encümenlere re'sen havale ve keyfiyeti zabıt ceridesi

ne ve levhaya derceder [39]. 
Bu havaleye bir mebus itiraz etmek isterse celse başında söz alır. 
MADDE 67. — Mebuslar tarafından verilen kanun teklifleri bir veya daha ziyade İmzayı 

ihtiva edebilir [40]. 
Kanun teklifleri dahi, yukarıdaki maddede tarif edildiği vecih üzere yazılmış bir esbabı 

mucibe mazbatasiyle birlikte Riyasete gönderilir veya verilir. 
Şeraitini cami olmıyan teklifleri, ait oldukları encümenler, sahiplerine İkmal ettirmek 

hakkını haizdirler. 

Kanun teklifleri dahi kanun lâyihaları gibi Reis tarafından encümenlere re'sen havale edilir. 
Bu havalelere vukubulacak itirazlar da diğer madde ahkâmı vecih üzere dermeyan edil

mek lâzımdır. 
MADDE 68. — (Muaddel: 21 Mayıs 1932) — Hükümet veya teklif sahibi verilen kanun 

lâyiha ve tekliflerini ruznameye almmadan evvel Heyeti Umumiyeye malûmat yermek şar-
tiyle geri alabilir. 

Şu kadar ki, bu lâyiha veya kanun tekliflerini diğer bir mebus veyahut ait olduğu encü
men üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olunur [41]. 

Bu lâyiha veya teklifler ruznameye almmışlarsa geri alınmaları için Heyeti Umumiye-
nin karar vermesi lâzımdır [164] 
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MADDE 69. — Gerek intihabatın tecdidine karar verilmesi, gerek intihap devresinin so
nuna gelmesi sebebiyle Meclisin yeniden intihabı halinde sabık Meclis tarafından henüz ka
bul edilmemiş veyahut yalnız birinci müzakeresi icra edilmiş olan veya reye konup da ekse
riyete iktiran etmediği için ikinci defa reye konması lazımgelen bütün kanun lâyiha ve tek
lifleri yeni Meclis için hükümsüzdür [42] [125] 

Bu gibi vesaik Hükümetin, yeni encümenlerin veyahut on mebusun talebi üzerine Riya
set tarafından encümenlere verilir. 

Encümenler bu vesaiki aynen veya tadilen kabul edebilirler. 

BEŞİNCİ BAP 

Müstaceliyet ve Takdimen Müzakere 

MADDE 70. — [126] [180] Bir kanun lâyihası veya teklifi hakkında ya takdim edilirken, 
yahut birinci müzakeresinden evvel Hükümet, teklif sahibi veya ait olduğu encümen müs
taceliyet karan istiyebilir. 

Bir lâyiha veya teklifin yalnız bir defa müzakeresiyle iktifa edilmesi için Meclisin kabul 
edeceği esaslı bir sebep olmadıkça müstaceliyet kararı verilmez. 

Müstaceliyet kararını istiyenler icabında; o kararın geri alınmasını talebedebilirler [159]. 

MADDE 71. — Müstaceliyet kararının talebi yukarıdaki maddede münderiç şartlan muh
tevi ve tahriri olmak lâzımdır. 

Müstaceliyet teklifi reis tarafından reye konarak müzakeresiz işari reyle kabul veyahut 
reddedilir. 

MADDE 72. — Müstaceliyetine karar verilen lâyiha veya teklifler yalnız bir defa müzake
re olunur. 

MADDE 73. — Müstaceliyet karannın ittihazını mütaakıp Hükümet veya encümen tara
fından tahriren vukubulan bir talep üzerine Meclis, isterse o lâyiha veya teklifin sair işlere 
takdimen müzakeresine karar verebilir. 

MADDE 74. — Bir kanun lâyihası veya teklifinin ruznamede bulunan sair maddelere tak
dimen müzakeresi istendikte bunun esbabı mucibesi dermeyan edilmek lâzımdır. 

Takdimen müzakereyi yalnız Hükümet veya bir encümen talebedebilir. 
Bu talep, tahriri olmak şarttır. 

MADDE 75. — Bir kanun lâyihası veya teklifinin yalnız hemen veyahut takdimen müza
keresi hakkında ittihaz olunan karar, müstaceliyet kararı sayılmaz; binaenaleyh iki defa mü
zakere olunmak icabeder. 

MADDE 76. — Bir kanun lâyihası veya teklifinin beş günden evvel ikinci defa müzakere 
edilmesini esbabı mucibe serdiyle ancak hükümet veyahut ait olduğu encümen tahriren teklif 
edebilir [43]. 

MADDE 77. — Heyeti Umumiyece reddolunan lâyiha ve teklifler aynı içtima senesinde 
bir daha Meclise takdim olunamaz. 
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ALTINCI BAP 

Ruzname 

MADDE 78. — Ruzname şu suretle tanzim olunur: 
1. Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye mâruzâtı; 
2. Sualler ve istihzahlar; 
3. Tercihan müzakeresi kararlaşan maddeler; 
4. Haklarında müstaceliyet kararı verilen maddeler; 
5. îki defa müzakereye tabi olan maddeler. 
3, 4 ve 5 inci fıkralardaki maddeler encümenlerden Riyasete gelmeleri sırasiyle müza

kereye konur. 
Şu kadar ki, Meclis bu bapta ayrıca bir karar da İttihaz edebilir. 
Ruzname, bir gün evvel başvekâlete ve bütün vekâletlere tebliğ olunur [149] [150]. 

MADDE 79. — Tebrik, teşekkür, takdir, temenni gibi hususları muhtevi arizalar ve telg-
rafnameler levhaya talik ve harfiyen veyahut hulasaten veya sadece zikredilmek suretiyle 
zabıt ceridesine geçer. 

Bunlara Riyaset Divanı münasip görürse Meclis namına cevap verir. 

Reis, bu evraktan Meclise arzını tensibettiklerini İnikadın başında kâtiplerden birine 
okutur. 

YEDİNCİ BAP 
İnikatlar 

MADDE 80. — Hilâfına Meclisin kararı olmadıkça, yahut re'sen veya Hükümet canibin
den yine Riyaset vasıtasiy le davet vukubulmadıkça Heyeti Umumiye, tatile müsadif olmadı
ğı halde Cumartesi Pazartesi, Perşembe günleri inikadeder. (*) [127] [183] 

MADDE 81. — Reis, saatinde Meclisi açar ve müzakerelerin sonunda kapar [44]. 
Mürettep olan azanın yarısından bir ziyadesi hazır bulunmadıkça müzakereye baş-

lanamaz. 

Nisap hususunda Riyaset Divanınca tereddüt hâsıl olur, yahut azadan beşi şifahen veya 
tahriren nisap bulunmadığını beyan ederlerse yoklama yapılır. 

Nisap yoksa Reis müzakereye başlanamıyacağını söy liyerek veya bilâhara nisap hâsıl ola
cağı muhtemel ise inikadı bir saat sonraya talik ederek Meclisi kapar. 

Meclis o gün açılamadığı takdirde, ertesi inikat için muayyen olan günde yine o ruzna
me Üe toplanır. [141/1] [199] 

MADDE 82. — Yoklama, Divan kâtiplerinden birinin esami defterini yüksek sesle oku
ması ve azanın (burada) demeleri suretiyle icra olunur. 

MADDE 83. — Bir mebusun ruzname haricinde bir ifadesi olursa keyfiyeti Reis takdir 
ederek ona söz verir [45] [128] [200] 

MADDE 84. — Hiçbir mebus ismini kaydettirmeden, yahut inikat esnasmda Reisten mü
saade almadan söz söyliyemez. 

(*) 2739 sayılı TatU Kanununa uymak için, inikat günleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumaya çevrilmiştir. (30 Mayıs 1935) 
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Söz, kürsüden söylenir ve Heyeti Umumiyeye hitabedilir. 
Bir mebusun pek kısa bir mülâhazası olursa Reis ona bulunduğu yerden söz söylemeye 

izin verir. 
Bu takdirde, o mebus Reise hitabeden 
Ruznamede bulunmıyan maddeler hakkında kâtipler söz kaydedemezler. 

MADDE 85. — ((Muaddel: 18 Haziran 1947 ve 12 Şubat 1954) - Söz, talep ve kayıt sırası
na göre verilir. 

Heyet isterse, müzakere olunan meselelerin lehinde, aleyhinde, hakkında, münavebe ile 
söz söylemek takarrür eder. 

Reis söz alanların isimlerini sırası ile Heyete bildirir. 
Encümen veya parti grubu namına söz istediklerinde, encümen reisi veya mazbata mu

harrirleri ile grup reisi veya sözcüleri sıraya bağlı değildirler. 
Son söz mebuslarındır [46] (129.130] |201] 
MADDE 86. — Bir mebus aldığı söz sırasını bir arkadaşına verebilir. 
Sözünü arkadaşına bırakan mebus, onun nöbetinde söz söylemek hakkını haizdir. 
MADDE 87. — Her müzakerenin başından sonuna kadar hükümet namına mütalâa be

yan etmek üzere Başvekil veyahut o nama mütalâat serdine mezun bir vekil veya birinci sı
nıf devair rüesasından biri bulunur. 

Bundan başka bir vekâlete ait bir lâyiha veya teklifin müzakeresi sırasında o vekilin ve
yahut o nama gelen birinci sınıf devair rüesasından birinin Mecliste huzuru meşruttur [47]. 

Bulunmazlarsa müzakere bir defaya mahsus olmak üzere gelecek inikada talik olunur. 
Vekiller veyahut Hükümet namına gönderilen birinci derece devair rüesası [48] encü

men reis ve mazbata muharrirlerinden evvel ve sıraya tabi olmaksızın söz istiyebillr. [147] 

MADDE 88. — Tahrirî bir nutkun kürsü üzerinden okunması veyahut kâtibe okutturul-
ması caizdir. 

Fakat okuma müddeti yirmi dakikayı geçemez. [174] 
MADDE 89. — Müzakereye mahal olmadığı, ruznameye veyahut bu nizamname ahkâ

mına riayete davet, takdim ve tehir teklifleri asıl meseleye takaddüm eder. 
Böyle bir teklif vukubulursa ancak lehte ve aleyhte ikişer mebus - on beşer dakikadan 

fazla sürmemek üzere - söz söyliyebilirler. 

Neticede reye müracaat lâzımgelirse mesele işari reyle halledilir. [131] [153] [172] [192] 
MADDE 90. — Reis, meseleler müzakere edilir ve reye konurken leh ve aleyhte asla reyi

ni izhar etmez. 

Yalnız meseleler reye kondukta reyini verir. 
Bir müzakereye karışmak isterse reislik mevkiini diğer bir reise bırakarak hitabet kür

süsüne iner ve ancak müzakerede bulunan madde veya mesele reye iktiran ettikten sonra 
tekrar mevkiine çıkar. 

Fakat bu nizamnamenin tatbiki dolayısiyle söz söylerse yukardaki fıkra ahkâmı cere
yan etmez. 

Söz istiyen kâtipler de bu usule tabidirler. 
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MADDE 91. — Heyeti Umumiyede söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve intizamı boza
cak nümayişlerde bulunmak katiyen yasaktır. 

MADDE 92. — Söz söyliyen mebusun sözü ancak kendisini bu nizamnameye riayete ve 
sadede davet eden Reis tarafından kesilebilir. 

İki defa sadece davetten sonra yine ondan hariç söz söylemeye devam ederse kendisinin 
o madde hakkında aynı inikatta söz söylemekten memnuiyeti Reis tarafından Heyete teklif 
olunur. 

Heyet, müzakeresiz işari reyle karar verir [49] 
MADDE 93. — Bir mebus Heyeti Umumiyede galiz ve müstehcen sözler istimal ederse 

Reis derhal o mebusu lisan nezahatine davet eder. 
Bir mebus bu gibi elfazı muhtevi bir takriri Riyaset Makamına verirse Reis o takriri tas

hih edilmek üzere iade eder. 
MADDE 94. — Heyeti Umumiye müzakereleri gürültüyü mucip olup da Reis bunu ya

tıştırmaya muvaffak olamazsa ayağa kalkar. 

Eğer gürültü yine devam ederse celseyi tatil edeceğini söyler. 
Yine intizamın iadesi kabil olamazsa bir saat müddetle umumi müzakereyi tatil eder [50]. 

Bir saat geçince celseyi açar. 
Fakat gürültü yeniden başlarsa celseye hitam verip inikadı başka bir güne bırakır. 

MADDE 95. — Zatı hakkında taarruz vâki olan veyahut ileriye sürdüğü mütalâa hilâfın
da kendisine bir fikir isnat olunan mebus her zaman söz istemek hakkını haizdir. 

Bu halde o mebus ne münasebetle söz söylemeye mecburiyet hissettiğini beyan ve key
fiyeti Reis takdir eder [51] [181] [194] 

Reis buna mahal olmadığını bildirip mebus da bunda İsrar ederse heyet müzakeresiz 
işari reyle bu bapta bir karar verir. 

MADDE 96. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince 
mühim bir maddeden dolayı Meclis müzakerelerinin gizli tutulmasını vekiller veyahut on 
beş mebus tahriren teklif edebilirler. 

Böyle bir teklif vukuunda içtima salonu samilerden ve icabında memur ve müstahdem
lerden tahliye olunarak gizli celse teklif eden veya edenlerin esbabı mucibeleri dinlendikten 
sonra teklifin kabul veya reddi için müzakeresiz işari reye müracaat olunur. 

Gizli müzakere icrasını istiyenlerin isimleri zabıt ceridesinde ve icabında Resmî Gazete
de tasrih olunur. 

Müzakerenin gizli icrasına lüzum gösteren mesele hal olunduktan sonra açık müzake
reye geçilmesi Reis tarafından heyete teklif olunup bir karar ittihaz edilir [141] [202] 

MADDE 97. — Gizli celsenin zaptını divan kâtipleri tutarlar. 
Fakat Meclis karar verirse muvazzaf kâtipler de tahlif olunduktan sonra bu vazifeyi gö

rebilirler. 
Aza bu zabıtları görmek hakkını haizdirler. 
MADDE 98. -— Bu zabıtların tevhidinden sonra gizli bir celse akdedilerek sabık zabıt hu

lâsası okunur. Zabıt hulâsasının okunmasını mûtaakıp bu hulâsa ve zabıt ceridesi bir zarfa 
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konarak Mecliste hazır bulunan Reis ve Divan Kâtipleri tarafından filhal mumla mühürle
nerek Meclis Evrak Hazinesine tevdi olunur. 

Gizli zabıtlar en az on sene geçmeden veya Meclis karan olmadan neşredilemez [52]. 

SEKİZİNCİ BAP 
Kanunların Müzakeresi [53] 

MADDE 99. — Kanun lâyiha veya teklifleri ancak iki müzakereden sonra katî surette 
kabul edilmiş olur [54] 

MADDE 100. — İki defa müzakere hakkındaki şerait Varidat ve Masarifat bütçesiyle He
sabı Katî Kanununa, munzam ve fevkalâde tahsisat ve bütçe fasıllarında münakale taleple
rini muhtevi kanun lâyihalarına şâmil değildir. 

Bunlar hakkında bir müzakere kâfidir [55] 
MADDE 101. — Hilâfına Heyeti Umumiyenin kararı olmadıkça hiçbir kanun lâyihası ve

ya teklifi bastırılıp azaya dağıtıldıktan en az kırk sekiz saat geçmeden müzakere edilemez [56]. 
MADDE 102. — Bir kanunun müzakeresine başlandıkta Reis, esbabı mucibe mazbata-

lariyle maddeler heyeti umumiyesinin okunmasına lüzum olup olmadığını Heyete sorar. 
Buna lüzum görüldükte aynen okunur [171]. 

MADDE 103. — Lâyiha veya teklifin müzakereye başlanmasında Reis, heyeti umumiye 
hakkında mütalâa beyan etmek istiyenlere söz verir. 

Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hakkında söz istiyenlerden en az ikişer mebus 
iradı kelâm etmeden müzakerenin kifayeti reye konamaz. 

MADDE 104. — Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz istiyenler bulunursa içlerinden yal
nız birine ruhsat verilir. 

Ondan sonra işari reye müracaat olunur [57] [166] [168] 
MADDE 105. — Heyeti Umumiye müzakeresi bittikten sonra maddelere geçilmesi reye 

konur [58] 
Reye iktiran etmezse lâyiha veya teklifin reddedilmiş olduğunu Reis tebliğ eder [59] [148] 
MADDE 106. — ikinci müzakere birinci müzakereden ancak beş gün geçtikten sonra 

ruznameye alınır [60]. 
MADDE 107. — İkinci müzakerede lâyiha ve teklifin heyeti umumiyesi hakkında müza

kere cereyan etmez. 
Bu müzakerede ancak tadil teklifleri üzerinde müzakere cereyan eder [61]. 
MADDE 108. — Müzakere edilen bir madde mütaaddit mesele veya fıkralardan mürek

kep ise bunların birbirinden tefrikiyle ayrı ayrı reye konmaları teklif olundukta muktazası 
ifa olunur [132] [203] - ,,. u 

MADDE 109. — Lâyiha veya teklifin katiyen kabulü reye konmadan evvel, ibare ve üs
lûp, yahut tertip ve tensik itibariyle noksan veya iltibas olduğu aza veya encümen tarafın
dan dermeyan olunursa metin, ait olduğu encümene gider. 

Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lâzımdır. [133] 

MADDE 110. — Lâyiha veya teklifin maddeleri üzerinde müzakere bittikten sonra heye
ti umumiyesi hakkında lehte ve aleyhte söz söylemek istiyenlerden yalnız birer mebusa ruhsat 
verilir [62]. 
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MADDE 111. — Bir kanunun veya bütçenin müzakeresi sırasında her mebus Hükümete 
veyahut mazbata muharririne istediği sualleri sorabilir. 

Sualler, sözler bittikten sonra, sıra ile sorulur [63] [173] [204] 

MADDE 112. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi mucibince tasdikleri Mec
lisin müsaadesine mütevakkıf bulunan Devletlerle münakit muahede ve mukavelelerin tas
diki talebini mutazammın kanun lâyihaları Meclise takdim edildikte o muahede ve mukave
lenin ihtiva ettiği maddeler reye konamaz ve metinleri hakkında tadilât teklif edilemez. 

Birinci müzakere sırasında maddeler hakkında vukubulacak itiraz lâyihanın encüme
ne iadesini istemek suretinde olur. 

Bu itiraz, müzakereden sonra nazan mütalâaya alındığı takdirde encümene havale olunur. 
Encümen, tetkik edilmek için kendisine muhavvel tekliflerin heyeti mecmuası hakkın

da bir mazbata tanzim eder. 
Bu mazbata bastırılıp azaya dağıtılır. 
Encümen, mazbatasında lâyihanın kabul, tehir veya reddine karar verir. 
Tehir kararı, şu esbabı mucibeyi ihtiva eder : 
"Meclis, muahede (veya mukavele) nin filan ve filan maddeleri (Tehiri mucip maddeler 

tamamiyle yazılmalıdır) hakkında Hükümetin nazarı dikkatim celbederek tasdiki için muk-
tazi müsaadesini tehir eder". 

Bu muahede ve mukaveleler hakkında müstaceliyet kararı verilmiş İse encümen, tadil 
tekliflerine dair olan mazbatasını itiraza uğramıyan maddelerin müzakeresi akabinde Heye
ti Umumiyeye takdim eder. 

MADDE 113. — Türkiye büyük Millet Meclisinin kabulüne muallâk olarak Hükümetçe 
akdedilen mukavelelerle bunlann tasdiki talebini mutazammın kanun lâyihaları hakkında 
dahi geçen maddedeki usule riayet olunur. 

MADDE 114. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 35 inci maddesinin İkinci fıkrası mucibin
ce Reisicumhurun ilânmı muvafık görmeyip esbabı muclbesiyle birlikte bir daha müzakere 
edilmek üzere on gün zarfında Meclise iade ettiği bir kanun, Heyeti Umumiyeye haber veril
dikten sonra, ait olduğu encümene havale olunur. 

Encümen, Reisicumhurun iade esbabı mucibesini de mütalâa ettikten sonra o kanunun 
müzakeresini iade ve neticesinde mazbatasını Heyeti Umumiyeye takdim eder. 

İade olunan bir kanun, reye iktiran etmemiş lâalettayin bir kanun lâyihası veya teklifi 
gibi Heyeti Umumiyede yeniden müzakere ve intaç edilir. 

Hakkında vaktiyle gerek müstaceliyet kararı verilmiş olsun veya olmasın iade olunan 
bir kanun yalnız bir defa müzakere edilir. 

MADDE 115. — Bir nutkun talik ve ilânı teklifi ancak onun zabıt ceridesiyle neşrinden 
ve o nutkun taallûk ettiği madde kabule iktiran ettikten sonra reye konabilir [64]. 

DOKUZUNCU BAP 
Tadilnameler 

MADDE 116. — Bir encümene muhavvel kanun lâyiha veya teklifi hakkında bir veya bir
kaç mebus tadilât teklif etmek isterlerse bir tadilname tanzim ederek Reise takdim ederler [65]. 
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ladilnamelerde bunların kanunun hangi maddesine veyahut bütçenin hangi faslına alt 
bulunduğu tasrih edilmelidir. 

Bu tadilnameler encümen mazbatasının zeylinde sahiplerinin esbabı muclbeyi havi muh
tıraları İle birlikte bastırılarak haklarında encümence ittihaz edilen kararlar ile esbabı be
yan edilir. 

Lâyihanın Heyeti Umumiyede müzakeresi esnasında o tadilâtın sırası geldikte sahibi es
babı mucibeslni tafsil edip mevcut azadan terviç ve teyideden bulunursa müzakereye konur. 

Aksi takdirde müzakeresinden vazgeçilir (142] (160] (189] 

MADDE 117. — Kanun lâyihası veya teklifinin birinci müzakeresi bittikten sonra arz olu
nan yeni tadilnameler o lâyihanın tetkikına memur encümene verilmek lâzımdır. 

MADDE 118. - Birinci ve ikinci müzakerenin cereyanı sırasında takdim olunan tadilna-
melerin ait olduğu encümene havalesini mazbata muharriri talebederse bu havale mecburi
dir [161]. 

MADDE 119. — Birinci ve İkinci müzakerenin cereyanı sırasında takdim olunan tadilna-
melerin encümene havalesi encümen tarafından istenmediği halde tadilâtın esbabı mucibe-
si sahipleri tarafından mücmelen beyan olunur. 

İkinci müzakere sırasında buna yalnız encümen cevap verebilir (66]. 
Bunun üzerine tadilnamenin nazarı mütalâaya alınıp alınmamasına Heyetçe karar verilir. 
Nazarı mütalâaya alınırsa encümene havale olunur (67] (176] (178] 
Encümen isterse fllhal kabul eder. 
MADDE 120. — Tadilât teklif edenler, tadilnamelerin havale olunduğu encümende fikir

lerini beyan etmek isterlerse mütalâalarının dinlenmesi zaruridir. 

MADDE 121. — İkinci müzakerede encümene iade olunan maddeler hakkında sair me
buslar tarafından da encümene tadil teklifleri verilebilir. 

MADDE 122. — Tadilnameler asıl maddeden evvel reye konur. (154] 

MADDE 123. — Munzam maddeler teklifi için de tadilnameler hakkındaki usul tatbik 
olunur (151] (190.1911 (1931 (1961 11971 

ONUNCU BAP 
Kanunların Tefsiri (68] 

MADDE 124. — Bir kanunun tefsiri lâzım geldikte, tefsir talebini havi esbabı mucibeli 
tezkere veyahut takrir o kanunu bidayeten müzakere etmiş olan encümen veya encümenle
re havale olunur (69]. 

Şayet o kanunu hususi bir encümen tetkik etmiş ise vekâletlerle mütenazır encümen
lerden aza alınmak suretiyle on beş kişiden mürekkep muvakkat bir encümen teşkil olunur. 

Encümen mazbatası Heyeti Umumiyeye arz edilerek tefsiri mutazammın fıkra müzake
re edilir. 

Asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ekseriyet nisabı lâzım ise tefsir fıkrası da aynı 
usul ve nisaba tabidir (70]. 

Tefsiri mutazammın fıkralar yalnız bir defa reye konmakla iktifa edilir (186] (182] 
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MADDE 125. — Tefsiri mutazammın talepler ve mazbatalar encümen ve Heyeti Umuml-
yece tercihan müzakere olunur. 

ON BİRİNCİ BAP 

Bütçe Müzakeratı 171] 

MADDE 126. — Bütçe Encümeninin tetkik edeceği işler şunlardır: 
1. Meclis ve merbutatı bütçesiyle munzam tahsisatı hakkındaki kanun lâyihaları; 
2. Muvazanei Umumiye Kanunu; 
3. Munzam tahsisat, fevkalâde tahsisat ve fasıllar arasında münakale talebini havi ka

nun lâyihaları; 
4. Devlet varidatının veyahut masarifatının artırılmasını veya eksiltilmesini intacede-

cek her nevi kanun lâyiha ve teklifleri; 

5. Muvazene! Umumiye kanunlarına ve 4 üncü fıkradaki kanunlara mütaallik bütün 
tefsir taleplerinin tetkiki [72]. 

MADDE 127. — Muvazene! Umumiye Kanununa taallûk edip masarifin artırılmasını ve
ya varidatın eksiltilmesini mucip olacak tadilname veya munzam maddeler ancak alâkadar 
bütçeye ait mazbatanın dağıtılmasını takibeden yedi gün [73] zarfında teklif edilebilir. 

Umumi ve zati maaşlar, tahsisat gündelik ve harcırahların artırılmasına., memuriyet ih
dasına veya bunların mer'i kanunlarla muayyen olan hudutları haricinde tevsiine dair me
buslar tarafından tadilname veya bütçeye munzam madde teklif edilemez [74]. 

Her iki fıkradaki hükümler bilâvasıta vergiler kanunlarına, tahsisat itasını tazammun 
eden kanunlara da şâmildir. 

Bu maddede münderiç takyidat Hükümet veya Bütçe Encümeni tarafından kabul edi
len veya elli imzayı havi olan tekliflere şâmil değildir. Bu teklifler Bütçe Encümenine havale 
olunur [75]. 

MADDE 128. — Muvazenel Umumiye Kanuniyle bilâvasıta vergiler kanunlarına ve tah
sisat itasını iktiza ettiren kanunlara, varidat veya masarife taallûk etmiyen hükümler derce-
dilemez. 

Bu kanunların müzakeresi sırasında vuku bulacak teklifler ancak mevcut maddelere doğ
rudan doğruya taallûk etmek şartiyle reye konabilir. 

MADDE 129. — Muvazene! Umumiye Kanununa merbut cetveller hakkında Maliye Ve-
kiliyle ait olduğu vekil veya göndereceği birinci smıf devair rüesasmdan biri hazır olduğu 
halde, fasıl fasıl müzakere ve rey istihsal olunur [167]. 

MADDE 130. — Muvazenel Umumiye Kanununa veyahut merbutatına hükmü bir sene
den fazla zamana şâmil olan maddeler dercedilemez. 

ON İKİNCİ BAP 
Reylerin İstihsali 

MADDE 131. — Müzakereye arzolunan meseleler hakkında Mecliste üç suretle T^ verilir: 
1. İşari rey (El kaldırmak veyahut ayağa kalkmaktır); 
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2. .Açık rey (Üzerinde mebusların isimleri yazılı varakaların kutuya atılması veyahut, 
talep vukuunda kabul, ret, istinkâf kelimelerinin telâffuz edilmesidir); 

3. Gizli rey (İşaretsiz yuvarlakların kutuya atılmasıdır). 
MADDE 132. — Müzakere sırasında bu nizamname ahkâmına tevfikı harekete daveti mu-

tazammın meselelerle mebuslardan birinin söz söylemekten men'ine, takbihine veyahut mu
vakkaten Meclisten çıkarılmasına dair hususlarda işari reye müracaat olunur. 

Bu nizamname mucibince açık veyahut gizli reye müracaat zaruri olmıyan bütün hu
suslarda işari rey istimal olunur. 

İşari rey istimali halinde evvelâ lehte, sonra aleyhte bulunanların reyine müracaat edi
lir. Ondan sonra netice Reis tarafından Heyete bildirilir. 

MADDE 133. — İcra Vekillerinden biri hakkında şikâyete ve mebuslardan birinin itha
mına ait tekliflerin kabulü mevcut azanın üçte iki ekseriyetinin husulüne mütevakkıftır. 

MADDE 134. — İşari reyleri Reisle kâtipler müttefikan saymak ve takdir etmekle mü
kelleftirler. 

Binaenaleyh el kaldırmak suretiyle rey istihsalinin neticesinde ittifak edemezler veya
hut ekseriyetin husulünde şüpheye düşerler veya azadan beşi ayağa kalkıp bunu isterlerse 
[76] ayağa kalkmak usulüne müracaat edilir. 

Bunda da ittifak edemezler veyahut yine şüpheleri baki kalırsa açık reye müracaat olunur. 
Hiçbir mebus rey istihsal olunurken söz söyliyemez. 

MADDE 135. — Muvazenei Umumiye kanunu lâyihasiyle vergi ihdas veya ilgasına veya
hut vergilerin artırılmasına veya eksiltilmesine ve muahede ve mukavelelerin tasdikına mü-
taallik kanun lâyihaları hakkında doğrudan doğruya açık reye müracaat olunur [77]. 

MADDE 136. — İşari reye müracaat zaruri olmıyan sair hususlarda açık rey verilmesi 
talebe mütevakkıftır. Açık rey bir meselenin ilk reye konmasında on beş mebus tarafından 
tahriren talep olunabilir [78]. 

Mesele reye konurken Reis ve kâtiplerce şüphe hâsıl olursa yalnız beş mebus şifahen açık 
rey talep edebilirler. 

Açık rey istiyenlerin isimleri Resmî Gazete ile ilan olunur [79] [156] [169] [170] [188] 

MADDE 137. — Açık rey şu suretle istihsal olunur : 
İptida, mebusların davetine mahsus çıngırak üç dakika müddetle çalınır. 

Her mebusun üzerinde, ismi yazılı beyaz, kırmızı ve yeşil renkli, rey varakaları bulunur. 
Beyaz varaka kabulü, kırmızı reddi, yeşil istinkâfı mutazammındır [80]. 
Reye başlanmadan evvel Reis, reylerin neyi tazammun edeceğini kısaca söyliyebilir. 
Reye müracaattan evvel mebuslar reylerini gayet veciz bir surette esbabı mucibelerini 

kürsüden söylemek isterlerse. Reis lehte ve aleyhte yalnız birer zata ruhsat verebilir. 

Sonra kâtiplerden biri mebusların intihap dairelerine göre hece harfleri tertibi üzere isim
lerini okumaya başlar. 

Hangi harften başlanacağı Reis tarafından çekilen kur'a ile taayyün eder. 
İsmi okunan mebus hitabet kürsüsü üzerine konmuş kutuya rey varakasını bizzat atar. 
Bütün isimlerin okunmasını mütaakıp kıraat esnasında rey vermemiş olanların isimle

ri bir daha okunur. 
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Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa rey vermeye davet edilirler. 
Yahut: 
İsmi okunan mebuslar ayağa kalkarak (Kabul), (Ret), (Istinkâf) kelimelerinden birini te

lâffuz ile reylerini bildirirler. 
Bu rey kâtipler tarafından kaydedilir ve zapta geçer (134] [157] [158] [163] 
Reyler toplanınca Reis muamelenin bittiğini söyler. 
Bundan sonra rey verilemez. 
Rey kutularını kâtipler açıp herbirinln içinde bulunan varakaları sayarlar. 
Müstenkiflerin adedi rey üzerinde tesir icra etmez. 
Karar, yalnız lehte ve aleyhte bulunanların miktarına göre taayyün eder. 
Müstenkiflerin varakaları sadece nisaba dahil olur. 
Kâtiplerin istihsal ettikleri netice her halde o celsede tafsilâtiyle (Yani mevcut azanın adedi, 

nisap olup olmadığı, lehte, aleyhte bulunanlarla müstenkiflerin miktarı ve iptal edilmiş va
rakalar varsa bunların adediyle İptallerinin sebebi tasrih olunmak suretiyle) Reis tarafından 
Meclise bildirilir. 

İptal olunmuş varakalar, müstenkif reyi addedilerek, ancak nisaba ithal edilir. 

MADDE 138. — Açık reyin tatbik olunabileceği hususlarda azadan on beşi gizli rey usu
lünün tatbikini isterlerse bunun icrası Heyetçe müzakeresiz ekseriyetle karara mütevakkıftır. 

Gizli rey istiyenlerin isimleri zabıt ceridesi ve icabederse Resmî Gazete ile ilân olunur. 
MADDE 139. — Gizli rey, açık rey gibi istihsal olunur. 
Yalnız bu şıkta mebuslar. Reisin solundaki kâtipten biri beyaz, öteki kırmızı iki yuvar

lak alırlar. 
Bunlardan beyazı kabul, kırmızısı da redde işarettir. 
Mebuslar bunlardan birini arzularına göre kürsü üzerindeki rey kutusuna, ötekini de 

tatbik kutusuna atarlar. 
Her İki yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise istinkâf manasını ifade eder. 
Kâtipler, rey kutusunda bulunan yuvarlakları bir tepsiye döküp beyazlarla kırmızıları 

ayırırlar ve açıkça sayarlar. 

Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da murakabe için sayılır. 
Ondan sonra Reis neticeyi Heyete bildirir. 
MADDE 140. — Bir kaç madde, lâyiha veya teklif hakkında açık rey istihsali taaddüde-

derse varakaların muhtelif kutulara aynı zamanda atılması suretiyle icra olunabilir [161/1] 
[175] 

MADDE 141. —• İtiraz vukubulmadığı takdirde, hademe tarafından kutuların dolaştırıl
ması suretiyle de açık rey istihsal olunabilir. 

MADDE 142. — Bir maddenin açık reye konulması celse sonuna bırakılabilir [165] 
MADDE 143. — Heyeti Umumiye ve encümenlerde İcra edilecek intihaplar şu şekilde olur : 
Kürsüye, reye mahsus olmak üzere bir kutu konur. 
Her mebus hece harfleri sıraslyle İsmi okundukça kürsüye gelerek tensibettiği zat veya 

zatların isimlerini havi varakayı kutuya atar. 

Reisin çekeceği kur'a İle taayyün eden üç mebus tarafından bu rey varakaları tasnif olunur. 
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Musanniflerin tanzim edecekleri mufassal (Yani azanın miktarını, nisap olup olmadığı
nı [81], rey varakalarının adedini, müstenkifleri, iptal olunmuş varakaları ve bunların niçin 
iptal edildiklerini ve rey alan zatlann İsimleriyle aldıkları reyler miktarını gösterir) mazbata 
Reis tarafından okunmak suretiyle intihabın neticesi Heyete bildirilir [82]. 

MADDE 144. — Bütün müzakereler, üçte iki ekseriyet meşrut olmıyan hususlarda,hazır 
bulunan azanın mutlak ekseriyetiyle kararlasın 

Reylerde tesavi olursa Reisinki iki sayılır. 
Huzuru muktazi azanın mevcudiyetini Reis ve kâtipler müşahede ederler. 
Bir mesele reye konurken mevcut azanın adedini tahkik hususunda Reis ve kâtipler itti-

hadedemezlerse yoklama yapılır. 

Nisap bulunmadığından rey istihsali mümkün olamazsa müzakere edilen maddenin ka
ran ertesi celseye bırakılarak ikinci defa reye müraaat olunacağı ruznameye geçirilir. 

İkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa olsun netice muteberdir. 

MADDE 145. — Heyeti Umumlyede her madde kabul veyahut reddolundukça kararın 
neticesi Reis tarafından yalnız "Kabul olundu" veyahut "Reddedildi" diye Heyete bildiril
mek lazımgelir. 

MADDE 146. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 102 nci maddesi mucibince mezkûr ka
nunun tadili icabettikte teklifin Meclis mürettep azasının en az üçte biri tarafından imza edil
mesi meşruttur. 

Tadilât, mürettep aza adedinin üçte iki ekseriyetiyle kabul olunur [83]. 

ON ÜÇÜNCÜ BAP 

Zabıtlar [84] 

MADDE 147. — Mecliste iki zabıt tutulur : 
1. Harfiyen zabıt - Bu zabıt, zabıt ceridesiyle ve icabında Resmî Gazete ile ilân olunur [85]. 
Bu zaptın itiraz vukuunda, muterizin ilk celsede söz alması veya .Riyasete göndereceği 

bir varakanın gelecek zabıt ceridesinin sonuna aynen derci suretiyle tashihi lâzımdır. 

2. Zabıt hulâsası - Bu hulâsa, gelecek inikat günü zabıt ceridesine derç ve levhaya talik 
olunur. 

Bu zabıt hulâsasına aza tarafından itiraz varit olursa harfiyen zapta müracaatla tashih 
ve o suretle bir daha neşir ve talik olunur. 

Zabıt hulâsasını Reis ve inikatta bulunmuş olan iki kâtip İmzalar [135] [145] 

MADDE 148. — Bir içtimain son inikadının zabıt hulâsası kâtipler tarafından filhal tan
zim ile o inikadın sonunda okunur. / 

Tashihi, kıraati mütaakıp olmak lazımgelir. 
Son inikadın harfiyen zaptınm tashihi mebuslar tarafından verilecek varakanın ilk inti

şar edecek Resmî Gazete ile ilânı suretiyle olur. 

ON DÖRDÜNCÜ BAP 
Sual 

MADDE 149. — Her mebus Hükümet namına Başvekile [86] veyahut vekillere şifahi ve
ya tahrirî sualler sorabilir [177]. 

160 



MADDE 150. — Sual, sarih ve muayyen maddeler hakkında malûmat istemekten iba
rettir [87]. 

MADDE 151. — Cevabı gerek tahriren, gerek şifahen istenilsin sual mutlaka tahriren vu-
kubulur. 

Sual takrirleri. Riyasete verilir. 
Reis bu takrirleri, verilir verilmez zabıt ceridesine geçirir ve bir tezkere ile ait olduğu ve

kile bildirir. 

MADDE 152. — Suale tahrir! cevap istenmiş ise, gelecek cevap, sualle birlikte, aynen za
bıt ceridesinin sonuna dercedilir. 

Suale şifahi cevap istenmiş ise. Riyaset tezkeresinin vusulünden nihayet iki inikat sonra 
vekil ona Meclis kürsüsünden cevap verir [88]. 

Reis, cevaptan evvel suali kâtiplerden birine okutur. 

MADDE 153. — Vekil, sorulan suale umumi menfaat mülâhazasına mebni veyahut muk-
tazi malûmatın elde edilmesi için cevabı muayyen bir müddet geciktireceğini - sual tahriri 
ise tahriren, şifahi ise kürsüden - beyan eder. 

Vekil, umumi menfaat mülâhazasına mebni isterse, suale gizli celsede cevap verebilir. 
Vekil, sorulan suale gününden evvel de cevap vermek hakkını haizdir [152] 
MADDE 154. — Suali soran [89] cevap gününde hazır bulunmazsa keyfiyet bir defaya 

mahsus olmak üzere gelecek inikada talik olunur. 
Ondan sonra sakıt olur. 
Fakat suali soran isterse bir diğer takrirle yalnız bir defa daha aynı suali tekrar edebilir. 
MADDE 155. — Mesul vekilin cevabını mütaakıp yalnız suali soran mebus mütalâa be

yan etmek hakkını haizdir [90]. 
Ancak bu mütalâa on beş dakikadan fazla süremez. 
MADDE 156. — Bütçe heyeti umumiyesinin müzakeresi sırasında veyahut bir vekâletin 

bütçesi müzakere olunurken bir mebus sualler hakkındaki usule tabi olmaksızın ona dair 
istediği sualleri vekilden sorabilir ve lüzum gördüğü İzahatı talebeder [91] [136]. 

ON BEŞİNCİ BAP 

İstizah 

MADDE 157. — Bir maddenin Başvekilden veya vekillerden istizah olunmasını mebus
lardan biri teklif ederse, istizah edilecek madde tasrih [92] edilmek suretiyle Reise bir takrir 
verilmek lâzımgelir. 

Bu takrir, Heyeti Umumiyede okunduktan sonra kabul veya reddi hakkında müzakere-
siz işari reye müracaat olunur [144] 

Kendisinden istizah vukubulacak vekilin o gün Meclise gelmesi veya maiyetindeki me
murin rüesasından birini göndermesi için istizah olunacak maddenin tasrihiyle Reis tara
fından o vekile davetname yazılır. 

MADDE 158. — Takrir sahibi, Heyeti Umumiyece istizahın günü tayin edilinceye kadar 
takririni geri alabilir. 

161 



Eğer gün tayin edilmişse bu takririn geri alınması Heyeti Umumiyenin müzakeresiz işa-
ri reyle karar vermesine menuttur. 

MADDE 159. — Sahibi tarafından geri alınan bir istizah takririni diğer mebus takabbül 
edebilir. 

MADDE 160. — Davet olunan vekil muayyen günde bizzat, yahut maiyetindeki devair 
rüessasından biri vasıtasiyle Heyeti Umumiyede izahat verir. 

Ondan sonra teklifin sahibi, veyahut sahipleri mütaaddit ise ilk imzası olan mebus önce 
ve sair mebuslar onu mütaakıp leh ve aleyhte söz söyliyebilirler. 

MADDE 161. — Vekil tarafından verilen izahat ve mebuslar canibinden mukabeleten vu-
kubulan ifadelerden sonra hiçbir takrir verilmezse Reis ruznameye geçer. 

MADDE 162. - İstizahın kifayeti ile ruznameye geçilmesi hakkındaki takrirler diğerleri
ne takdimen reye konur. 

MADDE 163. — Eğer sadece ruznameye geçilmesi kabul olunmazsa esbabı mucibeli tak
rirlere sıra gelir. 

Bunlann bir encümene havaleleri kararlaştırılmazsa iptida Hükümetin tercih ettiği tak
rir açık reye konur. 

MADDE 164. — Esbabı mucibeli bir takrire bir fıkra ilâvesi hakkında vaki olacak tekli
fin mutlaka takririn reye konmasından evvel tanzim ve Heyeti Umumiyeye arzı lâzımdır. 

MADDE 165. — Encümene muhavvel takrirler hakkındaki encümen mazbataları müs
tacel mevat usulüne tevfikan müzakere edilir. 

Encümen mazbatası reddolunduğu takdirde esbabı mucibeli takrirler Riyasete takdim
leri sırasiyle okunarak reye iktiran eder. 

MADDE 166. — Bir istizaha, icra edileceği gün üzerinden üç inikat geçtikten veyahut 
müzakeresine başlandıktan sonra diğer bir istizah zam ve ilhak edilemez. 

Bütçe müzakeresine hiçbir istizah zam ve ilhak olunamaz. 
MADDE 167. — Bir istizaha diğerleri inzimam ederse her istizah takririnde ilk imzası 

olan veyahut o bulunmadığı takdirde imza edenlerden biri dinlenmedikçe müzakerenin ki
fayeti istenemez. 

MADDE 168. — Mebuslar istizahın neticesine taallûk edecek takrirler verebilirler. 
Bu takrirler açık reye konur. 
On beş mebus tarafından istenirse gizli reye de müracaat olunur. 

ON ALTINCI BAP 

Meclis Tahkikatı [93] 

MADDE 169. — (Muaddel: 13 Haziran 1932) — Hükümetin vaki olan bir istizah veyahut 
bütçenin müzakeresi sırasında veya neticesinde veyahut re'sen Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
46 ncı maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarında münderiç Hükümetin umumi siyasetinden 
ve vekâletlerin ifa ve icrasına mecbur oldukları vazifelerden dolayı vekillerden birinden ve
yahut İcra Vekilleri Heyetinden cezai veyahut malî mesuliyeti müstelzim efal vukuundan ba
hisle tahkikat icrası talepolunursa Reise bir takrir verilmek iktiza eder (94] [205]. 
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Bu takrir Reis taraından Meclise arzolunur. Alâkadar vekil veyahut vekiller de keyfiyet
ten haberdar edilir. 

MADDE 170. — (Muaddel: 13 Haziran 1932) — Adliyece bir işin takibi sırasında İcra 
Vekillerinden birinin vazifesinden münbais bir husustan dolayı vazife noktasından verilen 
bir kararla Meclise müracaat vukubulursa Heyeti Umumiye bu hususta Meclis tahkikatına 
mahal olup olmadığını tayin İçin evvel emirde beş kişilik bir encümen teşkil eder [95] ve Mec
lise bu encümenin mazbatası arz edilir. 

MADDE 171. - (Muaddel: 13 haziran 1932) — Alâkadarvekil ve takriri veren veya veren
ler veya mazbatayı yapan encümen dinlendikten sonra takririn veya mazbatanın nazarı dik
kate alınıp alınmaması hakkında Meclis bilmüzakere işari reyle [96] kararını verir. 

Alâkadar vekil mebus değilse, Meclis bir mühlet tayini ile yalnız yazılı müdafaasını al
maya karar verir [97]. 

MADDE 172. — Bunun üzerine Heyeti Umumiye, tahkikat icrasını, ya Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene veyahut beşten on beşe kadar aza
dan teşekkül edecek hususi bir tahkikat encümenine havale eder [98] [184]. 

MADDE 173. — Tahkikata memur olan encümen Hükümetin bütün vesaitinden istifa
de ve istediği evrak ve vesaika vazıyededer [99]. 

MADDE 174. — Heyeti Umumiye kararında tahkikata memur encümenin ne müddetle 
vazifesini bitireceği, icabında başka mahalle gidip gitmiyeceği tesbit olunur [100]. 

Bu encümen vekilleri isticvabedebileceği gibi hariçten herkesi şahit ve ehlihibre sıfatiy-
le dinlemek salâhiyetini haizdir. 

Davet olunan şahitlerin icabetleri mecburi olup haklarında Usulü Muhakematı Cezaiye-
de mevzu ahkâm tatbik olunur. 

MADDE 175. — Eğer bir istizah neticesinde tahkikat icra olunuyorsa tahkikata memur 
encümenin meseleyi intacetmesine kadar aynı madde hakkında tekrar istizah takriri ve
rilemez. 

MADDE 176. —- Encümenin nihai mazbatası cezai ve mali mesuliyeti müstelzim ise, tah
kikat evrakı. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 67 nci maddesi mucibince Meclis karariyle teşkil 
olunacak Divanı Aliye, nihayet on beş gün içinde tevdi olunur [137]. 

MADDE 177. — Meclis, bir madde hakkında re'sen malûmat edinmek isterse bir Tahki
kat Encümeni teşkil edilir veyahut mevcut encümenlerden biri bu vazife ile mükellef olur [101]. 

Bu kabil tahkikatın icrasını aza veyahut bir encümen teklif edebilir [102]. 

ON YEDİNCİ BAP [103] 
Teşriî Masuniyetin Kaldırılması 

MADDE 178. — Bir mebusun teşriî masuniyetinin kaldırılması için vukubulacak talep
ler, mahkemelerden Adliye Vekâletine tebliğ olunur. 

Adliye Vekâleti, esbabı mucibeyi muhtevi bir tezkere ile mezkûr talebi Başvekalet vası-
tasiyle Meclis Riyasetine gönderir. 

Reis, bu talebi Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep muhtelit bir en
cümene havale eder. 
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Encümen reisi, kur'a İle beş azadan mürekkep bir İhzari Encümen, tefrik eder. 
Bu ihzari Encümen gizli reyle kendine bir Reis ve bir de mazbata muharrirliğini ifa ede

cek Kâtip intlhabeder. 
Encümen bütün evrakı tetkik edip o mebusu dinler. 
Encümen, şahit dinliyemez. 

MADDE 179. — İhzari ve Muhtelif encümenler bir masuniyetin kaldırılması hakkmda 
kendilerine muhavvel evrakı en çok bir ayda intaç ederler. 

MADDE 180. — Bir mebusa Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
mevzuubahs olan memnu fiillerden biri isnat olunur 1104) ve İhzari Encümen tetkikat neti
cesinde buna kanaat hâsıl ederse teşri masuniyetin refi lüzumuna dair mûdeller bir mazba
ta tanzim ve muhtelit Encümene takdim eder. 

Eğer isnat olunan memnu fiil yukarıda zikredilen maddelerde sayılan nevilerden değil
se İhzari Encümen takibat ve muhakemenin Devre sonuna (105] taliki hakkmda bir mazba
ta tanzim ve kezallk Muhtelit Encümene takdim eder. 

Muhtelit Encümen, bu bapta ikinci bir karar ittihaz eder. 
O mebus isterse İhzari Encümende, Muhtelit Encümende ve Heyeti Umumiyede kendi

ni müdafaa eder veyahut bir arkadaşına ettirir. 
Heyeti Umumiye bu hususta kararını verir. 
MADDE 181. — Masuniyetinin kaldırılması için bir mebusun kendi talebi kâfi gelmez. 

MADDE 182. — Hilâfına karar olmadıkça masuniyetin kaldırılması hakkındaki müza
kere açıkça cereyan eder [106]. 

ON SEKİZİNCİ BAP 
İnzibati Cezalar 

MADDE 183. — Bu nizamnamenin muhafazası noktasından mebusların uğnyacakları 
cezalar üç türlüdür : 

1. İhtar; 
2. Takbih; 
3. Muvakkaten Meclisten çıkarılmak. 

MADDE 184. — İhtar cezasını müştekim hareketler şunlardır : 
1. Söz kesmek; 
2. Sükûneti bozmak; 
3. Şahsiyatla uğraşmak [206]. 
MADDE 185. - İhtar cezasını takdir ve infaz etmek hakkı Riyasetindir. 
Bir mebus ihtara uğradıktan sonra mutavaat gösterip kendini tebriye etmek isterse ona 

ruhsat verilir. 
Mezun değil iken söz söylediğinden dolayı ihtar cezasına uğrıyan mebus inikadın veya

hut celsenin sonunda söz alabilir. 
Bununla beraber bu ruhsatın, inikadın veyahut celsenin sonundan evvel verilmesi Rei

sin elindedir. 
Reis, mebusun izahatını kâfi görmezse ihtarı ipka eder. 
Kâtipler bunu kaydederler. 
Bir mebus aynı inikatta iki defa ihtar cezasına uğrarsa keyfiyet zabıt hulâsasına derç olunur. 
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MADDE 186. — Bir inikatta iki defa ihtar cezasına uğrıyan bir mebusun o inikadın so
nuna kadar söz söylemekten memnuiyetine. Reisin teklifi üzerine, Meclis müzakereslz işari 
reyle karar verebilir 1107]. 

MADDE 187. - Takbih cezasını müstelzim olan hareketler şunlardır: 
1. Aynı inikatta iki kere ihtar cezasını gördüğü halde bunu müstelzim hareketlerden 

vazgeçmemek; 
2. Bir ay içinde üç kere ihtar cezasına uğramak; 
3. Mecliste bir gürültüye sebep olmak veyahut Meclisin işlerine iştirakten imtina için 

bir ittifak akdetmeye Heyeti Umumiyede açıkça ve gürültülü bir surette önayak olmak; 
4. Arkadaşlarından bir veya birkaçını tahkir, kavlen tehdid etmek. 

MADDE 188. — Meclisten muvakkaten çıkarılmak cezasını müstelzim hareketler şun
lardır : 

1. Takbih cezasına uğradığı halde bunu müstelzim hareketlerden vazgeçmemek; 
2. Aynı İnikatta üç kere takbih cezasına uğramak, Reisicumhuru, Meclis Reisini ve Meclis 

ve Heyeti Hükümeti tehdit ve tahkir etmek; 
3. Heyeti Umumiye müzakerelerinde halkı cebrî muamelelere, dahil! koram ve isyan

lara veyahut Teşkilâtı Esasiye Kanunu ahkâmına tecavüze teşvik etmek [108]. 

4. Meclis binaları ve müştemilâtı dahilinde memnu bir fiili irtikâb etmek. 

MADDE 189. — Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarılmak cezalan Reisin teklifi üze
rine Heyetçe müzakereslz ve işari reyle kararlaştırılır. 

Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen mebusun bizzat veyahut arkadaşlarından biri va-
sıtasiyle izahat vermeye hakkı vardır. 

Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarılmak cezaları zabıt hulâsasına dercedilir. 
MADDE 190. — Muvakkaten Meclisten çıkarılmak cezasına uğrıyan bir mebus, ruhsat 

alıp kürsüye çıkarak açıkça af dilerse, tekrar Meclise girmek hakkını haiz olur. 
Mükerrirler bu haktan mahrumdurlar. 
MADDE 191. — Meclisten muvakkaten çıkarılmak cezasına uğrıyan mebus hemen içti

ma salonundan dışarıya çıkmaya mecbur ve ondan sonra bir inikattan üç inikada kadar iç
tima salonuna girmekten memnudur [109]. 

Bu cezaya uğrayan mebus içtima salonunu terketmekten imtina ederse inikad muvak
katen kapatılır ve Reis o mebusu salondan çıkartır. 

ON DOKUZUNCU BAP 
Mezuniyet 

MADDE 192. — Müracaatı üzerine Reis bir mebusa sekiz günlük mezuniyet verebilir. 
Daha fazla mezuniyetler için Meclisin müsaadesi alınmak şarttır. 

MADDE 193. — Sekiz günden fazla mezuniyet talepleri iptida Riyaset Divanınca tetkik 
olunur. 

MADDE 194. — Reis, mezuniyet taleplerini Meclise arz ederken, bunların her biri hak
kında divanm mütalâasını da bildirir. 

Meclis, müzakereslz işari rey ile karar verir. 
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MADDE 195. — Birbiri ardına üç inikatta yapılan yoklamalarda veyahut açık rey istih
salinde bir mebusun Meclise devam etmediği tebeyyün ederse o mebus izinsiz addedilir. 

Mebusun gaybubetini muhik gösteren hususların tetkik ve takdiri Riyaset Divanına aittir. 
Gaybubeti meşru bir mazerete müstenit olmadığı anlaşılan mebusun ismi Resmî Gaze

teye derç ile ilan olunur. 
Bu husustaki şikâyetler Riyaset Divanına arz edilir. 
MADDE 196. — İzinsiz veya mezuniyetini geçiren mebusların geçirmiş oldukları günler 

tahsisatlarından kesilir. 

MADDE 197. — Bir içtima senesinde iki aydan fazla mezuniyet alana tahsisat verilebil
mesi Heyeti Umumiyenin kararına vabestedir. 

YİRMİNCİ BAP 
Riyaset Divanının Vazifeleri 

MADDE 198. — Riyaset Divanının vazifeleri şunlardır (110]. 
1. Dahilî Hizmetler Teşkilâtı ve Meclis Memur ve Müstahdemleri hakkında Memurin 

Kanununun nasıl tatbik edileceği ve o kanuna göre inzibat komisyonu teşkili hakkında isti-
şarî olarak rey beyanı; 

2. Mezuniyet işleri; 
3. Mebuslardan isimleri Resmî Gazete ile izinsiz veya namevcut kayıt olunanların şi

kâyetlerini dinlemek ve fasletmek; 
4. Meclis bütçesinin tanzimi; 
5. Dairenin tebdilât, tamirat ve inşaatına dair kararlar ittihaz etmek. v 

MADDE 199. — Riyaset Divanının bir veyahut daha ziyade azası hakkında münferiden 
deruhte ettikleri işlerden dolayı vaki olacak itirazlar ve şikâyetler azası kamilen hazır bu
lunduğu halde Divanca müzakere olunarak muktazi tedbirler kararlaştırılır. 

MADDE 200. — Riyaset Divanında reylerde tesavi olursa Reisinki iki sayılır. 

MADDE 201. — Heyeti Umumiyede vâki olacak rey istihsalinde tasnif vazifesi kâtiplere 
ait olmakla beraber, mühim bir yanlışlık olduğu inikat veya celsenin bitmesinden sonra an
laşılırsa Reis, Riyaset Divanını toplanmaya davetle takibedilecek yolu kararlaştırır [111]. 

MADDE 202. — Heyeti Umumiyede yapılan intihaplardan çıkan Dahilî Nizamname me
seleleri Riyaset Divanınca müzakere olunur. 

MADDE 203. — Riyasetin vazifeleri şunlardır : 
1. Dışarıda Meclisin temsili; 
2. Bu nizamname ahkâmının tatbiki; 
3. Müzakerelerin idaresi; 
4. Zabıt ceridesinin ve zabıt hulâsasının tanzimine nezaret; 
5. Bütün Meclis memurlarının Riyaset Divaniyle istişareden sonra tayinleri veya Me

murin Kanununa göre haklarında muamele ifası ve müstahdemlerinin İdare Amirlerinin teklifi 
üzerine nasıp ve azilleri [112]; 

6. Riyaset Divanına riyaset; 
7. Riyaset Divanı kararlarının tamamiyle icra ve tatbikatını murakabe ve temin; 
8. Encümen ve kalemleri murakabe etmek. 

166 



MADDE 204. — Reisvekillerinin vazifesi, mazeretinde veyahut gaybubetinde, Reisin ma
kamına kaim olmak ve Reisin bütün hukuk ve selâhiyetlerlni istimal etmektir. 

MADDE 205. — Kâtiplerin vazifeleri şunlardır : 
1. Müzakerelerin zaptına nezaret zabıt hülâsasını tashih etmek ve bunları imzalamak; 
2. Heyeti Umumiyede evrak okumak: 
3. inikattan evvel söz istiyenleri kaydetmek; 
4. Yoklama yapmak; 
5. Reyleri saymak ve sıralamak; 
6. Gizli celselerde zabıt tutmak. 

MADDE 206. — İdare Amirlerinin vazifeleri şunlardır : 
1. Meclis blnalarlyle salonlarına, mefruşat ve muhteviyatına ve bütün eşyanın muha

fazasına itina edip bunların muntazaman defterlerini tutmak: 

2. Merasimi mahsusayı tertip ve idare; 
3. İnzibata "S 
4. Hademe işlerine V Nezaret etmek; 
5. Masarifin tesviyesine J 
6. Riyaset Divanının reyi alındıktan sonra Meclis bütçesini tanzim ile yine Riyaset Di

vanına vermek; 
7. Duhuliye varakalarını tevzi etmek [138] 

MADDE 207. — İdare Amirleri Meclisin tatiline müsadif zamanlarda münavebe ile Dev
let makarnnda otururlar. 

MADDE 208. — İdare Amirlerinin vazife ve mesuliyetleri müşterektir. 
MADDE 209. — Sükûn ve intizamın muhafazası, müzakerelerin aleniyet ve serbestisi

nin temini ve lüzum görüldükte inzibat kuvvetiyle askerî müfrezenin istimali hususlarında 
İdare Amirleri Reisin icra vasıtalarıdır. 

MADDE 210. — Mebuslar, Riyaset Divanı ve idare hususları hakkında, Reise tahrirî ve
yahut şifahi sualler sorabilirler. 

MADDE 211. — İdare Amirleri her İçtima senesinin başında haleflerine bir sene zarfın
daki icraatlarının hesaplarını vermekle mükelleftirler. 

YtRMÎBİRÎNCÎ BAP 
İnzibat 

MADDE 212. — Reis, Büyük Millet Meclisi Riyasetine mahsus konakta oturur [113]. 
MADDE 213. — Reis, Meclisin dahilî ve haricî emniyeti hakkında lâzımgelen takayyü-

datı icra etmekle mükelleftir. 
İnzibat kuvvetiyle askerî muhafız müfrezesi ancak reisin emir ve kumandası altındadır. 
MADDE 214. — Meclise silâhlı girmek yasaktır. 
Giren her kim olursa olsun Riyaset marifetiyle Meclis binasının dışarısına çıkartılır. 
MADDE 215. — Heyeti Umumiye salonuyla encümen odalarına mebuslardan, Meclis me

mur ve müstahdemlerinden, Hükümetten iş için gönderilmiş memurlardan ve davet edilen 
mütehassıslardan başkalarının girmeleri yasaktır. 
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Girenler Reis veyahut İdare Amirleri tarafından dışarıya çıkartılır. 
Meclis binalarım görmek istiyen seyircilere Reis ancak iş zamanlarından başka bir saat

te müsaade edebilir. 

MADDE 216. — Meclis inikatlarının devamı müddetince samilerin kendilerine tahsis olu
nan mahallerde başı açık oturmaları ve sükût etmeleri mecburidir. 

Samilerden tasvip veya ademitasvibl mutazammın kavlen veya fiilen bir harekette bulu
nanlar oranın inzibatını muhafazaya memur olanlar tarafından derhal dışarıya çıkarılır. 

Heyeti Umumiye müzakerelerini ihlâl edenler icabında hemen salâhiyattar mercie tes
lim olunurlar. 

MADDE 217. — Meclis binaları veyahut müştemilâtı dahilinde mebuslardan başka bir 
kimse bir cürüm irtikâb ederse, eğer o cürüm müddeiumumiliğin re'sen takibedemiyeceği 
fiillerden biri ise, Riyaset Makamı mücrimi dışarıya çıkartır. 

Eğer cürüm, re'sen müddeiumumilikçe takip olunacak fiillerden ise, Riyaset Makamı müc
rimi adliyeye teslim eder. 

Bu mevzilerde bir mebus cinai bir cürmümeşhut irtikâb ederse Riyaset Makamı İdare 
Amirleri vasıtasiyle mücrimin Meclis binası haricine çıkmasını menedecek tedbirleri ittihaz 
ve müddeiumumiyi davetle takibat icrası lüzumunu kendisine tebliğ ve mücrimi ona teslim 
eder. 

İrtikâp olunan cürüm, cinai cürmümeşhuttan başka ve fakat re'sen müdeiumumiliğin 
takibatını müstelzim bir fiil ise Riyaset Makamı İdare Amirleri vasıtasiyle lâzımgelen iptidai 
tahkikatı icra ve tahkikat evrakını Adliyeye tevdi eder. 

Adliye, cürmün teşriî masuniyetin ref ini icabettireceğini takdir ederse başvekâlet vası
tasiyle göndereceği talepname Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

YİRMİ İKİNCİ BAP *" 
Meclisin Dahili Hizmetleri 

MADDE 218. — Meclisin dahilî hizmetleri: 
1. Katibi Umumilik: 
2. Katibi Umumiliğe merbut encümen kâtiplerini de ihtiva eden Kanunlar, Zabıt, Ev

rak ve Matbaa Müdürlükleri; 
3. İdare Amirlerine merbut Muhasebe ve Daire müdürlükleri ve Muhasebeye mülhak 

veznedarlık [114]; 
4. Encümenlerine mülhak Bütçe Encümeni Başkâtipliği ve Kütüphane Müdürlüğü [115] 

tarafından görülür. 

MADDE 219. — Meclisin, Heyeti Umumiyesiyle İspatı vücut etmiyeceği merasimde Ri
yaset Divanı Meclis namına hazır bulunur. 

Meclis namına bir heyet izamı takdirinde azanın adedi Meclis tarafından tayin ve Heyet 
kur'a ile intihap olunur [116]. 

Reisvekillerinden, Kâtiplerden ve İdare Amirlerinden birer zat behemehal bu heyete da
hil olur. 
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MADDE 220. — Vekiller namına Heyeti Umumiyede söz söylemek için gönderilecek bi
rinci derece devair rüesası vekaletlerinden her veyahut münhasıran bir iş için beyanatta bu
lunmaya mezun olduklarına dair Riyasete hitaben tahriratı hâmil olacaklardır. 

Bu tahrirat müzakereden evvel Riyasete verilir. 
Reis, gelen zatın hangi vekâlet namına söz söyliyeceğini Heyete bildirir. 
Divanı Muhasebat Reis ve reisisanileri de icabmda Meclise izahat verebilirler. 

MADDE 221. — Riyaset Divanı tarafından tanzim olunacak Türkiye Büyük Millet Mecli
si Dahilî İdaresi Talimatnamesi zabıt ceridelerinin tanzimine, dahilî idare ile Meclis memur 
ve müstahdemlerinin vazife ve sureti tayin, terfi ve İnflsallerine mütaallik kaideleri tesblt ede
cektir (117]. 

MADDE 222. — İcra hususlarına dair Heyeti Umumiyeye mebuslar tarafından temenni 
takrirleri verilemez 1118] 1139] (207]. 

YİRMİÜÇÜNCÜ BAP 
Kütüphane 

MADDE 223. — Kütüphane Encümeni azasından biri bilhassa kütüphaneye nezaret eder. 
Nezaretinin neticesini muhtevi rapor her sene basılarak azaya dağıtılır. 

MADDE 224. — Kütüphane Encümenine kâtiplik eden Kütüphane Müdürünün encü
mence istişarî reyi alınır. 

MADDE 225. — Kitap, gazete, mecmua, harita ve saire intihabı encümene aittir. 
Aza da, iştira hakkında teklifler dermeyan edebilirler. Bunların takdiri encümene aittir. 

MADDE 226. — Müdür, mevcudun muntazam kaydını tutmakla mükellef ve bundan me
suldür. 

Açık bulunduğu saatlerde müdür veyahut muavini behemehal kütüphanede ispatı vü
cut eder. 

MADDE 227. — Kitaplardan hangilerinin kütüphaneden çıkarılamıyacağı ve hangileri
nin mebuslara iare edilebileceği encümen tarafından tesbit olunur. 

Makbuz alınmadıkça hiçbir kitap kütüphaneden çıkmaz. 
Encümenler diledikleri kitapları tetkik etmek için alabilirlerse de encümen odalarından 

dışarıya çıkaramazlar. 
Mebuslara iare edilen kitapların en çok bir ayda iadeleri meşruttur. 
Ay içinde iade edilmiyen kitapları müdür tahriren ister. 
Bir haftada iade edilmiyen kitapları mebuslar öderler. 

YİRMİDÖRDÜNCÜ BAP 
Mebusluğa Mütaallik Vesika ve Alâmetler 

MADDE 228. — Meclise iltihakları günü Katibi Umumilik tarafından yeni azaya bir ter-
cümeihal varakası numunesi verilir. 

Encümen intihaplarına medar olacak cetvellerin tanzim olunabilmeleri için bu varaka 
ertesi güne kadar doldurulup Kâtibi Umumiliğe iade olunur. 

Bu varaka şu maddeleri ihtiva eder : 
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1. Mebusun isimleri, aile ismi; 
2. Baba ve anasının isimleri; 
3. Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun tarihi; 
4. Tahsili, bildiği diller, varsa ihtisası, eserleri, ilmî rütbeleri; 
5. Meslek ve meşguliyetleri; 
6. Harcırahlara [119] esas olmak üzere evli olup olmadığı, varsa çocukları. 
Tekrar intihap olunan mebuslar bu varakayı doldurmaktan vareste iseler de evvelki dev

redeki vukuatı varakalarına zeyletmekle mükelleftirler. 
Bu varaka ahvalde vukubulacak değişiklikler kaydedilmek üzere bir haneyi muhtevi ola

caktır. 
Her değişiklikte mebus, keyfiyeti tercümeihallne hemen kaydettirir ve devre sonunda 

musaddak bir sureti mebusa verilir [140] 
MADDE 229. — Mebusluğu kabul olunan zatın esasen İki nüsha olarak tanzim edilen 

mazbatalanndan biri. kabul tarihinin ilâvesiyle ve Meclisin büyük mührlyle mühürlenerek 
o mebusa verilir. 

MADDE 230. — Her mebusa devrenin sonunda, mebus bulunduğu müddeti ve bu müd
det zarfında aldığı tahsisat ile verdiği vergileri ve tekaüt aidatı miktarını gösterir bir mazba
ta verilir. 

MADDE 231. — Her mebusa üzerinde fotoğrafisini muhtevi ve intihap daire ve devresi 
yazılı, Meclis Reisi tarafından imzalanmış bir hüviyet cüzdanı verilir. 

Mebuslar Riyaset Divanınca şekli tayin edilecek bir mebusluk rozetini taşıyabilirler. 
Merasimde kullanılacak mebusluk alâmeti kenarlarında birer beyaz çizgi ve üzerinde 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi) ibaresi hakkedilmiş bir madenî plâkı muhtevi bulunan kır
mızı renkte bir hamail ile sonuna asılı mineli bir ay ve yıldızdır. 

YİRMİBEŞİNCÎ BAP 
Bu Nizamnameye Ait Zabıtalar 

MADDE 232. — Bu nizamnamenin tadil veya bir veyahut daha ziyade maddesinin ilgası 
veya bu nizamnameye bir veyahut daha ziyade madde ilâvesi hakkında vukubulacak teklif
ler evvelbeevvel Teşkilâtı Esasiye Encümeninde tetkik ve ondan sonra kanunların müzake
resi usulüne tevfikle Mecliste müzakere ve intaç edilir. 

Bu bapta yalnız bir müzakere kâfidir. 
Bu nizamname İle bundan sonra vukubulacak tadilâtı, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 35 

inci maddesinde gösterilen şekilde ilâna tâbi değildir. 
Bundan sonra vukubulacak tadilât Meclisçe kabule iktiran eder etmez mamulünbih olur. 
MADDE 233. — Bu nizamnamenin tefsiri kanunların tefsiri usulüne tabidir. 
MADDE 234. — Sabık Meclisi Mebusanın Nizamname! Dahilîsiyle Türkiye Büyük Mil

let Meclisinin 23.11.1338 tarihli ve 38. 40. 48. 49, 66, 79. 83 numarah kararlan mülgadır. 
MADDE 235. — Bu nizamname kabulünden itibaren mer'idir. 
MADDE 236. — Bu nizamname Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

2 Mayıs 1927 
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Dahil! Nizamname müzakerelerini ihtiva eden Zabıt ceridelerinin Devre, cilt ve sayfa 
numaralan 

Z.C. 
D. Cilt Sayfa 

II 10 363: 366 (Yeni bir Nizamname vücuda getirilmesi işinin Dahili Nizamna
me Encümenine tevdii). 

II 20 96. 102. 176; 202. 276:299 (Müzakeresi ikmal edilmiyen ilk şekil). 
II 30 71:72.89:91.104:105 (Encümen tarafından geri ahnan İkinci müsvedde). 
II 31 64, 243:263. 268: 298. 302:324. 331. 358 (Müzakere ve kabul edüen son 

şekil). 
III 3 12. 110. 114:117 (22 nci madde). 
IV 8 100. 132. 148. 194: 195 (68 inci madde). 
IV 9 108. 132. 139: 144 (169. 170. 171 inci maddeler). 
IV 10 8. 14. 15: 17 (22 nci madde). 
IV 14 108. 110: 111 (5 inci madde). 
V 1 10. 38. 43: 47 (7 ve 22 nci maddeler). 

V (22 nci madde). 
VII 4 98. 120 ,1 

3 
İçtüzük : 

4 Türkçeleştirme. 
16 12. 21. 37: 6 3 / 

19 134. 146. 154:155 (23 üncü madde). 
20 20. 46. 55 (127 nci madde - madde değiştirilmemiştir). 
2 1 1 4 6 f (22 nci madde). 
23 74 J 

VIII 6 111. 214. 387: 403 (22. 23. 24 ve 85 inci maddeler). 
IX 28 259:261 

(12 Şubat 1954) (2 Mayıs 1927 tarihli Dahilî Nizamnamenin kabulü ve 22. 
23. 24 ve 85 inci maddelerinin tadili). 

IX 29 809 
(13:21 inci maddeleri ihtiva eden ikinci bap hükümlerinin mer'iyetten kal
dırılması). 
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DAHİLÎ NİZAMNAMENİN UYGULANMASI VE PARLAMENTO GELENEĞİ OLUŞTURAN 
NOTLAR 

[1] • Andiçmek için, milletvekillerinin seçim tutanağının onanmış olması gerekmez. 
T. D. 25.9.1930 - S. 9 

6.9.1943 - S. 3 
15.9.1944 - S. 152 
2.10.1944 - S. 162 

(Madde - 2). 
|2] • T.RM.M. Başkanı Makam ödeneği hakkında Kanun No. 5861. 6479. 
[3] — B.M.M. Divanı Riyaseti azasına tazminat itasına dair Kanun No. 756. 6481. 

(Madde - 5). 
[4] - 143 üncü maddedeki seçimler de. VIII. dönemden beri, bu maddeye göre yapıl

maktadır. 

(Madde - 6). 
15] - T.B.M.M. Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 30 ncu madesiyle 8 inci madde kaldırıldı

ğından bu maddeye ilişkin not da kaldırılmıştır. 

[6] - Teşkilâtı Esasiye Kanunu - 36 ncı nota balanız! 

(Madde - 11). 
[7] - Dönem VIII, Toplantı 2 başlangıcından beri bazı komisyonların üye sayısı artırıl

mıştır. (5.H.1949 - S. 49). 
- 25 inci maddenin 1 inci fıkrası ile karşılaştırınız! 

(Madde - 22). 
[8] - 22 ncl maddenin, 20 numarah komisyondan sonra gelen fıkrası ile karşılaştırınız! 

(Madde - 25). 
[9] - Dilekçe komisyonuna yardımcı olmak üzere. 21.1.1948, 8.11.1948, 27.11.1950 ve 

7.1.1952 de Geçici Komisyon kurulmuştu. 
- Ve yine. Dilekçe Komisyonundaki işlerin çokluğu dolayısıyle 25.1.1950 tarihinde (6) şar 

kişilik (8) Geçici Komisyon kurularak Geçici Dilekçe Komisyonu kaldırılmıştır. 
- Geçici Komisyon, istenilen komisyonlardan üye alınarak, karma komisyon, iki veya da

ha çok komisyonun birleşmesiyle kurulur. 
(T. D. 23.5.1931 - S. 59) 
• Bütçe komisyonu da, kurulması Kamutayca kabul edilen geçici komisyonlara üye verir. 
(T. D. 23.1.1952 - S. 260:268) 
- Bir komisyon kendisine havale edilmiş olan bir işin geçici veya karma bir komisyonda 

incelenmesini istiyebilir. 
(T. D. 1.4.1942 - S. 65 

8.6.1942 - S. 27:98 
12.5.1952 - S. 170:171 
16.5.1952 - S. 251:252 
21.5.1952 - S. 272:273) 
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(Madde - 25). 
[10] - toplantı yılı değişince, kendilerine havale edilen işler neticelenmemişse. bu komis

yonlar yeniden seçilirler (8.11.1948. 11.11.1949. 13.11.1950. 14.11.1951. 12.11.1952 ve 
11.11.1953). 

(Madde - 25). 
]11] • Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 
(T. D. 24.12.1951 • S. 312:320) 
— İçişleri komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(T. D. 24.3.1952 - S. 5:8) 
[12] - (12.5.1949 T. D. S. 364). 
(Madde - 28). 
[13] - Komisyonlar kanun teklif edemezler. 
(T. D. 9.1.1928 - S. 21). 
Fakat kendilerine verilen meselâ bir yorum istemini kanun şekline sokabilirler. 
(T. D. 28.1.1928 - S 118:131). 
Yine komisyonlar, kendilerine havale edilmiş olan bir tasarıdan bir maddeyi ayırarak ona 

yorum kılığı verebilirler. (Yorum - 244) 

— İçişleri komisyonunun, bir iş hakkında mahallinde inceleme yapması hakkındaki ra
poru reddedilmiştir. 

(T. D. 16.5.1952 - S. 252:253) 
(Madde - 29). 
[14] - 101 inci maddeye balanız! 

(Madde - 34). 
[15] - Hükümet tarafından yorumu istenen bir meselenin. Seyhan Milletvekili Ahmet Rem

zi Yüregir'in önergesi üzerine gündeme alınması Kamutayca kabul edilmiştir. 
(25.4.1949-T. D. S. 600:601). 
( 2.5.1949-T. D. S. 31: 33). 
( 6.6.1949-T. D. S. 351:353). 
( 9.6.1949-T. DL S. 637:639). 

(Madde - 36). 
[16] - Böyle bir tasarı veya teklif ancak oya konmakla gündeme alınabilir. 
(10.12.1947-T. D. S. 20). 
— Doğrudan doğruya gündeme alınmış olan bir teklifin kendisine havalesini bir komis

yon istiyebilir. 
(10.12.1947-T. D. S. 20). 

(Madde - 36). 
[17] - Bir komisyon, kendisine havale edilen bir işi kabul veya ret şeklinde kesin olarak 

sonuçlamak durumundadır. 
(T. D. 29.2.1932-S. 22:26). 
(T. D. 2.4.1932-S. 3:6). 
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— İçişleri Komisyonunun bir iş hakkında mahallinde inceleme yapması hakkındaki ra
poru reddedilmiştir. 

(T. D. 16.5.1952 - S. 252,253). 

(Madde - 36). 
[18] - Teşkilâtı Esasiye Kanunu : Madde 103'e balanız! 

(Madde - 37). 
[19] - Bütçe Komisyonu da, kurulması Kamutayca kabul edilen geçici komisyonlara üye 

verir. 
(T. D. 23.L1952 - S 260:268). 

(Madde - 39). 
[20] - Şirketihayriyenin satınalınması (Kanun - 4697) işinde Karma komisyon. Amiral 

Vasıf Temel'i uzman olarak çağırmıştı. 
— Münakalât Vekâleti 1954 yılı bütçesinin Bütçe komisyonunda müzakeresi sırasında 

Denizcilik Bankası Umum Müdür Muavini, komisyon karariyle davet edilerek Denizcilik Ban
kasının idari faaliyeti hakkında malûmat talebedilmiştir. 

(Madde - 40). 
[21] - (21.1.1948 - S. 58) tarihinde. Dilekçe Komisyonunun 5 üyesi, böylece, çekilmiş sa

yılmıştır. 
— Komisyonlar müçtemian çekilemezler (Barthelemy - S. 65). 

(Madde - 45). 
[22] - Bir komisyon üyesi Bakan tayin olunursa komisyondan çekilmiş sayılır. 

(Madde - 45). 
[23] - Bu komisyon başka tasarılar hakkında da düşüncesini bildirmek için bu tasarıla

rın kendisine verilmesini istiyebilir. 

(T. D. 1.12.1937 - S. 15). 

(Madde - 49). 
[24] - Bu raporların dağıtılmasından bir hafta sonra ve bir defa görüşülmesi adettir. Fık

ralar hakkında söz istiyen olmazsa tümü oya konur. 

(T. D. 2.4.1932 - S. 3 ve 9.4.1932 - S. 24). 

1206 Numaralı Karar : 

Divanı Muhasebatın üç ay hk raporları üzerine Meclisçe verilebilecek kararlar, muayyen 
hâdiselerde mesuliyet tâyinine ve yolsuzlukların izalesine mütedair olmaktan başka bir ma
hiyet arz edemiyeceğinden, bu hadiselere maksur kalmak tabiîdir. Şayet Divanın teşri mu
rakabeyi temin ve teshil vazifesi haricindeki hak ve salâhiyetleri hududunu her hangi bir 
içtihatla aşarak bu raporlarda diğer gûna maruzatı olmuş da bunlar hakkında Meclisçe ka
rarlar ittihaz edilmiş ise, bunların maslahat üzerine müttehaz olması hasebiyle, şümulünün 
zatı meseleye münhasır kalması zaruri olduğuna karar verilmiştir. 

3 Sonkânun 1941 

1501 Numaralı Karar : 
Kamutayca tasvibedilmiş olan Sayıştay Komisyonunun kararlan, olayla ilgili hususlara 

maksur ve münhasır olup benzeri meselelerde hukuki bir tesiri olamaz. Bu itibarla Yalova 
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kaplıcaları hesapları hakkında Sayıştayın bundan önce vermiş olduğu yetkisizlik kararının 
mütaakıp yıllara ait hesaplarda da aynı suretle uygulanması zaruri değildir. Kaldı ki, gerek 
Anayasa ve gerek Genel Muhasebe Kanunu hükümleri Sayıştayı Devletin gelir ve giderlerini 
denetlemekle görevli ve yetkili kıldığı gibi 3653 sayılı Yalova Kaplıcaları Kanununun ruhu 
ve onun uygulanması şeklini gösteren yönetmeliğin 18 inci maddesi dahi bunu teyidet-
mektedir. 

Halbuki Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1943 yılı bilançosu üzerinde, Sayıştayın 
saymanların sorumlarını gerektiren işler hakkında kanunen haiz olduğu yargı hakkını ve 
yetkisini kullanmadığı görülmüştür. Hesabm bu bakımdan tekrar incelenerek hükme bağ
lanması zaruri bulunduğundan bu baptaki rapor ve bağlantılarının reddine karar verilmiştir. 

(Madde • 49). 
(25, (*) 30, 31,32, 33 ve 34 üncü notlar ilişkin olduğu maddelerin yürürlükten kaldırıl

ması üzerine çıkarılmıştır.) 

(35] - Kamutay buna sadece bilgi edinir. 
(10.11.1932). 

(Madde - 60). 
[36] - Kamutay buna sadece bilgi edinir. 
(10.11.1932 - T. D. S. 17). 
— Bu hususta Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonunca hazırlanan raporlar hakkın

da müzakere de yapılmıştır. (17. 19. 21.12.1951 -T. D. S. 210:221, 239:266, 276:284, 21.3.1955 
T. D. S. 4:37). 

- 5408 sayılı Kanuna bakınız! 
(Madde - 62). 
[37] - Bu kesinhesap cetvelleri Kamutayca bilgi edinildikten sonra, Muhasebe! Umumi

ye Kanununun 127 nci maddesinin son fıkrası gereğince, doğrudan doğruya Hazine hesabı 
umumisine katılmak üzere Hükümete gönderilir. 

(T. D. 28.4.1932 - S. 11) (13.1.1936 • S. 30). 
(Madde • 63). 
(38] - 1169 numara ve 25 Haziran 1926 tarihli Kanunun birinci maddesi (Muaddel: 9 

Mayıs 1928 tarihli ve 1238 No. Kanun): 
Büyük Millet Meclisi Dahil! Nizamnamesinin altmış beşinci maddesi mucibince Meclis 

Hesaplarının Tetkiki Encümeni azasmdan murakabe vazifesini ifa edecek zata şehrî yüz elli 
lira ücreti huzur verilir. 

Bu maddenin hükmü 1 Teşrinisani 1927 tarihinden başlıyan içtimaa da şâmildir. 

(Madde - 65). 
|39] - Havale meseleleri hakkında, 27.12.1948 tarihinde kamutayda cereyan eden tartış

malara bakınız! 
(T. D. S. 321:338). 

(*) 53 üncü maddenin 28 Kasım 1955 tarihinde tadil edilmesi üzerine bu maddeye ilişkin 26 - 29 uncu 
notlar da çıkarılmıştır. 
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(Madde - 66). 
[40] - 13 üncü nota bakınız! 

(Madde - 67). 
[41] - Balıkesir Milletvekili H. M. Çarıklı, birkaç arkadaşlyle verdiği bir teklifteki imzasını 

geri almıştır. (3.11.1947 - T. D. S. 563:564). 

— Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un geri verilmesini istediği bir teklifini Zonguldak Mil
letvekili Rifat Sivişoğlu kabullenmiştir. 

(T. D. 26.1.1951 - S. 378:379). 

(Madde - 68). 
[42] - Anayasa Komisyonu raporu 8.1.1940 4/2. 
— 33 numaralı nottaki 1165 numaralı Karara balanız! 

(Madde - 69). 
[43] - 106 ncı madde ile karşılaştırınız! 

(Madde - 76). 
[44] - Şapka Kanununun kabulünden beri Başkan, kürsüde frakla oturur. 
— 1.4.1945'te Başkanvekili Dr. M. Germen, Reislikten çekildiğini söyliyerek kürsüyü boş 

bırakınca. Başkan Renda hemen yerine geçmiş ve günlük elbisesiyle başkanlık etmiştir. 

Ve yine 5.6.1950'de Başkanvekili Fuad Hulusi Demircili, seçim tutanağının oylanması İşinde, 
kürsüyü başkanvekili Hulusi Kflymen'e bırakmış, o da günlük elbisesiyle Başkanlık etmiştir. 

• Başkan, Kamutaya her hangi bir tebliği siyakta yapar. 
(14.5.1945 - T. D. S. 54). 
( 1.2.1952 • T. D. S. 6). 
(13.4.1953 - T. D. S. 361). 
(18.5.1953 - T. D. S. 296:297). 
(22.6.1953 - T. D. S. 168). 
(23.7.1953 - T. D. S. 1137). 
(14.5.1954 - Z. C. S. 6). 
(11.6.1954 - Z. C. S. 150:151). 
(21.6.1954 - Z. C. S. 217). 
(17.1.1955 - Z. C. S. 85:86). 
(15.4.1955 - Z. C. S. 345:346). 
(10.1.1956 - Z. C. S. 11). 
(16.7.1956 - Z. C. S. 317). 

(Madde - 81). 
[45] - 22 .H.1946 -T. D. S. 104. ve madde - 95 e balanız! 
(12.1.1949 - T. D. S. 51:62). 
(12.6.1950 - T. D. S. 169). 
(12.1.1951 - T. D. S. 162:167). 

(Madde - 83). 
|46] - 5.2.1951 tarihli 39 uncu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı Anayasa Komisyonu ra

poruna ve bu hususta cereyan eden müzakereye bakınız! (Sayfa 51:52 - Basmayazı 76). 
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(Madde - 85). 
[47] - Hükümet çekilmiş bulunursa Kamutay yeni Hükümetin kuruluşuna kadar kanun

ların görüşülmesini geciktirir (25.1.1939, 9.6.1948, 17.1.1949 ve 2.12.1955). 
- (12.5.1949 - T. D. S. 381:384). 
[48] • 220 nci maddeye balanız! 
(Madde - 87). 
[49] - (1.11.1950 - T. D. S. 15). 

(11.7.1956 - S. 220). 
( 1.9.1956 - S. 1002). 

(Madde • 92). 
[50] - 23.3.1950 - T. D. S. 781 

23.2.1956 - Z. C. S. 580 

(Madde • 94). 
[51] • 45 inci nota bakınız! 
- (21.1.1949 - T, D. S. 157:159). 
(Madde - 95). 
[52] - Teşkilâtı Esasiye Kanununun 20 nci maddesinin son fıkrasına bakınız! 

(Madde - 98). 
[53] - 1367 numaralı Karar : 

Kanun başhklariyle fasıl unvanları ve haşiyeler hakkında 

Umumi Heyette müzakere edilen kanun teklif ve lâyihalarının başhklariyle fasıl unvan
larının ve madde kenarlarma not halinde konulmakta olan haşiyelerin bazan okunmakta 
ve bazan da okunmamakta olmasına mebnl bu hususun kaü ve esaslı bir şekle konulması 
intizam ve istikrar bakımından muvafık görülmüştür. 

Kanunların ruhu esasen maddelerde münderiç hüküm ve ifadelerle tay in ve tavzih edil
mekte ve tatbikat da o maddeler mazmununa göre yapılmakta olduğu cihetle kanunların 
sırf mahiyetlerini gösterir surette yazılan başlıkları ve alakadarlara kolaylık temini maksa-
diy le dercedilen fasıl unvanlarını ve maddelerin kısaca birer hulâsası şeklinde olarak kenar
larına konulan haşiye notlarını da kanun hükümlerini aynen ihtiva ve ifade ediyor gibi te
lâkki etmek doğru olamıyacağından ve bu şeklin kabulü halinde tatbikatta birtakım karşı
lıklar vukuu melhuz bulunduğundan bunların kanun metninden sayılmalarına mahal ol
madığına; 

Şu kadar ki, bunların kanun hükümlerine intibak etmesindeki lüzum derkâr olduğu ci
hetle bu hususta bir aykırılık vukua gelmemesini temin için kanunların müzakeresi esna
sında başlıklar ve fasıl unvanları ile madde kenarlarındaki haşiye notlarının dahi okunmasına; 

Ve haşiye notlarının Umumi Heyette okunmuş olacağına göre. Resmî Gazetede aynen 
neşredilmesinde bir mahzur değil, bilâkis alâkadarlara temin edeceği kolaylık bakımından 
faydalı olacağı cihetle bu haşiyelerin de, kanun metninden addedilmemek üzere, kanunlar
la birlikte neşrinde devam edilmesine; 

Karar verilmiştir. (Cilt: 4 - Sayfa : 114 ve Cilt: 7 - Sayfa : 96, 141). 
26 Kânunusani 1944 
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Bu işle ilgili tartışmalar : 
Dönem : VI - Cilt : 15 - Sayfa : 107 
Dönem : VII - Cilt: 4 - Sayfa : 23 - Sütun : 2 

ve Sayfa : 29 - Sütun : 1 
(5.7.1943). 
(Madde - 99). 
[54] - Tüm halinde kabul olunan kanunlar da vardır. (1926 ve 15.6.1956). 

(Madde - 99). 
[55] - Sayıştay raporlarının da bir defa görüşülmesi adet olmuştur. 
— 114 üncü maddenin son fıkrasiyle 232 nci maddenin ikinci fıkrasına bakınız! 
— Birinci görüşmede çıkarılması kabul edilen bir maddenin tekrar görüşülmesi hakkında 

ikinci görüşmede değiştirge verilebilir. 
(T. D. 26.4.1940 - S. 157). 

(Madde - 100). 
[56] - 34 üncü maddenin 7 nci fıkrasına bakınız! 
(Madde - 101). 
(57] - Kifayeti müzakere sorulara da şâmildir. 
(T. D. 27.2.1952 - S. 964:965). 
(Madde - 104). 
[58] - Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı

sının görüşülmesi esnasında maddelere geçilmesi kabul edildikten sonra yalnız 141 ve 142 
nci maddeler ele alınarak diğer maddeler komisyona iade edilmiştir. 

(T. D. 23.11.1951 - S. 176:186). 
(Madde - 105). 
[59] - Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın. hastane, okul, park, meydan, cadde ve emsali 

müessese ve yapılara yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkındaki kanun teklifinin mad
delerine geçilmesi kabul edilerek görüşülmeye başlanmış, fakat maddeler kabul edilmedi
ğinden teklif reddedilmiştir. 

(T. D. 8.6.1951 - S. 118:120). 
(Madde - 105). 
[60] - Bir tasarı, ikinci görüşme esnasında Kamutayca, ilişkin komisyona değil de, geçici 

bir komisyona havale olunmuşsa. Kamutaya tekrar geldiğinde o tasarı yeni baştan iki görüş
meye bağlı tutulur. 

(T. D. 30.12.1940 - S. 220). 
— 76 nci madde ile karşılaştırınız! 

(Madde - 106). 
[61] - Birinci görüşme sırasında bir maddenin kanundan çıkarılması teklifi retlenmiş ve 

madde kabul edilmiş iken ikinci görüşme sırasında o maddenin çıkarılması yine teklif olu
nabilir. 

(T. D. 19 ve 24.3.1932 - S. 64 ve 72). 
— 119 uncu maddenin 2 nci fıkrasına bakınız! 
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— Tokat Mebusu Sıtkı Atanç'ın, Tekel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin Bayındırlık Vekâ
letine devri hakkında kanun teklifi (Reddedilmiştir.) 

(21.1.1953 - T. D. S. 304:311). 
— Çorum mebusları Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin Ortakçıoğlu'nun, Emirber ve Seyis 

Erleri hakkındaki Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddelerinin değiştirilmesine dair olan 1600 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (Reddedilmiştir). 

(4.2.1953 - T. D. S. 64:66). 

— Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, subay ve memurların protokolün tesbit ettiği hal
lerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda bulunamıyacaklanna dair kanun teklifi (Reddedil
miştir.) 

(25.11.1953 - T. D. S. 393). 

(Madde - 107). 
[62] - Kendisine böyle bir "İzin" verilen milletvekili yeni bir teklif yapamaz. (24.3.1932 

- Sayfa 75), ancak görüşme konusuna hangi gerekçeye dayanarak kabul veya reddettiğini 
söyliyebilir. 

(T. D. 29.5.1944 - S. 418 - 30.12.1946 S. 8:43). 

(Madde - 110). 
[63] - Kifayeti müzakere sorulara da şamildir. 
(T. D. 27.2.1952 - S. 964:965). 
(Madde - 111). 
[64] - Ajans ile ilan dahi böyledir. 
(T. D. 12.7.1940 - S. 63:64). 

(Madde - 115). 
[65] - Birinci görüşmede çıkarılması kabul edilen bir maddenin tekrar görüşülmesi hak

kında, ikinci görüşmede değiştirge verilebilir. 
(T. D. 26.6.1940 - S. 157:161). 

(Madde - 116). 
[66] - 107 nci maddeye bakınız! 

(Madde - 119). 
[67] • Komisyon dikkate alınan değiştirgeye uymak zorunda değildir. 
(Madde - 119). 
[68] • Anayasanın 64 üncü maddesi ile yasama yorumu kaldırılmıştır. 

292 numaralı Karar : 

— Divanı Muhasebatın, lüzumunda bir kanunun tefsirini Meclis Riyasetinden talebet-
mek hakkına malik olduğu, Heyeti Umumiyenin Yirmi İkinci İçtimainin Birinci Celsesinde 
takarrür etmiştir. 

6 Kânunusani 1^27 

669 numaralı Kararın 8 inci maddesi : 
— Tefsir kararlarının makabline şümulü tabiî ise de tefsirden evvelki usul ve ahkâma 

tevfikan icra ve ikmal ve alâkası kat'edilmiş ve emrivaki halini almış olan mesaile de teşmili 
halinde tefsir ile az çok münasebattar kâffei muamelâtın yeniden tetkik ve tadili icabedip buna 
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İse mahal ve İmkân olmadığından 158 numaralı tefsir kararından evvel tasfiyeye tabi tutul
muş ve müddeti hizmeti on beş seneden dun olmak dolayısiyle ikramiyesi verilerek alâkası 
kat'edllmlş olan memurlara mezkûr tefsir kararına istinaden iadel muhasebe suretiyle teka
üt maaşı tahsisi gayricalzdir. 

24 Kânunuevvel 1931 

— Bir encümen, kendisine muhavvel bir tefsir talebi hakkında, kısmen, tefsire mahal 
olmadığı yolunda bir mazbata tanzim edebilir ve kısmen de o tefsir talebini bir lâyiha mev
zuu yapabilir. 

1944 - Basmayazı 126 
(Madde - 124). 
[69] - 24.12.1951 tarihli 21 nci Birleşimde, Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu üzerine 

cereyan eden müzakerelere balanız! f 

(T. D. S. 312:320). 

(Madde - 124). 
[70] - Bir tasarı, komisyondan Kamutaya yorum şeklinde gönderilirse, yorum gibi, bir 

defa görüşülür. 
(T. D. 27.11.1933 - S 55:59). 

(Madde - 124). 
[71] - 156 ncı maddeye balanız! . 
— Genel bütçeden ödenek alan katma bütçeler. Maliye Bakanlığı bütçesinin kabulün

den evvel görüşülemez. 
(24.12.1948 - T. D. S. 281). 

(Madde - 126). 
[72] - 23.1.1952 tarihli 3 0 uncu Birleşimde, Bütçe komisyonu Başkanlığı tezkeresi üzeri

ne cereyan eden görüşmelere bakınız! 
(T. D. S. 260:268). 

(Madde - 126). 
[73] - Bu müddetin 3 güne indirilmesi için Afyon Karahisar Milletvekili Berç Türker'in 

yaptığı teklif retlenmiştir. (3.12.1945). 

— Bu yedi gün meselesi hakkında 31.12.1947 tarihli T. D. sinin 895 ve 896 ncı sayfala
rında. Başkanın sözlerine bakınız! 

(Madde - 127). 
[74] - Kamutayca kabul olunan Bütçe Komisyonu raporundan (S. Sayıs ı : 133 e üçüncü 

ek) : 
— Meşgul bulunan memuriyet kadrolarının, ne Hükümet, ne de komisyonca, ilgili kanun

larda usulen tadilât yapılmadıkça (L) cetveline alınması teklifinin uygun olmıyacağma ka
rar verildi. 

(T. D 22.2.1949 - S. 387.414). 
(T D.27.2.1949 - S. 968 :969). 

(Madde - 127). 
[75] - Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir Sılan'ın sözleri ve önergesi — 19.2.1947 - T 

D. S. 278.281. 
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(Madde - 127). 
[76] - Beş milletvekili hemen ayağa kalkmalıdırlar. Aradan zaman geçmemelidir. 
(T. D. 9.5.1941 - S. 42). 
(Madde - 134). 
[77J-115 numaralı Karara ve yerleşen adete göre aktarma ve ekleme ödenek kanunla-

riyle kesinhesap kanunları da açık oylamaya konur. 
(Madde - 135). 
[78] - 28.12.1946 tarihli Oturumda (T. Di S. 757,758) bir kanunun bir maddesi hakkında 

verilen değiştirgenin açık oya konulması 19 imzalı bir önerge ile teklif edilmiş ve değiştirge 
Kamutay Başkanlığınca açık oya arz edilmiştir. 

— Ve yine 30.1.1950 - T. D. S. 423, 
12.2.1951 - T. D. S. 141, 
27.4.1951 • T. D. S. 315, 
23.7.1951 - T. D. S. 77:278, 
23.2.1952 - T. D. S. 551:552 
23,31.3.1952 - T. D. S. 80,108, 

9.6.1952 - T. D. S. 146:147. 
9.7.1953 - T. D. S. 413. 
1.3.1954 
2.3.1954 
9.3.1954 

21.6.1954 
30.6.1954 
18.5.1955 
1,4.6.1956 

6.6.1956 
7.6.1956 tarihli toplantılarla bunu takibeden muhtelif tarihli içtimalarda muhtelif ko

nular, (15) imzalı önergeler, üzerine açık oya arz edilmiştir. 
(Madde — 136). 
[79] - 7 Ocak 1947 tarihli Resmî Gazetede böyle bir ilân yapılmıştır. 
(Madde - 136). 
[80] - 16.12.1946 tarihli Oturumda Kamutaya arz olunan Başkanlık Divanı kararı. 
(T. D. S. 154). 
Kamutayın 6.12.1946 günündeki Birleşiminde Abdürrahman Münip Berkan'ın seçim tu

tanağının oylanmasmda yanlışlık olduğundan bahslle yeniden oya konulması için işin gün
deme alınması hakkında İstanbul Milletvekili Osman Nuri Koni ve üç arkadaşı tarafından, 
oylamadan beş gün sonra, 11.12.1946 günü Başkanlığa sunulan önerge, içtüzüğün 201 inci 
maddesi gereğince. Başkanlık Divanınca İncelendi. 

Bu konudaki görüşmeler ve incelemeler sonunda aşağıdaki noktalar tesbit olundu : 
1. Yanlışlığı iddia edilen oylamaları düzeltmek, İçtüzüğün 137 nci maddesi gereğince 

Birleşim esnasında Başkanlığa ve Birleşimden sonra 201 nci madde uyarınca Başkanlık Di
vanına aidolduğundan 6.12.1946 günündeki Birleşimde Başkan tarafından tebliğ edilen oy
larla varılan sonuç üzerinde, bu hükümler dışında her hangi bir değişiklik hüküm ifade etmez. 
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2. İçtüzüğün 137 nci maddesi gereğince açık oylamalarda muteber olan renktir. Bun
dan başka 6.12.1946 günündeki Birleşimde milletvekillerinden bazılarının sorması üzerine 
renklere riayet edilmesi mecburiyeti Başkan tarafından ayrıca, açıkça mükerreren ve kesin 
olarak ifade olunmuştur. 

Kaldı ki, renk üzerine yapılacak İşaretlerin itibara alınması ve bunun tetkik vesilesi sa
yılması içtüzüğün hükümsüzlüğünü ve Büyük Millet Meclisi kararlarının istikrarsızlığını in-
taceder. 

Bu duruma göre, İçtüzüğün sarahati ve Başkanlık makamının ikazı karşısında, her hangi 
bir oy puslası üzerinde, İçtüzüğe aykırı olarak bulunacak bir yazı hükümsüzdür. 

Yukarda yazılan sebeplere binaen 6.12.1946 günündeki oylamada. Başkanlık Divanın
ca değişikliği gerektiren bir cihet görülmemiş ve Başkanlıkça tebliğ olunan kararın tam ve 
muteber olduğu neticesine varılmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
T. B. M. M. Başkanı 

K. Karabekir 
(Madde - 137). 
[81] - Oya katılan üyelerin saltçokluğu. 
(29.11.1950 - T. D. S. 267). 

(Madde - 143). 
[82] - Eskiden çoğunluk yoksa seçim gelecek Birleşime bırakılırdı. (23 ve 25.12.1942). 
VIII. Dönemden beri çoğunluk olmadığı takdirde 6 ncı maddede olduğu gibi, 3 defa oy 

toplanmaktadır. 12.2.1947. 
— 80 inci nota da bakınız! 
(Madde - 143). 
[83] - Müzakere nisabında üçte iki ekseriyete lüzum yoktur. 
(T. D. 17.12.1952 - S 294:299). iv " 
(Madde - 146). J 

[84] - Tutanakların basında aynen yayılmasını istemek, kararda cezai bir müeyyide bu-
lunamıyacağma ve her gazetenin hacmi buna müsaidolamıyacağına göre, doğru olmaz. 

(23.6.1948 - T. D. S.358.359). 
(Madde - 147). 
[85] - Başbakana tevcih olunan sorulara ilgili bakanlar cevap vermektedirler. 
— Soru sahibi Kamutayda hazır bulunmadığı halde dahi Hükümet açıklamada bulunmuş

tur. (6.6.1949 - T. D. S. 303:304 - 23.3.1950). 

(Madde - 149). 
[86] - 20.11.1946 tarihli Birleşimde Başkanın sözleri. 
(T. D. S. 80). 
(Madde — 150). 
[87] - Bakan, aynı konudaki soru önergelerine birleştirerek cevap verebilir. 
(19.6.1950 - T. D. S. 199). . ' 
— Tarım Bakanı adına. Orman Genel Müdürü. 
(27.11.1951 - T. D. S. 204). 
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— Millî Savunma Bakanı adına, Hava Kuvvetleri Komutanı ile Sağlık Dairesi Başkanı ce
vap vermişlerdir. 

(15.12.1951 - T. D. S. 257). 

(Madde - 152). 
[88] - Soru önergesinde yalnız bir imza bulunur. 
(12.2.1947 - T. D. S. 124 ve 131). 

(Madde — 154). 
[89] - Mardin Milletvekili İrfan Ferid Alpaya'mn, Cumhuriyet Gazetesinde çıkan bazı ya

zılar hakkındaki sorusuna cevap veren Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'tan sonra, bu 
cevabın konusu olan, Muğla Milletvekili Yunus Nadi Abalıoğlu'na söz verilmiştir. 

(T. D. 5.6.1930 - S. 5). 
— İzmir Milletvekili Mahmut Esat Bozkurt'un, tş Kanunu hakkındaki sorusuna Ekonomi 

Bakanı Mustafa Şeref Özkan cevap verdikten sonra, bu lâyihanın havale edilmiş bulunduğu 
Ekonomi Komisyonu Sözcüsüne söz verilmiştir. 

(1.6.1932-S. 2). 
— Daha sonraları, bilhassa Sekizinci ve Dokuzuncu Dönemlerde bu misaller çoğalmışür 
(21.11.1947, 24.11.1950, 3.1.1951. 22.1.1951, 27.6.1951, 7.1.1952, 11.1.1952, 4.2.1952, 

24.3.1952. 23.12.1955 ve 11.2.1956). 
— Bildirmenin 15 dakikadan fazla sürmesine yine Sekizinci Dönem başlarında müsama

ha edilmiş, hattâ bu yüzden Recep Peker Hükümetiyle Meclis Başkanlık Divanı arasında ba
zı ihtilâflar da çıkmışsa da vaziyet sonraları yine durulmuş ve son zamanlarda bu 15 dakika 
hususuna Başkanlıkça itina gösterilmekte bulunulmuştur. 

— Bir de bakanlara ve soru sahibine İkinci defa söz verilmesi meselesinin bais olduğu 
karışıklıklar vardır ki, bütün bunların Dahilî Nizamnamede yapılacak yeni değişikliklerle 
önleneceği umulmaktadır. 

(Madde - 155). 
[90] - 34 üncü maddenin son fıkrasına bakınız! 

(Madde — 156). 
[91] -1.12.1950 tarihli 13 üncü Birleşim Tutanak Dergisinin 3:5 inci sayfalarına bakınız! 

(Madde - 157). 
[92] - Şimdiye kadar Meclis soruşturması aşağıdaki olaylar hakkında uygulanmıştır : 

1. Cebelibereket Milletvekili ve Bahriye eski Bakanı thsan Eryavuz, 24.12.1927 - Yavuz 
harb gemisinin tamiri meselesi - neticede keyfiyet Yüce Divana sevk edildi ve İhsan Eryavuz 
Üe Bilecik Milletvekili Dr. Fikret hüküm giydiler. 

2. Gaziantep Milletvekili ve Ticaret eski Bakanı Ali Cenani - 10.3.1928 - un ve zahire 
fiyatlarının yükselmesini önlemek için Ticaret Bakanlığı emrine verilen 500 000 liranın sarf 
sureti - mesele yine Yüce Divana tevdi edildi ve Ali Cenani'nin hüküm giymesiyle nihayet 
buldu. 

3. Bahriye eski Nazırı Mahmut Muhtar (Paşa) Katırcıoğlu - 24.4.1928 - İngiltere'de Ti
mes İron Works fabrikalarına kefaletsiz ödenen 20 000 İngiliz lirası - Yüce Divan kuruldu 
ve (Paşa) tazminat ödemeye hüküm giydi. 
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4. Trabzon Milletvekili Hasan Saka (Maliye eski Bakanı) - 9.6.1932 - barut ve mevaddı 
infilâkiye meselesi - Hasan Saka hakkında kovuşturma yapılmasına ve son tahkikatın açıl
masına mahal olmadığı mübeyyin raporun 15.12.1932 de kabulü ile mesele kapandı. 

5. Erzincan Milletvekili Saffet Ankan (Millî Savunma eski Bakanı) ve Sinob Milletvekili 
Cevdet Kerim fncedayı (Münakalât eski Bakanı) - 16.1.1942 - Akdeniz'de batan Refah Vapu
ru hâdisesi - 2.2.1942 de Meclis, tahkikat icrasına lüzum görmemiştir. 

6. Kayseri Milletvekili ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Suad Hayri Ürgüblü -16.8.1946 
- Tekel idaresinde yapılan yolsuzluklar - Yüce Divan teşkil edildi ve mumaileyhin beraet etti
ği adı geçen Divanın 26.11.1948 tarihinde okunan tezkeresinden anlaşıldı. 

7. İzmir Milletvekili ve Ticaret eski Bakanı Atıf İnan - 7 Eylül kararlarının vaktinden 
evvel ifşası suretiyle haksız kazanç temin edilmiş olduğu iddiası üzerine - Meclis soruştur
ması yapılması hakkındaki talep 24.11.1947 de retlenmişken 4.6.1948 de böyle bir soruş
turma yapılması kararlaştırılmış ise de soruşturma sonunda adı geçenin sorumlu bulunma
dığına karar verilmiştir. (Karar - 1650). 

— Eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı. Maliye Vekili Hasan Pölatkan ve Devlet Veki
li, Başvekil Yardımcısı ve Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu haklarında -11 Ocak 1956. 
Karar No. 1951 - Beş muhtelif maddeden - 20 Haziran 1956 tarihinde, salâhiyetlerin kötüye 
kullanılmasından mütevellit gerek cezai ve gerekse malî her hangi bir mesultyet tevcihini 
muhik gösterecek hiçbir hal ve keyfiyetin bulunmadığına karar verilmiştir. (Karar No. 1971). 

— Eski Devlet Vekili Mükerrem Sarol hakkında - 8 Şubat 1956. Karar No. 1958 - alü muh
telif madde • 18 Haziran 1956 tarihinde, mumaileyhin cezai veya malî mesuliyetini icabetti-
ren her hangi bir unsurun bulunmadığına karar verilmiştir. (Karar No. 1970). 

— Van vilâyetinin Özalp kazasından 32 vatandaşın bilâmuhakeme öldürülmesi hâdise
sinde dahli olanlar hakkında (15.8.1956. Karar no. 2027). 

(Madde - 169 ). 
[93] - Ticaret eski Bakanı Ali Cenani olayı, Kamutaya, Sayıştay Komisyonunun bir rapo-

riyle yollanmıştır. (10.3.1928). 
— Soruşturma önergesi, asıl sahibi vazgeçtiği takdirde bir başka milletvekili tarafından 

kabullenebilir. 
(23.6.1948 - T. D. S. 351). 
(Madde - 169). 
[94] - Beş kişilik komisyon, seçimle kurulur. 
(16.1.1942 - T. D. S. 88:89,91). 
(16.8.1946 - T. D. S. 77:78). 
( 9.1.1953 - T. D. S. 96.110:111). 
(13.2.1956 - Z. C. S. 166:167,177, 180). 
(Madde - 170). 
(95] - Açık oy istenemez (24.11.1947). 
(136 ncı madde - Fıkra 1). 
(Madde - 171). 
196] - Gümrük ve Tekel eski Bakanı Suad Hayri Orgüblü'ye yazılı savunmasını yapması 

için on beş gün önel verilmişti. 
(T. D. S. 372 - 17.9.1946). 
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(Madde - 171). 
[97] - Suad Hayri Ürgüblü meselesinde keyfiyet Adalet ve Anayasa Komisyonlarından 

kurulmuş bir Karma komisyona havale edilmişti. 
- (T. D. S. 67 - 15.11.1946). 

— Eski İküsat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye Vekili Hasan Polatkan ve Devlet Veki
li, Başvekil Yardımcısı ve Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu haklarında tahkikat ic
rası Adliye ve Teşkilâtı .Esasiye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümene havale edil
miştir (Z. C. S. 58 -11.1.1956). 

— Eski devlet Vekili Mükerrem Sarol hakkında tahkikat icrası Adliye ve Teşkilâtı Esasi
ye encümenlerinden kurulan Muhtelif Encümene havale edilmiştir. (Z. C. S. 130 - 8.2.1956). 

— Yine Van vilâyetinin Özalp kazasından 32 vatandaşın bilâmuhakeme öldürülmesi hâ
disesinde dahli olanlar hakkında tahkikat icrası Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerin
den kurulan Muhtelit Encümene havale edilmiştir. (Z. C. S. 383:398 - 15.8.1956). 

— özel soruşturma komisyonu seçimle mi, kur'a ile mi? 

(Madde -172). 
[98] - Bahriye eski Bakanı İhsan Eryavuz'un. Yavuz ve Havuz olayında Soruşturma Ko

misyonu bazı kişileri tutturmuştur (Karma Komisyoyn Tutanağı: 22.1.1928). 

(Madde - 173). 
[99] - 1506 sayılı Karar : 
Tekel Genel Müdürlüğü ile Kibrit ve Çakmak Tekel Geçici İşletme İdaresine bağlı bazı 

işletmelerde yapılan yolsuzluklar dolay isiyle Gümrük ve Tekel eski Bakanı Suad Hayri Or-
güblü'nün cezalı veya akçalı sorumunu gerektiren bir hali olup olmadığı*hakkında Adalet 
ve Anayasa komisyonlarından kurulacak Karma Komisyonca soruşturulma yapılmasına; 

Ve icabında müddetin uzatılması için Kamutaya başvurulması kaydiyle bu komisyonun 
üç ayda işini bitirmesine; 

Ve komisyonun veya teşkil edeceği ikinci komisyonun Meclis dışmda da tahkikat yap
mak için yetki sahibi olmasına; 

Karar verilmiştir. 

1524 sayılı Karar : 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Suad Hayri Ürgüblü hakkında soruşturma yapmak ve üç 
ayda işini bitirmek üzere 15.11.1946 tarih ve 1506 sayılı Kararla kurulan Karma komisyo
nun görev sûresinin 15.2.1947 tarihinden itibaren üç buçuk ay daha uzatılmasına karar ve
rilmiştir. 

1801 sayılı Karar : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile Millî Saraylar, Kasırlar ve Köşklerdeki 
eşya hakkında soruşturma yapmak üzere 1748 sayılı Kararla vazifelendirilen ve 1786 sayılı 
Kararla da salâhiyetleri belir edilen komisyonun, icabmda müddetin uzatılması için Kamu
taya müracaat edilmek kaydiyle, altı ayda işini bitirmesine ve Meclis haricinde de soruştur
ma yapmaya salahiyetli bulunmasına karar verilmiştir. 
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1951 numaralı Karar : 
1. Memleketimizin ihtiyacı olan teneke, kalay, lâstik, otomobil ve yedek parçaları ile nal 

ve mıhın vaktinde ithal edilememiş olması; 

2. Otomobil ve traktörlerin ithalâtı sırasında bunlara ait yedek parçaların ithalinin dü
şünülmemiş olması; 

3. Nüfusumuzun çoğunluğunu teşkil eden çiftçilerimizin ihtiyacı olan nal ve mıhm tevzi 
ve taksim usulünde yanlışlıklar ve yolsuzluklar bulunması hususlarında İktisat ve Ticaret 
eski Vekili Sıtkı Yırcalı; 

4. Doğu - Almanya'dan ithal edilen kamyon ve lâstikler için döviz tahsisindeki yolsuz
luk, ithalâtçının muayyen sebeplerle tercih edilmesi ve ithal edilen bu malların kalite bo
zukluğu hususunda Maliye eski Vekili Hasan Polatkan ile İktisat ve Ticaret eski Vekili Sıtkı 
Yırcalı; 

5. İthalât yapmak istiyenlere döviz tahsisi muamelelerindeki usul ve prensipte istisna
lar ve aykırılıklar hususunda eski Devlet Vekili, Başvekil Yardımcısı ve Hariciye Vekâleti Ve
kili Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye eski Vekili Hasan Pblatkan ve İktisat ve Ticaret eski Vekili 
Sıtkı Yırcalı; 

Haklarında tahkikat icrasına ve bu tahkikatın Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit Encümen tarafından yapılmasına; 

Ve icabmda müddetin uzatılması için Umumi Heyete müracaat edilmesi kaydiyle bu en
cümenin (2) ay zarfında vazifesini bitirmesine: 

Ve encümenin ve teşkil edeceği Tali Encümenin icabında başka bir mahalle gidebilmesine; 
Umumi Heyetin 11.1.1956 tarihli İnikadında karar verilmiştir. 

11.1.1956 
Encümenin vazife müddeti, 1960, 1965 ve 1967 numaralı kararlarla temdid edilmiştir. 

1958 numaralı Karar : 
1. Ortağı bulunduğu İstanbul'da Etiler Kooperatifindeki evi ile sahibi bulunduğu Türk 

Sesi gazetesi İdarehane ve Matbaa binasmı inşa ettirmek için bankalardan fazla ve usulsüz 
kredi almak; 

2. Ortağı bulunduğu Etiler Kooperatifi için Koç Firmasına fazla demir tahsis lisansı ala
rak ithal edilen demirlerden kooperatif ihtiyacından fazlasının piyasada satılmasına sebebi
yet vermek; 

3. Türk Sesi gazetesini Ankara Maarif Müdürlüğü vasıtasiyle Ankara ilkokullarına ve 
diğer resmî dairelere abone ettirmek; 

4. Türk Sesi gazetesine Kararname hilâfında kâğıt, malzeme ve resmî ilan tahsis et
mek ve ettirmek; 

5. Türk Sesi gazetesi için İstanbul Belediye Bütçesinden (10 000} lira almak; 

6. Tük Sesi gazetesinin İstanbul'da Sinanpaşa sokağındaki binasını imar plânına ve 
Belediye Yapı ve Yollar Kanununa ay kın olarak (6,5) metre fazla yükseklikte inşa edilmesini 
temin etmek; 
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Hususlarında eski Devlet Vekili Mükerrem Sarol hakkında tahkikat icrasına ve bu tah
kikatın Teşkilâtı Esasiye ve .Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen tarafın
dan yapılmasına; 

Ve icabında müddetin uzatılması için Umumi Heyete müracaat edilmesi kaydiy le bu en
cümenin (2) ay zarfında vazifesini bitirmesine; 

Ve encümenin veya teşkil edeceği tali Encümenin icabında başka bir mahalle gidebil
mesine; 

Umumi Heyetin 8.2.1956 tarihli İnikadında karar verilmiştir. 
8.2.1956 

Encümenin vazife müddeti, 1962 numaralı Kararla temdidedilmiştir. 

2027 numaralı Karar: 
Van vilâyetinin Özalp kazasından 32 vatandaşın bilâmuhakeme öldürülmesi hadisesin

de dahli olanların suç derecelerini tesbit etmek ve bu suçların mahiyetine göre zaman aşımı 
olup olmadığım anlamak için tahkikat icrasına ve bu tahkikatın Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen tarafından yapılmasına; 

Ve icabında müddetin uzatılması için Umumi Heyete müracaat edilmesi kaydiy le bu en
cümenin (3) ay zarfında vazifesini bitirmesine; 

Ve encümenin veya teşkil edeceği Tali Encümenin icabında başka mahalle gidebilmesine; 
Umumi Heyetin 15.8.1956 tarihli İnikadında karar verilmiştir. 

15.8.1956 
(Madde - 174). 
[100] - 1748 ve 1786 sayılı kararlara bakınız. (21.12.1951, 31.3.1952). 

[101] — (21.4.1948 - T. D. S. 85:117). 
- (19.1.1949 - T. D. S. 152:154). 
- (22.3.1950 - T. D. S. 685.705:707). 
- (21.12.1951 - T. D. S. 281:284). 
- (15.4.1953 - T. D. S. 367:398). 
- ( 4.7.1956 - Z. C. S. 55). 
(Madde - 177). 
[102] - Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin adları aşağıdadır : 
Tahsin (Maraş) - Adam öldürmeye kışkırtmaktan (on sene kürek cezası giymiştir) 

7.4.1926 
Dr. Fikret Onuralp (Bilecik) - Yavuz ve Havuz meselesinde ilişiği olduğundan (Dört ay 

hapis ve yüz lira para cezası ödemeye hüküm giymiş, milletvekilliği sıfatı kalkmıştır.) 
13.2.1928 

Ali Rıza Bebe (Cebelibereket) — Meclis veznesindeki ihtilasla ilişiğinden (beraet etmiştir.) 
2.2.1928 

Ali Saip Ursavaş (Urfa) - Atatürk'e yapılacak suikast işine karıştığından (Beraet etmiştir.) 
18.10.1935 

Refet Ülgen (Urfa) — Türk Maarif Cemiyetinin tertibeylediği piyango işlerinde yapılan 
yolsuzluklardan dolayı (Beraet etmiştir.) 

23.1.1942 
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Hasip Ahmet Ay tuna (Tokat) — Türk Maarif Cemiyeti Lisesinde direktör vekili bulundu
ğu zaman kayıtlar ve defterler üzerinde değiştirme yaptığından (Muhakemesinin men'ine 
karar verilmiştir.) 

23.1.1942 

Reşad Aydınlı (Denizli) — Bilerek iftira suçundan. 

30 .H.1949 

Gl. Sadık Aldoğan (Afyon K.) — Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkirden. 

24.3.1950 

Hüseyin Cahit Yalçın (Kars) — BM. Meclisini tahkir ve tezyiften. 

18.4.1952 

(Sorgu yargıçlığmca amme davası ortadan kaldırılmıştır 10.11.1952). 

İbrahim Us (Kars) — Sıfat ve hizmetinden dolayı Başvekil Adnan Menderes'i tahkirden. 

2.7.1956 

Sırrı Atalay (Kars) — Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkirden. 
2.7.1956 

Osman Alişiroğlu (Kırşehir) — Hükümetin manevi şahsiyetini tahkirden. » 
2.7.1956 

Kâmil Kırıkoğlu (Malatya) — Hükümetin manevi şahsiyetini tahkirden. 
2.7.1956 

[103] - (1.4.1949 - T. D. S. 7:18). 

(Karar - 1641). 

(Madde - 180). 
1104] - Anayasa Komisyonunun 11.4.1941 tarihinde kabul olunan bir raporundan : 

Netice : Bu sebeplere binaen isnadolunan bir suçtan dolayı istenen takibatın Devre so
nuna bırakılmasına Meclis Umumi Heyetince karar verilmiş olan bir mebusun yeni Devrede 
dahi mebus seçilmiş olması halinde evvelce verilmiş olan talik kararı hükmünün devamı ica-
bedeceğine ve evvelki devre esnasında verilmiş talik kararlarının devre sonunda ancak yeni
den mebus seçilmiyenler hakkında kendiliğinden ortadan kalkarak, takibatın başlaması lâ-
zımgeldiğine ve şimdiye kadar bu yolda cereyan eden muamelenin değiştirilmesine mahal 
bulunmadığına karar verildi. 

(Madde - 180). / • ' 
[105] - Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin tutulması için Kamu

taydan aynca karar almak istemez. 

(Karar - 1284) 

(Madde - 182). 

[106] - Bu ceza Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu hakkında (22. 23.3.1950) ve Muş 
Milletvekili Ferit Kılıçlar hakkında da (7.1.1952) tarihlerinde uygulanmıştır. 
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(Madde - 186). 
[107] - Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasiyle karşılaştırınız! 

(Madde - 188). 
1108] - Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına ilk defa uğramış olan, Afyon Karahisar 

Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'a, 15 gün müddetle salona girmek yasak edilmiştir. 
(T. D. S. 241 - 28.5.1947). 
— Bu ceza Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özçoban (15.12.1948). Kütahya Milletve

kili Ahmet Tahtakılıç (29.12.1948) ve İstanbul Milletvekili Ahmet Kemal SilivrÜi (7.4.1949). 
Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran (21.7.1953). Seyhan Mebusu Cezmi Türk (9.3.1954). 
Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu (30.6.1954). Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık (3.2.1956), 
Tunceli Mebusu Aralan Bora (6.6.1956). Malatya Mebusu Ahmet Fırat (16.6.1956). Manisa 
Mebusu Fevzi Lütfl Karaosmanoglu (27.6.1956). ve Kare Mebusu Mehmet Hazer (1.9.1956) 
haklarında da uygulanmıştır. 

(Madde - 191). 
[109] - 5077 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 üncü fıkrası : 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin genel giderler ve hizmetliler besleme giderleri bölümün

den verilecek avanslar Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının karariyle (6 000) liraya ka
dar çıkarılabilir. 

(Madde - 198). 
[110] - 80 sayılı nota bakınız! 
(Madde - 201). 
[111] - Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtı hakkında Kanun (5509). ta

dilleri (5931, 6120, 6194. 6215. 6341) 

(Madde - 203). 
[112] - 22.2.1952 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanak dergisindeki görüşmelere bakınız! (Sayfa 

- 508:512). 
(Madde - 212). 
[113] - Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci hakkında tatbik edilmiştir. (6.6.1956 - Sayfa 

- 101.125:126). 
(Madde - 214). 
[114] - Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize gelen Irak Parla

mento Heyetinin Meclisi ziyareti esnasmda. Umumi Heyet Karariyle, Irak Mebusan Meclisi 
Reisi hitabet kürsüsünden bir nutuk iradetmişür. (15.4.1955 - Sayfa - 346:347). 

Ve yine misafirimiz Pakistan Reisicumhuru General İskender Mirza Hazretleri, Meclisi 
ziyareti esnasında. Umumi Heyet karariyle, hitabet kürsüsünden bir nutuk irat buyurmuş
lardır. (16.7.1956 - Sayfa - 317:320). 

(Madde - 215). 
[115] - 5509 numaralı kanuna göre : Mutemetlik.). 
[116] - 5509 numaralı Kanuna göre Mecliste bir de, Başkanlığa bağlı "Hususi Kalem 

Müdürlüğü" vardır. 
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(Madde - 218) 
[117] - 1955 Malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı (R) cetvelinin Büyük Millet 

Meclisi kısmındaki formül : 

Fasıl 453 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetleri - ahdî münasebetler. 

Madde 21. — Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcı
rahları; 

Madde 22. — Balkan Istişari Meclisine iştirak edeceklerin harcırahları; 
Madde 23. — NATO Memleketleri Parlâmentolar Birliği Asamble ve komisyonlarına işti

rak edeceklerin harcırahları; 

Fasıl 453/A - İştirakler. 
Madde 21. — Parlâmentolararası Birliği Türk Grubunun Birlik Konferans ve komisyon

larına iştirak edeceklerin harcırahları; 
Madde 22. — Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grubunun Birlik Konferans ve komis

yonlarına iştirak edeceklerin harcırahları; 
Madde 23. — Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grubunun Birlik Konferans ve ko

misyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları; 
Kendi birliklerinin kongre, konferans ve komisyonlarına iştirak edecek olan Parlâmen

tolararası Birliği, Avrupa Parlâmentolar Birliği ve Parlâmentolararası Turizm Birliği kendi 
delegelerini kendi tüzükleri gereğince bir bütçe yılı için seçer. Hareket, avdet, gündem ve 
mesai raporları Meclis Riyaset Divanınca takip ve Meclise arz olunur. 

Fasıl 453/B - Kongre, konferans, tören ve ziyaretler. 
Madde 21. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin davet edildiği milletlerarası kongre, kon

ferans ve bunların komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları; 
Madde 22. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tö

ren ve dostluk temaslarına katılacakları harcırahları; 

Bu gibi toplantılarla tören ve davetlere iştirak edecek olan zevatı, Meclis Riyaset Diva
nınca tespit edilen aded dâhilinde, parti gruplan seçer ve listeyi Riyasete sunar. Riyaset bu 
suretle tespit edilen listeyi Umumi Heyetin intihabına arz eder. 

Fasıl 453/C - Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin gerektirdiği büro mas
rafları. 

1. Parlâmentolararası Birliği Türk Grubu; 
2. Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grubu; 

3. Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grubu; 
4. NATO Memleketleri Parlâmentoları Birliği Türk Grubu Reisleri emrine Riyaset Diva-

mıun karariyle verilir. 

(Madde - 219). 

|118] -Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtı hakkındaki 5509 numaralı 
Kanunla bu kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 5931 numaralı Kanuna bakınız! 
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(Madde - 221). 

[119] - Milletvekilleri, Hükümeti iç ve dış durum hakkında demeç vermeye davet eden 
önergeler verebilirler. Hükümetin bu yolda verdiği demeçten sonra gerek önerge sahiplerine 
ve gerek başkalarına söz verilmez (20.12.1948, 30.6.1950, 14.7.1950, 7.1.1952, 26.5.1952, 
6.1.1954 ve 13.6.1956). 

— Dış politikaya taallûk eden hususlarda Hükümet tarafından re'sen malûmat verildik
ten sonra muhalefet sözcülerine söz verilir. 

(19.12.1951 - T. D. S. 234). 

(Madde - 222). 
[120] • Yolluk kanunları: 3135, 4440, 5143. 6242 ve 6245. 
(Madde — 228). 

(121) - Ara seçimlerde yeminler gündem dışı konuşmalardan sonra ya
pıldı 10.6.1968 B.74 

(Madde - 2) 
(122) - Kâtipler raporları ayakta okurlar. Uzun raporların okunmasın

da Kâtibin oturarak okuması için Genel Kuruldan karar alındı. 5.3.1967 
B. 95 

(Madde - 5) 
(123) - Bu süre devre başlarında geçerli olup, Komisyonlardaki boşal

malarda yapılacak seçimler için geçerliliği yoktur. 29.4.1969 B. 85 

(Madde - 23) 
(124) - Yapılan oy tasnifinde tomar halinde oy pusulası çıktığından, 

itiraz üzerine seçimler yenilendi. 29.4.1969 B/85 

(Madde - 23) 
(125) - Cumhurbaşkanından dönen kanunlar ve Meclislerden biri ta

rafından kabul edilmiş işler kaduk olmaz. 

(Madde - 69) 
(126) - Müstaceliyet (öncelik) yalnız gündem maddeleri arasında olup, 

bölümler arasında yapılamaz. (T. FEYZİOĞLU) 14.3.1966 B/94 

(Madde - 70) 
(127) - Meclis kararı varken, çoğunluk bulunmadığı durumda, gele

cek toplantı tatile rastladığından Başkan kendi takdiri ile toplantıyı tatil 
sonrasına erteledi. 28.4.1967 B/94 

(Madde - 80) 
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(128) - Gündem dışı sözde, grup adına olana öncelik verildi. 15.12.1969 
B/15 

Konuşma süresi 5'dk. olması teamül iken, konuşmacılar (İnönü, Fey-
zioğlu) 50'şer dakika konuştular. TBMM 17.12.1969 B/3 

(Madde - 83) 
(129) - Hükümetin konuşması sorulara cevap olsa bile, milletvekiline 

söz vermek zoru vardır. 24.4.1967 B/91 
(Madde - 85) 

(130) - Lehte, aleyhte ve üzerindeki söz sırasına parti sözcüleri tabi de
ğildir. 19.12.1969 B/20 

(Madde - 85) 
(131) - Komisyon bir maddenin görüşülmesi sırasında mehil isterse. 

Genel Kurul Karariyie istenen süre verilir. 15.5.1957 B/102 
Madde - 89) 

(132) - Maddenin fıkra fıkra oylanması, bu hususta verilen önergenin 
Genel Kurulca kabulüne bağlıdır. 14.4.1969 B/79, 

(Madde - 108) 
(133) - Madde oylandıktan sonra, maddeye ait cetvel daha sonra oy

landı. 19.6.1967 B/121, 17.6.1968 B/77 
(Madde - 109) 

(134) - Oturuma gürültü kavga nedeniyle ara verildiğinden, birleşimin 
başında açık oya konulan (Tapulama Kanunu) oylanması 2 nci oturumda 
tekrarlandı. 6.5.1966 B/93, 17.4.1967 B/87 

(Madde - 137) 
(135) - Daha sonraki birleşimlerde, itiraz üzerine ve mazereti sebebi 

ile emsal olmaması kaydıyla Trabzon Milletvekili A.R. UZUNER'e söz ve
rildi. 19.12.1969 B/17 

(Madde - 147) 
(136) - Sorunun düşmesi için ilgili Bakanın hazır olduğunun saptan

ması gerekir. 12.6.1968 B/75 
(Madde - 156) 

(137) - Bu konuda Reşit ÜLKER'in verdiği önerge, Genel Kurulda tar
tışmaya açıldı ve önerge oylanmadı. 31.5.1967 B/110 

(Madde - 176) 
(138) - İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 20. yılı dolayısıyla özel 

Birleşimde Başkan ve siyasî parti sözcüleri konuştular. 10.12.1968 B/15 
(Madde - 206) 
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(139) - Kuvvetler ayrılığına ve bu maddeye ters düşen A5fBAR'ıjı Kıb
rıs Genel Görüşmesi sırasında verdiği temenni önergesi oylanmadı. 
23.1.1969 B/35 

(Madde - 222) 

(140) - Komisyon seçimlerinde müstakiller okunup, Milletvekilleri ta
rafından kaydolunmak sureti ile seçim yapıldı. 20.11.1967 B/6 

(Madde - 228) 

(141) - Gizli celseye senatörlerin de katılacağı Tüzüğün yasak hükmü
ne rağmen Genel Kurul Kararıyla kabul olundu. 23.1.1970 B/30 

(Madde - 96) 

(141/1) - Açık oylar ilân edilip, nisap bulunmadığı bildirildiği halde II. 
oturumda yoklama yapmaksızın toplantıya devam olundu. 3.2.1970 B/39 

(Madde - 81) 

(142) - Açık oya sunulup çoğunluk olmaması nedeniyle ikinci defa oy
lamaya geçmeden, 3 aktarma Kanunun yürürlük maddesi değiştirildi. 
2.3.1970 B/50 

(Madde - 116) 

(143) - 36 ncı madde gereğince gündeme alınmada teklif sahibi ve ko
misyon yanında iki lehte iki aleyhte konuşma kabul edilmedi. 19.4.1971 
B/89 

Senatörler tarafından gerekçeli olarak verilen önergeler okunup oyla
nıyor, 13.4.1970 B/68 

(Madde - 36) 

(144) - Gensorunun gündeme alınıp alınmaması görüşüldüğü sırada 
Hükümet adına yapılan konuşma dışında Sanayi Bakanı sataşma dolayı
sıyla (S. Kılıç) 95'e göre, Bakana söz verildi. 15.5.1970 B/81 

(Madde - 157) 

(145) - Ekrem DİKMEN'in C. Senatosunda kürsüden okunmayan Nut
kun zapta girdiği Mecliste böyle olup olmayacağı sorusu üzerine, Başkan 
bunun kafiyen mümkün olmayacağını ifade etti. 24.2.1971 B.58/3 

(Madde - 147) 

(146) - 36 ncı maddeye göre verilen önergelerin usul meselesi olduğu 
ve işlemin buna göre yapılması gerektiği ifade olundu. 8.3.1971 B/67 

(Madde - 36) 
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(147) - Hükümetin istifası ve yerinde bulunmamasına rağmen günde
me devam olunacağı ve 87 nci maddenin 3 üncü fıkrasının uygulanacağı 
sonucuna varüdL Bütün Kanunlar okunarak hükümetin ve komisyonun 
olmadığı tespit olunarak gündem tarandı ve böylece çalışmaya son veril
di. 19.3.1971 B/74 

Hükümetin ikinci defa bulunmaması halinde görüşüleceği itirazı üze
rine İş Kanununun önemli olduğu, istifa eden hükümetin mesuliyet al
mayacağı yolundaki Başkanın ifadesi, zımni kabulle karşılandı ve görüş
meden vazgeçildi. 22.3.1971 B/75 

(Madde - 87) 

(148) - Yalova kaplıcaları kesin h. kanun maddeleri teker teker redde
dilmiş açık oyda tümü kabul edildiği için maddeler de kabul edilmiş sa
yıldı. 12.2.1971 B/48 Açık oy 15.2.1971 B/49 Kanun No : 1399 

(Madde - 105) 

(149) - Gündemde önceliği ve ivediliği alınmış 4 madde varken ve İş 
Kanunu görüşülmeye başlanmışken, Başkan 4 üncü sırada bulunan ve bir 
önceki birleşimde görüşülmeye başlayan sıkıyönetimin görüşüleceğini be
yan etti, itiraz da gelmedi. 10.5.1971 B/97 

(Madde - 78) 

(150) -Yüksek Hâkimler seçiminde tasnif devam ederken gündeme de
vam kararı alınarak, görüşmelere devam olundu. 24.5.1971 B/104 ..^ 

(Madde - 78) 

(151) - Yeni madde tekliflerinin 123 üncü maddeye göre tadilname gi
bi işlem göreceği, tartışma sonunda tespit olundu. Yani, 119'a göre sade
ce teklif sahibi mücmelen izah ettikten sonra madde oylanacak Komis
yon katılsa dahi işlem aynıdır. 17.5.1971 B/101 • 

(Madde - 123) ' -

(152) - Ali İhsan Göğüş'ün Demir Sanayi hakkındaki bir sorusuna, Sa
nayi Bakanı Selahattin Kılıç'ın gündem dışı cevap vermesi tartışmalara 
sebep olmuş, bunun bir sorunun cevaplanması niteliğinde olduğu, soru 
sahibinin de cevap vermesi gerektiği itirazı yapıldı. Neticede, soru sahibi
ne sataşmadan dolayı söz verildi. 23.3.1970 B/59 

Sağlık Bakanı Türkân Akyol, Ankara Hastanesi Başhekiminin göre
vinden alınma sebebine dair Müderrisoğlu'nun sorusuna, soru henüz gün
deme girmeden gündem dışı cevap vermesi, 1 inci paragrafta olduğu gibi 
tartışma konusu oldu, usul görüşmesi yapıldı. Başkanlık sataşmayı kabul 
etmedi. Soru sahibi direndi. Genel Kurulun oyu ile söz verilmedi: 18.6.1971 
B/116 
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Bunun halline devam edilecektir. Konu Başkanlık Divanında istişarî 
görüşmeye tabi tutularak, Sağlık Bakanının 116 ncı birleşimindeki konuş
ması gündem dışı değil sorunun cevabı niteliğinde bulunduğu, binaena
leyh işlemin İkmali için (sorulara ayrılan çarşamba günü) gündemin so
nunda yer alan adı geçen soruyu Genel Kuruldan karar almadan görüş
meye alarak, soru prosedürü içinde görüşülmüştür. 23.6.1971 B/118 

(Madde - 153) 

(153) - 89'a göre usûl görüşmesinde 2'şer kişi konuştuktan sonra Ba
kan söz istedi. Başkan, İçtüzüğün 34, 35 inci maddeleri ışığında ve 87 nci 
madde ifadesi delaletiyle Bakana söz vereceğini beyanla söz verdi. 
12.7.1971 B/129 

Başbakan, komutanlarla ilgili bir soru münasebetiyle gündem dışı söz 
aldı. Soru sahibi de yine gündem dışı cevap verdi. 29.9.1971 .B/169 

(Madde - 89) 

(154) - Sadi Koçaş'ın Çin'in tanınması konusunda gündem dışı konuş
ması üzerine, AP Başkanvekili O. Dengiz (119) dipnotuna dayanarak söz 
istedi ve verildi. Başkanlığı Ahmet Durakoğlu işgal ediyor. Dengiz'in ko
nuşmasından sonra Başbakan yardımcısı Koçaş yeniden söz aldı, MGP Baş
kanı Feyzioğlu, Demirel, Necdet Uğur, Koçaş üçüncü defa konuşturuldu. 
9.8.1971 B/145 

(Madde - 222) 

(155) - 36 ncı Md. gereğince gündeme alman, Mevlut Meric'e ait Vata
nî Hizmet Maaşmm görüşülmesinde Komisyon temsil edilmeden, öncelik 
ivedilik Hükümetten gelerek, görüşüldü. Önerge sahipleri mücmelen izah 
ettiler. Redaksiyonu Başkanlık yaptı. Kanun kabul olundu. 30.9.1971 B/170 

(Madde - 36) 

(156) - Bir konunun açık oya konmasmı isteyen 15 imzalı önerge, me
selenin oylanması sırasında salonda bulunup bulunmadıkları aranmak
ta, oylama sırasmda salonda bulunup mutlaka oylarmı istimal etmeleri 
zorunlu bulunmamaktadır. Ancak 15 ve daha fazla imzayı taşıyan öner
gedeki üyeler nisaba dahil edilmektedir. (Cilt 5, Birleşim 65, Sa : 232, 
15.3.1955) 

4.10.1971 tarihli 172 nci Birleşimde Başkan yukarıdaki hususları tek
rarladıktan sonra oylamaya önce önergeyi veren üyelerden başladı, genel 
oylamada tekrar oylarını almak suretiyle tatbikat yaptı. Bu oylama sıra
sında 1 üye oyunu kullanmayacağını buna mecbur olmadığını ifade etti. 
Böylece önerge sahiplerinin oylamaya geçmeden önce salonda bulunup 
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bulunmadıklarının araştırılacağı (bulunmadıkları takdirde tekabbül m ü m 
kün) oylama sırasında bu lunmamala r ın ın m ü m k ü n olduğu bu d u r u m d a 
her ha lükâ rda n i saba katılacakları t eamülü ortaya çıktı. 4.10.1971 B/172 

(Madde - 136) 

(157) - Açık oylama için 15 imzayı muhtevi ve ad okunarak bu oyla
m a n ı n yapılması önergesi aynı nitelikte ve açık oylamanın kupalar la ya
pı lması önergesi üzer ine bu 2 h u s u s Genel Kurulun tasvibine s u n u l d u ve 
kupalarla yapılması kabul edildi. Kupaların dolaştırılması kabul edildi. Ku
paların dolaştırılması Başkanca ifade edildiğinde birkaç üyenin itirazı üze
rine ad okunarak ve kupalar kürsü ö n ü n e konmak suretiyle oylama ya
pıldı. 13.10.1971 B/177 Sa : 367 

(Madde - 137) ,, . 

(158) - Konuşmalar ın sınır landır ı lmasına dair önergeler aykırılık sıra
sına göre oylanır. Evvelki birleşimde sınırlamanın açık oyla yapılması usu
lüne uygun talep edilmiş yapılan açık oylamada çoğunluk bulunmadığın
dan Birleşim kapanmış ; bu birleşimde evvelce oylanan önergeden daha 
aykırı bir teklif geldiğinden ve bu teklifin açık oylaması talebi de bulun
madığ ından işari oya sunu ldu . Kabul edildiğinden açık oylamayı gerekti
ren önerge iş lemden kaldırıldı. 11.10.1971 B/176 

(Madde - 137) 

(159) - önceliği kabul edilen iki g ü n d e m maddes i a ras ında tercih yani 
önceliğin de önceliği olmaz parti lere yardım ile o r m a n suçları vesilesiyle 
Başkan beyanda bu lundu . 11.10.1971 B/176 

(Madde - 70) 
(160) - Başkan, m a d d e üzer inde önergeler işleme konuluncaya kadar 

verilmelidir, önergeler in okunmas ından sonra yeni önerge kabul edilme
yecektir. Çünkü bu önergeler aykırılık s ırasına göre Genel Kurula takdim 
o lunmaktad ı r şeklinde ifadede bu lundu . 15.10.1971 B/179 Sa : 4 2 3 

önergeler in o k u n u p Genel Kurulun bilgisine sunu lmas ından sonra 
önerge kabul edilmeyeceğine Genel Kurul karar verdi. 21.10.1971 B/182 
Sa : 545 

(Madde - 116) 
(161) - Orman Suçlarının Affına Dair .Kanun tasarısının 1 inci madde

si üzer inde verilen önergeler okunduk tan sonra Komisyonun isteği üzeri
ne Komisyona verildi. Komisyon getirdiği m e t n e evvelce okunan önerge
leri dahil et t iğinden Başkan getirilen metn i yeni bir m a d d e olarak kabul 
ederek, yeniden görüşme açtı. 25.10.1971 B/184 

(Madde - 118) 
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(161/1) - Değişiklik önergelerinin de 140 inci maddeye göre toptan oy
laması yapıldı. Karar yok uygulama bu yolda oldu. 21.10.1971 B/182 

Böylece oylanamayacağına dair Başkanın beyanı var. 13.10.1971 B/177 
(Madde - 140) 

(162) - Geçici Komisyonların devamı için karar alınması sırasında usul 
görüşmesi yapıldı. Bu devamdan amaç hükmî şahsiyetin devamıdır ve tü
züğe uygundur. 9 yıldan beri aynı sistem devam etmektedir. Görev bölü
mü yapmayanlar ilga olundu. 1.11.1971 B/l 

(Madde - 25) 

(163) - Açık oylama talep edenlerden en az 15 milletvekilinin Genel 
Kurulda hazır bulunması tüzük gereği değil, iyi niyet gereğidir. Aksi hal
de açık oylama talebi düşer. Anayasa Komisyonu 4.5.1966 tarihli 9 numa
ralı kararıdır. 

Açık oy isteyenler Genel Kurulda bulunmadıkları için önerge işaret 
oyuna sunuldu. 8.12.1972 B/16 

(Madde - 137) 

(164) - Gelen Kâğıtlara girmiş bir iş bilgiye sunularak geri verilir. Ge
len kâğıtlar Gündem sayılmaz. Sadece söz kaydı için gelen kâğıtlara gir
me kâfidir. (Sayın S. O. Avcının görüşü) 

Uygulama Tbprak Reformu gelen kâğıtlara girdiği halde önerge bilgi
ye sunuldu. 7.2.1972 B/36 

(Madde - 68) 

(165) - Gündemdeki açık oylamaların gündem dışı konuşmalardan ön
ceye alınması oylandı, kabul olundu. 9.2.1972 B/37, 14.2.1972 B/39 

(Madde - 142) 

(166) - Kifayet aleyhine söz kifayetin geldiği ilan edildiği anda olmalı
dır. Kifayeti başka üyenin kabullenmesi mümkündür. Tartışmalı uygula
ma 18.2.1972 B/42 (Diyanet Bütçesi) 

(Madde - 104) 

(167) - Maddeler arasında aktarma yapılmış maddelerin altındaki açık
lamada genel bütçeden katma bütçeye aktarmaya yetki veren açıklama 
bütçe prensiplerine aykırıdır gerekçesiyle oylanmamıştır. 22.2.1972 B/46 

(Madde - 129) 

(168) - Kifayet sahibi tarafından geri alındığında o anda bir başka üye 
tekabbûl edebilir ve kifayetin varlığı ilan olunup bakana söz verileceği an 
aleyhte söz alma hakkı doğar. 18.2.1972 B/42 

(Madde - 104) 
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(169) - Seçimlerin ertelenmesi K. tasarısı görüşüldüğü sırada açık oy 
isteğinde bulunen 15 milletvekili reye iştirak etmedikleri halde nisaba dahil 
edilmişlerdir. Ayrıca M. Meclisi Başkanı ve oturum Başkanı da nisaba da
hildir. 28.2.1972 B/53-54 

(Madde - 136) 

(170) - BAŞKAN, F. Bozbeyli - Bu Mecliste ekseriyetin olduğunu her
kes görmektedir. Alenan ekseriyet olduğu halde, ekseriyetin olmadığı id
diası bir hakkın suiistimalidir. Buna imkân vermeyeceğiz. (A.P sıraların
dan şiddetli alkışlar) Şu Meclise ekseriyet yoktur deniyor. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şu Mecliste bütün Gruplar hazır 
bulunduğu halde ve herkesin gözü önünde ekseriyetin olmadığını iddia 
etmek bir hakkı suiistimal etmek için en güzel örneği verebilmekte yarı
şa çıkmaktır. (D : 2, Top : 1, C : 5, Sa : 292) Ta : 16.3.1966 

(Madde - 136) 

(171) - Raporun basımından sonra verilen muhalefet şerhi, raporu mü
teakip okutuldu. Ayrıca Mahkeme kararının okunması isteği Başkanca lü
zum olmadığı teamül yaratmayalım ifadesiyle yerine getirilmedi. "Gez
mişlerin idamı" 10.3.1972 B/58 

(Madde - 102) 

(172) - önceliğin görüşüldüğü usulü müzakerede "Gezmişlerin idamı" 
hükümete söz verilmedi. "Adalet Bakanı V. Bayülken'e" 10.3.1972 B/58 

(Madde - 89) 

(173) - Soruların çok olması halinde Tutanağa geçirilmesi ve yazılı ce
vap verilmesi Başkanca istenmiştir. Sorular içinde ayrıca kifayet verilmiş 
ve oylanarak kabul edilmiştir. (22.2.1967, B/61 Saf : 252) 

(Not: Her üyeye bir soru hakkı tanımak ve konuşmalarda olduğu gibi 
6 sorudan sonra kifayeti işleme koymak uygun olur.) 

(Madde - 111) . 

(174) - Yazılı nutuk sınırlamasına hükümet tabi değildir. Karar alın
maksızın İçişleri Bakanı 2 saate yakın konuştu. Başkan Avcı da bu kanıda 
olduğundan karar almadan iki saat konuşmaya imkân verdi. Birleşik top
lantı 25.3.1972 B/8 

(Madde - 88) 

(175) - Maddeler müzakere olunup bitirildi ve 13 madde birlikte kupa 
konularak açık oya sunuldu. 29.8.1971 B/158, Sa : 515 27.8.1971 B/156, 
Sa : 298 

(Madde - 140) 
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(176) - Komisyon okunan önergeyi ve maddeyi geri alıp önergeye kıs
men uyup ve fakat yeni hükümler de ilave ederek metni getirdiği için Baş
kan bu yeni madde üzerinde yeniden müzakere açtı. (27/.3.1972 B/61 Bir
leşimin sonuna doğru) 

(Madde - 119) 

(177) - Gündemdeki sözlü ve yazılı soruların geri alınması için verilen 
önergeler bilgiye sunularak gündemden çıkarılır veya İşlemi kapatılır. 
29.3.1972 B/62 

(Madde - 149) 

(178) - Komisyonun kararla geri aldığı maddeyi müzakereye almak için 
Genel Kuruldan karar alındı ve İlk defa uygulanan bu işleme ilaveten Ko
misyon eski metninde İsrar etmiş olmasına rağmen madde üzerinde ye
niden görüşme açıldı. (Malî Denge, madde 6 "3.4.1972 B/65") 

(Madde - 119) 

(179) - İçişleri Komisyonu Başkanının kendilerine muhavvel bir İşin 
evvelce kurulan bir geçici komisyona havalesine dair önergesi, geçici Ko
misyon Başkanının itirazı üzerine havaleyi isteyen Asbuzoğlu da konuş
tu. Neticede Başkan İçtüzüğün 28. maddesi uyarınca durumun Başkan
lıkça İnceleneceğini İfade etti. (6.4.1972 B/67) 

(Madde - 28) 

(180) - Öncelik ve ivediliğin gerekçeli olmasının zarurî bulunduğu ive
dilik kararının birinci görüşmeye başlamadan önce verilmesinin gerekti
ği Anayasa Mahkemesinin 6.4.1972 tarihli ve 1972/13-18 numaralı kararı 
"İdam" İle ortaya kondu. (R.G. - 7.4.1972 - 14152 mükerrer) 

(Madde - 70) 

(181) - Gündem dışı konuşmada AH Uslu (Denizli) Sami Arslan'a sa
taştığı için söz verildi. 12.4.1972 B/70 

(Madde - 95) 

(182) - Geri çevrilen metin son komisyona, yani Genel Kurulda müza
kereye konu metnin sahibi komisyona havale olunur. Bu komisyon geçici 
ise bu işten dolayı görevi devam eder sayılır. (17.1.1972 B/29, Sa : 319) 

(Madde - 124) 

(183) - Resmî tatile raslıyan günlerde toplantı yapılması son uygula
malarda mûtat değil iken 1 Mayısa raslıyan pazartesi günü toplanmak üze
re önce oylamaya başvuruldu. (İtiraz üzerine yapılan yoklamada salonda 
çoğunluğun olmadığı tespit edilmiş idi) Oylanamayacağı itirazı üzerine 
Başkan re'sen tatil gününe birleşimi talik etti. 28.4.1972 B/80 

(Madde - 80) 
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(184) - Soruşturma hazırlık K. Raporunun görüşülmesinde, itham al
tındaki kişilerin konuşması zorunlu 6 kişi içinde mütalaa olunduğu, R. 
Ülker'in itirazı üzerine başkanca ifade olundu. (Birleşik T. 3.5.1972 B/11) 

(Madde - 172) 

(185) - Komisyonlardan istifanın komisyonun çalışmasını etkilemeye
ceğine dair Anayasa Mahkemesinin 1036 sayılı Kanunun iptali vesilesiy
le ortaya konmuştur. (R.G. 24.10.1968 - 13035 S. 12 B/5) 

(Madde - 22) 

(186) - 1478 numaralı Eminsu Kanununun iptali münasebetiyle işarı 
oylamada karar nisabının mevcut olması, mevcut olma ve oy kullanmak
la mümkündür. Oy kullanmayanın Genel Kurulda mevcut sayılmayacağı 
ve bazı usulî itirazlar için R.G. 7 Haziran 1972 - 14028 

(Madde - 124) 

(187) - 36 ncı maddeye göre gündeme alınan iş için teklif sahibi yal
nız ivedilik verir. Takdim ve öncelik veremez. İçt. : 70, 73 Bu maddeye gö
re gündeme alınan bir işin sırası gelmiş (20.3.1970, B/58, Sa : 623) diğer 
bir iş için de Hükümet öncelik vermiştir. (30.9.1971 B/170) 

(Madde - 36) 

(188) - Açık oylamaların gündem dışı sözlerden önceye alınması Ge
nel Kurul kararıyla yapıldı. 14.6.1972 B/105 

(Madde - 136) 

(189) - Genel Kurulda bir kanunu değiştiren bir tasarının görüşülme
si sırasında tasarıya konu olmayan ve fakat tadili öngörülen kanunun bir 
başka maddesini değiştirmek üzere verilen önergeler işleme konmaz 
(26.6.1970 - 112 Sa : 150 ilâ 151; 22.6.1972 B/111) 

(Madde - 116) 

(190) - Kanunun görüşülmesi sırasında verilip reddedilen önerge ka
nuna ek madde olarak ilâvesi bâzı ufak değişikliklerle yeniden teklif olun
dukta muameleye konmayacağı usul görüşmesi ile tespit edildi. (22.6.1972 
B/111) 

(Madde - 123) 

(191) - Munzam madde tekliflerinde komisyon katıldığı ahvalde öner
ge üzerine görüşme açılmakta katılmadığı ahvalde tadilname işlemi ya
pılmaktadır. (22.6.1972 B/111) 

(Madde - 123) * 
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(192) - Kanun görüşülmesi sırasında maddenin komisyonca geri isten
mesi üzerine usul görüşmesi açıldı. 27.6.1972 B/114 (Emlâk Kanunu 11. 
maddesi) 

(Madde - 89) 

(193) - C.M.U. Kanununda munzam maddeler getirilmiş getirilen mad
delerin kanun kapsamı içinde olup olmadığı komisyondan ve Hükümet
ten sorulmuş, kapsam dahilinde olduğu ifade olunmuş, Divan aksi kana
atte olduğunu İfade ile usul görüşmesi açarak kapsam dışı olduğu Genel 
Kurulca kabul edildikten sonra, Komisyon diğer maddelerle birlikte tar
tışma konusu ek maddeleri de geri alması Genel Kurulca kabul edilmiş
tir. Bilâhare Komisyon raporu ile gelen bu maddeler kabul edilerek kanu
na eklenmiştir. (9.10.1972 B/143 - 144) 

(Madde - 123) 

(194) - Sabahki oturumda, Gündem dışı. (15.12.1972 B/21) konuşma
larda geçen sözlere sataşma sebebiyle öğleden sonra ve gündeme geçil
dikten sonra söz verildi. 

(Madde - 95) 

(195) - Divan kâtibi oturumda bulunmadığı, nöbetçi olmayan diğer kâ
tipler de gelmediğinden oylama ile Hüsamettin Başer Kâtip seçildi. 
8.1.1973 B/35 

(Madde - 5) 

(196) - Orman Kanununun tâdili ile ilgili Komisyon raporunda teklif 
reddedilerek, tasarı metni komisyonca kabul edilmiş kanunun Genel Ku
ruldaki görüşmesi sırasında teklifte yer alan maddeler munzam madde 
halinde teklif edildiğinden konu usul görüşmesi ile oylanarak görüşmeye 
alınacağı kabul edilmiştir. Teklif ve tasarıda yer almayan ve fakat ana ka
nunu (6831) değiştiren maddelerin müzakere edilemeyeceği Başkanca bir 
kere daha ifade olunmuştur. 3, 4, 1.1973 B/32, 33 

(Madde - 123) 

(197) - 6831 numaralı Kanunun muvakkat maddesi üzerinde vaki de
ğişiklik teklifi şimdiye kadar yapılan uygulamaların aksine muvakkat ol
duğu için değiştirilebileceğini ifade eden Başkan ET. usul görüşmesi açtı. 
Ve munzam madde olarak muvakkat maddenin tâdili istenebileceği ka
bul edildi. (Olmaması, aslı neye tâbi ise fer'i de ona tâbi olması gerekir) 
Böylece tâdil teklifi yeni bir madde gibi müzakereye kondu. Komisyonun 
talebi ile tekrar komisyona havale olundu. 4.1.1973, B/33 

(Madde - 123) 
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(198) - 36'ya göre gündeme alma usul meselesidir. Lehinde aleyhinde 
söz verilir. Cengihzhan'ın önergesi aleyhine komisyonla ilgili olmaksızın 
Ataöver'e söz verildi. (12.6.1973 B/125) 

(Madde - 36) 

(199) - Bir saat zorunlu değildir. Başkan 10 dakika sonraya bıraktı. 
1.6.1972 B/96 

(Madde - 81) (Sondan ikinci fıkra) 

(200) - Gündem dışı sözlerde grup adına olanı tercih olundu. 
15.12.1969 B/15 

Gündem dışı sözün 5 dakikayı aşmaması mûtat iken, buna riayet olun
madı. TBMM 17.12.1969 B/3 

Kızıldere olaylarında 
M.M. 31.3.1972 B/64 

(Madde - 83) 

(201) - Lehte aleyhte üzerindeki sıraya parti sözcüleri tabi değildir. 

19.12.1968 B/20 
(Maaşlara zam K.) 

(Madde - 85) (İkinci fıkra) 

(202) - Gizli toplantıda gizlilik kararının kalkması için verilen önerge 
oya konmadan gizliliğin devam edeceğini Başkan ifade etti. 17.11.1967 ta
rihli gizli toplantı. 

(Madde - 96) (Son fıkra) 

(203) - Maddenin fıkra, fıkra oylanması bu hususta verilen önergenin 
Genel Kurulca kabulü ile olur. 

14.4.1969 B/79 
01.08.1966 B/122 
19.07.1966 B/114 
20.02.1963 B/55 
24.04.1964 B/16 

(Madde - 108) 

(204) - Bütçe sırasında sorular çok olursa bunların adı, sırası, adedi 
tutanağa geçirilerek, Bakanın sonra yazılı cevap vereceği başkanca ifade 
edildi. 21.2.1971 B/55 

(Madde - 111) (Son fıkra) 
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(205) - Gensoruda 1. önerge sahibi, 2. Siyasî partiler, 3. Hükümet ko
nuşur. Önerge sahibi sırasında bulunmadığı için söz verilmedi. 7.12.1966 
B/15 

(Madde - 169) 

(106) - Millet Meclisi üyesi bulunmayan Bakana, Dışişleri Bakanına Baş
kan ihtar verdi. 12.3.1970 B/54 

(Madde - 184) 

(207) - Kuvvetler ayrılığı ve bu madde hükmüne göre Aybar'ın genel 
görüşmesi sırasında verdiği Tbmenni Takriri oylanmadı. 23.1.1969 B/35 

(Madde - 222) 

203 



35 — KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN 
KORUMA KANUNU 

Devleti kuranlar, Cumhuriyetin kurucusu gençlerin yetişmelerine bü
yük önem vermişlerdi. 

Toplumun uygar yapıya kavuşturulması ve devamlılığı, yetişecek genç
lerin karakterli, bilgili ve inançlı olmalarına bağlı bulunuyordu. 

Gençlerin kişilik kazandıkları küçüklük dönemindeki öğretim ve eği
timleri üzerinde duyarlı olmak, onları zararlı yayınlardan koruyup kolla
mak, sağlam bir toplum olmanın gereği idi. 

1927 tarihinde, Cumhuriyetin 4 ncü yılında çıkarılan "Küçükleri Muzır 
Neşriyattan Koruma Kanunu" zamanla değişikliklere uğramış olsa bile ruh 
ve öz olarak geçerliliğini günümüze değin sürdürmüştür. 

Kanunun yapımı ve örgüsü aşağıya alınmıştır. 
Esbabı Mucibe (1) 

Türk Ceza Kanunu. 426, 427, 428 nci maddelerinde müstehcen ve hayasızca neşriyat 
hakkında cezai ahkâm vaz etmiştir. Ancak, bazı neşriyat vardır ki bu madde ahkâmına ta
mamıyla mutabık olmamakla beraber bilhassa gençlerin seciyelerini bozmakta ve onların 
muhayyeleleri için muhrip tesirler yapacak derecede acaip sergüzeştlerle dolu bir âlem için
de bulundurarak zamanından evvel birtakım hisleri tahrik etmektedir. 

Harbi umumiden sonra bu nevi neşriyat her memlekette çoğaldığı gibi Türkiye'de de ma
alesef bu nevi risale ve mecmualara tesadüf edilmektedir. Bazı memleketler, gençler için muh
rip tesirler yapmakta olacağı tecrübe ile tahakkuk eden bu eserler hakkında tedbirler almış
tır. Bilhassa Alman Hükümeti Reyıştagın yakınlarda kabul ettiği bir kanun ile muzır neşri
yatı tehdit etmeye çalışmıştır. Bu kanunun esbabı mucibesinde bu nevi neşriyatın yaptığı 
tahribat uzun uzadıya anlatılmaktadır. 

Memleketimizde de çocuk babalarından ve her taraftan vukubulan şikâyetler gençleri
mizi muzır neşriyattan korumak için tedbir almaya Maarif Vekâletini mecbur eylemiştir. Mer
but kanun lâyihası ise Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile müemmen olan matbuat hürriyeti ihlâl 
edilmeksizin on sekiz yaşından dun çocukları fena neşriyattan korumak esasına göre tan
zim edilmiştir. Teklif edilen kanun bu kabil neşriyatın yalnız satışını sıkı tahdidata tabi tut
maktadır. Tabıdan ve neşirden evvel hiç bir teftişe tabi bulundurmamaktadır. Yani Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu ile müemmen olan matbuat hürriyetine tamamen riayetkar kalmaktadır. 

Bu nevi neşriyatın tahdidata tabi tutulması bazan tamamen matlubun hilâfına netice
ler tevlidine yani, daha ziyade merak ve alâka celbetmesine sebebiyet vereceği hatıra gelebi-
lirse de teklif edilen kanun bu cihete karşı kuvvetli mani teşkil etmektedir. Filhakika bu ese
rin hiç bir suretle ilân edilmemesi ve alenen satılmaması kitap Ticaretinde kolay kolay göze 
alınamayacak derecede mühim bir "zarar" teşkil eder. Böyle eserler neşrmi Ticaret ittihaz 

(1) Tutanak Dagıu, C 33, Sa 454, Ta 2161927 
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etmiş olan kitapçıların zarar ihtimali karşısmda serbestçe neşriyatta bulunmalarma imkân 
kalmayacağı gibi diğer kitapçılar da bu işe yeniden atılmaya cesaret bulamazlar. Kanunun 
en büyük faydası bu cihetten olacaktır. Yani eskiden beri bu suretle neşriyatta bulunan ki
tapçıların faaliyetlerini tahdit edecek ve diğer kitapçıların da saikai rekabetle bu yola dökül
melerine mani olacaktır. Yalnız tatbikatta mühim bir mahzur olarak bu kanunun münhası
ran ilmi bir mevzuu mütalaa veya tezi müdafaa maksadıyla yazılmış olan bazı eserlerin de 
muzır neşriyattan addedilerek tahdidata tabi tutulmasma imkân vereceği mülahaza edile
bilir. Katiyen kabili tecviz olmayan bu mahzurun izalesi içindir ki, kitapların tespiti ve mu
zır neşriyat hakkında hüküm vermek salâhiyeti azası itibariyle daha ziyade ilmi mahiyette 
bir heyete tevdi olunmuştur. Bilhassa son senelerden beri gençlerimizin ruhlarında elim te
sirler icra eden bu muzır neşriyatın zararlarını biran evvel tahdit etmek için merbuten tak
dim kılınan lâyihanın müstaceliyetle iktisabı kanuniyet etmesini lâzım görüyoruz. 

Tasarı üzerinde yapılan görüşmelerde (2) Millî Eğitim Bakanı Söz ala
rak : 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendim kanun, matbuata taalluk 
ettiği için belki hürriyeti matbuatı tahdit eder gibi bir zihniyete sahip olunur. Onun için bir 
iki noktayı söylemek mecburiyeti vicdanıyesinde olduğumu gördüm. Bir defa kanunun ma
hiyeti on sekiz yaşma kadar olan çocuklara aittir. Biz mektep çocuklarının hayat ve manevi
yatını korumak ve herkes çocuklarını mekteplere verdiği zaman o çocukların maneviyetleri-
ni himaye altına almak bizim vezifemizdir ve bundan mesulüz. Bunun için mekteplerimiz
de okuyan çocuklarımızı memleketin manevi kuvvetlerinin himayesi altında bırakmaya ve 
maneviyatlarını takviye etmeye mecburuz. Bir seneden beri tetkikat yaptık ve bir çok şikâ
yetler aldık. Nihayet gördük, ki mektep çocuklarını kurtarmak lâzımdır. Arkadaşımız Hakkı 
Tarık Bey, mütalâa ihtiyacı tatmin edildiği zaman buna zaten lüzum kalmaz diyor. Hakika
ten bu sene Meclisi Âlinizin kabul ettiği kanunlarla ve verdiğiniz bütçedeki tahsisatla Talim 
ve Terbiye dairemiz çocuk neşriyatına ehemmiyet verdi. Çocuk ansiklopedisi çıkardık ve bir 
çok mecmualar çıkardık. Hakikaten bu mecmualar şimdiye kadar hiç bir mecmuanın vasıl 
olmadığı revacı bulmuştur ve fazla okunmaktadır. Bu kâfi gelmedi, Avrupa seyahatinde dev
letlerin bu iş için tatbik ettikleri usulleri aradık. Nihayet Almanya'da tatbik olunan bir ka
nundan esasları alınmak suretiyle bu kanunu teklif ettik. Bütün dünya memleketleri, ço
cukları kurtarmak için, çocukları gayrı ahlakî vaziyetten kurtarmak için tedbir almışlardır. 
Bizim almış olduğumuz tedbirler de bunlardır. Bu teklif ettiğimiz kanunun içinde hiç bir 
suretle hürriyeti matbuatı takyit edecek bir madde koymadık. Yalnız manevi bir otorite al
dık ve millet namına bir tedbir alınmıştır. (Çok alınız sesleri) 

Biçiminde açıklamada bulundu. 

Görüşmeler sonunda teknik noksanları tamamlanan metin kesinle
şerek, 1117 sayılı Kanun olarak 7.7.1927-627 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanarak yürürlüğe girdi. 

(2) Tutanak Dagm, C : 33, Sa : 453-462, Ta : 21.6.1927 
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II — YÜRÜTME İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 

1. — GENEL ETKİNLİKLER 





A — II. DÖNEM (11.8.1923-26.6.1927) HÜKÜMETLERİ 

14.8.1923 
İCRA VEKİLLERİ REİSİ 
DAHİLİYE VEKİLİ 
SERİYE VEKİLİ 

HARICIYE VEKILI 
MÜDAFAA! MÎLLÎYE 
VEKİLİ 
MAARİF VEKİLİ 
İKTİSAT VEKİLİ 

SIHHİYE VEKİLİ 
MALİYE VEKİLİ 
ADLİYE VEKİLİ 
NAFIA VEKİLİ 
ERKÂNI HARBİYE! 
UMUMİYE REİSİ 
İMÂR. İSKÂN VE 
MÜBADELE VEKİLİ 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
(D - 24 '.10.1923 İstifa 

Fethi Bey (İstanbul) 
Fethi Bey (İstanbul) 
Musa Kâzım Efendi (Konya) 
Mustafa Fevzi Efendi (Saruhan) 
1.9.1339 (3) 
İsmet Paşa Hazretleri 

.Kâzım Paşa (Karesi) 
İsmail Safa Bey (Adana) 
Mahmut Esat Bey (İzmir) 
Hasan Bey (Trabzon) 24.9.1339 
Rıza Nur (Sinop) 
Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) 
Seyit Bey 
Fevzi Bey (Diyarbakır) 

Fevzi Paşa (İstanbul) 

Necati Bey (İzmir) 20.10.1339 (2) 

1. Tutanak Dagiıi (D : 2, C ; 1, Sayı : 56) 

2. Hükümetin Itfkilinden sonra, vaki inhilâllere yapılan atamaların tarihlerini göstermektedir. (K.O.) 

3. Bu Vekâlet ilk defa ihdas olunmuştur. (Tutanak Dergisi, D : 2, C : 2, Sa : 867) 
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II 

29.10.1923 
BAŞVEKİL VE HARİCİYE 
VEKİLİ 
ŞER'İYE VEKİLİ 
ERKANI HARBİYEl 
UMUMİYE VEKİLİ 
DAHİLİYE VEKİLİ 
MALİYE VEKİLİ 

MÜDAFAAİ MİLLİYE 
VEKİLİ 
İKTİSAT VEKİLİ 
ADLİYE VEKİLİ 
MAARİF VEKİLİ 
NAFIA VEKİLİ 

SIHHİYE VEKİLİ 
MÜBADELE. İMAR VE İS
KÂN VEKİLİ 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
d) 

6.3.1924 

İsmet Paşa (Malatya) 
Mustafa Fevzi Efendi (Saruhan) 

Müşir Fevzi Paşa (İstanbul) 
Ferit Bey (Kütahya) 
Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) 
Mustafa Abdülhalik Bey (Çankın) 
31.12.1339 (3) 

Kâzım Paşa (Karesi) 
Hasan Bey (Trabzon) 
Seyit Bey (İzmir) 
Safa Bey (Adana) 
Muhtar Bey (Trabzon) 
Süleyman Sim Bey (İstanbul) 
19.1.1340 
Dr. Refik Bey (İstanbul) 

Necati Bey (İzmir) 

1. İlk Cumhuriyet Kaimesi İttifakla Heyet halinde seçibmflenbr. (K.O.) 

2. Kabine kurulduktan sonra boşalan Bakanlığa yapılan tayinin tarihini gösterir. (K.O.) 



III 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 

(6 Mart 1924 - 22 Kasım 1924) 

BAŞVEKİL 
HARİCİYE VEKİLİ 
MÜDAFAAl MİLLİYE 
VEKİLİ 
DAHİLİYE VEKİLİ 
MALİYE VEKİLİ 

TİCARET VEKİLİ 
ZİRAAT VEKİLİ 

ADLİYE VEKİLİ 
SIHHİYE VE MUAVENETİ 
İÇTİMAİYE VEKİLİ 
MAARİF VEKİLİ 
NAFIA VEKİLİ 
MÜBADELE, İMAR VE İS
KÂN VEKİLİ 

İsmet Paşa Hazretleri (Malatya) 
İsmet Paşa (Malatya) 

Kâzım Paşa (Karesi) 
Ahmet Ferit Bey (Kütahya) 
Mustafa Abdülhalik Bey (Kenglrl) 
Recep Bey (Kütahya) 21.5.1340 (2) 
Hasan Bey (Trabzon) 
Zekat Bey (Aydm) 
Şükrü Kaya (Menteşe) 20.8.1340 
Necati Bey (İzmir) 

Dr. Refik Bey (istanbul) 
Vasıf Bey (Saruhan) 
Süleyman Sim Bey (İstanbul) 

Mahmut Celâl (İzmir) 
Refet Bey (Bursa) 7.7.1340 

1. Heyet halinde iiti/aMa seçilmiştir. (Tutanak Dergin, D : 2, C : 7, S. : 169). 

2. Kabine kurulduktan sonra boşalan bakanlığa yapılan tâyinin tarihini gösterir. (K.Ö.) 



IV 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 

(22.11.1924 - 3.3.1925) 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ 
MİLLİYE VEKİLİ 
ADLİYE VEKİLİ 
DAHİLİYE VEKİLİ VE MÜ
BADELE, İMAR VE İSKÂN 
VEKÂLETİ VEKİLİ 

HARİCİYE VEKİLİ 
MALİYE VEKİLİ 
MAARİF VEKİLİ 
ZİRAAT VEKİLİ 
TİCARET VEKİLİ 
NAFIA VEKİLİ 
SIHHİYE VE İÇTİMAİ 
MUAVENET VEKİLİ 
BAHRİYE VEKİLİ (2) 

Ali Fethi Beyefendi Hazretleri (İstanbul) 
Mahmut Esat Beyefendi (İzmir) 

Recep Beyefendi (Kütahya) 
Cemil Bey (Tekirdağ) 5.1.1341 (1) 

Şükrü Kaya Beyefendi (Menteşe) 
Mustafa Abdülhalik Beyefendi (Kengiri) 
Saraçoğlu Şükrü Beyefendi (İzmir) 
Hasan Beyefendi (Gümüşane) 
Ali Cenani Bey (Gaziantep) 
Feyzi Beyefendi (Diyarbakır) 

Dr. Mazhar Beyefendi (Aydın) 
İhsan Bey (Cebelübereket) 30.12.1340 

1 Kabine kurulduktan sonra boşalan bakanlığa yapılan tayinin tarihini gösterir, (K.O.) 

2. Bu Bakanlık ilk defa ihdas olunmuştur. (Tutanak Dergisi, D . 2, C . 11, Sa. : 355). (K.O.) 
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V 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 

(3 MART 1925 - 1 Kasım 1927) 

BAŞVEKİL 
DAHİLİYE VEKİLİ 
HARİCİYE VEKİLİ 
MÜDAFAAl MİLLİYE 
VEKİLİ 
ADLİYE VEKİLİ 
NAFIA VEKİLİ 

MALİYE VEKİLİ 

TİCARET VEKİLİ 

SIHHİYE VEKİLİ 
BAHRİYE VEKİLİ 
MAARİF VEKİLİ 

ZİRAAT VEKİLİ 

İsmet Paşa Hazretleri 
Cemil Beyefendi (Tekfurdaki) 
Tevflk Rüştü Beyefendi (İzmir) 

Recep Beyefendi (Kütahya) 
Mahmut Esat Beyefendi (İzmir) 
Süleyman Sırrı Beyefendi (İstanbul) 
Behçi Bey (İstanbul) 14.1.1926 (1) 

Hasan Beyefendi (Trabzon) 
Mustafa Abdulhallk Beyefendi (Çankırı) 
13.7.1926 
Ali Cenani Beyefendi (Gaziantep) 
Mustafa Rahmi Bey (İzmir) 17.5.1926 
Dr. Refik Beyefendi (İstanbul) 
İhsan Beyefendi (Cebelibereket) 
Hamdullah Suphi Beyefendi (İstanbul) 
Mustafa Necati Bey (İzmir) 21.12.1341 
Sabrl Beyefendi (Saruhan) 

1. Kabam kurulduktan sonra boşalan bakanağa yapılan tâyinin tarihini gösterir. (K.Ö.) 
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B — İSTİFA EDEN HÜKÜMETİN YENİSİ SEÇİLENE KADAR GÖRE
VE DEVAMI KARARI 

Devletin devamlılığı bir anlamda yürütmenin (icranın) kesintisiz ol
masına bağlı görülür. Hükümetin istifası ile yenisinin göreve gelme işlem
lerinin yapılması arasındaki sürede istifa eden hükümet göreve vekâlet 
eder. 

Bu geleneğin oluşumunda ilk örneklerden olan ve böyle bir vekâleti 
öngören Meclis görüşmeleri ve 4 numaralı Karar aşağıya alınmıştır. 

4. — Sinop Mebusu Yusuf Kemal Beyle arkadaşlarının, yeni Heyeti Vekile Reisi ve 
azaları intthabolununcaya kadar eski Heyetin tedviri umurda devam etmesine dair tak
riri (1) 

Riyaseti Celileye 
Yeni Heyeti Vekile Reis ve azası intihaboluncaya kadar müstafi Heyeti Vekile Reis ve aza

yı muhteremesinin tedviri umuru Hükümette devamının Meclisin teamülü veçhile tahtı ka
rara alınmasını teklif grleriz. 

27 Tfeşrinievvel 1339 
Sinob ~ İzmir Bolu 

Yusuf Kemal Mahmud Celâl Cevad Abbas 

REÎS — Efendim! Heyeti Vekile intihabı Pazartesi İçtimaında icra edilecektir. Binaenaleyh 
o vakte kadar Heyeti Vekilenin tedviri umur etmesine Heyeti Celilenizin karar vermesi mütea-
meldir. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti Cedidei Vekilenin intihabına kadar Heyeti Hazırai Vekilenin vekâleten 
ifayi vazife eylemesi hakkında (2) 

No. 
4 
Heyeti Cedidei Vekilenin intihabına kadar Heyeti Hazırai Vekilenin vekâleten ifayi vazife 

eylemesi 13. VIII. 1339 tarihli üçüncü içtimain ikinci celsesinde karargir olmuştur. (Cilt : 1 -
Sayfa •. 47). 

13 .Ağustos 1339 

Vekâlet eden hükümetin, vekâlet süresi, yetkileri, vekâleti kabul etme
me durumunda yapılacak hukukî işlemler hakkında mevzuatta açıklık 
yoktur. 

Teamül de oluşmamıştır. 
İstifa eden hükümetin sevkettiği bütçenin görüşülmeyeceği hususu tar

tışılarak kabul edilmiştir. (3) 

(1) Tutarak Dergisi, C 3, Sa 1516, Ta 27101339(1923) 

(2) Kavamn Mecmuası, C 2, Sa 462 

(3) Tutanak Dergisi, C 15 Sa 111, Ta 331341(1925) 
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C — BAKANLAR KURULUNUN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAK
KINDA MECLİS KARARI 

İmparatorluğun batışına tanıklık eden ve henüz bağımsızlık savaşı acı
larını yaşayan mebuslar, Meclisin mutlak yetkisinden ödün vermemek ve 
keyfi işlemler yerine kanunların egemenliğini sağlamada aşırı duyar
lıydılar. 

Ziraat Bankası yönetimi bu dönemde karma bütçelidir. 1923 bütçe
sinde yer alan genel müdür kadrosu yabancı uzman bir genel müdür bu
luncaya kadar mevkuf tutulacağı kaydını taşımaktadır. 

Bankanın bağlı olduğu İktisat Vekâleti; İzmir ve Edirne'nin kurtarıl
ması ve bu yerlerde yeni şubelerin açılmasıyla şube sayısı 300'ü aşan ban
kanın daha fazla genel müdürsüz kalmaması için, genel müdür yardım
cılarından birini genel müdürlüğe atama teklifini Bakanlar Kuruluna gö
türür. Bu atamayı Bakanlar Kurulu onaylar. Muavinlikten genel müdür
lüğe geçişin maaş farkı aylık 1 500 kuruştur. 

Meclis, serbest olmayan kadro üzerinde Kanuna aykırı olarak tasar
ruf eden Bakanlar Kuruluna zimmet çıkarır. Konu genel kurulda uzun ve 
sert tartışmalara neden olur (1). 

Tutanaklara geçen başlıca bölümler : 

1. — Ziraat Bankası Müdürü Umumîlik maaş ve muhassasatının sureti itası hak
kındaki (3/132) numaralı İktisat Vekâleti tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

T.RM.M. Riyaseü Celilesine 
9 Zilka'de 1340 ve 6 Temmuz 1338 tarihli kanun mucibinde Büyük Millet Meclisinin tas

diki âlisine iktiran edene Ziraat Bankasının 1338 senesi bütçesindeki müdürü umumi ma
aş ve tahsisatının hizasında ecnebi bir mütehassıs celbine değin mevkuf tutulacağı muhar
rer olmasından dolayı yakın vakte kadar mütehassıs aranıldığını ve bu bapta birçok muha
bere sebk ettiği halde bulunamamasına ve memaliki müstahlasadaki Ziraat Bankası ve şu
be sandıkları hali faaliyete getirilerek mezkûr şube ve sandıkların üçyüzü tecavüz etmesi 
hasebiyle bankanın umur ve muamelâtı pek ziyade tevessü eylemesine mebni yalnız bir mü
dürü umumi ve muavini temşiyeti umura yetişemiyeceği anlaşılmakla evvelce vukubulan 
müracaat üzerine asaleten bir müdürü umumî tâyini derecei vücupta görüldüğünden ecne
bi bir mütehassıs bulununcaya kadar münasip bir zatın müdürü umumiliğe tâyini hakkın
da Heyeti Vekilece ittihaz olunan karar Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesince de tasvip 
buyurulduğu cihetle Teşrinisani 1336 dan beri mezkûr banka müdürü umumî muavini olup 
senei sabıka Temmuzundan beri de işbu müdürü umumîliği vekâleten ifa eden Abdülkadir 
Zeki Beyin Vekâletimizin inhasiyle asaleten tâyini Heyeti Vekilece takarrür ederek keyfiyet 

(1) Tutanak Dergisi, C: 3, Sa . 694-703, Ta : 1.12.1339 (1923). 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinin tasdiki âlisine iktiran eylediğinden 19 Temmuz 1339 
tarihinde asaleten idarei umura iptidar ettiği cihetle mumaileyhin maaş ve tahsisatının tari
hi mezkûrdan itibaren marrûlarz mevkuf tutulan müdürü umumîlik muhassasatınm itası 
hususuna bir karar istihsal buyurulması rica olunur efendim hazretleri. 

15 Eylül 1339 
İktisat Vekili 

Mahmud Esad 
Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası 
Ziraat Bankası Müdürü Umumîliği maaşı hakkında iktisat Vekâletinin Meclisi Âliden 

encümenimize muhavvel 15 Eylül 1339 tarihli 43095/417 numaralı tezkeresi İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü Beyin huzuriyle tetkik ve icabı müzakere olundu. 

1338 senesi Ziraat Bankası bütçesinin Meclisi Âlice müzakeresi esnasında bankanın muh
taç bulunduğu ıslahatı icra ve hüsnüidaresini temin için Avrupa'dan bir mütehassıs celbi 
tensibedilmiş ve mütehassısm sureti celbini teminen 6 Temmuz 1338 tarihinde tasdik bu
yuruları Ziraat Bankası Bütçe Kanununa merbut (B) cetvelinde müdürü umumîlik maaşı 
hizasına "mevkuf tutulacak" diye şerh verilmişti. Meclisi Alinin kararma müstenit bulunan 
işbu meşruhata 1339 senesi tahsisat kanunlarında da tesadüf ediyoruz. Filhakika 1339 se
nesi bidayetinde 7 Nisan 1339 tarihli Kanunun ikinci maddesiyle verilen salâhiyet üzerine 
sabık Muvazene! Maliye Encümenince tesbit ve tasdik olunan Ziraat Bankası 1339 bütçe
sinde müdürü umumîlik maaşı hizasına "Meclis kararı mucibince mütehassıs celbedilince-
ye kadar mevkuf tutulacaktır" kaydı mevcut bulunmaktadır. Halbuki İktisat Vekâletinin sa-
lifülarz tezkeresinden, muahharan İktisat Vekâletinin müracaatı üzerine ecnebi bir müte
hassıs bulununcaya kadar münasip bir zatın müdürü umumîliğe tâyini İcra Vekilleri Heye
tince takarrür ettiği ve 19 Temmuz 1339 tarihinde de Vekâletin inhasiyle ve kezalik İcra Ve
killeri Heyeti karariyle asaleten bir müdürü umumî tâyin edildiği anlaşılmıştır. 

Bilhassa İzmir ve Edirne vilâyetlerinin istirdadı ve birçok yerlerde yeniden şube ve san
dıklar açılması üzerine fevkalâde tevessü eden Ziraat Bankası muamelâtının yalnız başına 
bir müdürü umumî marifetiyle idaresindeki müşkülât ve mahaziri tafsil ve izaha lüzum gör-
miyen encümenimiz, İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen mezkûr kararlan bankanın me-
nafiine ve icabı hale nazaran musîp bulmuş ise de sarahati kanuniyeye muhalif kararlar itti
hazına ve bu kararlara istinaden icraatta bulunmaya, esbabı mucibesi ne olursa olsun hiç
bir makam veya heyetin salâhiyeti olamıyacağı bedihî bulunduğundan ve esasen İktisat Ve
kili lâhikı Beyefendi de Meclisi Alinin kararı hilâfında müdürü umumîliğe tayin edilen zata 
sâlifülarz mevkuf tutulan maaşı veremiyeceğini dermeyan eylediğinden bu hususta mukta-
zi karar Meclisi Âlice ittihaz edilmek üzere Heyeti Vekilenin sarahati kanuniyeye muhalif iş
bu hareketini Heyeti Celilelerine iblâğ ve 19 Temmuz 1339 dan itibaren verilen maaş ve tah
sisat ve fevkalâde mecmuunun meb'husunanh karara muhalif bulunması hasabiyle, tâyin 
kararını veren İcra Vekilleri Heyetinden tazmini lâzım geleceğine encümence kanaat hâsıl 
olduğunu ilâveten arzı karargir olmuştur. 
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Reis Umumi Mazbata Kâtip 
Kütahya Muharriri Konya 

Ferid Bulunmadığı Fuad 
Mazbata Muharriri Aza Âza 

Trabzon İsparta Kırşehir 
Ahmed Muhtar Mükerrem Yahya Galib 

Âza Âza 
Kângırı Konya 

Mustafa Abdülhâlik Kâzım Hüsnü 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — Mazbatanın münderecatından da malûmuâlileri 

olduğu veçhile. 19 Temmuz 1339 tarihinde İktisat Vekâletinin teklifi üzerine Heyeti Vekileden 
alelûsul yapılan tâyin karariyle, tahsisatı Ziraat Bankası Bütçesinin esnayı müzakeresinde Bü
yük Millet Meclisince Avrupa'dan celbedilecek müdürü umumiye verilmek üzere mevkuf tutu
lan mebaliğden maaşı aslîsine onbeş lira zam suretiyle müdürü umum! muavinliğinde bulu
nan zatın müdürü umumîliğe tâyininden mütevellit bir hâdisedir. Bu meseleyi Muvazene! Mali
ye Encümeniniz tetkik ederken bendenizi de çağırmıştır. Bu karardan haberdar edildim. Müdü
rü umumî diye tâyin edilmiş olan zabn, ben muvakkaten olan memur olduğunu biliyordum. 
Bu kararla müdürü umumî olduğunu öğrendim, İktisat Vekâletine geldiğimin ikinci günü mü, 
üçüncü günü mü ne idi?... 

MEHMET EMİN R (Karahisan Şarki) — O kimdir efendim? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — Yine banka memurlarından Zeki Bey, Ziraat Ban
kasının bütçesi müzakere edildiği ve Avrupa'dan celbedilecek bir mütehassıs direktöre verilmek 
üzere müdürü umumî tahsisatı mevkuf tutulduğu zaman bendeniz yine İktisat Vekâletinde bu
lunuyordum. O zaman Ziraat Bankasının idare! merkeziyesi Kayseri'de bulunuyordu. Müdürü 
umumî de Kayseri'de idi. Müdürü umumî muavini olan zat burada Ziraat Bankasının umurunu 
takibetmek ve bilhassa bütçesini tetkik ve müzakere ettirmek üzere kalmıştı. Büyük Millet Mec
lisinin müdürü umum! hakkında verdiği karardan haberdar edildi. Bütçenin tatbikinden sonra 
Kayseri'ye; müdürü umumî olan zata -ki, şimdi Trabzon Defterdarıdır- "Bütçenin esnayı müza
keresinde Büyük Millet Meclisi memuriyetinize nihayet vermiştir, vazifeniz kalmamıştır, mua
melâtı orada bulunan Bankanın en büyük memuruna teslim ediniz!" Diye bir telgraf yazıldı. 
O telgrafı da bu müdürü umumî muavini olan zat yazdı ve ben imzaladım. Bu suretle müdürü 
umum! mevkiinde bulunan zatın memuriyetine nihayet verilmişti. Avrupa'dan getirilecek zat 
getirildikten sonra şeraitine nazaran maaş olarak ne kadar tahsisat icabederse bu miktar bittabi' 
bütçede mevkuf tutulan para ile temin edilemezdi. Çünkü bütçede mevkuf tutulan para şehrî 
(75) lira senevi (900) lira kadar para idi. Müdürü umumî geldiği zaman şeraitine nazaran ayrıca 
tahsisat istenmesi mukarrer idi. Memaliki müstahlasanın istirdadı üzerine bâzı banka şubeleri
nin ve ehemmiyetli birkaç banka merkezlerinin açılması ve henüz Avrupa'dan mütehassıs bir 
müdür celbine imkân hâsıl olamaması gibi esbap ve itizar ile o zaman İktisat Vekili bulunan 
refiki muhteremimiz bankayı daha ziyade müdürü umumî muavini ile bırakmamak ve biran 
evvel müdürü umumî tâyin etmek ve bir de müdürü umum! muavini ilâve etmek suretiyle şüp
hesiz tevsii muamelât eden bankanın daha ziyade tanzimi umuruna dair bir fikir olduğu için 
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evveliyatından Heyeti Vekilenin malûmatı olamıyarak bu karar verilmiştir. (Gürültüler) İhti
mal ki, diyorum; o zaman Heyeti Vekilede bulunmadığım için böyle söylüyorum efendim. 

Dr. FİKRET R (Ertuğrul) — Geçen gün başka türlü söylediniz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN R (Devamla) — Bu karar verilmiştir bendenizin şahsî kanaati
me göre Heyeti Vekilenin bu kararı Büyük Millet Meclisinin o zaman, müdürü umumilik hak
kında İttihaz ettiği karara muhaliftir. Fakat hiç düşünmem ve hiç farz etmem ki, Heyeti Celi-
lenin vaktiyle ittihaz etmiş olduğu karara muhalif olduğunu bile bile versin! (Zühul, zühul 
sesleri) ve (gürültüler) Bendeniz, bunu ifade etmek istedim. (Hayır hayır sesleri) Evet efen
dim, 19 Temmuz tarihinde ittihaz edilmiş bir karar vardır. Buna nazaran verilen fazla maaş, 
arz ettiğim gibi maaşı (6 000) kuruş olan zata (1 500) kuruşun maaşı aslî zammı ile (7 5O0) 
e çıkartılan farktan ibarettir. Şehrî (15) lira maaşı aslî ve iki misli de dâhil olduğu halde (30) 
lira ki.. 

RECEB R (Kütahya) — İki misli etmez... 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN R (Devamla) — Yüzde yetmişbeş eder. Ben. iki misli olarak bol 
bol koydum. Bu, iki, üç aylık bir hâdisedir. Tabiî diğer muavinlik maaşı da bu maaş dahilin
dedir. Heyeti Celileniz eski kararını tesbit buyurduktan sonra, kimden bu paranın aranması 
lâzım geleceği noktasına geliyorum. Bendeniz, zannediyorum ki. Heyeti Vekile, arz ettiğim 
esbap ve mülâhaza ile ve Heyeti Celilenin sarih bir kanuna muhalif olmıyacağı kanaatiyle 
bir karar ittihaz etmiş idi. Fakat, bunu daha ziyade kararın mevzuunu teşkil eden zatın bil
mesi lâzımgelir. (O! sesleri) 

Dr. MAZHAR R (Aydın) — Elemrü fevkaledep. 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN R (Devamla) — Elemrü fevkaladep kaidesi burada cari değil

dir, Beyefendi!. Müsaade buyurunuz. Çünkü bizim mevzuatı kanuniyemiz de, mafevkin hi
lafı kanun emri mâdûna itaat tevcih etmez. (Doğru sesleri) Bu, hilafı kanun bir emirdir. Bu 
emir kime taallûk ediyorsa onun için muta' olması icabederdi ve sonra mevzuatı kanuniye
miz mucibince sarf edilen paranın istirdadı icabederse. Sârifl meydandadır. Bendenizce ya
pılacak muamele bir istirdat muamelesidir. 

MUSTAFA R (Tokad) — Hayır hayır. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN R (Devamla) — Alan meydandadır. Eryevm bankadadır. Ben
denizce yapılacak muamele bir istirdat muamelesidir. (Heyeti Vekileden sesleri) Karar Heye
ti Celilenizindir. 

RAUF R (İstanbul) — Efendim mevzuubahsolan müdürü umumînin tâyini esnasmda 
o zamanki Heyeti Vekilede bendeniz de Reis olarak bulunuyordum. (Hacet yok sesleri) Mü
saade buyurursanız bu husustaki noktai nazarımı. Heyeti Aliyeye arzı lâzım ve faideli görü
yorum. Müdürü umumînin, Heyeti Vekilenin muvafakatiyle intihap ve tâyini icabeden me
murin meyamnda bulunmasından dolayı bu banka müdürü umumîsinin tâyini de Heyeti 
Vekilenin mesuliyeti müşterekesine tabi tutulmuştur. Malûmuâliniz teklif eden vekâlet, İk
tisat Vekâletidir. İktisat Vekâleti bunu teklif ederken hiç şüphesiz ki, bütçesindeki kuy ut ve 
şurutu tetkik ederek teklif etmiştir ki, Heyeti Vekile onu kabul etmiştir. Bu hususta diğer 
sahibi salâhiyet Maliye Vekili vardır ki, bütçenin Meclisi Alinin nıkatı nazarına ve kararına 
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göre sarfından mesuldür. Şu halde bir celsede bir çok mesaili mühimmeyi müzakere edece
ği mefruz olan Heyeti Vekilenin, bu memurun bütçede tahsisatı var mıdır, yok mudur? Veya 
bunlardan evvel bu madde hakkında Meclisi Âlinin bir karan var mıdır, yok mudur? Dtye 
tetkik, takibetmesi -imkânı farz edilse bile- fiilen mümkün değildir. Bununla beraber bu bir 
mazeret teşkil eder ve bunu böyle görünüz demek istemiyorum. O husustaki nokta! nazarı
mı da arz edeceğim. Mademki bir mesuliyeti müştereke vardır, mademki karar ittihaz edilir
ken bir nokta hakkında muvafakat ediliyor; bu bir vazifedir ve her vazife mukabilinde bir 
mesuliyet vardır. Vaktiyle denebilir ki, bunu siz yapmalıydınız, tetkik etmeliydiniz. Tetkik 
etmemek bir mazeret teşkil etmez. Bir kanunun bir maddesini bilmemek onunla muamele 
yapmamayı icabetmez. (Çok güzel sesleri) Şu halde arkadaşlar! Bu bir hata ise bunda vâzıü-
limza olan rüfeka zühul etmişlerdir. Muamele kasdî değildir. Bunu kabul buyurunuz. (Tabiî, 
hâşâ sesleri) Bunda zühul etmiş olmakla ben de o heyetin bir âzası olmak itibariyle bir inti
bah teşkil ettiği için memnunum. Efendiler! Bu vesile ile müsaade buyurursanız bir iki nok
ta hakkındaki kanaatlerimi de arz edeyim. Bundan bir iki gün evelki içtimalanmızda Mecli
si Âlinin sarfiyatının murakabesi için bu Meclis kürsüsünden cereyan eden müzekerat hatı
rı âlinizdedir. O zaman her hangi bir husus için olursa olsun murakabenin derecei vücubu 
münakaşa edildi. Heyeti idareyi teşkil eden arkadaşların mebus olması dolayısıyle bu mura
kabeyi lüzumlu görenler oldu, lüzumsuz görenler oldu. Mevki, makam, sıfat her ne olursa 
olsun milletin doğrudan doğruya murakabesi sarfiyatının her zaman üzerinde olmazsa kü
çük, büyük hatalar tevali ve tevessül edebilir. 

SÜLEYMAN SIRRI R (Bozok) — Hiç şüphe yoktur. 
RAUF B (Devamla) — Yani Devletimizin zinde, gürbüz olmakla beraber henüz genç ol

duğunu kabul ettik; Devletimizin üzerinde bu gençlik varken millet bilâfâsıla ve bilâinkıta' 
prensiplerini, kaidelerini vaz'ettiği andan itibaren Devlet esaslarını her dakika, her gün müs-
temirren takip ve tetkik etmelidir. Ben bu hatayı âtide küçük, büyük hâdise olması muhte
mel olan ahvale nazaran bir misal teşkil etmek itibariyle tekrar ediyorum ve ben bunu mem
nuniyetle kabul ediyorum. Bundan müçtenip bulunmadığım için mevzuatı kanuniyeyi teb
dil veya bir meselei kanuniyeyi halletmek için Lütfi Fikrî... (Handeler) Feridun Fikrî bey ar
kadaşımızın buyurdukları gibi bizi muhakemeye lüzum yoktur. Çünkü biz hatamızı kabul 
ediyoruz. Yani ben hatamı kabul ediyorum ve icabatını tamamlyle ifaya hazırım. Bunu mem
nuniyetle telâkkiye hazırım ve muhakemeden de kaçan bir arkadaşınız değilim. İcra Vekil
leri Riyasetinde bulunduğum zaman Ankara Bidayet Mahkemesinin davetini kemali mem
nuniyetle kabul etmiş ve huzurlarında ifade vermiş bir arkadaşınızım. 

ALÎ SAÎB R (Kozan) — Hissenize kaç lira isabet ediyor? 

RAUF B (Devamla) — Hulâsa arkadaşlar! Heyeti Vekilenin ittihaz ettiği kararda zühul 
vardır. Kasıt yoktur ve ben o zamanki Heyeti Vekilenin bir uzvu olmak itibariyle zühulü iti
raf ediyorum ve avakibini kabul ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Verilen izahat ile mesele tenevvür etmiştir. Şöyle k i : 
1. — Mevzuubahsolan sarfiyatın bütçede mevcudolmadığı, 
2. — Aynı zamanda tcra Vekillerince müttehaz kararın eseri zühul bulunduğu anlaşılı

yor. Binaenaleyh bu keyfiyet bir maddei cezaiye teşkil edecek ve mahkemeye sevk olunacak 
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mahiyette olmayıp tashihi hata suretiyle telâfisi icabeden bir haldir. İcra Vekillerinin hatta
tını tashih, Meclisi Âli tarafından yapılır. Bu hatanın da sarfiyatı vakıanın kendileri tarafın
dan tazmin tarikiyle tashihinden başka yapılacak muamele yoktur. Bu veçhile karar ita bu-
yurulmasmı teklif ederim. 

1 Kânunuevvel 1339 
Karahisan Şarki 

Ali Süruri 

REÎS — O halde Karahisan Şarki Mebusu Ali Süruri Efendinin takririni reyi âlinize vaz'-
ediyorurn. Hatanın tashihini, yani sarfiyatı vakıanın kendileri tarafından tazmini suretiyle 
hatanın tashihini teklif ediyor. Mazbatanın aynıdır. Yalnız şekli değişiyor. Efendim Karahi
san Şarki Mebusu Ali Süruri Efendinin bu takririni kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Bir bölümü yukarıya alınan görüşmeler sonunda; 

Ziraat bankası Müdiri umumisine sarahati kanuniyeye muhalif olarak verilen 
maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmuunun, hatayı vâkıi tashihen, Heyeti Vekileye 

tazmin ettirilmesi hakkında 
No. 
43 
Ziraat bankası müdiri umumilik maaş ve tahsisatının sureti itasına dair İktisat vekâle

tinin 15 Eylül 1339 tarihli tezkeresi Muvazenei maliye encümenine ledelhavale encümeni 
mazkûrce tanzim edilip Heyeti umumiyeye sevkolunan mazbata üzerine. 1. XII. 1339 tarihli 
altmışıncı içtlmanın birinci celsesinde cereyan eden müzakerat neticesinde, Karahisanşar-
ki mebusu Ali Süruri Efendinin : "Mevzuubahis olan sarfiyatın, bütçede mevcut olmadığı 
ve ayni zamanda İcra Vekillerince mûttehaz kararın eseri zühul bulunduğu anlaşıldığından 
keyfiyet bir maddei cezaiye teşkil edecek ve mahkemeye sevkolunacak mahiyette olmayıp 
tashihi hata suretiyle telâfisi icabeden bir haldir. İcra Vekillerinin hatiatını tashih Meclisi Âli 
tarafından yapılır. Bu hatanın da sarfiyatı vakıanın kendileri tarafından tazmin tarikiyle tas
hihinden başka muamele yoktur" şeklindeki takriri reye vazedilmiş ve icra Vekilleri Heyeti
nin tashihi hata suretiyle sarfiyatı vakıayı tazmin etmeleri karargir olmuştur. 

1 Eylül 1339 

Biçiminde karara bağlanır. 

Bu karar, siyasi tarihimiz boyunca bilerek ya da bilmeyerek sık sık gün
deme gelen bu gibi konular için erdemli bir örneği oluşturmuştur. 

(2) Kavanin Mecmuası, C 2, Sa 472 
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D — ESKİ - YENİ KAVGASI 
Eski - yeni savaşımı, lanzimatın gerilerinden günümüze kadar uzanır. 
Bu savaşım, Türk'ü içinden bölerek, geri kalmışlığın tutsağı haline ge

tirmenin etkin silahı yapılmıştır. 
Bu oyun, her dönem değişik biçimde ve kurallarına göre sahnelene-

gelmiştir. 
Yapısının özelliğinin gereği Devleti kurumlaştırıp inkılâpları gerçek

leştirmeyi başlıca görev sayan İkinci Dönem Büyük Millet Meclisinden alı
nan bir kesitle bu tarihi gerçek vurgulanmıştır. 

1925 yılı Dahiliye Vekâleti Bütçesinin görüşülmesi sırasında Erzurum 
Mebusu Ziyaettin Efendi (Gözübüyük) söz alarak (1), emniyet ve asayiş ka
dar toplumun manevi değerlerinin de korunması gerektiğini söyler. Dans 
salonlarının açıldığını, Müslüman kadınların sahneye çıkarıldığını, fuhu-
şun yaygınlaştığını, Florya'da çıplak kadın ve erkeğin birlikte denize gir
diklerini, hem de buna resmen izin verildiğinden yakınır. 

Devletin dini İslâm olduğu halde, bir kısım zevk düşkünü zenginlerin 
laiklikten ve ladinilikten bahsettiklerini belirterek, bunların hangi kahro
lası kaynaktan cesaret alıp nereye dayandıklarını sorar. 

Acımasız ve korkusuzca yapılan bu saldırıları kapsayan konuşmalar 
aynen alınmıştır. 

ZİYAETTİN EFENDİ (Erzurum) — Efendim! İdarei umuru siyaseti dahiliye icabı, mem
lekette emniyet ve asayişin muhafazası lâzım olduğu gibi, ihlâline badi olacak ahlâk ve ma
neviyatı sarsan birtakım ahvali elimenin de İzalesi esbabına bakmak elzemdir. Maalesef şim
diye kadar bu cihete katiyyen atfı ehemmiyet edildiği yoktur. Halbuki, malûmuâliniz, heyeti 
içtimaiyeyi tehdit eden felâketlerin en müthişi, ahlâk ve maneviyatın sarsılması ve tehlikeye 
maruz bulunmam cihetidir. Çünkü, hissiyatı dinlyesi gevşeyen nezahati ahlâkiyesi bozulan 
heyetler arasında tedricen asayiş muhtel olur. muvazene bozulur, çünkü muvazene tesisi 
tamamiyle kabil olamaz, hatta anarşi başlar. Bir müddetten beri taşralarda, hususiyle İs
tanbul'da meşhut olan birtakım ahvali müessife, memleketin muhlik ve marazı içtimaiye 
duçar olduğunu gösteriyor. 

TALÂT BEY (Kângın) — Ne gibi? 
ZÎYAETTtN EFENDİ (Devamla) — Gazeteleri okursan ne gibi olduğunu anlarsın. (Han

deler) (Devam sesleri) İşte onu da. ne gibi olduğunu da söyleyeceğim. Rivayete nazaran, İs
tanbul'da 14 000 meyhane, 800 tane dans salonu açılmış - mektep salonları tabi hesaptan 
hariç - işret saikasıyle yevmiye vukubulan cinayet şayanı hayret ve tetkik bir surette ilerle
mektedir. Asayişin yalnız maddî cihetlerini düşünmek değil, maddi asayişi ihlâl eden ma
nevî haller ne ise, onu da nazarı itibare almak lâzımdır. (Doğru sesleri) Hatla işret beliyesi 
kadınlara kadar sirayet etmiş. (Maatteessüf sesleri) Gazeteler yazıyorlar. Kucağında çocuğu 
olduğu halde kadınların da meyhaneye devam ettikleri görülüyormuş! 

(1) Tutanak Dergisi, C: 13/1, Sa : 413-414, Ta : 14.2.1341 (1925) 
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ALİ BEY (Rize) — Hangi gazete yazmıştır? 
ZÎYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Gazeteleri okursan hangi gazeteler yazdığını anlar

sın. (Handeler) (Devam sesleri) Malûmuâlileridlr ki bir zaman devri dilârayı meşrutiyet diye
rek şakşaklarla terâkki ve tâali sözleriyle mülkün yarısını ve nüfusumuzun üçte ikisini kay
bettik. Şimdi de asrilik, teceddüt, (Handeler) medeniyet her ağızdan dökülüyor. Fakat maat
teessüf bu gayenin müspet bir usulüne şimdiye kadar teşebbüs olunduğu yoktur. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisansahip) — Nasü olmalıdır? 

ZİYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Efendiler! Bazı türediler medeniyet denildi mi. keli
menin bütün mânasıyle Garplileşmek istiyorlar. Fakat Garbın maarif, sanayi, iktisat tesisa
tı Ümraniye, terakkiyatı ilmiyei fenniye gibi kemalâtından meydanda hiçbir şey yok. Yalnız 
Garbın levsiyat ve tereddiyaü ahlâkiyesi ve zaili içtimaiyesi tamamıyle tatbik ediliyor. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Gazetelerde bir iki ay evvel yazılmıştı. Ahlâkı ifsat ve asayişi ihlâl ettiği 
için, Japonya'da dans men edilmiş, fakat bizde birtakım edanice bu fezahat levazımı mede-
niyeden sayılıyor. Gazeteler yazıyor ve mevsuk malûmatı olanlardan işitilmiştir. İngiltere'de 
erbabı namustan hiçbirisi, bar denilen fuhuş hanelere ayak atmaz iken, bizde birtakım eda-
ni İslâm kadınlarını barlara ve tiyatro sahnelerine kadar çıkardılar. Terâkki, teceddüt bu imiş, 
başka bir şey değilmiş. (Handeler) Yol yok, fabrika yok, hiçbir şey yok. Sade asrîlik bu imiş. 
Eğer asrîlik, teceddüt, medeniyet bu ise ve bu suretle fezahatlerden ibaret ise, böyle teced
düt ve medeniyet, asrîlik salikleriyle beraber kahrolsun, yere geçsinler. Malûmuâliniz her 
tarafta salgın bir halde devam eden fuhşun te* essüüne meydan vermemek ve belki men et
mek elzem iken, İslâm kadınlarını temettü mukabilinde vesikalarla fuhşa sevkediyorlar. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — öyle bir şey yok hocam. (Öyle şey yok sesleri) 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Vesika, resmî bir mahiyet ifade eder. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yalan değil. 

ZİYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Evet evet vakidir. 
NEŞET BEY (Aksaray) — Tavzih buyurunuz. 

ZİYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Hürriyeti içtimaiye namına yapılan rezaletlere müsa
maha etmek, kepazeliklere mümanaat etmemek kifayet etmiyormuş gibi bu yazın İstanbul 
civarında Filorya denilen yerde hiçbir Hıristiyan hükümetinin müsaade etmediği, çıplak er
kek ve kadınlar birlikte deniz hamamlarında icrayı ahenk etmişlerdir. (Handeler) Hem de 
resmen ruhsat verilmiştir. Gazetelerde belki görmeyen yoktur. 

MUSTAFA LÜTFÜ BEY (Tokat) — Sen de gitün mi Hocam? 
ZİYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Sen gitsen kâfidir. 

REİS — Efendim! Siz devam ediniz, onlara cevap vermeyiniz. 

ZİYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Mücahedei milliye senelerinde Gazi Paşanın bir nut
kunda buyurduğu sözleri, gazetede okumuştum. Aynen tekrar edeyim : 

"Mücahedei milliyenin yevmi mev'udundan şimdiye kadar ananâü dinıje ve milliyemiz 
ve mukaddesatımız tamamiyle mahfuzdur ve ilelebet mahfuz kalacaktır." 
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Evet! Hükümetin dini de dinî İslâmdır. Bu, Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile de tespit edil
miş olduğu halde gene birtakım süfeha lâyıklıktan, lâdinlikten bahis ediyorlar. Gazetede gö
rülüyor. Bu da şayanı hayrettir. Hangi kahrolası menbadan bu cesareti alıyorlar ve neye isti
nat ediyorlar? Efendim! memlekete işte ahvali ruhiye budur. Sonra bir taraftan Avrupa mis
yonerleri, bir taraftan genç Hıristiyan cemiyetleri mikrop gibi içerimizde neşri nasraniyet 
ediyorlar. Bir taraftan da mason locaları kuşat ediliyor. Sonra diğer taraftan da hakkı, hüse-
yin, abdullah gibi îslâm namlarmı taşıyan birtakım Rum tohumları esafil, dahil ve hariçte 
dörtyüz milyon karip alemi Islâmın mukaddesatına daima tecavüz etmekte müsabakat edi
yorlar. Bütün efkârı umumiye dilgîr oluyor. İdare aleyhinde halkın iğbirarını celbediyorlar. 
İşte asıl mürteci, bu kâfir bu mel'unlardır. (Handeler) Alâkadaran bunlara katiyen imazıayn 
ediyorlar. (Allah vücutlarım kaldırsın sesleri) Yani insan düşünüyor ki, bu millet nereye, ne 
tarafa sürüklenmek isteniyor, insan hayret ediyor. Malûmuâliniz bundan bir kaç ay evvel 
Süleyman Nafiz Bey Hazreti îsaya hitaben şairane biraz bektaşi vari bir makale yazmıştı. 
Biraz tazimkâr bir lisan kullanmadığı için bütün Hıristiyanların tenkidatına maruz kaldı. 
Mukavele mucibince çıkarılması lâzım olan bir başpapazın çıkarılmasıyle bütün Hıristiyan
lar galeyana geldi. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Alemi Hıristiyaniyetin hiçbir galeyanı yoktur. 
ZÎYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Yunanlılar galeyan ettiler, Yunanlılar var ya!.. 
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Yaygaradan ibaret. Yunanlılar âlemi Hıristiya-

niyeti temsil edemezler. 
ZÎYAETTİN EFENDİ (Devamla) — Yaygara olsun, yani Hıristiyanlar bile ne kadar mane

viyata ehemmiyet veriyorlar. Biraz ibret almalıyız. (Gürültüler, devam sesleri) Devama ha
cet yok, ihtiyar edilen bu tarzı hareket emin olmalı ki ne milleti, ne saliklerini selâmete mu-
sil değildir. Onun için bu, dâlal taşkınlıklarına ve bu hüsran ve harabiye nihayet vermek es
babı her neye mütevakkıf ise bunu Meclis düşünmelidir. Çünkü bütün bunları tarih bizim 
hesabımıza kaydediyor. Maruzatımın neticesi budur. 

Ertesi gün 16.2.1341 (1925) tarihli birleşimde, İstanbul Mebusu Ham
dullah Suphi Bey (Tanrıöver), bu konuşmanın hak ettiği karşılığı vererek 
inkılâpların temel felsefesini açıklar. 

Tarihi değeri tartışılmaz bu konuşma aynen alınmıştır. (2) 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar! Çok müteessirane geçi

rilmiş bir geceden sonra karşınıza geldim. Dün akşam saatlerinde Mecliste bulunamamış
tım. Burada, kürsüde bir nutuk okunmuş. Ben bu nutku yazı halinde gördüm. Söylenen nu
tuktan ziyade bu nutkun zihnimde uyandırdığı bir sual dolayısıyle derin bir eza duydum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk açıldığı günden beri, içinde bulunan ve mesaisine işti
rak edenlerden biriyim. Onun, çok yakından tanıdığım, çok içinden tanıdığım bir ruhu var
dır. O ruh ki asırlardan beri, Türk milletinin ayağına dolanmış ne kadar paslı zincir varsa, 
ne kadar kement varsa, hepsini hamle hamle koparmış, bin çeşit felâket esbabına rağmen, 
dahilden hariçten gelen bütün darbelere rağmen onu hür bir istiklale doğru götürmüştür. 
O ruh bu nutku nasıl oluyor da sükûnu tamla dinlemiş. Yalnız sükûnu tamla dinlememiş, 
hattâ Meclisin şurasından, burasından tasvip sesleri de yükselmiş, işte bunu anlamadım. 
Hayretim, duyduğum eza asıl bundandır. 

(2) Tutanak Dergin, C : 13/1, Sa : 54-61, Ta : 16.2.1341 (1925). 
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Arkadaşlar! Sözümün başında kaydettim. Emin olunuz Millet Meclisinin kürsüsünden, 
Hükümeti tenkit ve murakabe için söylenen ve söylenecek sözlerin ademî tahammülle, kar
şılanması için bir meyil göstermiyorum. Bilâkis Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğun
dan beri, onun hesabına kaydedilmiş cins cins zaferler arasında bence en büyüğü, hürriyet 
nedir tatmamış olan Asyanın bir köşesinde böyle hür bir kürsü ihdas etmiş olmasıdır. (Bra
vo sesleri) (Alkışlar) Bu, muharebelerin verdiği zaferlerden daha büyük bir zaferdir. (Alkış
lar) Fakat arkadaşlar, inkılâpların kendilerine mahsus bir ruhu vardır, inkılâpların mukad
desatı vardır, inkılâpların uknumları vardır. Bunların aleyhine darbe teşkil edecek sözler söy
lendiği vakit, bu ruh isyan eder. Mevzuubahsettiğimiz nutku söylemek Hükümeti tenkid et
mek değildir, bu lalettayin herhangi idarei bir meselede bir noktayı hüsnü suretle telâkki 
etmeyen bir arkadaşımızın şikâyetlerini serdetmesi değildir. Türk Milletinin, kollan ve şa
kakları kanaya, kanaya yüz senelik bir zamandan beri teceddüt ve hürriyet yolunda attığı 
hatveleri kırmak ve onu geri çevirmeye tasaddi etmektir. Bu sebeple, bu endişeyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ulvî harimi bu gibi seslere makes olamaz. Arkadaşlar! Bütün dünya 
üzerinde bir eski, yeni mücadelesi vardır. Bu mücadele bugün mesafeler içinde cereyan edi
yor, bu mücadele zamanlar içinde cereyan etti. İki bin sene evvelki Yunan topraklarına bakı
nız, eski yeni kavgalarına orada da tesadüf edersiniz. Bir misal alalım : Tiyatroda ıslahat yap
mak isteyen bir Sofokl ile eski usulün müdafileri olanlar arasında mücadele vardır. Eski ve 
yeni mücadelesi, eski Yunan topraklan üzerinde cereyan ettiği gibi, Avrupa tarihi, malûm
dur. Avrupa kendi tarihini hatta bize öğretmek için telkinin ve neşriyatın her şekline müra
caat etmiştir. Eski, yeni kavgası orada da din sahasında, ilim sahasında, sınaat ve sanat sa
hasında, her sahada, cereyan etmiştir. Orada da Katolikliğin zulmüne karşı mücadele, hü
kümdarların ilâhî ve semavî imtiyazlarına karşı mücadele, asilzadelerin istisnaî hukukuna 
karşı mücadele, gelen, ilerleyen, yürüyen yeni bir alemle; olduğu yerde kalmak isteyen eski 
bir alem arasında aman vermeyen, affetmeyen bir mücadele cereyan etmiştir. Eski ve yeni 
kavgası, gözümüzün önünde şimdi Buhara'da cereyan ediyor. Meslekdaşlarımla beraber, İs
tanbul Darülrnüâllimininde, Buharadan gelen bazı çocukları yetiştirdik. Bunlar İstanbul mek
teplerinden Buhara için menus olmayan bazı fikirler alarak memleketlerine döndüler. Bu-
harada muhfazakârlarm cedidilere husumeti vardır. Başta Efganistan'a iltica etmiş olan Emir 
olmak üzere, muhfazakârlar cedidilerin candan düşmanıdır. 

Bu husumet esaretle o taraflara giden zabitlerimizin de hayatına kasdetti. Onlardan da 
bir kaçını öldürdü. Size bir misal zikredeyim. Manidardır. Sonra söyleyeceklerimi vazıh kıl
mak için bu misal işe yarar itikadındayım. İstanbul Darülmualliminin ve Darülfünunun ye
tiştirdiği gençler, Buhara mekteplerine sıra sokmak istediler. Şu üstünde oturduğunuz sıra
lar gibi sıralar. Bu, cedidi bir hareket idi. Bu cedidi harekette mollalar, derhal küfür ve bidati 
keşfettiler, kiliselerde sıralar vardır, mektepte eczayı şerifle. Kuranı Kerim okunur. Mektep, 
şeriat derslerinin yeridir. Demek, kilisenin sırasını İslâm mektebinin içine sokacaklar. Ne 
olur bilir misiniz? Kıtal oldu zavallı Buhara duçarı esaret olduğu için kanını başka yerlerde 
akıtması lâzımgelen Buharanın çocukları sıra mektebe girer mi, girmez mi? diye birbirinin 
kardeş kanlarını akıttılar. 
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Efendiler! Buhara emirl hakikî ismini Meclis kürsüsünün nezahati dolayısıyle telâffuz 
etmekten kendimi menettiğim gayri tabiî bir nevi harem teşjkilâtıyle beraber Efganistan'a 
kaçtı. Fakat mollalar bolşeviklerin idaresi altında da eski. yeni mücadelesine devam ediyor
lar. Komşumuz olan bir İran vardır. Orası yaman bir mücadelenin sahnesidir. İran'da bir halk 
adamı zuhur etti. Zaten dünyanın taraf taraf halk adamları yetiştirdiği esrarengiz bir devir
deyiz. Hintte bir Gandi çıkıyor. Cinde bir Sunyatsen, Mısır'da bir Zalül yetişiyor. İran'da bir 
Serdarsipih başa geçiyor. Memleket memleket eza duyan, rüya gören, yeni bir mefkureye koşan 
milletler kendi kalabalıkları içinden bir rehber bir mürşit çıkarıyorlar. 

Efendiler! Beşeriyet çadırlarını topladı, yeniden yolculuğa başladı, diyenler var. Avrupa'ya 
balan, Asya'ya balon. Afrika'ya balon, kara kalabalık hareketle gelmiştir. Dalgalar yeni bir 
ufka doğru yürüyor. İran topraklarında Serdar Sipih'in Cumhuriyet lehinde yaptığı tecrübe
yi hepiniz hatırlarsınız. Memleket matbuaü bundan uzun uzadıya bahsetti. Fakat arkadaş
lar! Hangi kuvvet Cumhuriyet hareketinin aleyhine çıktı? (Ahuntlar sesleri) Mebus Efendi
ler! Rus istilâsı şimalden geldiği zaman ittifaklarını arz edenler. Cenuptan İngiliz İstilâsı gel
diği zaman ittifaklarım arz edenler Şah sarayının israflarına, Kurunu vustaî tahakkümüne, 
zavallı İran halkı üzerinde yama ve gayretlerine yardım eden Ahunt kuvveti değil mi? Ser
dar Sipih'in karşısına Ahunt dikildi, yapamazsın dedi. İran'da, mektebi Harblyemiz gibi bir 
Mektebi Harbiye olsaydı, İran'da Mektebi Tıbbiyemiz gibi mübarek bir müessese vaktiyle ku
rulmuş olsaydı, İran'da, Tanzimattan beri vücuda getirdiğimiz şüebaü ilmiyenin her kısmı
nı ayrı ayrı alâkadar eden ilim müesseseleri gibi müesseseler olsaydı, Serdar Sipih Ahun-
dun muzlim kuvveti karşısında kendini yalnız bulmazdı. Türkiye'deki Cumhuriyet hareke
tinin erdiği zafere İran da ererdi. Fakat orada Kurunu Vüsta bakidir, din! müesseselerin nur
dan nasibi kalmayan tesiri kırılmamıştır. Bizim toprağımızda eski ve yeni mücadelesi, en 
sarih şekilde tebarüz ettiği müddeti alıyorum, en aşağı bir asırlıktır. İki asırdan beri başla
mış demek İçin tarih esbabı kâfiye gösteriyorsa da, bir asırdan beri demek daha emindir. 
Kanunlarımıza geçen, teşkilâtı idareyi değiştiren, mektebe giren, edebiyatımıza halk ve va
tanı sokan teceddüt Türkiye topraklarında sarih olarak bir asırdan beri başlamıştır, ve hâlâ 
düşmanlara ümitlerini büsbütün kaybettirememiştir. 

Arkadaşlar! Başta dedim ki, arkadaşımızın nutku alelade bir tenkid ve murakabe şek
linde kalsaydı fazla müteessir olmaya mahal yoktu. Her kanaat için bu kürsüde yer vardır. 
Fakat o nutuk, memleketin her köşesinde bugünkü idare aleyhine, kafalarının içinde ve kalp
lerinin İçinde suikast perverde edenlerin yaptıkları telkinatla aynı manada ve aynı şekilde 
görünürse ve bu kürsüden etrafa neşredilirse arkadaşlar, mecburum size tehlike var diye hay
kırmaya. 

RAİP EFENDİ (Erzurum) — Hiç bir tehlike yoktur. O sizin kafanıza göredir. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Hocam! Benim kafam bir tane değildir, bin ta
nedir. Ben bütün benim gibi düşünenlerin kafasına benzer bir kafa taşıyorum. Bu kafa mı 
doğru düşünür yoksa sizinki mi? Millet Meclisi anlamıştır. 

REİS — Raif Efendi! Sükûnetle dinleyiniz, sonra cevap verirsiniz. 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Arkadaşlar! Son aylarda memleketin her köşe

sinde kulaktan kulağa fırsat bulunduğu vakit, Meclisin ruhu gevşemiş zannedildiği vakit 
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Millet Meclisinin kürsüsünde bazı yevmi gazetelerde, muttariden muayyen bir mecmuanın 
sayfalarında, bir tehlike sesi memlekete mütemadi nida ediyor : İslâm kadınlarını fuhuşa 
sürüklüyorlar, sarhoşluğu himaye ediyorlar, ahlakı tereddiye uğratıyorlar, mukaddesatı di
niye ihmal ediliyor. Tehlike var, tehlike var, tehlike var. Muhterem arkadaşlarım. Hava açık 
iken, yıldırım düşmesinin ihtimalini düşününüz? Hava kapandıktan bulutlar başımızın üs
tüne yığıldıktan sonra etrafımızda kötü seyyaleler ateş olacak, yakacak gibi biriktikten son
ra çok geç kalırsınız. (Çok doğru sesleri) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ne istiyor, nereye gidiyor, emelleri nediı? Kâfi derecede tasrih 
etmiştir. Bühtan olarak kendisine izafe edilen günahları en beliğ ve en mutantan sesiyle ve 
inkılâbı teşhis eden hâkim, kahir iradesinin sesiyle, herkesin duyabileceği gibi gürlenmeli-
dir. (Alkışlar, bravo sesleri) 

Arkadaşlar! Her fikir bir cümle içerisinde kendisini tebliğ eder, muarız fikirleri taşıyan 
bu cümlelerden birisini ayırıp mütalâa edelim : 

"Bazı türediler, bazı serseriler, Avrupa medeniyetini rezailiyle beraber alalım" diyorlar. 
Aleyhlerine beddua edilen Milleti Meclisi kürsüsüdür. Sakiller, dinsizler, esfelü saflline geç
sinler diye yadedilen bu mel'un adamlar kimlerdir? Acaba çok uzakta mıdırlar? O tan'edilen 
adamlar, tenhalarda gözlerin erişmediği yerlerde size meçhul olan kimseler midiı? Yoksak 
daha yakında, civarımızda hatta içimizde mi bulunuyorlar? Kimleri kaydettiklerini isimle
riyle söyleyebilirim. Bunlardan bazıları hatta beni dinliyorlar. Fakat memleket mesailini an
layabilmek için zihni, darlıktan kurtarabilmelidir, memleket mesailini anlamak için zaman 
içinde düşünebilmelidir, bu mesaili anlayabilmek için çok geniş, çok ihatalı görmeli, mesafe 
arasında düşünebilmelidir. Türk Milleti bütün milletlerle beraber mütalâa edilebilir. Türk 
Milletinin bu gününü ve istikbalini anlamak için mazisini anlamak lâzımdır. Bugünkü dün
yayı ve dünya ceryanlarını bilmek lâzımdır. 

Maziyi tanımayanlar. Türk tarihini bilmeyenler cihan cereyanlarını tanımayanlar hal
kın önünde söz söyledikleri vakit daracık görüşlerinin mağlûbudurlar, esiridirler. Bazı kim
seler demişler ki : Garp medeniyetini fezahatleri. levsiyatı ile beraber alacağız. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Bunu söyleyen yoktur, bu iftiradır. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Mebus Efendiler! Bazı meselelerde biz, kendi 
aramızda anlaşabilsek, fikirlerimizi birbirimize söyleyebllsek ve nihayet ortaya atılan esas 
fikirlerin manayı mahsusu hiç olmazsa Meclisimizce vazıh olsa, eminim bir çok yanlış ve 
mühlik cereyanlara mani olabiliriz. Hatırlarsınız, vaktiyle Meşrutiyet zamanlarında yine böyle 
(mukaddesat ayaklar altına alınıyor) diye tahrikâta başlamışlardı, bu tahrikatın bedelini kim 
ödedi? Zavallı Anadolunun masum köylüleri, neferlerimiz, başçavuşlar ödedi. O tahrikatı ya
panların bir çokları Millî Mücadelede de bizim aleyhimize çalışarak muhtelif ecnebi memle
ketlere kaçtılar. Türk köylüsünün mübarek kanı onların habasetini yıkadı. Halbuki Türk Mil
letinin damarlarında ifsat edenlerin hesabına akıtılacak bir damla kan kalmamıştır. Karşı
mızdakiler zannediyorlar ki, bir medeniyet bir kıtadan diğer bir kıtaya geçerken gümrüklere 
uğrar. Ziya Efendi hazretleriyle beraber bir komisyon teşkil ederiz, önlerine kâğıtlarını alırlar 
ve dışardan içeriye ne gelirse madde madde görülür. O gelen ne? Lokomotif buyurunuz içeri. 
Bu gelen ne? Dans, kabul etmiyoruz, kapı dışarı, (handeler) Arkadaşlar! Pekiyi bilirsiniz, 
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medeniyetler bir memlekete girerken gümrüklere uğramaz, şunun ve bunun mütalâasını 
almak, tasvibini beklemez, gelenler, eğer bir takım ihtiyaçların, bir takım zaruretlerin, neti
ce! tabiiyesi ise mutlak içeri girerler. Mani olamayız, (çok doğru sesleri) Erzurum Mebusu 
Ziya Efendi fuhuştan şikâyet ediyor. Muhterem arkadaşlar. Bu hususta size doğrudan doğ
ruya hitap ettiğimden dolayı af buyurunuz, bizim aramızda yani Türk münevverleri arasın
da Türk kadının fuhuşa gitmesini tasvip eden, tecviz eden bir tane sefil bulunabilir mi? (as
la sesleri) Hangi milletin mecnun olmayan, hilkaten mütereddi olamayan adamı, kendi millî 
gururuyla alâkadar gördüğü millet, kadının fuhuşa doğru gitmesini tasvip eder. (haşa sesleri) 

Garpten bazı şeyleri alacağız, bazılarını almayacağız. Bir misal! Bu çok kuvvetlidir. Zi
hinlerimizde iz bırakacak kadar kuvvetlidir. Tercih ediyorum. Erzurum Mebusu Ziya Efen
di, sınaî hayatın, fabrika hayatının Türk topraklarına girmesine taraftardır. Nutkunda oku
yor. Fabrikamız yoktur diyor. O halde fabrikanm memlekete girmesine müsaade ediyorlar? 
Fabrika geldi, fabrikalar geldi elli, yüz ve daha fazla şehirlerimizin üstünde mavi gökleri ka
patan dumanlardan müteşekkil ikinci bir gök, siyah bir gök peyda oldu. Fabrikanm içinde 
alın teriyle çalışan, göz nuru döken amele vardır. Onun karşısında da sermayedar. Sermaye
dar ile amele arasında, aynı para ile iş arasında kavga başlayacak mı, başlamayacak mı? Baş
layacak. Sosyalist akideler memleketimize girmiş demektir. Efendim! Biz bunu istemeyiz. 
Hocam böyle olmaz! Fabrika girdi mi sosyalist akideleri de içeri girer. O akideler makinenin 
bünyesine dahildir, (bravo sesleri) 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — O da doğru pek âlâ. 
HAMDULLAH SUPHÎ BEY (Devamla) — Muhterem arkadaşlar! Nutukta gördüm ki, mü

teaddit defalar Erzurum Mebusu muhteremi teceddüt bu ise, teceddüt şu ise kahrolsun, ta
raftarları da kahrolsun, diyor. Demek teceddütün ne olduğunu anlamamışlardır. Parmağı
mızla göstermek ve tarif etmek lâzım. Çünkü bilmiyor. Dans ederken birini görmüş, soru
yor teceddüt bu mudur? Yerde bir sarhoş yatıyor, tekrar soruyor teceddüt bu mudur? Muh
terem Erzurum Mebusunun ve onun gibi teceddütün ne olduğunu bilmeyenlere teceddütü 
mutlak anlatmak lâzım. 

Bundan 19-20 sene kadar oldu, gece birden bire tahammül edilemeyecek derecede di
şim ağrıdı. Yeni doktoru, müteceddit doktoru o saatte bulmanın imkânı yoktu. Eski doktoru 
mahalleden yanıma getirdiler. Bu zat yeşil sarıklı ve yaşlıydı, (berber sesleri) Gelen dişçi muh
terem bir gaziydi. Plevne hatıralarını bana kendisi anlatmıştı. Onun muhtelif hünerleri var
dı. Berberlik eder, dişçilik eder. İlkbaharda hacamat yapardı. Kapısının önünde Amasya bam
yaları gibi dizi dizi asılmış dişler, sanatının levhası, ilânı idi, odama girince, dişimi göster
dim bu ağnyor dedim. Gözünü kapa dedi, niçin dedim. Oğlum gözünü kapa bir de kelimei 
şahadet getir, gözümü büsbütün açtım tekrar niçin dedim, ne olur ne olmaz bir kelimei şa
hadet getir diye ısrar etti. Dizlerim titremeye başladı (handeler), asıldı, çenem de çıkabilirdi, 
bereket versin dişim çıktı. 

Bu, eski bir simadır, bu ananevi simadır. Asırlardan beri Türk Milletinin dişlerini çıka
ran. Sakalmı kesen, hacamatmı yapan bu adamdır, bu simadır. Bir de Mektebi Tıbbiyemizin 
Dişçi kısmından çıkan yeni doktorlarımız var. Hikmet okur, kimya okur, teşrih okur. Efen
dim! Ben bu tababeti kabul ediyorum. Yalnız bu yeni tabip öbür dişçi gibi düşünecektir. 
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Cihan mesailini, hayat işlerini, memleketin ihtiyaçlarını bu yeni doktor. Tıbbiyemizin yetiş
tirdiği bu münevver genç diğeri gibi düşünsün. İmkânı var mı? Bir genci yeni mektebe sok
tunuz mu kafasının içi alt üst olacaktır. O artık eskisi gibi düşünmez. İşte bu doktor teced-
dütü temsil eder. Arkadaşlar. 

Geçen senelerde vaktim olmuştu. Ayasofya kütüphanesine devam ederek eski tebabet 
kitaplarını karıştırıyordum. Size bir tıp kitabından bahsedeceğim. Bu da ananevidir. Yalnız 
Türk için değil, alemi İslâm için de ananevidir. Elime bir tıp kitabı aldım. Fasıllara ayrılmış
tı. Birinci fasıl: Babülemraz yani emraz beyanındadır. Rakkam bir : Kulunç hastalığı, rak-
kam iki : İshal hastalığı, rakkam üç, dört beş diğer hastalıklar : 75-80 kadar hastalık, rak-
kamların karşısında alt alta dizilmişti. Hasta kendi hastalığını bilmez mi? Hastalığını bilme
yen hayvandır. Hastalığınız nediı? Babülemraza bakın ve bulun, meselâ (9) uncu rakkamın-
da hastalığınız yazılı. İkinci bap, babüledviye onun dokuzuncu rakkamında da hastalığını
zın ilâcı yazılı. Üçüncü bap : Babüdeavatül - Mesuredir. Okuyacağınız dua da dokuz rakka-
mı ile gösterilmiştir. 

BiiznÜlahiteâlâ şifâyâb olursunuz. Arkadaşlar! Bu eski tababettir, asırdide, ananevi ta
babettir. Bir yeni Tıbbiye yaptınız, kitaplarını Avrupadan getirdiniz, bir takım alât ve edavat 
verdiniz, teşrihhane, kimyahane, hikmethane yaptırdınız. Yeni doktorlar orada yeni tedri
satta bulundular. Lütfen bana diyebilir misin ki bu yeni doktor o kitabı yazan gibi düşüne-
cektiı? Yeni tababeti öğrenecek, fakat kafa eskisi gibi kalacak. Bunun da imkânı yoktur. Tıb
biye Mektebiniz Türkiyede bir teceddüt vesikası da budur. Hükümetimizin şekli baştan ba
şa değişmiştir. Ordumuz eski ananevi ordumuz değildir. Sizin, bayrağında yüzlerce gaza
nın hatırası olan bir yeniçeri ordunuz vardı. Cihan cihan dolaşmıştı. (25-30) milletin guru
runu kırmış, onlara baş eğdirmişti? Fakat bu yeniçeri ordusu, tutunamaz bir hale geldi. Onu 
tarumar ettik, yıktık yeni orduyu meydana çıkardık. Bu günkü tıp ordusu Türkiyenin ufuk
larından teceddütün en güzel abidesi olarak yükselmiştir. Maziperest olanlar acaba bize di
yebilirler mi ki; yeni ordunun zabiti, yeniçeri zabiti gibi düşünecektir. Ahlâk meselelerini, 
hayat meselelerini memleket meselelerini, onun gibi kabul edecektir. Buna da imkân yoktur. 

İşte bir teceddüt daha efendiler : Adliyemizi ele alınız, kadının karariyle dil keserlerdi, 
kol keserlerdi, lstanbulda kahveler vardır. Yalancı şahitlerin maruf makamdır. Onlardan bir 
iki tane bulmak lâzım. Beş on kuruşa pazarlık edersiniz. Yerlerine müracaat edersiniz. Hâ
kim bunu bilmez mi? Bilir. Bu mahkemeyi kaldırdınız. Yeni kanunlar yeni teşkilât ile bu günkü 
mahkemeleriniz doğdu. Yeni mahkemeniz, teceddüdün örneklerinden biridir. Teceddüdü yer
de yatan sarhoşlarda arıyorlar. Dinen memnu olan müskirat din zuhur ettiği günde mevcut 
idi. Toprağın üstünde asmalar salkım verdiği günden beri sarhoş meydandadır. Hazreti Ade
min cennetten çıkarılması eskidir. Habil ile Kabilin birbirini öldürmesi çok eskidir. (Bravo 
sesleri) Asıl teceddüt misalini başka yerde arayalım. Biz bir Millet Meclisinin azasıyız. Ana-
dolunun bir köşesinde, Ankara devleti murakabe eden, milletin yaralarını arayan, hür sesiy
le bütün memleket önünde tenkit vazifesini gören bir Millet Meclisi kurulmuştur. Teceddüt 
buradadır. Eski Anadoluda Selçuk devirlerine kadar gidiniz. Bizans devirlerini alınız, Abba
sî, Emevi devrine giriniz. Acaba nerede bana bu Millet Meclisi gibi Hükümeti karşısında tit
reten bir Millet Meclisi gösterebilirsiniz. İşte teceddüt budur efendiler! (bravo sesleri) Arka
daşlar! Size saraydan bir misal alacağım : Buhrana doğru gidiyorlar. Memlekette tereddii ahlakî 
varmış, zıddmı iddia ediyorum. Yeni nesiller eski nesillerden daha yüksek bir ahlâka da ma
liktirler, (şiddetli alkışlar) Esbabını zikredeceğim. 
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Aziz Arkadaşlar! Babalarımıza hürmetle, takdisle merbutuz, bir takım yüksek hasletle
ri vardı. Bu hasletlere meftunuz. Fakat zaafları da vardı. Bugünkü Türk münevverlerinin va
zifesi hatalar üzerine göz yummak, mazinin bu günkü perişanlıkları, harabileri tevlit eden 
günahlarını gizlemek değildir. Yüksek vatanperverlik; hatayı; mazide de, bugünde de, istik
balde de daima söylemektir. Asırlarca müddet medrese ve Yeniçeri Ocağı üzerine istinat ede
rek yaşamış bir sarayımız vardı. Sarayımızın methalinde iki tarafındaki cellât odalarını ben 
ziyaret ettim. Eminim ki aramızda bir çok zevata da eski sarayı ziyaret etmişlerdir. Kapının 
biraz ilerisinde de cellât taşı vardır. Esir milletin başındaki adamın kes emriyle bir Sadraza
mın, bir Reisülküttabın, bir Defterdar şıkkı sanisinin kafası bir hayvan kafası gibi kopanldı-
ğı günde buna tahammül eden halkın adalet hissi, hak hissi kuvvetli mldiı? diye soruyo
rum. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar: Tekrar ediyorum, zulümlere karşı isyan eden nesillerdir ki ahlakim vardır 
diye bağırmak hakkım kazanmışlardır. (Alkışlar) 

Arkadaşlar! Selçuk tarihi, Osmanlı tarihi, her sayfesinde. hemen hemen bilâ istisna size 
bir müsadereden bir nefyi tagripten, bir hükmü idamdan bahseder. Kimse canından, yur
dundan, malından emin değildir. Razileti, ahlâkı temniye eden bu şerait midir? İsterdim ki, 
şimdiki fikirlerinizle millet ve hak fikirlerinizle eski müverrihlerimizi hatta sadece meselâ 
Naima'yı tekrar okuyasamz. Maruf bir adamın kafasını koparmışlar. Ne ile, kimin hükmüy
le koparmışlar, adliye bu işin içinde var mıdır, yok mudur? Hayır efendiler yoktur. Birşey 
daha sorayım. Mazi ile bugün arasında bir mukayesede bulunmak için söylüyorum. Evkafı
mız hakkında aramızda tetkikatta bulunanlar çoktur. Evkafımızın küçük bir kısmı, şüphe 
yok çok yüksek şefkat ve mürüvvet sahibi olan zevat tarafından vucüde getirilmiştir. Ben 
iddia ediyorum, tarih de şahittir. Evkafımızın, mühim bir kısmı çahnmış. çırpılmış, irtişa 
ile kazanılmış paralar, evlâda faydalı kılabilmek için vakıf suretinde şuraya bağlamaktan iba
rettir. (Doğru sesleri) Böyledir, arkadaşlar! Böyledir, bilerek söylüyorum. Dünkü vekillerimiz 
ve bu günkü vekilleriniz, öldükleri vakit hangi irtişa parasiyle, hangi çalınmış parayla evle
rinden başka bir kulübe yapıp bırakabilirler? Bu günkü Hükümetinizle de. size bu harap Ana-
doluyu bırakan, size baştan başa soyulmuş ve ezilmiş Anadolu halkını bırakan eski Hükü
metler arasında mukayese yapmayı kendimizi tahkir addederim. Anadoluyu batıranlar on
lardı, kurtaran bizim neslimizdir efendiler. (Alkışlar) 

Bugünkü neslin, Anadoluyu ilim kuvveti kadar, fedakârlık kuvveti ve fazilet kuvveti ile 
kurtardım demeye hakkı yok mu? Müteessirdirler, ağlıyorlar, ah!.. Memlekette buhranı ah
lâki var, nereye gidiyoruz? Emin olunuz ömrümde hiç bir zaman zümre zümre İnsanları it
ham etmeyi muhik bulmadım. Tasavvur ediniz ki asrilik namma bir kaç dalaletzede adam 
çıkmış, kimsenin tasvip etmeyeceği şeyleri yapmış. Vay!.. Asrilik bu mudur?... Hayır efendi
ler, asrilik bu değildir. Asrilik; hizmeti askeriyeyi bir buçuk seneye indiren kanundur, aşarın 
ilgasıdır, uzun bir geceden sonra memleketin ufkunda doğan hakimiyeti milliyedir. (Alkışlar) 

Efendiler! Asrilik padişaha kaside yazan, devrin vezirine dalkavukluk eden, matbuat ye
rine. - şunda, bunda hata etse bile - memleketin dertlerini mevzubahis eden vatana sayfala
rım açan yeni matbuattır. Mazimizde bu yoktur. Asrilik Arapçayı öğretemeyen, Türkçey i unut
turan medreselerimizin yerine bizi hayatla temasa sokan, ulûmu tecrübiyeyi Türk çocuğu
nun kafasına yerleştiren, millet aşkını öğreten yeni mekteptir. (Bravo sesleri) 
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Arkadaşlar! Bu yeni mektepler Fas topraklarında olsaydı General Lotey dokuz milyon 
ahalisi olan Fas topraklarında sarayları, mabetleri, türbeleri çanak çömlek gibi kıran kırk 
bin kişilik ordusiyle malûm zaferini kazanır mıydı? 

Orada asrilik yoktur. Türk toprağında yabancılar yerleşmedi. Çünkü; harbiyemiz var, 
tıbbiyemiz var, sizleri yetiştiren mekteplerimiz var. Sebebi budur efendiler! Ve teceddüt bu
dur efendiler. 

Arkadaşlar! Bu hareketin karşısına çıkmalıyız. Asriliğin ne olduğunu madem ki aramızda 
bile anlamayanlar vardır, biz izah etmeye mecburuz. Teceddüt, eski kaymakam paşaların, 
mütesellimlerin, sancak beylerinin, hapishanede kaç adam var diye sorarak, iki tanesini ko
nağın önünde sallandırın, heybeti Hükümet zahir olsun dedikleri zamanlara mukabil, bir 
vatandaşa ufak bir taarruz olduğu vakit, burada hesap vermeye mecbur olan mesul Hükü-
metinizdir. Şuabatı idarenin, şuabatı faaliyetin hepsinde maziye nazaran, vücuda gelmiş sa
lâhlar ve teceddütler sayısızdır. Sarhoş mu arıyorsunuz, teceddüt bu mudur diyen mi göste
riyorsunuz? Müsaade buyurun 150 sene evvelki sarhoşları size göstereyim. Fuhuş mu an-
yorsunua.? Yazık ki Millet Meclisinin kürsüsündeyim, size memlekette teşkilât haline geç
miş öyle fuhuş yuvalan göstereyim ki onların yetiştirdiği adamlar bu memleketin basma asır
larca musallat olmuşlardır. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

Türk kadınları arasında meyhaneye giderek rakı içenler varmış. Elim bir şey, fecî bir şey! 
Bugünkü Türk münevverleri, Türk milliyet perverleri yani Türk haysiyet ve şerefi üzerine 
titreyenler bu manzarayı dilsûz bulurlar. Bunu istemezler. Şimdi gözlerin gördüğü bir mev
simdeyiz, kulakların işittiği bir mevsimdeyiz. Eskiyle yeni arasında yeni aleyhine fark var 
zannediyorlar. Eski devirlerin kör ve sağır olmasından dolayı birçok günahlardan habersiz 
kaldığımız için maziyi masum bilenler var. Şimdi işiten bir devredeyiz. Bu memleketin bir 
köşesinde hangi facia olur da siz duymazsınız ve bütün memleket duymaz? Yeni Türkiye 
teceddüt vasıtaları sayesinde memleketin her köşesini duymanın çaresini bulmuştur. (Bra
vo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım! Size eski Türkiye'den bir misal daha alacağım, istanbul'da Çar
şamba tarafında bir avrat pazarı vardı. Biliyorum. Ziya Efendi hazretleri vakitleri olmuş da 
Üçüncü Sultan Selim zamanında İstanbul'a ait birçok levhalar vücuda getirmiş olan (Me-
ling) in levhalarını seyretmişler midir? 

ALİ BEY (Rize) — Tam buldun... (Handeler) 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Belki bunun için vakit ve fırsat bulmamışlardır. 
Arkadaşlar! Biri Beşiktaş'ta diğeri Çarşamba'da olmak üzere İstanbul'un maruf ve meşhur 
iki avrat pazarı vardı. Gürcistan'dan getirirler, Çerkez memleketlerinden getirirler. Bir ucu 
Kafkasya'da ,bir ucu Habeşistan'da bir esir ticareti vardı. Bir de istilâ orduları Avrupa'nın için
den Sırbistan'dan, Macaristan'dan Lehistan'dan döndükleri vakit arkalarında renk renk açık 
koyu saçları ile renk renk gözleriyle kadınlar ve erkekler taşırlardı. Eski ailelerin haremi ka
dın ve erkek kervansarayı idi. (Doğru sesleri) Efendiler! Hassas ve zahit ruhiyle kuvvetli ah
lâk isteyenlere soruyorum. Bu kevansarayların içinde özlediğiniz aile hayatı mümkün mü 
idi? Odalıklar, müstefreşeler, asıl ve ismini söylemekten haya ettiğim cins köleler bir evin 
harimine yığılırsa orada esas olan etlerin iştihası mıdır, yoksa aile fazileti, aile endişesi midir? 
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Arkadaşlar! Bugünkü Türkiye yükselmiştir. Kıyas kabul etmiyecek derecede her saha
da maziden daha kuvvetlidir. Ben bir şeye dikkat ederim. Bu benim için en manidardır. Bir 
memleketin siyasetine bakınız, ahlâkını orada görünüz. Bir memleket ki susmuştur, korku
yor. Başındaki adamların dinî, siyasî, zümrevî veya ailevi tazyikine karşı dalkavukluktan başka 
birşey yapmıyor, o ahlâkan mütereddidir, aşağıdır. Bir devir ki Hükümetini tenkit ve mura
kabe eder, kanaatini matbuatında, kürsüsünde ve her yerde söyler onun ahlâkı yükselmiş
tir. Siyasetin bu geniş şekli yükselen o ahlâktan doğmuştur. Eski terbiye içimizde yaşasay
dı, çünkü büyükler karşısında susmak esastır, gözgöze gelmemek esastır, el pençe durmak 
esastır, bu terbiye aramızda devam etseydi, memleketimizde Cumhuriyet olmazdı. Sarayın 
gölgesinde ve korkusu içinde bizi kamçı ile kement ile nefyile idare eden eski Hükümet ya
şardı. Teceddüt bize hürriyet aşkını veren bu yeni terbiyemizdir. Yeni şekli idare yükselen 
ahlâkımızın bize mükâfatıdır. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar! Bahsi uzatmayalım. Yalnız size şu mühim noktayı işaret etmeden karşınız
dan çekilmeyeceğim. Düşündüm... Bu münevver zümre fuhşu teşvik etmekle, sarhoşluğu 
himaye etmekle, danslara müsamaha etmekle töhmet altına alınan münevver zümre kimle
rin husumetine maruzdur. Bunları istemeyenler ve bunlarda tehlike görenler kimlerdir? Ale-
luraum mahafzakârlarımız mi?... Umumiyetini iddia etmek çok girandır!.. Fakat şu nutku 
okuyan arkadaşımızın kalbini ta içinden görmeye fırsat bulsam, benim için ne düşünüyor!... 
Karşımda bu memleketin tehlikelerinden kurtulması için bir çare vardır. Benim gibilerin yok 
olması... 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Zati âliniz de aynen öyle düşünüyorsunuz! 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Böyledir efendiler! Benim gibilerin yok olma

sı... Yalnız basit bir tarih müşahedesi olarak arz edeyim ki Avrupai merkeziden başlayarak 
bazen peşimizde Avusturyalılar, bazen Ruslar, bazen Sırplar, Bulgarlar, bazen Yunanlılar, 
Anadolu İçine kadar çekilmemiz iki buçuk asırdan beri devam eden bir muhacerettir. Bu 
muheceretin bir buçuk asırlık bir müddetinde Türkiye'nin sahnesinde benimle hemfikir olan 
kimse yoktu. Yani benim örneğim yoktu. Ziya Efendinin arzu ettiği fikirler ve usuller mem
leketin üzerinde hükümran idi. Memleketin havayi manevisinde bir birine çarpan müthiş 
üç kuvvet vardı. Sarayın kuvveti, medresenin kuvveti, Yeniçeri ocağmm kuvveti. Fakat ma
neviyatta hüsran bu kuvvetlerin saltanat sürdüğü zamanlarda başlamıştı. (Bravo sesleri) Ben 
içtimaî yeni bir örnek olarak ancak seksen seneden beri mevcudum. Benim hemfikrim olanlar 
daha evvellerde yoktur. Seksen nihayet yüz seksenden biridir ki zavallı Türk Milleti yeni reh
berlerinin arkasında kurtuluş mücadelelerini yapıyor, tanzimatını yapıyor, Meşrutiyetini ilân 
ediyor, Cumhuriyetini tesis ediyor. Bunları yapanlar kimlerdir? Bakınız Arada Ziya Efendi
ler var mıdır? Anadolu mücadelesine rehber olanlara bakınız. Onlar hangi mekteplerin mah
sulüdür? Dikkat ediniz hepsi aynı nevi insanlardır o insanlar bizim nevimize yüz seneden 
beri hürriyeti, tekâmülü, teceddütü arayanlar onlardır ve nihayet memleketi muzaffer eden
ler de onlardır. Fakat dedim ki Ziya Efendinin töhmet altında tuttuğu da onlardır. Bu zabıt
nameyi, Anadolunun muhtelif köşelerinde okunurken tasavvur ediyorum. Bu nutukta bir 
cümle var. Diyor ki, (temettü almak için Hükümet fuhuş vesikası veriyor) Efendiler! îsim ve
rilemez buna ne söyleyeyim? Ne tabir edeyim? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Burada bulunsaydım, kürsüden suratına çarpardım 
o sözü, yaşasın inkılâp, yasasın teceddüt! 
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RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Hangi sebeple, teceddüt iktizasıyla mı Hilmi Bey? 
TUN ALI HİLMÎ BEY (Zonguldak) — O da teceddüt iktizası ve yaşasın o teceddüt ki beni 

inkılâpçı olmak üzere yetiştirmiştir. 
HAMDULLAH SUPHÎ BEY (Devamla) — Arkadaşlar! Epey eskimiş zamanlardan beri Ana-

dolunun içerisinde salgın korkunç hastalıklar var. Hükümetiniz bir çare düşünüyor. Dokto
run gözü önünde, onun muayenesine tabi dalâletzede bir kadın... Gözden saklı gizli gizli irti
kâbı günah eden diğer bir kadın... Hangisi Türk Milleti için sıhhi noktai nazardan daha az 
tehlikelidir? Madem ki asırlar zarfında yapılmış bütün tecrübeler ispat etmiştir ki; fuhuş bütün 
bütün kabili men değildir. O halde murakabe altına alınmalı, teftiş edilmeli. Hükümet bu 
yola düşenlere vesika veriyor, sırf halkın sıhhati için. Ziya Efendi ister mi k i : Bütün bu mua
yeneye tabi evler dağılsın, şehrin her köşesine fuhuş girsin. Temiz mahalleler bunlarla bu
laşsın ve zavallı delikanlılarımız muayeneden uzak olan bu kadınlarla bulaşarak mühlik has
talıklara uğrasınla!? Bakınız, Ziya Efendinin lisanında bu musip fikir, ne şekil alıyor? Ne kor
kunç bir şekil alıyor. Ve zavallı ahalinin nazarında Hükümet nasıl bir vaziyete düşüyor. Te
mettü almak için Hükümet vesika veriyor... 

Muhterem Arkadaşlarım! Ortada bir de dans belâsı vardır. Bu dans belâ veya iptilâsı or
tadan kalksa bütün memleket baştan başa düzelecek. Fakat çaresini bulup ta bu dansı kal-
dıramıyoruz. On sene kadar evveldi. Merak ettim. Memleketimin yirmi bir maruf adamına 
Türkiye Devletinin esbabı inhitatını sordum. Niçin Osmanlı İmparatorluğu inhitata uğramış-
tn? Bana yirmi bir sebep zikrettiler. Kimi maliyeci idi, malî sebepler söyledi, kimi maariften 
bahsetti. Terbiyei bendeniye yeni bir elifba, yollar vesaire ayrı esaslara diye gösterildi, söyle
diler. Yirmi ikinci reyi de Ziya Efendiden aldı. Türk Devletinin esbabı inhitatı Floryada ka
dın erkek beraber suya girmek ve Beyoğlunda dans etmek, bu ikisini kaldırırsanız memle
ket kurtulacaktır. 

Efendiler! Millet Meclisinde bütçe münasebetiyle söz alan bir hatibin söyleyeceği sözler 
bunlar mıdu? Bazı şikâyetleri bu zavallı şekillere düşmese yalnız mı bırakırız? Eğer sağa 
sola bakmadan, bilmeden anlamadan üç adım ilerisini görmeden beddualar, küfürler tel'in-
ler yağdırmadan fuhuşa karşı tedabir alalım deselerdi hep beraber yürürdük. Beraberiz der
dik. (Tabiî sesleri) 

Müskirattan şikâyet ediyorlar. Diğer bir arkadaşımız Vehbi Beyefendi çıktı ve ne kadar 
kalbe giren sözlerle müskiratın aleyhinde bir nutuk irat etti. Mütemadi köşemden haykır
dım. "Vehbi Bey hakkın var, Vehbi Bey hakkın var' Ben ister miyim ki, milleti seven ister 
mi ki, Türk aileleri, Türk çocukları müskirat tesiri altında zebun, harap olsunlar. Fakat onu 
söylemenin yolu bu mudur efendiler? Memleketi kurtaran nesli, halk nazarında ahlâksız gös
termek tecviz olunur mü? Ve o yaşta, o mevkide ve o kifayette bir adama bu feci iftiralar, 
taşkınlıklar yakışır mı?... 

Arkadaşlar! Son cümlemi arz ediyorum ve diyorum ki : Erzurum Mebusu muhtereme-
nin nazarında mûttehem olan zümre yalnız kendisi gibi düşünenlerin nazarında mı mütte-
hemdir. Eğer hayal edilen şey mümkün olsa taraf taraf körüklenen aksülamel irtica muzaf
fer olarak karşımıza çıksa bile, bilirim sizin gösterdiğiniz müsamahadan ortada eser kalmaz. 
Bir hafta on gün zarfında meydanı temizlemek için ne lazımsa hepsini yaparlar. 31 Mart, 
bütün dünyaya karşı Türk Devletini müdafaa eden ve şöhreti dünyayı tutan her tehlikeye 

232 



karşı memleket üstünde bir siyanet kuvveti olan Türk zabitlerini öldürmekle işe başladı, ir
tica gelirse mektepliyi boğacaktır. Türk zabitlerini ilk ve son düşmanı bilecektir. (Gelemez 
sesleri) Evet efendiler! Böyledir. 

RAIF EFENDİ (Erzurum) — Milleti tenzih ediyorum. (Gürültüler) (Sus sesleri) 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Arkadaşlar! Ermeni Taşnaksiyon mensupları, 
kanla oynamış adamlardır. Gözlerini yumdukları vakit bizim için aynı hülyaya dalıyorlar. 
Türkiye'nin başında olan zümre yıkılsa, dünya rahat edecektir. Yunanistan topraklarında 
dayağımızı yiyenler gözlerini kapadıkları zaman ay m rüyayı görürler, şunlar bir ortadan kalk
sa, şu melunlar bir esfeli saflline geçse!.. Anadoluda müstemleke ümitlerini kaybeden İngi
lizler aynı fikirdedir. Onlar da bizim için aynı şeyi düşünüyorlar ve darbe kendi içlerinden 
gelse... Biz devrilsek hepsi rahat edecekler. Ziya Efendi ve hemfikirleri hükümlerinde yalnız 
değildir. Onun bu kadar müttefikleri ve gayretkeşleri var, asıl feci olan bu manzara, bu mü
şabehet bu ittifaktır. (Bravo sesleri) (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Ülke ve toplumun tarihi yapısını, taassup ve gericiliğin zararlarını, in
kılâpların temel felsefesini açıklayan konuşmacı, 65 yıl sonra bugün de 
geçerliliğini koruyan bu konuşmasıyla akılcı görüşü savunmuştur. 
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E — MUSUL SORUNU 

Musul sorunu, İngiltere'nin Orta Doğu petrollerine sahip olma politi
kasının sonucudur. Birinci Dünya Savaşının öncesinden başlar. 

Almanların Basra'ya ulaşmasını önleyip petrol kaynaklarını elde et
mek için savaşa katılan İngiltere, petrol yataklarını kendi egemenliğinde 
tutmak için her yola başvurmuştur. 

Silahlı güç kullanmada, isyanlar çıkarmada, hukuk içi ve dışı her yo
la başvurmada, milletlerarası kurum ve kuruluşlarda, kongre ve konferans
larda çeşitli entrikalar çevirmede sakınca görmeyen İngiltere'nin tek amacı 
petrole sahip olmaktı. 

Abdülhamit, İngiltere'de öğrenim gören İstanbullu Ermeni Kalust Ser-
kis Gülbenkyan'a Osmanlı toprakları üzerinde petrol araştırması yapma
sı için emir verdi. 

1890 başlarında verilen raporda; Musul ve Bağdat yöresinde petrol bu
lunduğu saptandı. Sultan, çıkardığı fermanlarla petrol bölgesini şahsî ara
zisi "Memalik'i Şahane" ilan etti. Böylece yabancıların eline geçmesi ön
lenmiş oluyordu. 

4 Ağustos 1914'te başlayan Dünya Savaşı içinde gizli anlaşmalarla Os
manlı toprakları paylaşılmış, Musul ve yöresi önce Fransızlara, daha son
ra İngiliz nüfuz bölgesinde bırakılmıştı. 

Mondros Mütarekesinin 7 nci maddesinin düzenlenmesini bekleme 
gereği duymadan, mütarekenin imzasından bir gün önce, İngiltere, Mu
sul ve yöresini işgale başladı. 

28 Ocak 1920'de kabul edilen Misak-ı Millî sınırları içinde bulunan 
Musul daha önce Sevr Anlaşması İle kurulacak olan Kürdistan devletine 
bırakılmıştı. 

Musul sorunu, Lozan'da İngiliz ve Türk delegeleri arasında çok sert 
ve kırıcı görüşmelere neden oldu ve Lozan Konferansının kesilmesinde baş
lıca etken oldu. 

İngiliz ve Türk delegeleri arasında yapılan gizli görüşmelerle anlaş
ma ortamı doğacağı umudu belirdiği bir sırada İngilizlerin birden sert tu
tuma girmelerinde İsmet Paşa'nın Musul için savaşmama yolundaki An
kara ile yaptığı gizil şifrenin İngilizlerin eline geçtiği iddiaları vardır (1). 

(1) Musul Sorunu, Dr Kemal MM, htanbul 1983 
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Lozan görüşmeleri uzayıp gidiyor, İngilizlerin isteklerinde bir değiş
me olmuyordu. Anlaşmaları çiğneyerek haksız işgalini diplomatik manev
ralarla meşrulaştırmaya çalışıyordu. 

İsmet Paşa 4 Şubat 1923'te; 
"Salt barışın yapılmasına engel olunmamasını sağlamak amacıyla, 

Türkiye ile İngiltere arasında bir yıl içinde yapılacak anlaşmayla çözüm
lenmek üzere, Musul sorununun konferans programından çıkartılmasının 
yerinde olacağını düşünmekteyiz" (2). 

Biçiminde teklifte bulundu. 
Sonuçta Lozan Barış Anlaşmasının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası

na konan; 
"Türkiye ile Irak arasındaki hudut dokuz ay zarfında Türkiye ile Bü

yük Britanya arasmda sureti muslihanede tayin edilecektir. 
Tayin olunan müddet zarfında iki Hükümet arasında itilâf husule ge

lemediği takdirde, İhtilâf, Cemiyeti Akvam Meclisine arzolunacaktır. 
Hattı hudut hakkında ittihaz olunacak karara intizaren Türkiye ve Bri

tanya Hükümetleri mukadderatı katiyesi bu karara muallâk olan arazinin 
hali hazırında her hangi bir tebeddül ikama bais olacak mahiyette hiç bir 
hareketi askeriye veya sairede bulunmamağı mütekabilen taahhüt eder
ler." (2). 

Biçimindeki hükümle sorun ertelenmiş oldu. 
Lozan'dan dönen baş delegemiz, Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, TBMM 

Genel Kurulunun 21.2.1922 tarihli toplantısında konferans hakkında açık
lama yaparken, Musul sorununa değinerek aşağıdaki açıklamayı yaptı (3). 

"Arazi mesailinde bilhassa şark hududunda Musul vilayeti meselesi vardır. Elyevm bil
vasıta veya bilâvasıta İngiliz işgali altında bulunuyor. 

Bu Musul meselesinin bize iadesi mevzuubahis oldu. Bunu bidayette aleni celsede mev
zuubahis etmek vardı. Hususi mülakatımla alakadar olan İngiliz mümessili ile görüştüğü
müzde bunu aramızda bir sureti halle vardırmak için çalışalım, dedi, kabul ettim. Hususi 
bir surette bir çok müdavelei efkar ettik. Sonra yekdiğerimize muhtıralar teatisi başladı ve 
matbuata düşerek efkârı umumiye Musul meselesi üzerinde tahrik olundu. Mücadele ettik, 
muhtıralarında istinat etmek istedikleri delaile karşı ırkî, coğrafî, iktisadî, siyasî bir takım 
delaile istinat ederek ne cevap lcabediyorsa cevap verdik ve kendi hakkımızı iddia ettik ve 
dünyaya neşrettik. Sonra bu meselede yekdigerlmizi ikna etmek ihtimali yoktur. O halde tekrar 
komisyonda mevzuubahis olunsun dediler, kabul ettik, tekrar komisyona çıktı. Biz Musul 

(2) Kavatan Mecmuan, C: 2, Sa: 5. 
(3) Gidi Tutanak, C: 3, Sa: 1 292, Ta: 21.2.1338 (1922). 
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üzerinde kendileriyle anlaşalım, bir sureti hal bulalım dedik. Musul vilayetini derhal işgal 
edelim. Fakat onların iktisadî inkişafı ve petrollerinden istifade etmek vesaire gibi menafii 
varsa veyahut bir takım anasırı kendi aleyhlerinde tahrik edeceğimizden endişeleri varsa onu 
da tatmin edelim, bir sureti hal bulalım dedik. Onlar da bir sureti hal arıyorlardı. Musul şeh
rini kendi ellerinde muhafaza etsinler, eğer biz menafii iktisadiyesinden, petrollerinden do
layı vermiyorsak herkese verdikleri gibi onlar da bize bir hisse versinler. Umumî celsede mev-
zuubahis olduğu zaman mesele bu safhada idi. En nihayet son ve kati olarak bütün mütte
fikler müttehit bir cephe olarak inkıta tehdidi ile bizi tehdit ettiler. Bizi Musul meselesinde 
ricate icbar ettiler. Mukavemet ettik, noktai nazarımızı muhafaza ettik. O gün hakikaten in
kıta varken, diğer bir mesele daha varmış gibi talik olundu ve konferansa devam edildi. Ara
zi ve siyasî meselelerden olmak üzere bir de Gelibolu şibhicezlresi üzerinde bir büyük kuv
vetimiz bulunsun İstiyorduk. Bunlar ona kuvvetle şundan bahsediyorlardı : 

Gelibolu şibhicezlresi o kadar dardır ki üzerine kuvvetli bir top koymak ve onu çevirir 
çevirmez hemen boğazı kapamak demektir. Tahkimat yapmak gayri kabildir. Bizim de kuv
vetli delilimiz Gelibolu şibhiceziresinde kuvvet bırakmamız boğazları kapatmak için değil, 
harbi umumide olduğu gibi, hariçten gelecek debarkman (deberguement) lara karşı müda
faa etmekti. Siz burayı işgal etmek mi istiyorsunuz? Yoksa boğazların işgalinden mi bahse
diyorsunuz? Tarzında mücadele ettik. Bunlar müttehit olarak noktaî nazarlarını muhafaza 
ettiler. Bu arzettiğim mesall, garbi Trakya'da garbi Trakya'nm hududu Musul vilayeti ve Ge
libolu meselesi doğrudan doğruya Yunanlılarla İngilizleri alakadar eden mesailden idi. Yu
nanlılar mağlubiyetleri müteakip atıldıkdan sonra, yeniden kuvvetlerini garbi Trakya'da sü
ratle tahşid ettiler. Sulhun istinat ettiği kuvvetlerden tazyik ve tehdit saiklerinden biri ol
mak üzere Trakya'da ahzı mevki ettiler. Diğer Musul vilayeti meselesi veyahut Gelibolu'da 
bir garnizon meselesi doğrudan doğruya İngilizleri alakadar ediyordu. Sulh müzakeratının 
leh ve aleyhinde icrayı tesir edecek olan İngiliz donanma ve kuvvetidir. Buna istinat edili
yordu." -1292-

Türklye Büyük Millet Meclisinde günlerce süren görüşmeler sırasın
da Mustafa Kemal, sorun üzerindeki düşüncelerini aşağıdaki biçimde açık
ladı (4). 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Yapılacak noktalar; Birisi. Karaağaç'tan şimdiden 
sarfınazar etmek. İkincisi, Musul vilayeti meselesinin hallini bir sene zarfında İngilizlerle Tür-
klyenln karşı karşıya geçerek intaç etmesine talik etmektir. En mühim mesele bu olarak ge
liyor. Sonra gayri kabili kabul olan bir takım malî mesall ihraç etmek hiç bir vakitte kabul 
edemeyeceğimiz bir şekilde bulunan mesaili iktisadlyey i dahi ihraç etmek. Diğer mesall, şa
yanı kabul mahiyettedir. Bu iki mesele ihraç olunduktan sonra diğer mesall şayanı kabul 
görüldükden sonra vereceğimiz karar, Karaağaç'dan şimdilik sarfınazar edeceğimizi ifade 
etmek ve Musul meselesinin bir sene sonra halline muvafakat etmek meselesi. Buna muva
fakat ettiğimizde zarar mı vardıı? Kaideten şimdilik faide mi vardır. Buna muvafakat etmez
sek ne yapmağa mecburuz? Bunları zan ederim, muhakeme edersek ve buna bir karar ve
rirsek, bu günün işi hal edilmiş olabilir. Heyeti Celilenlzin bu meseleyi hal edebilmesi için 

(4) Gidi Tutanak, C. 3, Sa 1316-1319, Ta. 27.2.1338 (1922). 
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ve makul bir neticeye varabilmesi için, zan ederim. Heyeti Vekile Reisinden ve her birinden 
sorup anlamak isteyeceği, sualler olabilir. Bu daha çok vaziyete muallâktır. Bugün suhulet
le hepimiz anlayabiliriz ki, Musul'u vermemekte İsrar edersek muharebeye dahil oluruz. Bi
naenaleyh Musul meselesini bir seneye kadar hal etmek üzere talik edip sulhe geçmek ve 
muharebeyi kabul etmemek mümkün midir, kabil midir ve faldell midiı? Bu muhakemeyi 
suhuletle yapabiliriz ve bunun için zan etmemki vaziyeti askeriye hakkında, vaziyeti harici
ye hakkında, vaziyeti siyasiye hakkında fazla malumata arzı ihtiyaç edersiniz. Fakat lüzum 
görürseniz bu günden Musul meselesini müsbet veya menfi bir surette hal ederiz. Menfaati
miz bunu iktiza ediyor, diye buna karar verirseniz, o zaman bu gün vaziyet taayyün eder. 
O zaman bunu alır bütün teferruatiyle tetkik edersiniz, her şeyi yaparsınız ve son kararınızı 
verirsiniz. Bazı arkadaşlarımız, mesala Sırrı Bey gibi arkadaşlarımızın, medarı kelâmı misa-
ki milli oluyor. Heyeti murahhasa misaki milliyi mahvetmiş Heyeti Vekile, misaki milliyi fe
da etmiş. Ben de diyorum ki Sırrı Bey Misaki Millinin ne olduğunu anlamamıştır. Misaki Mil
linin ne olduğunu evvela anlamalı ondan mütecavizlerin kimler olduğunu meydana koyma
lı. Efendiler arazi meselesi ve hudut meselesi misaki millinin, malûmu aliniz, birinci mad
desinin dairei şümulündedir. Misaki mili! şu hat bu hat diye hiç bir vakitte hudut çizmemiş-
tir. O hududu çizen şey milletin menfaati ve Heyeti Celilenin isabeti hazandır.Yoksa bu hari
tası mevcut bir hudut yoktur. Bunun için de yapılmış olan işlerde veya yapılması teklif olu
nan işlerde hiç bir vakitte buna taaruz edilmemiştir. Bilakis riayet edilmiştir. Musul mesele
sinin hallini muharebeye girmemek için bir sene sonraya talik etmek demek, ondan sarfı 
nazar etmek demek değildir. Belki bunun istihsali için daha kuvvetli olabileceğimiz bir za
mana intizardır. Bu gün sulh yaparız, bir ay sonra iki ay sonra Musul meselesini hal etmeye 
kıyam ederiz. Fakat bu gün Musul meselesini halletmek istediğiniz vakit bu meselede karşı
nıza yalınız İngiliz değil, Fransız.,îtalyan, Japon ve bütün dünyanın düşmanları vardır. Yalı
nız karşı karşıya kaldığımız zaman İngilizlerle karşı karşıya kalacağız ve yalınız olarak İngi
lizlerle karşılaşacağız. Bunda menfaat var mıdır, yok mudur. Bunu meydana çıkarmak ga
yet kolaydır. Maruzatımı ikmal ve itmam için tekrar ediyorum ki mesele bunu takdir etmek 
ve tağyir etmekten fazla heyeti murahhasayı mûzakeratı sulhiyede mutavassıt teklifinden 
can alacak noktaya karar vermektir. Musul meselesini bu günden hal edeceğiz. Ordumuzu 
yürüteceğiz, bu gün alacağız dersek bu mümkündür. Musul'u gayet kolaylıkla alabiliriz. Fa
kat Musul'u aldığımızı müteakip muharebenin hemen hitam bulacağına kani olamayız? Şüb-
heslz orada bir harp cephesi açmış olacağız. Yani bunu ayrıca mevzubahis etmek isterseniz 
mahzurlar kendi kendine meydana çıkar. 

Sözümün en sonu şudur: Heyeti Vekiley i kendi mesuliyeti dahilinde heyeti murahhasa-
ya yeniden talimat verip vazifesine devam ettirmek talep edilebilir ve yahut men edip harbe 
başlamak olabilir. 

NEBİL EFENDİ (Karahisan Sahip) — Meselenin buraya gelmesi Karaağaç meselesi ile 
Musul meselesidir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Evet, en mühimi odur. 
NEBİL EFENDİ (Karahisan Sahip) — Bu kürside resmen söylenildiği murahhaslarımız 

konferansm son celselerinde Karaağaç'ın terkine muvafakat ve Musul'un bir sene zarfmda 
hallini kabul etmiştir. Fakat müttefikler bunu kabul etmemişlerdir. Bu cihetteki noktai na
zarınız nedir/ 
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MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efendim, Gazeteler şunu yazmış, bunu yazmış, 
heyeti murahhasanız karşınızdadır. Reis karşınızdadır. Heyeti murahhasamızın taahhüt et
tiği hiç bir nokta yoktur. Yalnız en son vaziyette bir mecmua verilmiştir, onların o mecmua
yı dahi kabul etmeyeceğine kani olarak. Fakat kendilerini vasi bir sahada bırakmamak için 
bunu kabul eder misiniz, demiştir. Yoksa şunu ve bunu kabul etmiş de buraya gelmiş vazi
yette değildir. Heyeti murahhasamıza ne yapmak lazım gelirse, ne yapacak isek yeniden dü
şünüp kendisine yaptırırız. 

SIRRI BEY (İzmit) — Paşa Hazretleri çok teşekkür ederlmkl sözlerimi şayanı müdafaa 
buyurdunuz, anlamadığımı söylediniz. Misakı millinin, bendeniz, mingayri haddin, muhar-
rirlerindenim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Keşke yazmaya idiniz. Başımıza çok belâ koydu
nuz. Yani bu gün katiyeti ihlâl eder sözlerden başka bir şey yapmadınız. ,, ̂  

Barış anlaşmasında sözü edilen dostça bir çözümü gerçekleştirmek 
üzere 19 Mayıs 1924 tarihinde Haliç'te bir konferans toplandı. 

Tarihe Haliç Konferansı diye geçen eski Bahriye Nezareti binasında top
lanan konferansta İngiliz Heyetine Irak eski Yüksek Komiseri Sir Perşi Cox, 
Türk Heyetine TBMM Başkanı Fethi Bey (Okyar) Başkanlık etti. 

Okyar, hükümetten aldığı talimata uyarak, Süleymaniye, Kerkük ve 
Musul şehirlerinin Türkiye'ye bırakılmasını saglıyacak bir sınır çizgisinin 
saptanmasını, buna karşılık İngilizlere petrol ortaklığı teklifinde bulundu. 

İngilizler Lozan'daki iddialarını tekrarlayıp Musul'u vermek bir yana 
Hakkâri'nin Nasturilere verilerek Irak'a bağlanmasını istediler. 

İstekler arasında hiç bir yaklaşım sağlanamadan konferans 5.6.1924 
tarihinde dağıldı. 

İngilizler konferansın devam ettiği sırada başlattıkları yöredeki karı
şıklıkları sürdürüp Süleymaniye'yi havadan bombaladılar. 

Geçen sürede karışıklık ve gerginlik artıyor, İngilizlerin yardım ve kış
kırtmaları sonucu bölgede karışıklıklar çıkıyor, askeri harekatla mevcut 
statüko bozulup sınırlarda olup bitti yaratılıyordu. 

Türkiye'nin şikâyeti üzerine Brüksel'de toplanan Milletler Cemiyeti 
Konseyi 24 Ekim 1924'te Musul ile Hakkâri sınırını geçici olarak göste
ren Brüksel Hattını tesbit etti. 

Sorun, konferansın dağılmasından iki aya yakın bir zaman sonra 
30.8.1924'te Milletler Cemiyetine götürüldü. Türkiye'yi Fethi Okyar, İn
giltere'yi Lord F&rmoor temsil ediyordu. 

Fethi Okyar, Milletler Cemiyetine getirilmiş bulunan sorunun esas 
amacının Musul üzerindeki egemenlik hakkının saptanması olduğunu söy
ledi ve bunun için tek çıkış yolunun plebisite gitmek olduğunu belirtti. 
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İngiliz delegesi; 
"Musul çoktan beri Irak'ın bir parçasıdır. Plebisitle hiçbir ilgisi yok

tur. Sınır sorunu Plebisitle halledilemez. Bunun için tarafsızlardan bir ko
misyon kurulup bu durum incelensin" dedi. (5) 

Konu uzun görüşmelerden sonra Milletler Cemiyetince 30.9.1924 ta
rihinde bir komisyona havale edildi. 

Musul sorununun olumsuz gelişmesi karşısında hükümet, Meclisi 
30.10.1924 tarihinde olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu toplantıda Başba
kan İsmet Paşa, Musul üzerindeki görüşmeler ve gelişmeler hakkında ge
niş ve detaylı açıklamalarda bulundu (6). 

1. — Başvekil İsmet Faşa Hazretlerinin Musul meselesi hakkında beyanatı. 

REİS — Söz Başvekil Paşa Hazretlerinindir. Meclisin fevkalade içtimaına görülen lüzum 
hakkında izahat vereceklerdir. 

Buyurunuz Paşa Hazretleri! 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Azayı kiram! Müstacelen Büyük MÜlet Meclisinin 
ıttılaına ve tetkikine arz etmeğe lüzum gördüğümüz meseleye doğrudan doğruya girmek için 
Azayı kiramın müsaadelerini istirham ederim. 

Azayı kiram bilirler ki, Lozan Muahede! sulhiyesini imza ettiğimiz zaman İrak hududu
nu, Türkiye ile Irak arasındaki hududu bir neticei katiyeye rapt etmek mümkün olamamış
tı. Muahede iki noktayı tespit etti. Birisi imza olunduktan sonra Türkiye ile Irak arasındaki 
hududu halletmek için Türkiye ile İngiltere arasında dostane müzakerat cereyan etmesi ve 
bu müzakere ihtilafa müncer olması halinde ihtilafın Cemiyeti Akvama havalesi esasını tes
pit ettik. Bir de bu tarik İle Türkiye ve Irak arasındaki hudut meselesi kesbi katiyet edinceye 
kadar hali hazırın muhafazasını tarafeyn taahhüt etmişlerdi. Bu sene Mayısın on dokuzun
dan dokuz Hazirana kadar İstanbul'da inikat eden Haliç konferansı, muahede hükmüne ip-
ünaen Türk ve İngiliz murahhaslarını temasa ve müzakereye getirdi. Maattessüf bu müza
kere Türk Murahhasının bir itilafa varmak için sarf ettiği bütün mesainin bir semere verme
mesi ile nihayet buldu. Malümuâlinizdir ki Lozan'da Irak hududu üzerinde bir neticei kati
yeye varılamamasının sebebi, delaile müsteniden bizim Musul vilayetini Ana Vatana raptet
mek iddiamızdaki sebatımız idi. Diğer taraftan İngiltere murahhası Musul'un Irak'a merbu-
tiyeti olduğunu iddia etmek istiyordu. İfade etmek istiyorum ki, muallâk olan mesele Lo
zan'da hallolunmamış olan ve bilahare mütalâası ve halli derpiş edilmiş olan Musul vilayeti
nin ciheti aidiyeti meselesi idi. Halbuki İstanbul Konferansında mesele mevzubahis olduğu 
zaman Büyük Britanya murahhası Musul Vilayetinin mukadderatı üzerinde müzakere et
mek esasına girmeksizin Musul'un haricinde Hakkâri Vilayetine ait bazı arazi üzerinde ta
lep dermeyan etti. Bu talep karşısında konferansın bir neticeye varmaması tabiî idi. Denile-
biliyor k i : İstanbul Konferansı; sebebi içtimai olan ve halledilmesi lazım gelen meseleye te
mas etmeksizin inkita etmişti. Biz Haliç Konferansı hitam bulmazdan ve Cemiyeti Akvama 

(5) Musul Sorunu, Dr. Kanal MM, İstanbul 1983, Sa: 47. 

(6) Tutanak Dagiti, C: 9, Sa; 5-21, Ta: 18.10.1340 (1924). 
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gitmezden evvel muahedenin derpiş ettiği fikir; müsalemet cuyane ve fikiri itilafcuyaneye 
itibaren iki hükümet arasında meselenin halli esbabma tevessül ettik. Bunun için yedi ikti
darımızda olan bütün vesaitle hal çarelerini aradık. Bize İngiltere, başka bir teklifimiz varsa 
dermeyan etmekliğimizi, ayrıca bir müzakere açmaya imkân olmadığını yani Cemiyeti Ak
vama gitmekten başka çare kalmadığını cevaben bildirdi. Bunun üzerine takriben 6 Ağus
tosta, İngiltere Cemiyeti Akvama müracaat etmişti. Biz bu esnada Lozan Muahedesinin kes-
bi meriyet etmesine intizar ediyorduk. Gerçi Lozan Muahedesi 6 Haziran tarihinden itiba
ren kesbi meriyet etmişti. Fakat bu vaziyeti tespit etmek için icabeden muamelatın resmen 
Hükümeti Cumhuriyenin semi ittilâına vusulü 29 Ağustosa kadar imtidat etti. Biz Cemiyeti 
Akvama müracaat için vaki olan teklifi; Ahden olduğu gibi neticeten, adalet husule gelece
ğine itimaden dahi iltizam ediyorduk. Fakat evvelemirde Lozan muahedesinin kesbi meri
yet ettiği bize sureti resmiyede tebliğ edilsin bunu bekliyorduk. Hasılı bu muamele Ağustos 
nihayetine kadar hitam buldu. Murahhaslarımız da takriben 20 Eylüle doğru Cemiyeti Ak
vam Celselerinde ispatı vücut ettiler. Murahhasımızın; İngiltere Murahhası ile bittabi huku
ku mütesaviyeyi haiz olarak iştirak ettiği Cemiyeti Akvam Celsesinde - 20 Eylül Celsesi -
İngiltere Murahhasını Evvelemirde Cemiyeti Akvama havale edilmiş olan meselede ihtilafın 
mahiyeti neden ibaret olduğu sualini mevzuubahls etti. Haliç Konferansında olduğu gibi Ce
miyeti Akvamda da Îngilterenin tezi şu idi : Musul Vilayetinin mukadderatı mevzuubahls 
değildir. Mevzuubahis olan Türkiye ile Irak arasındaki hudut meselesidir. 

Musul Vilayeti hariç olmak üzere bir hudut çizeceğiz, diyorlardı. Böyle bir tez ki, Musul 
Vilayeti haricinde; Musul Vilayetinin şimal hududu aynen konuşulacak veyahut bunun ha
ricinde bir takım arazinin mukadderatı mevzuubahis olacaktır, şeklindeki zemine girmekti. 
Türkiye ise İstanbul'da olduğu gibi orada da böyle bir zemine girmiyeceğini izhar etti. Yal
nız izhar etmedi, Heyeti murahhasamız Lozan Konferansının zabıtnameleriyle bizzat İngil
tere Murahhasının beyanatından ve Îngilterenin resmî neşriyatından iktibası kuvvet ederek 
kendi delilleriyle İstanbul'da konuşulması lazım gelen ve Cemiyeti Akvama gitmiş olan me
sele! yegâne, Musul Vilayetinin mukadderatını hal etmekten ibaret olduğunu cihan muva
cehesinde alenî bir mertebeyi subuta iysal eyledi. "Bravo sesleri" Bu müzakere ile bir neti
ceye varmayan 20 Eylül celsesinden sonra 25 Eylül de Cemiyeti Akvam Meclisi diğer celse
sini akdetti. Bu içtlmada mazbata muharriri evvelemirde mevzuubahis olan mesele üzerin
de tarafeyn murahhaslarının reyini soruyordu ve diyordu ki tarafeyn Meclise müracaatı na
sıl anlıyorlar? İngiliz Murahhası Meclisin karariyle kendisini berveçhipeşin mukayyet addet
tiğini bildiriyordu ve Türk Murahhasını da beyanı mülahazaya davet ediyordu "Türkiye ile 
Irak arasındaki hudut" tabirlerinden maksat nedir? Türkiye Musul Vilayetinin Cenup hu
dudunu dermeyan ediyor. İngiltere ise İngiliz talebi olmak üzere diğer bir talep teklif ediyor
du, Cemiyeti Akvam bu iki talepten birisine kabul kararı mı verecektir, yoksa bunların hari
cinde diğer bir sureti hal aramak mecburiyetinde olduğunu tanıyorlar mı? 

İşte böyle bir takım sualler vaz ettiler. İngiliz murahhası muahede mucibince bu sualle
re cevaben Meclis hakem vaziyetinde bulunduğundan; kararının mecburülkabul olduğunu, 
ikinci suale gelince; bu, bir tefsir meselesidir. Mesaili Hukukiyenin tetkikinde mütemail olan 
usuller tetkik olunsun. Türk Murahhası ihtilâfatı rûz-merre üzerinde Cemiyeti Akvamın; Mi-
sakı Akvamın 15 inci maddesinde mevcut olan selahiyetleri tanıdığını berveçhipeşin söyle
mişti ve Musul Vilayetinin mukadderatını tayin etmek için her kesin kabul edebileceği en iyi 
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çarel hal olmak Özere rey iam teklifi, talik olunan 30 Eylül celsesinde tekrar açıldı 30 Eylül 
Içtimaında tarafeyn müzakeresi şu suretle hulâsa olunuyordu : 

İngiltere Murahhası Hükümetinin Meclis kararını kabul etmesini taahhüt etmiş olması 
hasebiyle Meclisin Türkiye ile Irak arasında çizeceği herhangi bir hududu kabul edeceğini 
taahhüt etmiş olduğunu söyledi. Türk Murahhası İngiltere Murahhasının beyanatına naza
ran evvelce tahaddüs eden Suitefehhümün zail olduğu ve Meclisin Kararında evvel beevvel 
ahalinin arzusunu nazarı dikkate alacağı beyaniyle Türkiyenin Meclisin kararını kabul ede
ceğini söyledikten sonra mazbata muharriri bir komisyon teşkilini teklif etti. Murahhasımız 
da bir noktayı bilhassa tebarüz ettirdi. İngiltere Heyeti Murahhasasının evvelce Musul Vila
yetinin tayini mukadderatı hususunda Meclisin Salahiyetini kabul etmediği halde bilahare 
Meclisin çizeceği her hangi bir hududu kabul edeceğini beyan etmesiyle Meclisin Musul Vi
layeti mukadderatını müzakere etmek salâhiyetini kabul etmiş demek olduğunu zikretti ve 
bu sebeple aradaki suitefehhüm izale edilmiş ve mutabakat hâsıl olmuş olduğunu ifade eyledi. 

Bundan sonra derpiş olunan Komisyon hakkındaki mütalaasını söyleyerek dedi ki: (Bunu 
Türk Murahhası söylüyor) Bunun salahiyeti hangi usulün, hattı hududun tayinine daha zi
yade müsait olacağını ve binaenaleyh mahallinde yapacağı tetkikatın Türk ve İngiliz Mu
rahhaslarının teklif ettikleri usullerden hangisi Musul Vilayeti ahalisinin hakiki arzu ve te-
mayülatı siyasiyelerini izhar edebileceği ve izhar etmesi için en iyi usul şüphe yok ki reyiam 
usulüdür ve bu bir memleketin mukadderatını tayin için en güzel usuldür ve bunun gayrı 
bir usul serd ve itiraz etmek müşküldür. Bunun üzerine Cemiyeti Akvam Meclisi bir komis
yon teşkili için karar ittihaz etti. Komisyonu itayı karara ve ita edeceği malûmatı ve tarafey
nin mevcut vesaiki ve izhar ettiği hissiyatı efkârı nazan itibare almak üzere ve her iki tarafın 
icra edeceği tebligatı nazarı İtibare alarak ahz ve telakki etme ve tarafeynden birer aza ala
rak mahallinde tetkikat yapabilmek ve masarifi mutesaviyen taksim edilmek üzere tarafeyn
den birer murahhas alarak üç azadan mürekkep bir komisyon teşkili takarrür etti. Karan 
mezkûru İngiliz Murahhası kabul ettiği gibi aynı celsede de dermeyan edilmek üzere, yani 
bu mülahazat nazan itibare alınmak ümidiyle Murahhasımız da kabul etti. Bu komisyon 
için, mevzuubahis olan aza tayin olunmak üzeredir. 

Şimdiye kadar arz ettiğim safahat Muahedenin derpiş ettiği safahattır ve bu safahatı ta
biiyedir. Bu suretle Türkiye ile Irak arasındaki hudut yani Musul Vilayetinin tayini mukad
deratı meselenin ne suretle hallolunacağı bu komisyonun tetkikine hasr olunmuştur. Bu Ko
misyona aza intihap olunur olunmaz teşekkül ederek faaliyette bulunacaktır ve buna kuv
vetle eminiz ki bu komisyonun hissiyatı adilânesi tetebbu Ve tetkikte edinecekleri netice ve 
vesaikle katî bir neticeye vararak Musul Vilayetinin anavatana iltihak etmesi hususunda em
niyet ve memnuniyetbahş bir netice temin edecektir. Bu müzakerat cereyan ederken hudut 
üzerinde karan katî hâsıl oluncaya kadar muhafazası lazungelen statüko zemininde ihtilaf 
hâsıl oldu. Dahiliye Vekili bir münasebetle Heyeti Celileye daha mufassal malûmatta bulu
nacaklardır. Yalnız birkaç kelime ile bütün tafsilatı cami olmak üzere ben malumat vereyim. 
Hakkâri Vilayeti dahilinde Ağustos İptidalarında Hakkâri Valisi yanında jandarma kuman
danı ve jandarmalarıyle devri teftiş esnasında iken bazı eşkiya tarafından tecavüze maruz 
kaldı, kendisi esir oldu. Yanındaki jandarma kumandanı ve bazı jandarmalar şehit düştüler. 
Anlaşıldı ki: O havalide yerleşmiş olan ve teslih edilmiş olan, vukuat çıkarmak İçin İntizarda 
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bulunan, bazı Nasturî eşkiyası bu ağır cürmü irtikâp etmişlerdir. Kanuna karşı bundan da
ha ağır bir cürüm tasavvur olunamazdı. Bunun üzerine Dahiliye Vekaleti ahkâmi kanuniye-
yi yerine getirmek için icabeden muamelâta ve tedabiri cebrtyeye tevessül etti. Jandarma 
ve ciheti askeriyeden temin ettiği muavenet ile kanunun temin ettiği bütün vesaiti kullan
maya başladı. Nazarı dikkatimizi celp etti ki, bu eşkiya ile olan müsademe esnasmda ecnebi 
tayyareleri bunların üzerinde dolaşıyorlardı. Bu hadise Musul Vilayeti ile hiç alakası olma
yan Hakkâri Vilayeti dahilinde cereyan etmektedir. Heyeti Celilenin bu noktaya sureti mah-
susada nazarı dikkatini celp ederim. Hükümet; Irak hududu hakkında Meclisi Akvamda hü
kümetler arasında müzakerat cereyan ederken hudutla hiç münasebeti olmadığı halde Hak
kâri Vilayeti dahilindeki tedibat esnasmda hiç bir suitefehhüme mahal vermemek için aza
mî gayret sarf etti. Her hangi bir suretle muhafazası lazımgelen statüko hududunun teca
vüz edilmemesini evamiri katiye ile askerî ve mülkî memurlara tebliğ ettik. Bu harekâtı te-
dibiyede bulunan jandarmalarımız ve kıt'alarımız bu esnada İngiliz tayyarelerinin tecavü
züne maruz kaldılar. Herhangi bir suretle anlaşılması kabil olmayan bu hareketi protesto 
etmekle beraber bir suitefehhüm atfederek bu suitefehhümü izale için bütün temas vasıta
larına tevessül ettik. Biz 16 Eylülde ilk tecavüzat ki; bu tecavüzattan ağır zayiat verdik, bir 
zayiatı da bildirerek gerek İngiltere Hükümeti nezdinde ve gerek Cemiyeti Akvam nezdinde 
protesto ettik. Murahhasımız bu tarzda müzakerat cereyan ederken muhafazal sükûnet ica
beden statüko mıntıkasında böyle bir hadise olmasını Cemiyeti Akvamın aleni celsesinde 
sureti mahsusada bahsettik. Protestoyu 16 Eylülde vermiştik. 17 Eylülde aldığımız bir tak
rirde bilâkis bizim bazı kıtaatımızın statüko hududunu tecavüz ettiğinden bahs olunuyor
du. Gerçi; Kıtaatımızın eşkiyayı tedip etmek niyetinde veya telâkkilerinde olduklarına şüp
heleri yoktu. 

Buna emin olduklarını ifade ederek bazı kıtaatın tecavüz ettiklerinden bahs olunuyor
du. Bundan sonra bu tecavüzat durmadı fasıla ile yine arada tecavüzat oldu. Tayyare teca-
vüzatı oluyordu bomba ile, makineli tüfek ile. Yine zayiata duçar olduk. Zayiatı tekrar ken
dilerine bildirerek nazarı dikkatlerini celp ettik ve suitefehhüme mani olacak tedabir ittiha
zını talep ettik. Bundan sonra 25 Eylül tarihli kendilerinden bir nota aldık ve 29 Eylülde 
de bir nota aldık. Bu notaların esası, muhafazası iktiza eden statüko vaziyetini ihlâl etmek 
bilakis bize atfolunuyor ve kıtaatımızın girmiş olduğu yerlerden çıkması isteniyordu. 25 ve 
29 Eylül tarihlerinden bahsederken, azayikiram bu esnada Cenevrede müzakerat cereyan 
ettiğini derhatır buyururlar. 30 Eylül celsesi ki bütün bunlardan sonra olmuştur. Orada bu 
harekât ve bu malumatın kâiîesi derpiş edilerek komisyon teşkiline karar verildi ve bir karar 
daha ittihaz olundu. O da tarafeyn murahhaslarının statükoyu muhafaza etmek için vuku 
bulan beyanatım senet ittihaz etti. 30 Eylül bu suretle tarafeynin muhafaza! sükûnet etme
sini ve Statüko denilen mıntıkayı muhafaza etmesini Cemiyeti Akvam Meclisi bir defa daha 
mevzuubahis etmiş ve kabul etmiş oluyordu. Bundan sonra Cemiyeti Akvam Meclisi müza
kereyi kat ettikten sonra 5 Teşrinievvel ve 9 Teşrinievvelde birer nota aldık. 5 Teşrinievvelde 
aldığımız nota Cenevre'de vuku bulan taahhudatı zikrederek kıtaatımızın Statüko hududu 
haricine çıkmasını tazammun ediyordu. Statüko hududu haricine çıkmak ifadesiyle İngiliz
lerin tezi şu idi : Bir defa Musul Vilayetinin haricine çıkmak lazımdır bir. İkincisi Hakkâri 
Vilayeti dahilinde bizim tedibat yaptığımız Nasturî eşkıyasının bulunduğu mıntıka... Bura
dan da çıkmak lazımdır. Musul Vilayeti haricine çıkmak lazımdır. Çünkü - İngiliz tezini tekrar 
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ediyorum - muahede imza olunup bittikten sonra biz iki vesile ile Musul Vilayetini fiilen tah
tı işgalimizde addediyoruz diye. bize söylemişlerdir. Musul Vilayeti haricinde bulunan Hak
kâri Vilayeti arazisinden (Beytüşşebap) ve (Çölemerik) Cenubunda bulunan bu mıntıkaya 
gelince, bu mıntıka Lozan muahedesi imza olunduğu vakit İngiliz tahtı işgalinde değildi, fa
kat Türk tahtı işgalinde de değildi diyorlar. 

Orada memur ve askeriniz yoktu, diyorlar. Binaenaleyh, halihazırı muhafaza etmek ze
mininde buradan çılanız ve oradan da çıkınız, orası öyle kalsın. Halbuki, bizim vaziyetimiz 
şudur: Muahedeyi imza ettikten sonra mevcut olan hali muhafaza etmek için - Lafzî değil -
ciddî ve samimî olarak muahede ahkâmını tatbik etmiş ve itinayı tam göstermiş, samimî 
adamların vaziyeti idi. Biz hiç bir zaman Statükoyu ihlâl azminde bulunmadık. Muhafaza 
ettik. Bilâkis o zamana kadar tuttuğumuz ve son harekât esnasmda da itina ile tuttuğumuz 
bir nokta, bilhassa muahedenin tahmil etmiş olduğu taahhüdata hakkiyle riayet etmektir. 
Binaenaleyh Statükoyu muhafaza etmektir. Bilâkis muahede imza edildikten sonra Statü
konun ihlâline büyük Britanya tarafından ihdas edilmiş bir çok hadisat vukua gelmiş ve biz 
bunu muhtelif vesilelerle mevzuubahis etmişizdir. Meselâ, muahede imza olunduğu zaman 
Süleymaniye'de İngiliz kıtaatı yok idi, ondan sonra harekât yapıldı. Protesto ettik. Ondan 
sonra Musul Mebuslarını Bağdat Meclisine davet ettiler ve götürdüler. Bunun üzerine vazi
yet aldık. Tekrar Protesto ettik. Ondan sonra bu son harekâtı tedibiyeden evvel Haziranda 
da bir çok defalar tecavüz etmişler ve protesto etmişiz ve nazarı dikkatlanm celb etmişizdir. 
Tecavüz etmeyin demişizdir. Bunun üzerine bize 23 Ağustosta teminat vermişlerdir. "Bizim 
İngiliz tayyareleri Haziran siyi zarfında filan, filan hattı geçmedi." demişlerdir. Biz, Statüko 
hududuna riayet sözü altında ne esasları nazarı dikkate aldık, bunu da Heyeti Celileye arz 
etmek isterim. 1918 mütarekesi imza olunduğu zaman orada bir vaziyeti fiiliye vardı. Bir 
taraf ordusunun vâsıl olduğu hat ve diğer taraf ordusunun bulunduğu h a t Tabiî aklen ve 
mantıkan o zamandan beri her hangi bir hareketi askeriye ile tebeddül etmemiş olan bu va
ziyet mütarekenin imzasiyle beraber bulunan vaziyet olmalı idi. Bu vaziyette Musul henüz 
işgal olunmamıştı. Bunun gibi diğer bir çok mühim mevaki henüz tahti işgalde değildi. 

Takriben Teşrinievvel 1918 nihayetinde bir mütareke imza olundu. Bundan sonra bir İn
giliz Kumandanı muhafaza olunacak Türk Kıt'atının; Şimaline çekilmesi lazım gelen hattı 
bir tebliği resmî ile bildirmişti. Tabiî mütareke esnasmda vaziyet bu suretle tadil edilmiş bu
lunuyordu. Başka bir hat gösteriliyordu. Daha ziyade şimale çıkıyorduk. Bundan sonra iş
gal edenlerin aldığı vaziyeti gösteren elde bir vesikayı resmiye yoktu. Lozan Muahedesini imza 
etmezden biraz evvel Statükonun muhafaza olunacağı hususundaki telakkiyat kemale gel
diği ve zabta geçileceği günlerde İngilizler Rovandoz'u işgal etmişlerdi ki, Rovandoz'da bi
zim askerimiz vardı, idaremiz vardı, orada muharebe oldu ve Rovandoz'u işgal ettiler. De
mek ki işgal edenlenmüstevli hangi hatta kadar kendi tahtı idaresinde addetti ve ondan sonra 
hangi hatda vasıl olundu? Bu suretle tespit olunabilir : 

2 Teşrinisani'de bir İngiliz Generalinin tebligatı ondan sonra da Rovandoz'un işgali. Çünkü 
bizim orada idaremiz vardı, cebren çıkardılar. Bundan sonra bu Haziran esnasında İngiliz 
tayyarelerinin harekâtını, tecavüzünü Protesto ettiğimize cevaben bir İngiliz Notası aldık. 
Bunda diyorlar ki "Haziran esnasmda bizim tayyarelerimiz, karakollarınızın bulunduğu ve 
filan filan köylerden geçen hattı tecavüz etmemişlerdir" Gerçi bu hat evvelce arz ettiğim gerek 
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vaziyeti fliliyenin gerek kumandan tebligatının gösterdiği hattan farklıdır, daha yukarıda
dır. Fakat her ne de olsa bir tebliğdir. Azayı kirama arz etmek isterim ki, en son vaziyetinde 
bizim için şikâyet olunan bütün vaziyetler, bütün haller, İngilizlerin bize tebliğ ettiği bütün 
hatların şimalindedir. Hiç birisi geçilmemiştir. Şimdi Meclisi Âliye iki hükümet arasında te
ati edilmiş olan notaları da aynen okumak isterim. Bu kadar tafsilâta girdiğimin sebebi mahza 
şudur : Biz taahhüt ettiğimiz mevadda riayet için ve uhudun tatbikatında suitefehhümden, 
azade bir sükûnet idame etmek için ciddî ve samimî olarak çalışmışızdır. Her hangi bir sui-
tefehhüm olmuş ise bizim tarafımızdan sebebiyet verilmemiştir. Buna evvelemirde büyük 
milletimizi temsil eden azayı kiramın kani olmaları lazım gelir, (Kaniiz sesleri) 

Onaltı Eylülde olan tecavüz üzerine bizim yazdığımız nota : 

Aylardan beri bilcümle teşebbüsatı siyasiye ve musllhanemize rağmen lâyenkati hudu
dumuzu tecavüz etmekte olan İngiliz tayyareleri Eylülün 9, 10, 12 nci günleri de tecavüz 
etmişler, bununla da iktifa etmiyerek avakip ve netayici gayri kabili tahmin bir tamim ile 
hududumuz civarında ve toprağımız dahilinde bulunan Kıtaatı askeriyemiz üzerine bomba 
ve makineli tüfek ateşi icra ederek, şimdiye kadar alınan malûmata göre üç şehit, oniki mec
ruha sebeb olmuşlardır. Hadisenin vahameti ve nasıl müzmer ve muntazam bir planın safa
hatı müteakibesi olduğu anlaşılmak için yakın vukuattan berveçi-ati malûmat verilmek faydalı 
görülmüştür : Britanya Heyeti Haliç Konferansında muahedenin sarahat ve delâletine rağ
men Musul vilayeti haricinde bulunan bir hududu teklif ve ne suretle Hakkâri vilayetimizin 
havalii Cenubiyesinden mühim bir kısmını talep etmişti. Bu yüzden inkita eden konferansı 
mütaakip Hakkâri vilayeti dahilindeki Nasturî ahvalinde tebeddül görülmüş ve 7 Ağustos 
1340 günü Çölemerik cenubunda Hangediği nam mahalde Hakkâri Valisi yanındaki jandar
malarla beraber Nasturî eşkıyasının taarruzuna uğrayarak bir binbaşı ile üç jandarma nefe
ri şehit, beş jandarma mecruh vermişti. Esarete düşen vali üç gün sonra müşkülâtı azime 
ile eşkiya elinden kurtulmuş ve o zamandan beri eşkiya ikaı ceraime germi vermişlerdir. 

Bu hadise esnasında vali, hududumuz dahilinde Çal nahiyemiz merkezinde iken vali
nin nezdine İngiliz mıntıkasından bilâ müsaade gelen Mister Loid ismindeki bir İngiliz me
muru da statüko hududu şimalinde Türkiye Hükümetinin bazı icraatına itiraz etmek tavrı 
garibini göstermiştir. Vali ve maiyetindeki müfrezeye eşkiya müsellehan tecavüz ettikleri za
man da İngiliz tayyareleri mahallî hadise üzerinde mütemadiyen tayeran etmişlerdir. Eşki
ya aleyhine tedabiritedibiye tatbik etmek mecburiyetinde bulunan ve daima statüko hudu
du şimalinde kalan Türkiye Hükümeti asker ve jandarmadan mürekkep kuvayi lâzimeyi eş
kiya aleyhinde (Çölemerik), (Beytüşşebap), (Hezil) mevakiinde cem etmekte idi. Her türlü ka-
vaidi beynelmileliyeye mugayir olarak İngiliz tayyareleri mütemadiyen arazimiz üzerinde ta
yeran etmekte devam ediyorlardı. Tayyare tecavüzleri aleyhinde vukubulan protestolarımı
za İngiliz Hariciye Nezareti 23 Ağustos 1924 tarih ve 65, 5711. 6899 numara ile veniiği ce
vapta Birsiyus, Balat, Çakallı mevakiinde bulunan hudut karakollarının şimalinde tayyare 
geçmediğini iddia ediyordu. Hakikatte asla mutabık olmayan şu ahvalden sonra tecavûzatı 
cedide berveçhiatidir : (9 Eylül 1340'ta saat 8. Evvelde iki tayyare (Zaho) istikametinden ge
lerek (Hezil) suyunu takiben şimale ve badehu (Çoban) mıntıkasına tebdili istikametle uzak
laştı.) 12 Eylül 1340'da saat 8.15. Evvelde 3 tayyare (Zaho) istikametinden gelerek (Hezil) 
suyu üzerinde bir kaç defa dolaştıktan sonra şimale geçti. Diğer bir tayyare de yine (Zaho) isti-
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kametinden gelerek (Cumada) üzerinden takriben (Goban) arazisine doğru gitti. 14 Eylül 
1340'da 7.30. Evvelde (Zaho) istikametinden gelen 7 tayyare (Harpul) ve (Habuz) suları ara
sındaki mıntıkada dolaştı 8 evvelde yine (Zaho) dan gelen 3 tayyare Kıtaatımız ordugâhları
na bomba ve makineli tüfek ateşleri yaptı. Bunlardan başka saat 7 evvelde ve 5 sonrada iki 
tayyare de (Şirnak) üzerine kadar hududun elli kilometre dahiline geçmek suretiyle tecavü-
zatı havaiyede bulundu. Eşkiyay ı tedip edecek kıtaata mensup olanlardan bazılarını isticlap 
etmek için Britanya memurlarının sarfı faaliyet ettiklerine dair deliller vardır.) 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA — Bir iki kelime ilave edeyim. O esnada vazife almış olan kıtaa
ta mensup bir iki zabit vazifesizllk ettiler, vatansızlık gösterdiler. Fakat derakap takip olun
dular, sonra bunlar hadiseyi müteakip derhal hududu geçerek Britanya memurları nezdin-
de hüsnü kabul gördüler. Bu esnada Zaho Kaymakamı Fettah imzasıyle (Cizre) Kaymakam
lığımıza gönderilen bir mektupta şöyle denilmişti: 

(Türkiye Hükümetinin muntazam bir kuvveti "İmadiye" hududuna takarrûp ettiği is
tihbar kılınmış ve ufak bir kuvvet de Irak Hükümetinin hududuna dahil olduğu müşahede 
edilmiştir. Hal bu vaziyette kalırsa ve önü alınmazsa vehamet hasıl olacaktır, cephe kuman
danlığına müsellâh kuvvei askeriyenin Irak hududu dahilinde müsademeye maruz kalaca
ğını bildiriniz.) Statüko hududu şimalinde ve Türkiye arazisi dahilinde aylardan beri teca-
vüzaü havaiyede bulunan Britanya memurlarının bu tebliğinden maksat ancak, 16 Eylül 
bomba ve makineli tüfek taarruzuna zemin hazırlamak olabilirdi. 14 Eylülde hududumuz 
dahilinde Türk askerlerine vukubulan tecavüzü en kati suretle ve muvacehe! âlemde ve Ce
miyeti Akvam nezdinde protesto ederim. Şehit ve mecruh olanların ve her türlü tahribatın 
tamamen tazminini talep ve miktarı tazminatın peyderpey işarı hakkını muhafaza eylerim. 

Mühim olan diğer bir nokta, İngiltere'nin statüko hududu tanımaksızın kendi kuvay ı mü-
sellahası ve Türkiye dahilinde teşci olunan eşkiya ile müttehiden bir emri vaki ihdasına ça
lıştığı görülmesidir. 

Lozan Muahedesinin 3 üncü maddesi Irak hududu ihtilafı halloluncaya kadar statüko
nun muhafazasını tasrih etmektedir. İngilizlerin şimdiye kadar bir çok inhirafatına rağmen 
statüko hududunu muhafaza etmiş olan Türkiye, meseleyi Cemiyeti Akvamın mütalâa etti
ği esnada, kendi topraklarına tecavüz edildiğini görmektedir. Bu ahval tahtında mu allak ih
tilafın muahede ile derpiş edilen usulü hallin İngiltere tarafından hâlâ muteber addedilip 
edilmediğinin bilinmesine lüzum vardır. Yani İngiltere bir statüko hududu tanımaktadır. Bu 
esasat anlaşılmaksızm ve 14 Eylül taarruzu tamir edilmeksizin cihanm efkârı müsalemet 
pervanesi hilâfında olarak Irak hududu ihtilafı İngiltere Hükümeti tarafından vesaiti müsel-
lehaya tevdii emrivaki yapılmak istenildiğini istidlal etmek zaruridir, İngiltere Hükümetinin 
eline vardıktan sonra cihan matbuatına da tevdi edilecek olan bu notamıza sürati mümkü
ne ile cevap almakla müşerref olacağımı beyan ederim. 

Bunu İngiltere Hükümeti nezdinde ve Cemiyeti Akvam nezdinde ıttılâa vaz ettik ki, Mu
rahhasımız da Cemiyeti Akvam Meclisi içtimaında bahsetmişti. 

17 tarihli bir İngiliz notasını ve İstanbul'da aldığımız bir takriri şifa!;' 'Mösyö Henderson 
Zaü Devletleriyle dün akşamki mülakatından sonra Yeniköy e avdetinde Irak hududunda vu
kua gelen ağır hadise hakkında Bağdat'tan bir telgrafname almıştır. Bu telgraf hadiseyi 
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İsmet Paşa Hazretleri tarafından Mösyö Makdonald'a muharrer notada tavsif edilen şekilden 
büsbütün başka bir surette nakletmektedir. Tecavüz Türkler tarafından vukua gelmiş ve Bri
tanya tayyareleri hududun beri tarafındaki aşalr arasında iğtişaş tehlikesini bertaraf etmek 
için Hezil nehrini geçmekte olan gayrı muntazam kuvvetler üzerine ateş açmaya mecbur 
olmuşlardır. Bundan başka Mösyö Henderson bu sabah Hariciye Nezaretinden Bağdat'tan 
keşide edilmiş 11 Eylül tarihli mukaddem bir telgrafı ihbar eden bir tahriratı telgrafiye al
mıştır. Mezkûr telgrafa göre lmadiye'den takriben 15 mil mesafede Irak hududu idariyesi üze
rinde bir süvari fırkası da dahil olmak üzere Türk kıtaatı muntazaması tahşit edilmiştir. Bri
tanya Fevkalade Komiseri bu tahşitten maksat Irak'ın İstilası olmayıp hududun beri tarafın
da bulunan Tohoma Aşiretinin tecziyesi istihdaf edildiğini berveçhipeşin kabul etmekle be
raber Türk kıtaatından küçük bir müfrezenin hali hazırda Musul Vilayetinin eski hududu
nu geçmiş olduğunu nazarı dikkatte vaz'eylerim. 

Mösyö Makdonald'a işbu vahim havadis hakkında tsmet Paşa Hazretlerinin nazarı dik
katlerini celbi zımnında Mösyö Henderson'a talimat vermiştir. İngiliz Hükümeti bunu hay
retle telakki eder ve Cemiyeti Akvam nezdinde Lozan Muahedesi ahkâmına tevfikan Irak hu
duduna müteallik meseleyi müzakere etmek üzere Türk Heyeti Murahhasasının Cenevre'ye 
muvasalatına müsadif bir zamanda Türkiye'nin statükoyu ihlâl ettiği hususunda İzharı te
reddüt edenler Bağdat'tan doğruca keşide olunup dün sabah Mösyö Henderson'a vasıl olan 
telgrafa göre Irak memurlarının Irak'a karşı olan tehdidin 11 Eylül tarihli telgrafnamenin 
irsali esnasmda zannedildiğinden daha vahim olduğunu nazarı itibara aldıkları bedihîdir. 
Mösyö Henderson bu ahval dairesinde Türk kıtaatının o miktarda hududu tecavüzleri halin
de statükonun ihlâli musammem bir planın neticesinden başka bir şey ifade etmeyeceğin
den vaziyetin mütehammil olduğu vehamet hakkında İsmet Paşa Hazretlerinin serian dik
katlerinin celbini zatı devletlerinden rica etmekle muvazzaftır. Bu notadan sonra taarruzlar 
durmadı. Tekrar tecavüzat vukubuldu. Diğer bir nota ile tedbire tevessül ettik : 

Şehrihalin onalüsında zatı âsllaneleıine tevdi ettiğim notada statüko hattının Britanya 
kuvvetleri tarafından ihlâline karşı sureti kaüyede protesto etmekle şerefyâb olmuştum. Alman 
son istihbarata nazaran işbu tahtıet nihayet bulmak şöyle dursun sureti müstemirrede zu
hura gelmektedir. Bu suretle mezkûr notanın isalinden sonra beş tecavüz hadisesi daha vu-
kubulduğunu bildirmekle iktisabı mübahat eylerim. Britanya tayyareleri, mahi carinin 
17"sinde bâdezzeval saat beşte Şiransı mevkiine bittaarruz iki askerin şehadetine ve diğer 
ikisinin mecruhiyetine sebep olmuşlardır. 

Şehri mezkûrun on sekizinci günü kablezzuhur dört tayyare Çelki mıntıkasında bir ta
arruz icra etmişlerdir ki, bunun neticesinde iki kişi vefat eylemiş ve dört kişi mecruh olmuş
tur, akşam vakti Hezil nehri kenarında vukua gelen diğer bir taarruz bir neferin mecruhiye
tine sebep olmuştur. Malzeme ve hayvanatça vukubulan zarar henüz taayyün etmemişti. 
Bundan başka keyfa nam mahalle karşı hücumlar vaki olmuştur. 20 Eylülde Beşbin Şiraniz 
yolu üzerinde Hezil'den 10 kilometre mesafede kâin (Deştmasak) a karşı icrayı harekât eden 
üç tayyare bir zabitin ve altı neferin telefine sebep olmuştur. Kezalik onbeşi vahim surette 
olmak üzere yirmibeş kişi mecruh olmuştur. 

21 Eylülde efrada ait bir deve kafilesine diğer bir hücum tevcih edilmiştir. İki deveci mec
ruh olmuş, kırk deve mürdolmuş ve yirmisi yaralanmıştır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu son hücumlar esnasında giriftar olunan zayiat
tan dolayı tazminat talep etmek hakkını sarahaten muhafaza etmekte olduğunu ikinci defa 
olarak beyan eylerim. 

Bu vesile ile mevzuubahis hattın tarihçesi hakkında bazı malumat itasını faydalı ad
dederim. 

Hükümetin 30 Teşrinievvel 1918 tarihli Mondros Mütarekenamesinin hini imzasında fi
ilen mevcut olan hattan başka bir hattı nazarı itibare almamakta hakh olur. Malumdur ki 
Britanya kıtaatının en ileri hattı bu esnada Haniki'nin yirmibeş kilometre şimalinde kâin 
Kasnşirin - İbrahim Hancıdan Kerkük'ün yirmibeş kilometre şimalinden Altmköprü'nün üç 
kilometre şimalinden, kezalik Dicle üzerinde kâin Ezzaviye nam mahalden geçmekte Velha-
zer şimali yakınlarına teveccüh ederek ve bilâhare cenubu garbiye mümtet olarak Elbüke-
mal'in 50 kilometre şarkında Fırat'a müntehi olmakta idi. 

Bundan müsteban olur ki Türkiye'nin hukukan tanıyabileceği yegâne statüko hattı Tür
kiye'ye Musul, Erbil, Köysancak ve Süleymaniye'yi bırakmakta idi. 

Britanya kıtaatı Kumandam General Marşal, 2 Teşrinisani 1918 tarihinde Türk kıtaatı 
kumandanlığına isal ettiği bir muhtırada iki ordu arasındaki hattı berveçhiati tayin etmişti. 
İran hududu boyunca mahmereden bu hududun Avranan dağı civarında Diyaleyi geçtiği nok
taya, oradan Süleymaniye ve Köysancağına (Bunlar dahil), oradan Harir civarında Zabülke-
bir'in teşkil ettiği dirseğe, oradan Zap boyunca İmadiye'nin şimali şarkîsinde kâin bir nok
taya ve oradan Zaho'ya kadar. 

Şimdi Britanya Kumandanının hiçbir mukavele ahkâmına istinat etmeksizin kendi te
şebbüsü zatisiyle tadil ettiği statüko hattı (Şehribazar, Raniye ve Ravondoz) u Türk arazisin
de bırakmakta idi. 

Buna rağmen İngiliz kuvvetleri her türlü hak ve adalete karşı Raniye ve Rovandoz'u iş
gal ederek hattı mezkûru bir kere daha kendi lehlerine tağyir ettiler. 

İngiltere Hariciye Nezareti, İngiliz tayyareleri tarafından hududun mütemadiyen teca
vüz ve ihlâl olunmasından şikâyet eden Türk Hükümetinin teşebbüsü mütekaddimmlne cevap 
veren 23 Ağustos 1924 tarihli notasında İmadiye ve Zaho arasındaki statüko hattını Zaho 
- Birsiy üs - Banona - Çakallı arasından geçer bir hat olmak üzere işaret ediyordu. Bu tebligat 
Britanya Hükümetinin böylece yeni bir emrivaki ihdas ederek statüko hattının yeniden ken
di lehine tağyir etmek hususundaki vazıh tasavvurunu ispat eder. 

İşbu notada zikrolunan bütün havaî taarruzların İngiltere Hariciye Nezaretinin 23 Ağustos 
tarihli notasındaki hat da dahil olmak üzere İngiliz memurlarının yekdiğerini takiben gös
termiş oldukları bilcümle hududun şimalinde ika edilmiş olduğunu beyan etmek şayanı ka
yıt ve işardır. 

Mösyö Henderson'un 17 Eylül tarihli muhtırasında Hazil nehrini geçmekte olan müfre
zeye ateş edildiğinden bahsetmesi bilhassa şayanı hayrettir. Bu nehir hududa, umumen Tür
kiye arazisi dahiline girip şimale doğru cereyanını takip eder. Hudut ile hiçbir alakası yok
tur. Bu şerait dairesinde İngiltere'nin bir statüko hattının mevcudiyetini bile kabul etmemekte 
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olduğu tebeyyün etmekle müteesiflm. İhtilâfın Cemiyeti Akvama arz edilmiş olması keyfi
yeti muvakkat bir hattın tanınması ve bu hattın tarafeyninde etemm bir huzur ve istiraha
tın mevcudiyetini ta.za.mmun eyler itikadındayım. 

Diğer cihetten İngiliz memurininin muahedatı yalnız Türkiye için vâcibürriaye bir vası
ta! emniyet addile bu nokta! nazardan mülhem olarak Türkiye arazisine mütemadiyen te
cavüz etmeleri kabili tecviz değildir. Binaenalâzalık İngiltere Hükümetinin memleketlerimiz 
arasında mevcut münasebeti tabiiye ile gayrı kabili telif olan mavakı hale nihayet vermek 
üzere lazım gelenlere evamiri katiye ita buyuracağını ümit etmekte kendimi haklı addederim. 

İSMET PAŞA — Bu nota ile yeni tecavüzatı zikrediyoruz. Bir meselenin slyaseten halli
ne devam edebilmek için evvelemirde silah temasının kesilmesi lazım geldiğini ifade ediyo
ruz. Bunun için huzur ve sükûnun muhafaza olunacağı statüko hattı ne olabilir, hangi esa
sa istinat edebilir? Tarihçesinden başlayarak bugüne kadar münhasıran İngiliz makamatı-
nın yaptıkları tecavüzat, yani kendi kendine tadil ederek vücuda getirdiğiniz hatların hepsi
nin şimalindedir. Sarih bir tecavüzdür. 

Bundan sonra 25 Eylül tarihinde İngiliz notasını aldım. İngiliz mümessili böyle yazıyor 
"Hükümetimin emri ile Irak hududu üzerinde mütehaddis vakayii ahire hakkında zaü dev
letlerine tebligatı atiyede bulunmakla kesbi mubahat eylerim." 

"Hükümeti Kıraliye Türk Hükümeti tarafından Lozan Muahedenamesinin üçüncü mad
desinin fıkrai saniyesi mucibince Türkiye ile Irak beynindeki hudut hakkında ittihazı mu-
karrerata intizaren mukadderatı katiyesi kararı mezkûre muallâk bulunan arazinin haliha
zırına herhangi bir tebeddül iras edebilecek askerî veya sair mahiyette bir harekete tevessül 
edilmeyeceğine dair vukubulan taahhüdün doğrudan doğruya ve alenen hilâfında olarak ha
reket edildiğini kemali hayretle haber almıştır. 

12 Eylülde Irak Fevkalade Komiseri Çölemerik Kaymakamına ciddî bir ihtarname gön
dermiştir. 

14 Eylülde bir İngiliz tayyare müfrezesi, Hezil nehrini Rayankinin şimalinden geçmekte 
bulunan, küçük bir hasım kuvveti keşfey lemistir. Bundan maada Zaho'ya müntehi yollar 
üzerinde, Birsiy üs ve Banota kurbünde diğer müssellâh kıtaat ihbar olunmuştur. İngiliz me
murinin; marrüzikr kuvvetlerin gay n mesul aşairden mürekkep olduğunu farzederek ve şa
yet izale edilmeyecek olursa, hareketleri aşair arasında teşevvüşaü ciddiyeye bais olabilece
ğinden endişenak olarak bunların üzerlerine tayyarelerden mitralyöz ateşi açmak ve kendi
lerini böylece zayiata duçar etmek suretiyle dahile sokulmak isteyenlerden bazılarını hudut 
haricine atmak için tedabiri lazime ittihaz eylemişlerdir. Nazarı dikkatinizi celbederim. 

25 Eylül tarihli bir notada bunların muntazam bir kuvvet olamayacağı ima ediliyor. Biz 
16 Eylül tarihli notada kıtaatımızın nerelerde tahşit edildiğini ve buna dair olan meselei da
hiliyeyi sarahatten söylemiş bulunuyoruz : 16 Eylül tarihinde diyoruz ki "filan yerde bunun 
için asker topladık, harekâtımızı gizli tutmuyoruz. İngiltere'ye de. Cemiyeti Akvama da söy
lüyoruz. 

Britanya maslahatgüzarı 17 Eylül tarihinde Hariciye Vekâleti Dersaadet Murahhasına 
Türk askerleri taammüden statükoyu ihlâli andırır miktarda hududu geçecek olurlarsa pek 
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vahim bir vaziyet tahassül edeceğine dair bir tebliğde bulunmuş İdi. Türk Hükümeti Bersivi 
ile Banona'nın yalnız Lozan Muahedenameslnin tarihi İmzasında Britanya memurini tara
fından idare olunan havali hududunun değil, fakat Musul Vilayetinin eski hududu idariyesi-
nln berisinde uzak bir mesafede kâin olduğunu itiraz edecektir. Hükümeti Kraliye tarafın
dan 18 Eylülde İstihsal edilmiş olan malumata nazaran müstevlilerin bıraktıkları cesetler 
Türk Ordusu askerlerinin kuvvei müstevliye meyanında bulunduğunu irae etmektedir. Ke-
zallk Türk Askerlerinin Irak'ın hududu idariyesinin beri tarafında Şarka doğru ilerlemiş ol
dukları ve bir polis mevkiine hücum edip hududun beri taraf ında kâin bazı köyleri yaktıkla
rı bildirilmiştir. 20 Eylülde bir müfreze Türk askerlerinin Habur üzerinde Çakalda bir Irak 
polis müfrezesini hareketten alıkoymuş olduğunu ve tmadiye'nin şimali garbisinde bir kaç 
İngiliz mili mesafede kâin Barvari, Bâlâ'da diğer Irak postalarını tehdit ettiklerini nakley le
mistir. Binaenaleyh Türk Kuvvayı muntazamasının Lozan Muahedenameslnin tarihi imza
sında Hükümeti Kraliye tarafından idare olunan havaliyi sureti muhakkakada istilâ eyledikleri 
ve statükoya riayeti taammüden ihlâl ettikleri bedihîdir. 22 Eylülde Irak Fevkalade Komiseri 
Irak polisi ile yeril milislerden mürekkep müfrezelerin lmadiye'de geri sürülmüş olduklarını 
nakleylemiştir. İşbu milis Britanya zabitlerinin tahtı kumandasında olmak üzere bir impa
ratorluk teşkilatı ise de keyfiyet Britanya zabitlerinin bu vekayie iştirak eylediklerini tazam-
mun etmez. Ricatı vakıa külliyetli miktarda îmadiye'ye hücum eden hıristiyan asûrilerle Irak 
kabaili adamlarından mürekkep bir kitlenin firarı ile terafuk eylemiştir. Hükümeti Kraliye 
usulünde olarak tasdik ve mevkii meriyete vazedilmiş ve kayıt ve tescil zımnında Cemiyeti 
Akvama tevdi olunmuş beynelmilel bir muahedename ile Türk Hükümeti tarafından vaki 
bir taahhüdü aleninin mükerrer ve ayan ihlâllerine karşı en aleni ve kati surette protesto ey
ler. Hükümeti Kraliye marrüzzikr vazay ii münasebatı beynelmileliyeyi müteessir eder ve sul
hun vabeste bulunduğu beynelmilel hüsnü âmiişi teşviş ile tehdit eyler bir vakıa olarak te
lâkki eder. Binaenaleyh Cemiyeti Akvam Meclisindeki Britanya mümessili bu itiraznameyi 
Meclise ve Heyeti Umumiyeye tebliğ etmeye ve bunların nazarı dikkatlerini misakın onblrin-
ci maddesinde derpiş olunduğu üzere Irak hududu üzerindeki vukuatın halihazırına celbey-
lemeğe davet eyler. 

Buna intizaren Irak'taki Britanya memurini Türk kuvvetlerinin ciddi şûriş veya sefki de-
manı mucip olacak surette istilâ veya hulullerinin önünü almak için bilcümle tedabiri lazi-
meyi ittihaz eylemek hususunda mezuniyet almışlardır. 

Maruzatı ahifeyi müstacelen İsmet Paşa Hazretlerine iblağ buyurmanızı rica ederim. Bu 
vesileden bilistifade ihtiramatı faikamın kabulünü rica ederim. 

Cemiyeti Akvamda mevzuubahis olan bu malumat 16 Eylülde yazılmış ve bu tarihte 
bizim şikâyetimizin mevzuubahis olduğu bir muhitte bulunuyor demektir. 

Bundan sonra 29 Eylülde bir nota daha aldık : 
Mümessil Efendi: Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Nazırı Hazretlerinin zatı Hazret! Krali-

nin Hariciye Nazırına 23 Eylül tarihinde irsal etmiş olduğu notaya atfen Türkiye ile Irak ara
sındaki hudutta vukubulan tecavüzat hakkmda mezkûr notada mühderiç müddeiyat Hü
kümeti Kraliye ve Mösyö Ramsey Makdonald'ın malik oldukları istihbarat ile mukayese edilmiş 
olup geçen Çarşamba günü kurye ile gönderilmiş olan marrüzzikr notanın metninin ahzına 
intizaren şehri carinin 24 ünde işbu cevabı muvakkati müsaraaten itaya müşarünileyh tara
fından bana mezuniyet ita edildiğini size ihbar ile kesbi mubahat eylerim. 
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2. Marrûzzikr notanın üçüncü ve dördüncü fıkralarında münderiç beş mahal berveç-
hizir dermeyan edilen esbaba binaen Lozan Muahedenamesinin tarihi imzasında muayyen 
olan hududun haricinde addedilemez. Bundan maada Hükümeti Kraliye Türk Hükümeti
nin hudut olmak üzere Mondros Mütarekenamesinin hini imzasında, fiilen mevcut olan hattı 
talep etmekte hukukan haklı olacağına dair yedinci fıkrada dermeyan edilmiş olan müdde-
ayı kabul edemez. Böyle bir talep Türk Hükümeti tarafından Lozan Muahedenamesi ile ka
bul edilmiş olan taahhüt ile gayn kabili telif olur. Üçüncü derecede, hududu fliliyenln tahvili 
için mervi teşebbüsat hakkında 9, 10, H, 12 ncl fıkralarında dermeyan edilen Hükümeti Kra-
liyenin fikrince mevzubahis mesele ile hiçbir veçhile alakadar görünmez. Zira Lozan Mua
hedenamesinin 3 üncü maddesinin 2 ncl fıkrası, mukadderatı katiyesi işbu karara tabi bu
lunan arazinin halihazırına yani 24 Temmuz 1923 tarihinde mevcut vaziyete herhangi bir 
tahavvül iras edecek askeri veyahut sair mahiyette bir harekete iptldar edilmeyeceğini de
rpiş etmektedir. 

3. Hükümeti Kraliye. Musul Vilayetinin Hükümeti Kraliyenin işgali fiilisi ve idare! flili-
yesi tahtında addeyledlglni, evvela İstanbul'da bulunan İngiliz mümessil vekili tarafından 
20 Kânunievvel 1923 tarihinde Adnan Beye tevdi edilen bir notada, saniyen Hükümeti Kra
liye Hariciye Nazırı tarafından Londra'daki Türk Mümessiline hitaben geçen 23 Nisan 1923 
tarihli notada olmak üzere 23 Temmuz 1923 tarihden beri Türk Hükümetine iki defa bildir
miştir. 

4. Hükümeti Kraliye Lozan Muahedenamesinin üçüncü maddesinin 2 nci fıkrasında 
münderiç statükonun idarî veya sair mahiyette şeraiti atlyeyi muhtevi olduğu fikrindedir. 
1923 senesi Temmuzunda bütün Musul Vilayeti fiilen Hükümeti Kraliye tarafından işgal edil
miş ve idarei fiiliyesi tahtında bulunuyordu : Nevahi atiye Musul Vilayetinin hakiki hududu 
Şimalisinin beti tarafında bulunuyordu. 

a) Zaho kazasında, Zaho, Slndu, Köylük Nahiyeleri, 
b) İmadiye kazasında Atrav, Barvarl, Balanar, Raykan Nahiyeleri, 
c) Rovandoz kazasında Muzuri, Balâ, Şirvan, Baradost, Balık Nahiyeleridir. 

5. Bundan müsteban olduğuna göre Musul Vilayetinin hakiki hududu şlmaliyesl ber-
veçhlati tahdit edilmişti. Dicle ve Habur nehirlerinin mültekasından Habur nehri mecrasın-
ca Habur ve Hezil nehirlerinin Mültekasına kadar şarka doğru Hezil mecrasınca Bayju'nun 
iki köyünün Hezile mansap olan derelerinin mansap olduğu noktaya kadar şimale doğru ilâh. 
Bir hat ile tahdit edilmiştir. 

6. Musul Vilayetinin hakiki hududu şimaliyesini bu veçhile tarif eyledikten sonra Hü
kümeti Kraliye bu hududun şimalinde kendi fikrince Lozan muahedenamesinin tarihi im
zasında ne Türkiye ve ne de İngiltere tarafından fiilen İşgal edilmemiş olan bir havali mev
cut olduğunu beyan eylemek ister. 

Efendiler! Nazarı dikkatinizi celb etmek isterim, "Çölemeriğ'in Cenubunda Zab'ın iki 
sahilindeki arazi! Cebeliye bu havaliye dahil bulunuyor ki bu havalinin hudutian berveçhi 
- balâ tarif edilen huduttan hareketle hududu mezkûrenin Halamon, Ceramuş üzerindeki 
tepeler üzerine Cenubu Şarkiye döndüğü noktaya... llâhir" bir hat İle temdit edilmiştir. "Bu 
Havali âlâ ve süfla yesarî ve Tahoma Hıristiyan Asuri kaballlnin müddeti medideden beri 
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meksü aram ettikleri memleket aksamından madud olup Türk memurini tarafından ahali
sinin tart edildikleri 1916 senesinde İngiliz memurinin kendilerini me'vayı aslilerine yeni
den yerleştirdikleri ve 1921 senesine kadar hemen ahaliden hali bulunuyordu. Bütün bu müd
det zarfında Asuriler Irak mültecileri karargâhmda İngiltere Hükümeti Kraliyesi hesabına 
iaşe edilmişlerdir. 

7. Hükümeti Kraliye bu havalinin Musul Vilayetinin hudutlarına ithal edilmesini talep 
etmez ise de Asurî mültecilerinin avdetinden beri hiç bir Türk idari fiiliyesinin orada icrayı 
faaliyet ey lemediğini derhaur ettirir. Zaten Asuriler bu halden haberdar olmasalar oraya git
mezlerdi. Lozan Muahedenamesinin tarihi imzasında mevzuubahis havali filhakika Türk nü
fuzunun dairesi haricinde bulunuyordu. Çölemeriğ'e bir mutasarrıfın, Türk Askerlerinin vü-
rudu ve Şala bir Kaymakam ile askerlerin ikamesi şayiaları Hükümeti Kraliyenin semi ıttıla
ına vasıl olunca Hükümeti mezkûre 17 Teşrinievvel 1923 tarihinde İstanbul'da bulunan İn
giliz Mümessil vekili vasıtasiyle bu tasavvurun mevkii tatbika vaz'ına Lozan Muahedename
sinin üçüncü maddesinin 2 nci fıkrasında mezkûr statükonun ihlâli nazariyle bakacağını 
Türk Hükümetine tebliğ eylemiştir. (Bir sene evvel). 

8. İşbu noktaya hiç bir cevap verilmemiş ve Türk Memurini ikamı tehdit ettikleri gibi 
(Şal)'a askerle birlikte idarî bir zabit "Offlcier administratif' izam etmemiş olduklarından 
Hükümeti Kraliye Türk Hükümetinin bu havalideki vaziyet hakkında kendi noktai nazarı
na iltihak eylediğini istidlal etmiştir. Buna cevap verilmemiş değildir. Bir defa bu noktai na
zarı kabul etmediğimizi söylemiştik. Ondan sonra mütemadiyen çok aşağıda bulunan hu-
dudları tecavüz ediyorlardı. Mütemadiyen protesto etmişizdir. Noktai nazarımızın çok aşa
ğıda bulunduğunu mütemadiyen ifade ederken yukarıda bulunan bir mıntıkayı tahtı işgal
de addetmemize imkân yoktur bir. İkincisi, Çölemerik'e Vali gelmesin veyahut Şal'a Müdür 
gelmesin diye teşebbüs etmişler ve gitmemiş. Halbuki hakikat şudur k i : Çölemerik'te Vali 
ve (Şal) da Nahiye Müdürünün ifayı vazife etmesi hiç bir zaman inkıta etmemiştir. Aslı yoktur. 

9. Hükümeti Kraliyenin 23 Ağustos tarihli notasında İmadiye ile Zaho arasındaki sta
tüko hattı mezkûr notada muharrer mahallerden geçer gösterdiğine dair Türk notasının 
12 nci fıkrasında dermeyan edilen müddea gayrı varittir. Hükümeti Kraliye yalnız bu ma
hallerden geçen bir hatun şimalinde Haziran ayı zarfında hiç bir İngiliz tayyaresi geçmemiş 
olduğunu bildirmişti. Bu mahaller ki Balâda irae edilmiş olan hududun tarifini tetkik eder
ken kesbi kanaat edilebileceği üzere Musul Vilayetinin hakiki hududunun beri tarafında bu
lunuyorlar. 

10. Hükümeti Kraliye Mösyö Hendersonun Zatı Devletlerine 10 Eylül tarihinde tevdi 
etmiş olduğu notanın Türk Notasının 14 üncü fıkrasında muharrer olduğu vecihle tenkit 
edilmesini anlayamaz. Hezil Nahlrini hududa amuden Türk arazisine dahil olarak girer de
ğil statüko hattına ait olmak üzere addeyler. 

11. Hükümeti Kraliye Lozan Muahedenamesinin imza edildiği tarihteki statükoyu ne 
suretle telâkki eylediğini balâdaki fıkralarda tarif etmiştir. Binaenaleh mukedderatı katiyesi 
hakkında elyevm müzakerat ve münakaşat cereyan etmekte bulunan arazinin bu tarihten 
itibaren hal ve vaziyetinde bir tebeddül ihdas edecek mahiyette olan her nevi hareketi aske
riye vesaireden dolayı Hükümeti Kraliye kendisini mesul tanımamaktadır. Tecvizine mecburi-
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yet hasıl olan bilcümle harekâtı askeriye vesairenin sebebini sırf Balâda tarif edilen statüko
nun muhafazası emeli halisinden ibarettir. Diğer taraftan Türk memurları Lozan muahede-
namesinin imzası tarihinde Türkiye dairei nüfusu haricinde bulunan bir mıntıka üzerinde 
fiili bir murakebei idariye tesisine çalışmak ve bunun için Ağustos ihtidasında bir kıtal aske
riye ile (Şal) a gitmek üzere bir idari zabit tayin eylemekle kalmayıp Lozan muahedenamesi-
nin imzası tarihinde hakikaten İngiliz işgali askerîsi ve fiilen İngiliz idaresi altında bulunan 
bir kıt'aya tecavüz etmiş ve Hezil nehri havalisine süvari, piyade ve topçudan mürekkep ku-
vayi askeriye gönderilmiştir. Türk Hükümetinin bu tarzı hareketi karşısında Hükümeti Kra
liye meselenin bir tarzı muslihanede hal ve tesviyesi için Cemiyeti Akvam huzuruna heyeti 
umumiyesiyle vaz edilmiş olduğunu derpiş ve dikkate alarak elim bir hayrete duçar olmuştur. 

12. Bu şerait dahilinde Hükümeti Kraliye Türkiye Hükümetinin Musul Vilayetinden ve 
Balâda tarif edilmiş olup Türk mıntıkaî nüfuzu haricinde bulunan araziden Türk Kuvvetle
rini geriye çekmek için mahallindeki Türk Kumandanlarına derhal evamiri lazıma ita eyle
yeceğinden ümit vardır. İşbu notanın esasmı teşkil eden Mösyö Ramsey Makdonald'ın telg-
rafnamesi ve kezalik Mösyö Ramsey Makdonald'a gönderdiğim ve derununda İsmet Paşanın 
23 Eylül tarihli notası münderecatını hulâsa eylediğim telgrafname suretini Hükümeti Kra
liye Cemiyeti Akvam nezdindeki Mümessiline göndermiştir. 

Bu 29 Eylül vaziyetidir. Bundan sonra Cemiyeti Akvam Meclisinde bir karar verdiler. 
Bu karardan sonra Samimen anladık ki suitefehhûm zail olmuştur ve sükûnet muhafaza 
olunmuştur. Bu esnada tayyare tecavüzleri 1 - 2 Teşrinievvelde kâh yalnız tecavüz halinde 
ve kâh şuraya, buraya bir zayiatı mucip olmamış olan bomba ve makineli tüfek ateşi halin
de devam etti. 

5 Teşrinievvelde diğer bir nota aldım : (Cenevre'deki Türk ve İngiliz Heyeti Murahasaları 
Irak hududunun güzergâhı sureti katiyede takarrür edinceye kadar statükoyu muhafaza et
mek için bir itilâfa vasıl olmuşlardır. 

Statüko Lozan muahedenamesinin hini imzasındaki hat olup bunun tarifi işbu Heyetin 
29 Eylül tarih ve 38 numaralı notasında irae edilmiştir. Cenevre'de Fethi Bey tarafından ve
rilmiş olan taahhûdatı katiyeye nazaran Hükümeti Kraliye Türk Hükümetinin askerlerinin 
vakayii ahireden evvel işgal eyledikleri hatta derhal rucu etmeleri için acilen evamir ita eyle
mesini ümit eyler. Yoksa vaziyet fevkalade kesbi vehamet edebilir.) 

Cemiyeti Akvamda geçen müzakeratı tabiî takip ediyoruz ve telgraflarla vakıf bulunu
yoruz. Ancak müzakeratın cereyanını olduğu gibi gösteren zabıt varakaları ve bilhassa 30 
Eylül tarihli zabıt varakaları bu tarihte elimize gelmemiş bulunuyordu. Bundan sonra aldı
ğımız 9 Teşrinievvel 1340 tarihli İngiliz notası : 

İngiltere Hükümeti Kraliyesi Irak hududundaki statükoya ait olarak 5 Teşrinievvel tari
hinde işbu Murahhaslık tarafından kendi emri üzerine Türk Hükümetine vaki olan teşebbü-
sata şimdiye kadar hiç bir cevap almamış olmasından mütevellit hayretini ketmedemez. Ma
lumatı varideye nazaran Türk Memurini işgal eylemiş oldukları mahallerden Askerlerini ge
ri çekmek şöyle dursun bilakis faaliyetlerini tezyit ve Asakiri cedide tahşit eylemektedirler. 
Hükümeti Kraliye bu vaziyete müsamaha edemez. Cenevre'de vuku bulan mubahasatı ve 
30 Eylülde Türk Murahhası tarafından pek katı olarak ita edilmiş olan teminatı nazan dikkate 
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alarak İngiltere Hükümeti Kraliyesi Murahashğın 25 Eylül tarihli numara (36) notasının so
nundan İki evvelki fıkrasında beyan edilmiş olan tedabirl bu ana kadar hıfziflile isal etme
miştir. Mahaza bu vaziyeti ilânihaye idame edemez, Türkiye Hükümeti Murahhaslığın 
29 Eylül tarih ve 38 numaralı notasında muayyen statüko hatuna rücuu kabul etmediği 
halde İngiltere Hükümeti Kraliyesi 11 Teşrinievvel zevalinden itibaren vaziyeti iade etmek 
için iktiza edebilecek bilcümle tedabirl Askeriyeyi ittihhaz hususunda serbestli hareketi ik
tisap edeceğinden bugün Türk Hükümetini haberdar eylemek zaruretindedir. Irak'taki İn
giliz memurini askeriyesi bu yolda evamir almışlar ve bunu mahallindeki Türk Kumandan
larına ihbar eylemeye mezun kılınmışlardır. 

5 Teşrinievvel notasında, malumat almadığından bahsederek oradaki kıtaatın çekilme
si şöyle dursun tezyidi faaliyet edildiğini ve mühlet tayin ederek - statüko hattı olarak hangi 
hattı düşünüyorlarsa o hattın haricinde bulunan mıntıkada hepsinin muayyen bir müddet 
zarfında harice çıkarılmasını teklif ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlar! Bir devletin hak ve haysiyetini muhafaza etmek için ufak veya 
büyüğün manası yoktur. Hükümeti Cumhuriyet en ufak bir meselede bile hukuk ve haysi
yetin muhafazasını şiar ittihaz etmiştir. (Alkışlar) (Bravo sesleri) Azayi kirama vakaları bü
tün tafsilatiy le - Hatta müteamil olduğu şekilden daha fazla olarak verirken cidden ne kadar 
haklı bir vaziyette bulunduğumuzu ve hepimizin ayrı ayrı vicdanen ve kalben kani olduğu
muzu gösteriyorum. Çünkü tecavüze uğradığı zaman samimi adamların ve bilhassa teca
vüz etmemek yolunda yürüyen adamların dikkat edecekleri bir nokta vardır; Hadise üzerin
de evvelen kendi vicdanını tatmin eder, haklı veya haksız olduğunu kendi nefsinde mukaye
se ve teslim eder. (Çok doğru sesleri) haklı bulunduğumuzu kabul ettikten sonra gelecek ha-
disaü sükûnetle derpiş ve takabbûl etmek mümkün olur. Vaziyeti bunun üzerine baştan aşa
ğıya tekrar mütalaa ettikten sonra huzuru alinize arz ettim. Kendimizi her surette haklı gör
düm. Ancak mevzuubahis olan bir çok hadisat vardır ki, tarafeynde suiniyet olmadığı halde 
bilâirade bir müsademeye ve bir müsellah ihtilafa müncer olabilir. 

Birtakım hatlardan bahsolunabilir. Biri Musul vilayetinin filan zamana ait hatü budur 
diyor. Diğer vesikaya nazaran bir adam da hudut şudur diyor. Bu, usul dairesinde tetkik olu
nur bir neticeye vanlmazsa nokta! nazarlarında ısrar eden her İki taraf ihtilafa varabilirler. 
Kezalik filan tarihte mevcut olan vaziyet şu İdL Bunu arazi veya harita üzerinde tarif eder
ken mutabakat için anlaşmaktan başka bir çare yoktur. Şimdi buna muhaberatın güçlüğü
nü ve mesafenin uzaklığını ilave ediniz. Londrada müzakerat cereyan ediyor, Irak'ta birta
kım hadisat oluyor. Memleketin hukukunu ve haysiyetini muhafaza etmek yolunda ve bu 
esasta zerre feda etmeksizin sükûneti muhafaza ve anlaşmayı temin etmek için her çareyi 
aramak vazifemiz İdL Bu bir insaniyet ve bir siyaset vazifesi idi ki Hükümeti Cumhurlye bir 
âmili sulh ve müsalemat olarak, mevcut ihtilafat eğer suiniyetten değil, sultefehhümden mün-
bais ise, bunların çarei hallini göstermek ve buna bir yol aramak emeli hâlisini takip ediyor
du. Bunun üzerine düşündük ki muhtelif statüko hattını, Musul Vilayetinin şu veya bu hat
tını, tayin etmek için bir taraflı olarak tespit edilen hükümler üzerine şuraya veya buraya 
çıkmak kabil değildir, böyle bir mesele mevzubahis olamaz, yalnız mevzuubahis olan anlaş
mak imkânını temin etmek için beynelmilel teşkilat ve beynelmilel tavassutlardan istifade 
etmek ve bu suretle meseleyi, hüsnü suretle halletmek çaresi vardır, bu çareyi derpiş ettik. 
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Bunun üzerine 10 Eylül 1340 tarihli noktaya şu cevap verildi. Bu verdiğimiz noktada yuka
rıda cevap verilmiş veyahut şu ve bu tarzda aleyhimizde olarak tefsir edildiği görülmüş olan 
noktalara Azayı kiram cevap bulacaklardır. Bunu nazarı dikkate arz ederek notayı okumaya 
başlayacağım. 

1. 9 Teşrinievvel tarihli takriri şifahîye cevap verirken evvelemirde 29 Eylül ve 5 Teşiri-
nievvel tarihli notalara şimdiye kadar cevap verilmemiş olmasını izah edelim. Irak Hudu
dunda muahede ile muhafazası derpiş edilen statükonun ihlâl olunduğuna dair 16 .Eylül ve 
22 Eylül tarihli notalarımıza cevap olan 29 Eylül tarihli İngiliz notasının bir cevabı muvak
kat olduğu tasrih edilmiştir. Notada nazarı dikkati âlinizi celb ettim. Telgraf malumatı ol
mak üzere bir cevabı muvakkat diyorlar. Şu halde tam addedilen bir notanın vuruduna inti
zar etmek tabiî idi. 

Saniyen; Bizim 16 ve 22 Eylül notalarımızla büyük Britanyanın 25 ve 29 Eylül notala-
riyle mevzuubahis olan hudut hadisat ve şikâyatı kamilen Cemiyeti Akvam huzuruna götü
rülmüş ve Cemiyet bu şikâyaün cümlesine ıttıla hâsıl ederek bu yüzden mütevellit münaka
şayı 30 Eylül 1924 tarihli kararnamesinde hal eylemişti. Tarafeynin muvafakatiyle Mecliste 
hal olunan bu meseleyi kapanmış addetmek tabiîdir. , 

2. 5 Teşrinievvel tarihli muhtırada Cemiyeti Akvam Meclisinin kararnamesi tefsir olun
duğu görülmüştür. Telgrafla aldığımız malumata tevafuk etmeyen bu telakkiyi Meclis ka
rarnamesinin ancak bu günlerde vasıl olabilen ayniyle mukayese edilmek zarurî idi. Cemi
yeti Akvam Meclisinin 30 Eylül tarihli kararnamesinin hududa taalluk eden fıkrası aynen 
şudur : "Hudut hakkında ittihaz olunacak karara intizaren Türk ve Britanya Hükümetleri 
mukarrerratı katiyesi bu karara muallâk olan arazinin hali hazırında herhangi bir tebeddül 
ikaına bais olacak mahiyette hiç bir hareketi Askeriye vesairede bulunmayacağına dair Türk 
ve İngiliz heyetlerinin beyanatını Meclis senet itihaz eder" Görülüyor ki Cemiyeti Akvam ka
rarnamesinde 5 Teşrinievvel tarihli İngiliz notasında beyan olunan statüko tabiri değil, yani 
(Etat actuel) halihazır tabiri kullanmıştır. 

3. Vacibürriaye olan hudut hakkında 29 Eylül tarihli ingiliz notasının delâiline gelin
ce, Lozan Muahedesinin hini imzasından Musul Vilayeti beşinci maddede gösterilen şimal 
hududuna kadar kamilen İngiltere işgali fiilisi altında bulunmuyordu. Türk idaresinin fiilen 
çekilmiş olduğu hat, İngiliz Kumandanı Marşal'ın 2 Teşrinisani 1918 tarihinde Türk Kuman
danına tebliğ etmiş olduğu hat idi. Bu hat haricinde olarak 24 Temmuz 1923 tarihine kadar 
fiilen İngiliz işgaline yeniden geçmiş olan mıntıka Ravanduzdan ibarettir. Bütün vilayetin 
işgal altında bulunduğuna addeylediğine dair üçüncü maddede zikrolunan tebligatın tara
fımızdan kabul edilmiş olduğunu iddiaya imkân yoktur. Bilakis 24 Temmuz 1924 tarihin
den sonra Süleymaniyenin işgaline ve Musul mebuslarının Irak'a izamına ve İngiliz tayyare
lerinin tecavüzatına dair her hadiseyi Türkiye protesto etmiştir. Tayyare tecavüzlerine dair 
teşebbüsümüze İngiltere 23 Ağustos 1924 tarihinde karayollarının bulunduğu hattı zikre
derek bu hattı geçmemiş olduğunu beyan etmiştir. Bu beyanat dokuzuncu maddedeki te
lakkiye rağmen İngiltere'nin itibar ettiği bir statüko hududunu sarahatan ifade etmektedir. 

4. Musul Vilayeti haricinde kalan araziye dair notanın altıncı ve yedinci ve sekizinci 
maddelerinde serdolunan delâil gayri varittir. Notada İngiltere Hükümeti bu havalinin 
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1923 Temmuzunda işgali fiilisi altında bulunmadığını ve Musul Vilayeti hududu dahiline 
ithalini talep etmediğini tasrih etmektedir. Müstevlinin işgali fiilisi altında bulunmayan ara
zinin sahibi aslisine aidiyeti tabiîdir. İngiliz işgali fiilisi altında bulunmayan mahallerin Tür
kiye'ye aidiyeti için bu mahallerde Türk memuru veya Türk askeri bulunup bulunmadığını 
taharri ve tevsik eylemek icap etmez. Bu mıntıkaya mutasarrıf ve memur ve asker izamına 
dair Ingilterenin verdiği Protesto üzerine bunların gönderilmediği vaki değildir. Çölemerik'-
te Hakkâri Valisi ve Salda Nahiye Müdürü Muahedenin imzasından beri dahi bilafasıla ida
re! umur etmektedir. Bu hususa dair verilen notalara cevap meselesine gelince; daha Cenupta 
bulunan hututa İngiliz tayyarelerinin taarruzu mevzuu şikâyet olması ve 23 Ağustos tarihli 
İngiliz notasında olduğu gibi daha Cenupta bir hat hakkında teminat istihsal kılmmasıyle 
bu cevaba lüzum kalmamış olduğu mütalâasındayız. Şurası da zikr olunur ki, Musul Vilaye
ti haricinde bir meselenin esasen mevcut olmadığı noktai nazarını Türkiye Haliç Konferan
sında dahi izah etmiştir. 

5. En son olarak Musul Vilayeti üzerindeki ihtilaf ahiren bamuahede Meclisi Akvama 
vaz olundu. Statüko hududunun tecavüz olunduğuna dair tarafımızdan ve İngiltere tarafın
dan serdolunan şikâyet de Meclisçe tetkik olunmuştur. Muhafazası icabeden Statüko hudu
duna dair İngiliz Murahhası Meclisin 25 Eylül 1924 tarihli içtlmaında statüko hududundan 
maksat mütarekeden beri teessüs eden hat olduğunu beyan etmiş ve tarife murahhasımız 
iltihak etmiştir. Biz de 22 Eylül tarihli notamızla statükonun menşei hukuken Mütareke za
manında aramlabileceğini iddia etmiş idik. Nihayet Meclis bütün şikâyata ve İngiltere'nin 
25 Eylül tarihli notalarına ve bunlann içinde hangi mıntıkaların tarafımızdan tahliyesi İn
giltere'ce talep olunduğuna ıttüâ hâsü ettikten sonra 30 Eylül kararını vermiştir ki alakadar 
her iki devlet bu karara iltihak ilan etmişti. İşbu kararda halihazırda, yani 30 Eylül tarihin
deki vaziyetin muhafazası taahhüt olunmuştur. İngiltere'nin 5 Teşrinievvel notasiyle Cemi
yeti Akvam kararındaki halihazır tabirinin İngiltere'nin 29 Eylül tarihli notasında münde
miç, hatta matuf olduğunu iddia etmesine imkânı hukuk yoktur. Cemiyeti Akvam Meclisi 
kendi mukarreratımn Türkiye aleyhine tefsir ve tadil hakkını diğer tarafta verdiğine dair bir 
karar ittihaz etmemiştir. 

6. 29 Eylül ve 5 Teşrinievvel tarihli notalara bervehibalâ izahattan sonra ve mezkûr iza
hata müsteniden 9 Teşrinievvel takriri şifahisine berveçhiati cevap ita olunur; 

5 Teşrinievvel notasına cevaben teehhürü Cemiyeti Akvam Meclisinin kararnamesinin 
aynının vusulüne intizar zaruretinden olduğu birinci maddede arz olunmuştu. Türk asker
lerinin faaliyetlerini tezyit ve yeni asker tahşit ettiklerinin aslı ve esası yoktur. Türkiye ağır 
ceraim irtikâp etmiş olan Nasturî eşkıyasının tedibi için tedabiri askeriye ittihaz ve asker 
ve jandarma kuvvetleri tahşit ettiğini saklamamış, bilakis 16 Eylül tarihli notasında hem 
İngiltere'ye ve hem Cemiyeti Akvam bertafsil bildirmiştir. İngiltere Mümessil vekili 17 Eylül 
1340 tarihli notasında harekâtı askeriyemizin Tahoma Nasturîlerini tedibe matuf olduğunu 
bervehipeşin kabul etmekte idi. Binaenaleyh cemolunan Kuvvai Askeriye münhasıran eşki-
ya tedibatına muktazi miktar ve tertibatta idi. Hatta tedibatm ahiren hitam bulması üzerine 
tedabiri askeriyenin aynen muhafazasında lüzum kalmamış ve Kuvayı Askeriyenin kesafeti 
bir haftadan beri gerilere nakledilmekte bulunmuştur. "Hakikaten harekât bittikten sonra 
oraya cemedilrniş olan kuvvetler geriye naklediliyor. Bir haftadan beri bu nakliyat devam 
etmekte idi. Bu ahval tahtındaki hâdisat yeni tahşidat ve yeni faaliyet olduğuna dair olan 
iddia ile taban tabana zıttır." 
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"Bu ahval tahtında hudut üzerinde şüpheli bir hareket veya tahaşşüt vukua geldiğini 
zannetmeye hiçbir sebep olmadığını alenen beyana musaraat ederim. Alenen tasrih ederimki 
İngiltere karakollarının bulundukları 23 Ağustos tarihli İngiltere notasında bildirilen Birsivi 
- Banona - ÇakaUı hattının Cenubuna geçilmiyecektir. Cemiyeti Akvamın 30 Eylülde ittihaz 
ettiği karara itina ile riayet edilmektedir. Türk Vatanına tecavüz halinde Hükümeti Cumhu-
riye vazifesini yapmak mecburiyetindedir. Bu izahat Cemiyeti Akvamda gerek tarafeyn mu
rahhaslarının dermeyan ettikleri temayülâtı muslihaneye ve gerek Cemiyeti Akvamın itti
haz ettiği mukarrerata Türkiye'nin ne kadar riayet etmekte olduğunu ve kendi tarafından 
Cemiyeti Akvam mukerreraüna muhalif bir vaziyete sebep verilmeyeceğini izhar etmek emeli 
halisiyle verilmiştir. Bunların mucibi kanaat olacağını ve suitefehhümleri izaleye kifayet ede
ceğini ümit etmek isteriz. Şurasını da beyan ederiz ki Cemiyeti Akvamın 30 Eylül kararna
mesini nasıl anladığımıza dair vaki olan beyanatımızı eğer İngiltere lüzum görürse Cemiye
ti Akvamın hüküm ve tetkikine yeniden arz etmeye amadeyiz." İşbu cevabî notanın meali 
hülâsatan telgrafla, aynı postayla Cemiyeti Akvama da arz olunmuştur. Biz bununla aleyhi
mize serdedilen delâilin varit olmadığını vazıhan gösterdikten sonra mevcut olan ihtilâfatı 
teskin etmek için ve bir müsademeye mahal kalabilecek herhangi bir suitefehhümün varit 
olmadığını beynelmilel tavassut ile halledebilmek için bir çarei tesviyede göstermiş oluyo
ruz. Bundan sonra bilhassa Londra'da noktai nazarlarımızı vaziyeti ahvali serd edebilmek 
ve bir suitefehhüme mani olarak iki Hükümet arasında teması temin etmek için sefirimiz 
sarfı faaliyet etti. Teessüf ederim ki gazeteler sefirimizin faaliyeti hakkında yanlış haberler 
söylediler. Bilâkis sefirimiz suitefehhümleri izale ederek meselenin halli hususundaki temas 
ve meseleyi sulhan halletmek esasını temin etmek için vazifesinde cidden, yedi iktidarında 
olan kuvveti samimiyetle sarf eyledi. Hidematından cidden müstefit olduk. (Teşekkür ede
riz sesleri) 

Cemiyeti Akvama çektiğim telgraf : 
" 1 . İngiltere'nin 5 Teşrinievvel tarihiyle Türkiye'ye verdiği bir muhtırada Türk ve İngi

liz Murahhaslarının Cenevre'de Irak hududu üzerinde statükoyu muhafaza için itilaf ettikle
rini beyan etmiş ve Statükonun Lozan Muahedesinin imza olunduğu zamana ait olduğunu 
ve İngiltere'nin yine Türkiye'ye verdiği 29 Eylül tarihli notada bu statüko hattının tarif edil
miş olduğunu ve Fethi Bey tarafından Cenevre'de vukubulan taahhüdata tebean Türkiye Hü
kümetinin Kıtaatına hâdisatı ahireden evvel işgal ettikleri hatta avdet için emir vereceğini 
ümit ettiğini aksi halde vaziyetin fevkalade vehamet kesbedeceğini bildirmiştir. 9 Teşriniev
vel tarihli bir takriri şifahîde ise 5 Teşrinievvel teşebbüsatına cevap alamadığına mütehayyir 
olduğunu ve istihbaratına nazaran Türk memurini askerlerini işgal etmiş oldukları havali
den çekmek şöyle dursun faaliyetlerini tezyit ve yeni asker tahşlt ettiklerini ve ingiltere Hü
kümetinin bu hale müsaade edemeyeceğini ve şayet Türk Hükümeti 29 Eylül tarihli nota
sında gösterilen hatta avdete razı olmazsa İngiltere Hükümeti 11 Teşrinievvel zevalinden iti
baren vaziyeti iade için muktazi tedabiri askeriyeyi ittihaz hususunda serbestiî hareketini 
iktisap edeceğini ve Irak'taki İngiltere makamatı Askeriyesi bu hususta evamir aldıkları ve 
bundan Türk kumandanlarını haberdar etmeye mezun kılındıkları beyan olunmaktadır. 

2. Cemiyeti Akvam Meclisi ahiren Lozan Muahedesi mucibince Irak hududu ihtilâfını 
tetkik ettiği sırada Statükonun İngilizler tarafından ihlâl olunduğuna dair 16 Eylül ve 22 Eylül 
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tarihli iki nota vermiştik ve Büyük Britanya'nın da bilmukabele 25 ve 29 Eylül tarihli iki no
ta ile şikâyet ve metalibat dermeyan eylediğine muttali olmuşduk. Cemiyeti Akvam Meclisi 
bütün bu notalara sahip olduktan ve meseleyi tetkik ettikten sonra 30 Eylülde karar ittihaz 
eyledi ve 30 Eylülde halihazırın muhafazasını tarafeyne taahhüt ettirdi. Türkiye haklı şikâ
yet ve mûddeiyatına rağmen Cemiyeti Akvamm 30 Eylülde tespit ettiği halin muhafazasına 
riayet ettiği halde İngiltere 29 Eylül tarihli notasında serd ettiği metalibte ısrar eylemekte
dir. İngiltere bu suretle Cemiyeti Akvam kararma riayet için aldığı taahhüdü nakzetmektedir. 

3. İngiltere'ye 10 Teşrinievvel 924 tarihinde verdiğimiz cevapta 21 Eylül tarihli notada
ki delâilini kamilen tahlil ve tenkit eyledikten sonra Teşrinievvelde bildirildiği gibi tarafımız
dan yeni tahşidat ve faaliyet vukuunun aslı ve esası olmadığını ve 30 Eylülde tespit olunan 
hali hazırın muhafaza olunduğunu ve bu zamanda mevcut olan hattın tecavüz edilmeyece
ğini ve eşkiya ted'ibatı için cem edildiği, Cemiyeti Akvamca da malum olan kıtaatın kesafe
tini bir haftadan beri gerilere nakletmekte olduğumuzu tafsil ettik. Cemiyeti Akvamm ver
diği bir kararı Türkiye aleyhine olarak tefsir ve tadil etmesine imkânı hukuki olmadığını ila
ve ederek eğer İngiltere lüzum görürse 30 Eylül tarihli Cemiyeti Akvam kararnamesinden 
anladığımızı yine Cemiyeti Akvamın tetkik ve hükmüne tevdi etmeye amade olduğumuzu 
beyan eyledik. 

4. İngiltere, Cemiyeti Akvam kararma riayet için aldığı taahhüdü bertaraf ederek sü
kûneti ihlâl ve tecavüzata kıyam ederse mesuliyet kendisine aittir. Cemiyeti Akvam Meclisi
nin alâkadaranın riayet ve taahhüt eylediği bir kararın muhafaza! ahkâmı için tedabir itti
haz etmesini talep etmeye Türkiye kendisini haklı görmektedir. Cemiyeti Akvam Meclisinin 
acilen haberdar edilmesini rica ederim." 

Bu, Cemiyeti Akvama verdiğimiz telgraftır. 15 Teşrinievvelde cevap aldım. Bundan ev
vel bu ikisi arasmda sefirimizin faaliyeti ve mütemadiyen meselenin hüsnü halline medar 
olan temaslanyle vaziyet tavazzuh ediyor. Cemiyeti Akvama 30 Eylül tarihli kararını tefsir 
ettirmek için tekrar Cemiyeti Akvama gitmek kararına İngiltere'nin temayül ettiği anlaşılı
yor. Irak hududu vaziyeti hakkında 15 Teşrinievvel tarihli İngiliz notasıyle İngiltere'nin res
mî cevabını alıyoruz. 

"Murahhas efendi : 
1. Irak hududundaki vaziyete mütedair 10 Teşrinievvel tarihli notanız münderecatını 

Hükümetime telgrafla tebliğ etmekte terahi etmedim. Cemiyeti Akvamın 30 Eylül tarihinde 
ittihaz ettiği kararın tefsiri hakkında Britanya Hükümeti mukeddema zatı âlilerine arz ile 
mübahi olduğum noktai nazarını daima muhafaza etmektedir. Mamafih anifüzzikr takriri
nizde Türk Hükümetinin işbu tefsir meselesini yeniden Cemiyeti Akvama tevdie hazır oldu
ğunu beyan eden son cümlelerini nazarı itibara almıştır. Keza bu mesele Türk Hükümeti 
Cumhuriyesinin Cemiyeti Akvam meclisinin vesateti dostanesine müracaatına dair Cemi
yeti Akvama verilen Türk notası metnine de matbuat vasıtasıyle kesbi ıttıla eylemiştir. 

2. Hükümetimden bugün alınan talimatta tevfiki hareket ile dünkü gün Mösyö Ram-
sey Makdonald'ın Zekâ! Beyefendiye Türk Hükümetinin Cemiyeti Akvam nezdinde icra etti
ği teşebbüse binaen, Hükümeti Kraliyenin teklif edilen usulü kabul eylediğini bildirdiğini 
zatıâlilerine arz ile kesbi şeref ederim. Mahaza işbu kabul keyfiyeti tefsir meselesi hakkında 
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bir karar ittihaz edilinceye değin Türk Kıtaatının elhaletühazihi bulunduğu hattı İngiliz Kı
taatı mürur eylemeyecekleri müddetle, Türk Kıtaatının da aynı veçhile ve mütekabilen ha
reket edecekleri şartı katisine merbuttur. 

3. Britanya Hükümeti Cemiyeti Akvam Meclisinin mümkün mertebe süratle içtima ile 
muhtelefünfih nokta hakkında rey ve mütalâasını beyan etmesi için sarfı kudret edecektir. 
Bu hususun ifası için derhal tedabiri lazime ittihazı hususunda kâtibi umumiye müracaat 
edilmiştir. (Elfazılihtiramiye) Aynı zamanda şifahen aldığım malumatta evamiri lazime ve
rildiği bizim de evamiri lazımeyi vermemiz Heyeti Murahhasanın da biran evvel gitmesini 
iltizam eylediğini ve Cemiyeti Akvam Meclisinin vereceği karara riayet olunacağını ifade edi
yorlardı. Cemiyeti Akvamdan 16 Teşrinievvel tarihinde aldığım telgraf : 

İngiltere Hükümetinin talebi üzerine Türkiye ile Irak arasındaki hududa dair 30 Eylül 
tarihli karar hakkında Meclisin derhal içtimai talebini mutazammın olarak Hükümeti mez-
kûre tarafından vaki müracaatı bugün Cemiyeti Akvam Meclisi Reisine tebliğ ettim. 

Kâtibi umumî Duromond'dan diğer bir telgraf : 

Türkiye ile Irak arasındaki hududa dair 30 Eylül karannın son fıkrasındaki Meclisin fik
ri hakikisi hakkında Türk ve İngiltere Hükümetlerinin takrirleri Cemiyeti Akvama bugün 
vasıl olmuştur. Teşrinievvelin Onunda İngiltere'nin Dersaadet Mümessiline tevdi olunan takriri 
resmîde Türkler berveçhizir beyanatta bulunmuşlardır : İngiltere lüzum gördüğü takdirde 
biz 30 Eylül karan hakkındaki tarzı telâkkimizin tefsirini dahi Cemiyeti Akvama havaleye 
amade bulunduğumuzu katiyen beyan eylemek arzusundayız. 

Türk Notasının bir suretinin marrüzzikr kısmının Cenevre'ye telgrafla teşyar olunduğu
nu ve bir suretinin Türk Hükümeti canibinden posta ile matbuata gönderilmiş bulunduğu
nu ve Cenevreye gönderilmiş olan ve derununda salifüzzikr Türk Teklifi münderiç bulunan 
telgrafnamenin kamilen matbuat tarafından neşredildiğini İngiltere Hükümeti istihbar ey
lemiştir. İngiltere Hükümeti Cemiyeti Akvama havalel mesele teklifini kabul eylediğini muh-
telifünfih nokta hakkında seri bir karar İstihsali için Meclisin derhal içtimaını lieclittemin 
her suretle sarfı mesai eyleyeceğini Türk Hükümetine iş'ar eyler. Binaenaleyh mevzuubahis 
mesele için Meclisin süratle içtima daveti zımnında tedabiri lazimenin ittihazını istirham eyler. 

Makdonald 

Usulüne tevfikan işbu talep Riyasete takdim olunmuştur. 
İmza 

Durmond 

Aldığım telgraf, bu suretle, bu ilk malûmat üzerine İngiliz makamatı askeriyesinin eva
miri lazıma aldığını bildiriyor. Bunun üzerine derhal Türk makamatı askeriyesine evamiri 
lazıma verdik ve Heyeti Murahasımızın bir an evvel Cemiyeti Akvama gitmesini biz de ilti
zam ettiğimizi derhal ihbar eyledik. Ondan sonra Cemiyeti Akvam Kâtibi Umumisine telg
raf çektim. Hulâsatan Cemiyeti Akvama tevdi ettiğimiz mesele budur. Kendi telgraflarını al
dım. Biz evvelki notamızda söylediğimiz gibi 30 Eylül tarihli kararın tefsirini. Cemiyeti Ak
vam Meclisince tekrar tefsir olunmasını kabul eyllyoruz. Bizim için mühim olan bir noktayı 
Heyeti Celileye arz etmek isterim. Biz statükonun muhafazasını ve karan katiye kadar sükûne-
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tin muhafazası için ciddî bir hüsnüniyeti bidayetten beri sarf ettik. Bugün dahi kanaatimiz 
şudur ki, sükûnet mevcut olsun. Orada her hangi bir suitefehhüm veyahut her hangi bir me
murun gayreti yüzünden bir ihtilaf hadis olmasın. Çünkü kararı katî Musul Vilayetinin mu
kadderatı üzerine verilecek kararı katî beşeriyetin tanıdığı adalet ve mantık mülazahatı na
zarı dikkatte bulundukça mutlaka Türk lehinde olacaktır. Buna çok itikat etmekteyim. Onun 
için biz sükûnet temin edecek tedbir arıyoruz. Hudutta esasen muhafazası muktazi olan sta
tüko hattı, hudut hattı, Lozan Muahedesinde 24 Temmuz 1923'te tespit olunan hat bizim 
için iyidir. Çünkü zaten bunu tecavüz etmemiştir. 30 Eylül tarihinde Cemiyeti Akvam Mec
lisince kabul edilmiş olan hat, kabul edilmiş olan vaziyet, o günkü vaziyet. Onu dahi kabul 
ediyoruz. Mühim olan, arzu etmediğimiz nokta muğlakiyet ve müphemiyettir. Hudut üze
rinde bulunan memurlara, prensipten bahsolunamaz. Onlara, sarahaten tutacakları yerleri 
birer birer tarif eylemek lazımdır. (Doğru sesleri) İhtilaf buradadır. Cemiyeti Akvam Mecli
sinde biz hudut üzerinde sükûneti muhafaza edecek olan noktai nazarımızı tefsir ettirdik
ten sonra nihayet tarafeyn filan filan isimlerle tayin olunan hat üzerinde, muvakkaten kara
rı katiyeye kadar kalacaklardır. Neticesini istihsal etmek istiyoruz. Hüsnüniyetle istinat eden 
amelî ve kabili tatbik netice budur. Bu fikrimizi gerek Cemiyeti Akvam Kâtibine verdiğimiz 
cevapta ve gerek İngiliz Hükümetine isal ettiğimiz en son cevabî notada hulasaten ifade eyledik. 

Azayı kiram; bu kadar mühim bir meselenin geçirdiği safahatı bütün teferruatiyle hu
zuru âlinize arz ederken meselenin, hakikaten bir an evvel ıttılaınıza ve memleket için ha
yırlı bir vasıta olan hayırlı elinize almanıza, değeri olduğunu teslim buyurursunuz. (Tabiî 
sesleri) Bu izahatımla biz hakikaten sükûneti muhafaza etmek ve her hangi suitefehhüme 
mani olmak için kabili tasavvur olan bütün tedabiri dahi samimiyetle ittihaz etmiş olduğu
muzu teslim buyuracağınızı zannederim. Şurasını huzuru âlinizde izhar edebildiyse Hükü
met kendisini bahtiyar addeder. O nokta, bütün hadisat ne kadar muğlak ve müphem olur
sa olsun memleketin hakkı ve haysiyeti muhafaza olunarak sükûn ve müsalemet vadisinde 
bir neticei halle varılmıştır. Tfemin ederim ki, bu netice Cemiyeti Akvam Meclisinde takarrür 
edecek ve Cemiyeti Akvam Meclisinin statüko hilâfmda hudut hadisesinden dolayı vukua 
gelecek netice tarafeynin hüsnüniyetinden mütevellit ve munzam olarak karan katiye ka
dar sükûnu temin edecek ve kararı katinin husulü ile sureti katiyede halli uzun müddet te
ehhür etmeyecektir. Bunu ümidederim. (Alkışlar) 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
SABRİ BEY (Saruhan) — Efendim. Hükümetin her türlü ihtilafata mani olarak bu gaye

ye varmak için gösterdiği şayi takdir etmekle mubahi oluruz. Ümit ederiz ki inşallah bu ta
rikte devam ederek memleketin nefine tamamen muvafık olarak bir karar ittihazına mu
vaffak olacaktır. Yalnız Paşa Hazretlerinin son sözlerinden mülhem olarak bir istirhamda bu
lunacağım. 

Paşa Hazretleri buyurdular ki, mesele fevkalade mühimdir. Milletin hayatına taalluk eder. 
Meclisin malumatlar olması her halde lazımdır. Şüphesizdir ki, bu mütalâa tamamen mu
vafıktır. Meclisin haberdar olması Heyeti Umumiyesinin bu millî ve hayatî olan meseleye vu
kufu demektir. Burada cereyan eden müzakere bütün milletin malûmu olacaktır. Malûmu 
ihsanınız ki efendiler... (Kürsüye sesleri) 

REİS — Sabri Beyefendi, lütfen kürsüye teşrif ediniz! 
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SABRİ BEY (Saruhan) — Mesele bugün Cemiyeti Akvama taallûk etmiştir. Görülüyor 
ki, gayeyi istihsal o vasıta ile olacaktır. Bilirsiniz ki efendiler. Cemiyeti Akvam son zamanın 
vücuda getirdiği bir müessesedir. Cenabı Hak'tan temenni ederiz ki, bu müessese inkişaf 
etsin. Beşeriyete, insaniyete birçok hizmet etsin. Fakat yeni müesseselerin birtakım ahvali 
nahiyesi vardır. Efendiler, yeni müesseseler, tamamen vücuda geldiklerine kanaatleri yok
tur. Bunu temin etmek için fazla mesai sarfederler. O müessesenin bekası için bazı hissiya
tın tahtı tesirinde kalırlar. Sonra her ne suretle olursa olsun o müesseseyi teşkil eden aza 
iki nüfuzun tahtı tesirindedir. Birisi kendi Hükümetinin, diğeri millî vicdanının tahtı tesi-
rindedir. Binaenaleyh Cemiyeti Akvamın iyi bir neticeye vasıl olabilmesi hüsnü hizmet ifa 
etmesi için, alâkadarının da o cemiyete mümkün olduğu kadar yardım etmesi lazımdır. Bu
nun için arzu ederim ki. Cemiyeti Akvam arkasında bulunanları ki, - kararı vicdanîleri on
lar üzerinde hâkim olacaktır - diğer anasın da tenvir etmek'gayretinde bulunsun. Onun bi
ri; her azanın mensup olduğu Hükümeti, ikincisi; her azanın mensup olduğu milletidir. Gö
rüyorsunuz ki, efendiler; aldığınız izahat belki bizi bir hafta on gündür, uykulanmızı selbe-
den, bizi daima büyük endişelere sevk eden istirahatın hepsini ref etmiştir. Görülüyor ki, 
Hükümet azm ile, metanetle katiyen sergüzeştcu harekete gitmeyerek hem memleketin men
faatini muhafaza etmek hem de vicdanı amame, dünya önünde haklı yürüdüğünü ispat et
mek için sây eylemiştir. Sonra efendiler : İkinci bir mesele vardır ki, her ne şekilde olursa 
olsun bu gün dünyanın avam kısmı, ilerde yükselecek hâkim olacak olan kısmı, harpten mü-
teneffirdir. Efendiler : Bir yerde ateş patladığı zaman, o vicdan kimin bu işe bâis olduğunu 
hissederse, emin olunuz netice üzerinde fena bir telakkiye saik olur. Tuğyanı infialde bulu
nur. Bu itibarla görülüyor ki, Cenabı Hakka hamdü sena ki, mesele tariki halle girmiştir. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — İhtilaf olsaydı, ne olurdu? Musul hakkında da davamız hak, 
yardımcımız Cenabı Hak, muvaffakiyetimiz muhakkaktır. Sabri Bey!.. 

SABRİ BEY (Saruhan) — Hayır efendim. Bir kavga korkusundan bahsetmiyorum. Harp 
patlamak ihtimali vardır. Bunun için dünyayı haberdar etmek lazım gelir. Hükümetten is
tirham ediyorum, Heyeti Celileniz de tensip ederse bu cereyan eden vukuatın bütün delâili-
ni şamil olmak üzere bir kitap neşredilsin. Bu gerek hükümetlerin gerek milletlerin nazan 
ıttılaına vaz edilsin. Teklifim bundan ibarettir. 

YUNUS N ADİ BEY (Menteşe) — Efendim; eğer Sabri Beyefendinin teklifi bir kitap teklifi
ne münhasır kalacağını bilseydim bendeniz söz istemiş bulunmayacaktım. Çünkü izahat 
zaten kâfi idi. Evet kitap neşrolunsun ve bütün dünyanm kulaklarma isal edilsin ki, bu dava 
bundan ibarettir. Bu doğrudur ve buna bütün Meclisi Âli muhakkak iştirak eder. Fakat Ki
tap neşri temennisini söylemek için Sabri Beyefendinin sözlerinde eseri zaaf gördüm. Mecli
si Ali kabul edemez ki, Musul meselesinin vehameti zail olmuş, yani ehemiyeti zail olmuş
tur. Musul meselesinin hayatî bir mesele bilen Meclisi Âli onun vehametinin zail olduğunu 
insanî bir fikirle müteşekkiren kabul ederken ehemmiyetinin dalma mevcut olduğunu tak
dir eder. (Doğru sesleri) 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Dört günde hepimiz buraya dolduk. 
YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Binaenaleyh Cemiyeti Akvamın mahiyeti ne olursa ol

sun biz Musul meselemizi biliriz. O ya Cemiyeti Akvam ile hal olunur veyahut başka suretle hal 
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olunur. Herhalde matlubu millîmize göre hal olunacaktır. Bu noktanın kaybolunmaması ve 
Meclisi Âlide bir eseri zaaf bulunmadığının sabit bulunması teyit olunması emniyesiyle söz 
aldım ve bendeniz Hükümetin beyanatını kâfi görerek ruznamel mûzakerata geçilmesini teklif 
ediyorum. {Kâfi sesleri, alkışlar) 

REİS — Efendim, Teşkilatı Esasiye Kanununun 19 uncu maddesi mucibince Meclis; derhal 
içtima edilmek üzere davet olunmuştur. 

Başvekil Paşa Hazretleri tarafından verilen izahatta İngilizlerin verdiği nota üzerine hu
dutta vahim bir vaziyet hâsıl olmuş ve o vaziyetin, adeta ültimatom şekil ve mahiyetinde 
olan notadan mütevellit olduğu anlaşılmıştır. Bu notanm avakibinin ne şekilde hal edileceği 
malum olmadığı için tabii böyle mühim bir vaziyet üzerine Meclisin bir an evvel haberdar 
edilmesi lüzumu hâsıl olmuş ve Meclisi Âli davet edilmiştir. Şimdi Menteşe Mebusu Yunus 
Nadi Beyin teklifinde Hükümet tarafından verilen izahat kâfi görülerek ruznamel mûzake
rata geçilmesi teklif olunuyor. Reyi âlinize koyacağım. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyi âlinize vazediyorum : Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Komisyon Londra, Ankara, Musul ve Bağdat'ta incelemelerde buluna
rak 16.7.1925'de raporunu Milletler Cemiyetine verdi. 

Raporun içeriği : 
1. Brüksel hattı sınır olarak kabul ediliyordu. 
2. Musul vilayetinin çoğunluğunu Kürtler oluşturuyordu. Onun için 

bu bölgenin Irak'a bağlanmasını ve ayrıca Türkiye ile bir ekonomik an
laşma yapılması öneriliyordu. 

Manda yönetimi de 1928'de biteceği için bu süreyi 25 yıl uzatarak ve 
Kürtlere yönetim serbestliği ve kültürel haklar veriliyordu. 

3. Bu iki noktaya uyulmadığı takdirde ise, Musul vilayetinin Türki
ye'ye verilmesini uygun bulduklarını belirttiler. Milletler Cemiyeti Mecli
si, Musul bölgesini ikiye ayıracaksa, o zaman küçük Zap hattının sınır ola
rak kabul edilmesi öneriliyordu (7). 

Bu çelişkili önerilere Türk delegesi Tevfik Rüştü Bey şiddetle karşı çıktı. 
Milletler Cemiyeti 19.9.1925 tarihinde Milletlerarası Daimî Adalet Divanı
na başvurarak istişari yorum istedi. 

Türkiye "Siyasî sorunun, hukukî yoldan çözümünün imkânsızlığı" 
gerekçesiyle itiraz edip divana çıkmayı da reddetti. 

İngilizler güçlü bir heyetle görüşlerini Divana sundular. 
Divandan çıkan görüş : 
" 1 . Lozan Anlaşmasının 3 üncü maddesi 2 nci fıkrası gereğince ta

raflar kesin çözümü sağlamak, diğer bir deyişle Türkiye ve Irak arasmdaki 

(7) Adı geçen eser Sa. 48. 
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sınır anlaşmazlığını çözümlemek istemektedirler. Bu kararın iki tarafı da 
bağlayıcı niteliği olmalıdır. 

2. Milletler Cemiyeti Meclisi, alacağı kararı oybirliği ile elde etmeli
dir. Taraflar oya katılamazlar (8)." 

Biçiminde idi. 
Bu sırada Brüksel hattının her iki yanında çıkan karışıklıkları yerin

de incelemek üzere bir general gönderildi. Estonyalı General Türk sınırı
na sokulmadı. Sonuçta Türkler aleyhine rapor düzenledi. 

Milletler Cemiyeti Komisyon görüşü doğrultusunda 16.12.1925 tarih
li kararı ile Brüksel Hattının güneyi Irak*a verildi. 

Bu karara gösterilen sert tepki de sonuç vermedi. Vermesi de beklen
memeli idi. 

Milletler Cemiyetine egemen olan İngilizler karşısında Türkler tama
men yalnızlığa itilmişlerdi. 

Bu tarihlerde Maraş Mebusu Abdülkadir Beyin dahili ve harici durum 
hakkındaki sorusunu cevaplıyan Başbakan İsmet Paşanın konuya ilişkin 
konuşmaları aşağıya alınmıştır (9). 

4. — Maraş Mebusu Abdülkadir Beyin; Başvekâletten ahvali dahiliye ve hariciye hak
kında suali ve Başvekil İsmet Paşanın şifahî cevabı. 

Efendim — Başvekil Paşa Hazretleri bugün verilmiş olan bir sual takririne cevap vere
ceklerdir. Buyurunuz Paşa Hazretleri; sahibi sual olan Maraş Mebusu Abdülkadir Beyin tak
riri okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 

Başvekil Paşanın mümkün ise bugün dahili ve harici hadiseler hakkında malumat ver
mesini rica ederim. 

Maraş 
Abdülkadir 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem efendiler; dahili hadiseler olarak son 
günlerde tezahür eden münferit irtica vakaları hakkında arzı malumat edeyim : 

Malumuâlinizdir ki Sivasta bir hadiseden bahsetmiştim. 14 Teşrinisanide Sivasta bir be
yanname yapıştırmışlardır. Bu beyannamede Mebusların bu sefer Meclise çok dolgun bir halde 
gittiklerinden ve Meclis açılır açılmaz hükümete muhalif mebusların 170 kişiye baliğ oldu
ğundan bahsolunuyor ve şapkadan dahi bahsederek tahrikâmiz bir takım beyanat yapılı
yor. 14 Teşrinisanide Sivasta vukubulan hadise bundan ibarettir. Bunun üzerine hükümet 
takibat yaptı, bir müddet sonra beyannameyi yapıştıranlar, beraber hazırladıkları, alâkadar 
ve hemfikir oldukları adamlarla beraber mahkemeye verildi. 

(8) Adı geçen eser Sa: 49 
(9) Tutanak Dergisi. C: 20, Sa: 109-116 Ta: 12.12.1925 
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22 Teşrinisanide İstiklâl Mahkemesi Kayseri'de bulunurken Ahmet Hamdi Efendi isminde 
birisi bulunuyor. Mekkeli olduğunu iddia eden bu efendi, bir müddet evvel uzun bir seyya-
hat güzergâhı takip ederek Kayseri'ye gelmiş, bunun bir propagandası keşfedilerek mahke
meye verilmiştir. Henüz neticesi anlaşılmadı. Bu adam, propagandası meyanında Şeyh Said'in 
halifesi olmak üzere bir diğeri tayin olunmuştur, kendisi Nakşibendidtr, bu ve emsali tarzda 
tahrikâmiz bir nüve yapmağa çalışıyordu. Kayseri'de hiç bir hadiseye mahal verilmedi. 

24 Teşrinisanide Erzurum'da olan hadiseyi zamanında Heyeti Celilenize arz etmiştim. 
Hadise, Gâvur İmam isminde bir hoca ile, Hoca Osman isminde birinin ön ayak olarak, di
ğer bir takım hempalarıyla beraber makamı vilayeti tehdit ve gürültüler etmeleri gibi tahri
kat ile başlamıştır. Fakat hadisenin başlaması ile beraber ileri gelenler tevkif edildi ve mah
kemeye verildi. Mahkeme, birçok hükümler Isdar etmektedir. Erzurum'da olan hadise 24 Teş
rinisanide demiştim. 25 Teşrinisanide Rizede bir hadise oldu. Bir iki hocanın delaletiyle, orada 
dinsizliğe doğru gidiyoruz. Hükümeti dinsizlikten menetmelidir, iddiası altında bir hareket 
yapılmak istenildi. Bu vaka da derhal bastırıldı, ileri gelenler derderst olundu, mahkemede
dirler, İstiklâl Mahkemesi bugün Rize'de bulunuyor, neticesini göreceğiz. 26 Teşrinisanide 
Maraş'ta İbrahim Hoca isminde birisi camide bir kısım halkı topladıktan sonra hükümet mer
kezine karşı bir nümayiş yapmak teşebbüsünde bulundu. O gün hadisenin ileri gelenleri tevkif 
olundu ve peyderpey tevkif olunmaktadırlar. Bunlar kısmen mahallî mahkemededirler ve 
bir kısmı da Ankara İstiklâl Mahkemesine sevkolunuyor. 

4 Kânunuevvelde de Giresun'da Şeyh Muharrem isminde bir hocanın delaletiyle bunlar 
gibi hareket yapmak istiyorlardı. Şeyh Muharrem tevkif olundu, ileri gelenler takip edilmek
tedir. Bu irticaî teşebbüsler ve hareketler içinde her yerde müşterek olan bir takım propa
gandalar vardır ki, bunları da arz edeyim : Meselâ; dul kadınlar toplanıp Rusya'ya sevk olu
nuyor gibi... Hadisatı mahsus tarihleriyle ve hulâsatan arz ettim. Hepsi, bir kaç gün içinde, 
memleketin muhtelif yerlerinde tezahür eden vukuattır. 

İZZET ULVÎ BEY (Afyonkarahisar) — Terübat vardır. 
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — Dul kadınlar sevk olunuyor diyorlar. İsmet Paşa 

ölmüştür deniliyordu. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Çok yaşayacaksın inşallah... 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Çok yaşayacağımıza delâlet eder. 
İSMET PAŞA (Devamla) — öldürülmüştür, filan tarzındadır. Propagandanın böyle cazip 

olan noktalarının her tarafta böyle aynı suretle ifade olunması vukuatın takriben yekdiğeri
ne yakın günlerde tezahür etmesi, sonra bu hadisatın hepsinde, hadiseler vuku bulmazdan 
evvel hariçten gelen adamların ön ayak bulunması nazarı dikkati celp etmiştir. Filvaki ta
hakkuk etti ki 24 Teşrinisanide Erzurum'da vuku bulan hareketten 10-15 gün evvel Hacı Os
man hariçten gelmiştir, Kayseri'de işe teşebbüs eden Ahmet Hamdi'nin uzun bir seyyahat-
ten sonra Kayseriye geldiğini arz etmiştim. Giresun'da vukuat çıkaran Şeyh Muharrem, sı
cağı sıcağma hariçten gelmiştir. Mahkemeler temas ederken bu vesile ile İstanbul'da da ba
zı adamları tahtı nezarete aldılar, yahut tevkif ettiler. Muhtelif mahallerde yapılan takibatta 
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alâkadar olanlar şu umumî nazrayi gösteriyor: Sivas'ta bulunanlar öteden beri siyasî hayat
la, politika ile iştigal edenler ve bu iştigalleriy le maruf olanlardır, yani Sivasta irticaî hadise
ye iştirak edenler daha ziyade politikacılıkla tebarüz etmiş olanlardır. Erzurum'da bulunan
lar içinde politikacılar bulunduğu gibi münhasıran cahilane bir taassuba pişva olmak için, 
hariçten gelenlerde vardır. Maraş'ta, Giresun'da, Rize'de münhasıran hoca namı altında bu
lunan bir kaç kişi pişva görülmektedir; bu hadisata iştirak edenler içinde günü gününe igfal 
olunarak cahilane bir gayretle harekete gelenler vardır. Fakat propagandaların müttehit nok
taları, hariçle olan teması, zamanla olan vahdet; heyeti umumiyesinin bir merkezden idare 
edilmekte oldukları kanaatini mahkemelere telkin etmiştir. Mahkemelerin peyderpey vere
cekleri hükümler neticesinde bütün safahatını bileceğiz. 

Dahilî diğer bir hadise olarak geçen seneki sahai isyanda olan bir vakıadan bahsedece
ğim. HazFo'da - Garza'nın şimalinde - 7 Kânunuevvelde bir askeri kıtamıza cephane götüren 
kafileye eşkiya taarruz ettiler. Ondan sonra Hazro kasabasında bulunan bölüğümüze taar
ruz ettiler. Hareket 7 Kânunuevvelde başladı ve Garzan ile Hazro etrafında bulunan mıntı
kada hassasiyet ve müsellah harekât baş göstermek istedi. Mâhiyeti ve isyanın derecei kuv
veti ilk anda tahmin edilemiyordu. Fakat bugüne kadar olan vaziyet ve tedbir ile gerek Haz
ro civarında bulunan asilerin ve gerek bunların etrafında bulunanların oldukları yerlerde, 
sureti katiyede, hâkimiyet temin edilmiştir. Bu hadise nediı? Bu hadise - bizim uzun zamandan 
beri vuku bulan istilâaümıza göre - bilhassa haricin tahrikat ve telkinatiyle şarkta yeni bir 
hareket yapmak için tertip edilmiş görülüyor. Bu tedbir üzerine toplanmakta olan asiler si
lah patlatmış bulundular. Yedi Kânunuevvelden oniki Kânunuevvele kadar geçen müddet 
zarfında bu hareket - şimdi aldığım son rapora göre de - akamete mahkûm edilmiştir. Haz-
ro'da bulunan bir bölüğümüzü muhasara etmişlerdi. O civara gelmekte olan bir jandarma 
alayı yolda idi. Asiler bunu karşılamak istediler, fakat asiler dağıldı. Hazro merkezine girildi, 
bölük kurtarıldı. Bu hareket; 7 Kânunuevvelde, yani Cenevre'de Musul meselesinin müza
keresine başlandığı bir sırada sahai isyanda yeniden bir isyan parlatmak teşebbüsü mahi
yetinde telâkki olunabilir. Bir noktayı daha Meclisi Alinin nazarı dikkatine arz etmek iste
rim. Geçen seneki isyanı tepelemek için nerelerde seferberlik yapılarak kıtaat sevk olunmuş-
tuı? Sivas'tan, Adana'dan, Erzurum'dan, Giresun'dan ve Rize'den seferberlik yaparak kıtaat 
sevk etmiştik. Eğer bütün bu hadisatı tarihleriyle ve tezahüratı ile bir araya cemedersek şu 
neticeye varmak makuldür : Şarkta yeni bir hareket tertip ederken böyle bir hareketi geçen 
seneki gibi derhal tedip etmek üzere kıtaat sevk edeceğimiz mıntıkaları da irtica ile zehirle
mek istemişlerdi. 

KEMAL BEY (Adana) — Adana hariç kalmıştır Paşam. 
İSMET PAŞA (Devamla) — İrticaî hareketlere karşı halk umumiyetle her yerde amlk bir 

nefret ve hiddet gösterdi. (Alkışlar) Tevkif edilenler hakkında aldığım son malumata göre bazı 
rakamlar söyliyeyim. Sivas'ta 12 mahkûm 2 nefiy vardır. Erzurum'da 32 mahkûm vardır. 
10 kişi Ankara'da muhakeme edilmek üzere mevkuftur. Rize'de 33 mevkuf vardır. İstanbul'
da bir kişi tevkif edilmiştir. Bazı adamlar daha tahtı nezarete alınmıştır. Maraş'ta 39 kişi derdest 
olunmuştur. Rize'de ve Maraş'ta derdest suretiyle görülen fazlalar henüz muhakeme intaç 
olunmadığı için tedabiri iptidaiye cümlesindendir. Yalnız mahkûmlar nazarı dikkate alına
cak olursa takibat asgarî can yakılarak müsebbiplere, muharriklere ve mücrim olanlara has
redilmek manzarasını göstermektedir. Arkadaşlarım; bir irticaî harekete iştirak edenler 
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içinde iğfal edilmişler bulunsa bile bunların başında bulunanların bilerek veya bilmiyerek 
ve her halde bilen bir merkezde toplanarak mutlaka vatan aleyhine harici bir teşebbüs ile 
haizi irtibattırlar. Onun için biz daima iddia ediyoruz ki ve bir senedir gördüğümüz vaziyet
le de teyit etmiş oluyoruz, milletin yürümek istediği herhangi ıslahat, teceddüt vadisindeki 
hareketlere karşı şurada burada vaki olan hareket ve propagandalar ve tezahürler harici âmil 
ile haizi irtibat olan bir takım muharrikle merbuttur. Binaenaleyh karşısında bulunduğu
muz mesele umumî bir çerçeve içerisinde arz edersem mürettep irticaî bir makanizmanın 
zayıf ve yeni bir tazahüründen başka bir şey değildir. (Kahrolsunlar sesleri) Olduğu gibi Meclisi 
Aliye arz ettiğim hadisattan çıkan netice Türkiye'nin vaziyeti dahiliyesindeki kuvvetin ifa
desi telakki olunmak icap eder. Çünkü bu kadar esaslı İslâhat yapılan ve bu kadar süratle 
hedefine doğru ilerliyen bir memleketi harekete getirmek için eğer muharrikler İsmet Paşa
nın öldürülmesinden başka bir vasıtai hareket bulamıyorlarsa ve benim berhayat olduğu
ma kani oldukları gün bu propaganda kuvvetini kaybedecekse, eğer dul kadınların harice 
sevk olunmadığına kanaat getirecek kadar insanın kafasında idrâk varsa propagandaların 
esası batıl olduğu kadar zayıf ve çürüktür. Böyle hadiselerden hiç bir yerde istifade olunmaz. 
Memleketin vaziyeti dahiliyesindeki kuvvetini muayene etmek için nazarı dikkate alınacak 
nokta! nazar şudur : 

Hadisenin kuvvet mahiyeti nediı? Herhangi bir hadiseye karşı cemiyetin ve milletin gös
terdiği huri aksülamel ve mesuliyet mevkiinde olan hükümet ile Meclisi Âli vesaitinin hadi-
satı önlemek için gösterdiği kudret: bunlar hadisatla beraber mütalâa olunmak lazımdır. 

Herhangi bir teşebbüs o gün bastırılıyor ve herhangi bir teşebbüs mahkemeye veriliyor 
ve her yerde idarei devlet bütün münferit v ukuata hâkim ve kahir bir vaziyet temin ediyorsa 
o memlekette vaziyeti dahiliye emniyet ve kuvvete müstenit demektir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Harici son hadise olarak, Cenevre'den bahsetmek lazım gelirdi. Kânunuevvelde Cenev
re'de heyeti murahhasamızla müzakere açıldı. Heyeti murahhasamız esas hattı hareket ola
rak, Lozan muahedesiyle tayin edilen hattı hareketi takip etmektedir. Biz sıdk ve itina ile 
Meclisin tasük ettiği muahedenin hututu üzerinde bulunuyoruz. Müzakerenin tarzı cereya
nı hakkında tafsilat vermek mevkiinde değilim. Bir defa böyle konferanslarda vaziyet ve sa
fahat o kadar sık teakup eder ki anı anma malumattar olmaya imkân yoktur. İkincisi; Heyeti 
murahhasa görüşürken bu müzakerenin seyri veya neticesi hakkında daha evvel bir tahminde 
bulunmak Heyeti Celilenizce de münasip görülmez. Yalnız bir noktaya nazarı dikkatinizi celp 
etmek isterim : 

Tabiî bizim elimizde olmayan alâkadar mehafilden müzakerenin tarzı cereyanı hakkın
da öyle bir neşriyat usulü takip olunuyor ki, buna göre muallâk olan meseleyi halletmek 
için Cemiyeti Akvam Teşkilatı tarafından ciddî bir telifi beyin tavassutu yapılmaktadır ka
naati verilmek. 

İkincisi; bütün teşebbüslere karşı Türkiye ihtilafgeriz olduğu için bir neticeye varılamı-
yor manası telkin edilmek isteniliyor. Eğer telgraf böyle bir seyirde takip olunuyorsa, hadi
sattan haberdar olmıyanlann yanlış bir istidlale kapılmaları ihtimali vardır. Bu iki noktayı 
tavzih etmek isterim. Birincisi; telifi beyni temin edecek, mümkün gösterecek ciddî bir ta
vassut teşebbüsü karşısında bulunmadık. Heyeti murahhasamız - son aldığı malumata ka-
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dar - şayani mütalâa ve şayani itibar olacak ciddî bir itilaf teşebbüsüne bir taraftan muhatap 
olmamıştır. 

Zannediyorum ki sual soran Mebusu muhtereme son dahilî ve haricî hadiseler hakkın
da arzı malumat etmiş bulunuyorum. (Alkışlar) 

ASAF BEY (Hakkâri) — Efendim; Başvekil Paşa Hazretlerinden bir sualim var. 
REİS — Sahibi sual sorabilir, başka türlü olmaz (ayrı sualdir sesleri). Olmaz efendim, 

usul bozulur. Sahibi sual kâfi görüyor mu efendim? 

ABDÜLKADİR BEY (Maraş) — Kâfl görüyorum efendim. 
REÎS — Paşam; sual sahibinin izah edilmedik daha bir şeyi vardır. 
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — General Laydener'in raporunun mahiyeti nedir? 

Suali karşısında bulunuyorum. General Laydener geçen seneki ve bundan evvelki Cemiyeti 
Akvam îçtimaında Cemiyeti Akvam Meclisi tarafından Musul'a gönderilen bir heyetin reisi
dir. Geçen içtimain sonlarında İngiltere murahhası, Hıristiyanların tehcir edildiği zeminin
de münakaşa ve şikâyet açmışü. Bunu tahkik etmek için Cemiyeti Akvam bir heyet gönder
meyi derpiş etti. Bugünlerde Cemiyeti Akvamda bizim iştirakimiz olmaksızın General Lay-
dener'in raporu mütalâa olunduğuna dair haberler vardır. Benim ajanslardan aldığım ha
berlere göre General diyor ki : İcra ettiğim ariz ve amik tetkikat neticesinde bilhassa bugün
lerde; .Hıristiyanların tehcir olduğuna dair tngilterenin geçen içtimada mevzubahis ettiği me
selenin bu General Laydener Heyeti tarafından da tastik ve teyit edildiği işaa ediliyor. Heyeti 
Celilenizden bu raporun derecei kıymeti hakkında mufassalca beyanı mütalâa etmek için 
müsaade isterim. 

Derhatır buyurursunuz ki bu evvelki Cemiyeti Akvam Meclisine iştirak ettiğimiz gün
lerde hudutta beşyüz kişi kadar mürettep ve harekâtı muntazam bir kuvvetin taarruzuna 
maruz kalınmıştı ve aynı günlerde İngilterenin Bahriseflt filosu sahillerimizde nümayişkâ-
rane harekâtta bulunuyordu. Murahhassımız bundan evvelki Cemiyeti Akvam Meclisinin 
ilk içtimaında Musul meselesinin müzakeresine girmezden evvel Irak'ta karakollarımıza vuku 
bulan taaruzu ve sahillerimizde yapılan nümayişi muhitli emniyet telakki ederek bir mese
le! mütekaddime olmak üzere evvela bunun halledilmesi mevzubahis etmişti. Geçen Musul 
müzakeresi bu suretle başladı. Bu müddeiyatımıza mukabele olmak üzere teminatı lafziye-
den sonra meselenin ceryanına geçildi. Ve aynı içtimain nihayetinde bilakis o civarda bizim 
tahtı işgalimizde bulunan menatıkta Musul vilayetine doğru Hıristiyanların tehcir edilmek
te olduğuna dair İngiltere'nin ithamatı ortaya atıldı. Bir heyetin Musula gidip tahkikat yap
ması İngiltere tarafından teklif olunduğu zaman teklifte Brüksel hattının cenubuna ve şi
maline gitmesi ve tarafeyn murahhaslarının iştiraki ile tahkikat yapması talep olunuyordu. 

Biz bu heyetin bu suretle tavzif edilerek gönderilmesine iltihak etmedik. Sebebi mün
hasıran şudur: Çünkü heyetin Brüksel hattının şimaline geçerek yapacağı bir tahkikat yok
tur. Büyük Millet Meclisi derhatır buyurur ki Musul müzakeratı esnasında - hallolacak me
sele nedir - bunun tayini hakkında başlı basma bir mesele olarak muhtelif devrelerde müza-
kerat geçmiştir. 

İngiltere daha İstanbul Konferansı başlarken, Irak'ın şimal hududunu tayin etmekten 
ibaret addetiği meseleye çarei hal olmak üzere Hakkâri Vilayetinden arazi talep etmişti. Bizim 
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noktai nazarımız ise; muallâk olan mesele Musul Vilayetinin mukadderatı meselesidir, bi
naenaleyh tetkikatı, tahkikatı ve asıl mesele üzerindeki tarzı halli bu vilayet üzerinde ara
mak lazımdır. 

Uzun müzakerelerden sonra Cemiyeti Akvam Meclisi Musul meselesinde asıl münaza-
unfih olan Musul Vilayeti meselesi olduğu esasını kabul etmiştir. Hatta bundan fazlası var
dır : Cemiyeti Akvam Meclisinin geçen sene bizim iştirakimizle gönderdiği tetkik heyeti de 
muallâk olan münazaunfih meselenin Musul meselesi olduğunu ve daha şimalinde diğer 
bir meselenin ortaya getirilmesine hukuken ve siyaseten imkân olmadığını dermeyan etti 
ve bu şerait dahilinde Musul meselesi müzakere olunurken herhangi bir vesile ile yeni bir 
heyetin münazaunfih olmayan bir araziye çıkmasını nasıl kabul edebilirdik. Uzun bir mü
cadeleden sonra kabul edilen bir "tez" aleyhine yani bugünkü Brüksel hattının şimalinde 
de aynca hallolunacak bir mesele varmış, Musul meselesi müzakeresi ile meşgul olan her
hangi bir heyet burasını da derpiş edermiş gibi bir mevzua giremezdik. Bu mecburiyetledir 
ki esas ve prensip noktai nazarından şimale de gitmesi arzu edilen böyle bir tahkik heyetine 
iştirak etmedik. Fakat hakikaten Hıristiyanların tehciri meselesi tahkik olunmak isteniliyorsa 
bu tahkike iştirak ederiz. Bu heyet; Brüksel hattının cenubuna gider. Musul civarına gider. 
Tahkikat yapar ve biz de buna murahhaslarımızı iştirak ettiririz. Ancak; senelerden beri bi
zim orada şikâyet ettiğimiz birçok mevad vardır. Birinci tahkik heyetinden, asıl tahkik heye
tinden arta kalan mesaili de bu heyetin beraber olarak tetkik etmesi lazımdır dedik ve bu 
talebi bilmukabele dermeyan ettik. 

Bilmukabele tahkikini talep ettiğimiz meseleler - bir kaçı hatırımda kaldığına göre veh
leten söyleyebilirim - şunlardır: Mesela, Cemiyeti Akvamın tahkik heyeti; Musul vilayetinde 
tahkikat yaparken ahali; atilerine ve istikballerine taalluk eden bu meselede kemali serbesti 
ile reyi derunilerini ve kararlarını izhar etsinler: Irak'ı mı istiyorlar, Türkiye'yi mi istfyorlaı? 
Bunu izhar etsinler diye gizli celselerde teminat göstererek ahaliyi ita-yı reye davet ettiler. 
Ahali; birçok yerlerde korktular. Tabiî heyetin raporunu mütalâa buyurmuşsunuzdur. Bü
tün dünyaya neşrolunmuştur. Ahali bu esnada sarahaten söylediler ki : Eğer bugün kanaati 
vicdaniyelerini serbest olarak ifade eder ve reylerini izhar ederlerse bir müddet sonra gerek 
İngiliz işgal memurlarının ve gerekse Irak memurlarının tazyiki altında her türlü huzur ve 
emniyetleri muhtel olacaktır. Heyet bunları resmî raporunda muhtelif yerlerde vazıhan ifa
de etmektedir. Cemiyeti Akvam Heyeti tarafından İngiliz memurları nezdinde müteaddit de
falar müracaatta, ciddî teşebbüsatta bulunulmuştur. Bütün bunlara karşı halka teminat ve
rilmiştir k i : îzhar ettikleri reylerden dolayı hiç bir vakit kendilerine dokunulmayacağından 
Cemiyeti Akvam Meclisinin heyetine ve onun teminatına itimat ederek itimadı rey eden ma
sumlar, türlü türlü tazibata maruz kaldılar, isimleriyle, tarihleriyle bunları; muhtelif vesile
lerle Cemiyeti Akvama iblağ ettik. İşte : Böyle bir tahkik heyeti Musul'a gitsin denildiği za
man, tahkikini istemediğimiz meselelerden birisi de bu idi; ne gibi tazyikat yapılmıştır? Bu 
tahkik olunsun... Yalnız tahkik olunsun değil, mahallinde menolunsun. 

Ondan sonra, biraz evvel Büyük Meclise arz ettim. Cemiyeti Akvam Meclisinin içtimai 
başladığı anlarda, muntazam kafileler halinde Brüksel hattının şimaline taarruzlar vuku bul
muştu. Bu taarruzlar vaki oldu mu olmadı mı bunları tahkik etsinler; demiştik. 
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Ondan sonra Nasturilerin nasıl vatanları ve hükümetleri aleyhine iğtişaşa kıyam ederek 
tedip olunduklarını derhatır buyurursunuz. 

Bu hareketlere; Irakla aramızda bulunan hududu muvakkatin bir üssül hareke gibi kul
lanıldığını ve bu adamların, teslih edildiğini ve bilâhara Irak'ta melce bulduklarım ve bütün 
bu havali, oradaki lğtişaş harekâtını idame etmek için muntazam bir plan takip edilip edil
mediğini tahkik etsinler; demiştik. 

Muhterem efendiler. Bundan başka bu taarruzlarda alınmış ve cenuba gönderilmiş za
bit aileleri kadınlar vardır. Bu kadınların hal ve hayatları hakkında tahkikat yapılsın; demiştik. 

Bu muhik tahkikat talebimiz karşısında İngiliz murahhas derakap - daima geçen Mecli
si Akvam içtimamı arz ediyorum - dediki; - mealen arz ediyorum - "Bu ahvali tahkik etmek 
bugün için amelî bir ehemmiyeti haiz değildir. Bugün için hâizi ehemmiyet olan nokta; hu
dutta sükûnetin ve sulhun muhafazası olduğundan böyle bir heyet Musul'a giderek hudut 
hadisatmı menedecek bir vaziyette bulunsun bu maksatla gönderilmesini istiyoruz, dedi
ler. Maksat bu ise vaziyet daha basit olur, münhasıran hududa tecavüzü menedecek olan 
bir heyetin şimalde işi yoktur, cenup'ta bu maksatla tahkikat yapabilir. Bu heyetin hem hu
dudun cenubuna hem şimaline geçmesine lüzum yoktur. Cenupta kalması kâfidir. Cenupta 
tahkikat yaparsa iştirak ederiz dedik. Bütün bu münakaşattan sonra bizim iştirakimiz ol
madığı halde bir heyeti, Cemiyeti .Akvam Meclisi, Musul Vilayetine gönderdi. Bir müddet sonra 
Cemiyeti Akvam Kâtibi Umumisinden aldığımız diğer bir davetnamede hudut hadisatını mu
rakabe etmek için heyet gönderiliyor, cenupta memurine teshilât gösterilecektir. Eğer şimalde 
de bulunmasını biz kabul edersek iştirak etmemiz teklif olunuyordu. Bunu arz etmekten 
maksadım iki noktayi tenvirdir. İki noktadan birisi Hıristiyanların tehcirini tahkik etmek ta
lebine mukabil bizim de tahkik olunacak taleplerimiz mevcut olduğunu ifade etmek, ikinci
si, en nihayette gönderilecek heyetin hudut hadiselerini murakabe etmek maksadiyle gön
derildiğinin hem İngiltere murahhası tarafından hem Cemiyeti Akvam Kâtibi Umumiliği ta
rafından gönderildiğini sarahaten beyan edildiğini nakletmektir. Şimdi raporlarda ne söyle
niyor? General Laydener raporunda (Brüksel hattının diğer tarafındaki köylere aşiret reisle
rinin ilh). 

Görüyorsunuz ki, rapor hudut hadisatının mevcut olmadığını, huduttan tecavüz olma
dığını tespit ediyor. Encümen bundan başka muhtelif mesail hakkında malûmat veriyor. Hu
dut hadisatımn mevcut olmadığını söyledikten sonra diğer mesaile temas etmesine sebep 
ve mahal yoktur. Biraz evvel huzurunuzda izah ettim ki münakaşa devam ede ede nihayet 
bu heyetin hudut hadisatını tetkik etmek, murakabe etmek için gönderildiğini tespit ediyor
du. Bunun haricinde olarak raporun mevzubahis ettiği noktalardan birisi, tarafeynin yekdi
ğerine tecavüz ettiğine dair olan ithamat olduğu söyleniyor. Arz ettim ki hududumuzda te
cavüz olduğuna dair şikâyetlerimiz vardır. Rapor bu şikâyetleri mevzubahis etmiş olacaktır. 
Ancak bu taarruzlarda hududun açık veya kapalı olması mevzubahis değildir. Bizim şikâye
timiz muntazam bir kıtal askeriyemize, muntazam kıtaat halinde hareket eden kalabalığın 
taaruz ettiği zeminindedir, hudut istediği kadar muntazam ve kabili setir olsun veya olma
sın. Doğrudan doğruya bir kıtai askeriyeye taarruz edeceklerin hareketi hududun şekliyle 
alakadar değildir. Bir hudut bölüğüne tevcih edilen taarruz aşiret reislerinin ihtilâfı muta-
diyle alakası olmayan ancak bir tertip ve tasmim neticesi olan bir hareket ve teşebbüstür. 
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Diğer fıkrayı okuyayım: (ingiltere protestonamesine göre Nevzur.. ve ilh. Hududun cenubunda 
bulunan köylere tecavüz ettiğimizden bahsolunuyor.) 

Bu mesele şudur. Hudutta bir takım köylere bizim tecavüz ettiğimizi İngiltere iddia et
miş. General tetkik etmiş, bu köylerin hiç birisini işgal etmiyormuşuz. Fakat bu köyler Brüksel 
hattının cenubunda bulunuyor ve buraya ara sıra keşif kolları gönderiyormuşuz. Bu köyler 
için haritanın doğru olmadığını ifade ediyor. Bu köylerden mesela hatırımda kaldığına göre 
Nevzur köyü hattı hududu gösteren hattın şimalinde yazılmıştır. Yani Brüksel hattının şi-
malindedir. Bizdedir, General mahallinde tahkikat yapmış bu köyün hakikati halde cenup
ta olmaması lazım geldiğini ifade ediyor. Harita İngiliz haritasıdır. İngiliz haritasındaki hu
dudu tespit eden biz değiliz, Brükseldeki Cemiyeti Akvam heyetidir. Köy mü yanlış yazıl
mış, doğru olmayan harita araziye mi muvafık değilmiş ne surette o tarafta ve bu tarafta ol
duğuna dair kat! hüküm vermiş, fennen ve aklen, anlamak mümkün değildir. 

İngiliz tayyarelerinin Brüksel hattı üzerinden tayaranına gelince; kati bir fikir dermeyan 
edemem. Türklerin ikinci maddede zikredilen köylerini Brüksel hattı şimalinde telâkki et
meleri mümkündür deniliyor. Biz İngiliz tayyarelerinin tecavüzünden, hududu geçtiklerin
den bahsettiğimiz zaman tarih ve mahal gösteririz. Mesela 19 Eylülde şikâyet etmişiz : İngi
lizlerin Mirge'ye tayyarelerle geldiklerini söylemişiz. Türkler bütün Kürtleri huduttan çıka
rıyorsa da müteessir olmayınız. Hukuklarını müdafaa etmek bize aittir diye beyannameler 
atmışlar. Bizim bahsettiğimiz Mirge Köyüdür. Nevzur Köyü filan değildir. Halbuki raporda 
İngiliz protestosunda bahsolunan köylerin üzerinden geçen tayyareleri kastettiğimiz tahmin 
ediliyor. Tahmin, esastan aridir. 

Asıl meseleye geliyorum; - Hıristiyanların tehciri meselesine - mümkün olduğu kadar 
mübalağa vardır. Zaho mıntıkasında üç bin Hıristiyan vardır. Hergün hicret devam etmek
tedir ilh. diyorlar. 

Hıristiyan tehciri meselesine geçmezden evvel bir nokta daha sorayım. Bizim Cemiyeti 
Akvam nezdinde şikâyet ettiğimiz meselelere General Laydener niçin temas ediyor? Biz bu 
heyete iştirak etmedik. Generale bir talep dermeyan etmedik, denebilir ki; Cemiyeti Akva
ma verdiğimiz mukabil şikâyetlerimizi kendisine tevdi ettiler, o da o şikâyetnameleri tetkik 
etti. Güzel ama biz Cemiyeti Akvama; yalnız hududumuz üzerinden tayyareler geçti deme
dik daha birçok meseleler söyledik. Bidayette arz ettim ki; serbestçe rey veren vatandaşları
mız eza ve cefa içindedir. Tahkik etmek lazımdır, dedik ki, hudut bölüğümüze muntazaman 
tecavüz edilmiştir, dedik ki oradan birçok kadmlar almarak aşağıya götürülmüştür. Dedik 
ki statüko ihlâl edilmiştir. Süleymaniye'de, şurada burada birçok harekât ve taaddiyat yapıl
maktadır. Bunları tahkik etmek lazımdır ilh. ve ilh. General Laydener - Gerek kendisi tara
fından görülsün ve gerekse kendisine tebliğ edilsin - şikâyetlerimizin bir kısmını nazarı mü
talâaya alıp diğer bir kısmını nazarı mütalâaya almamak salâhiyetini kendiliğinden nasıl de
ruhte ediyor? Yalnız İngiliz metalibinin tetkikini anlarım. Çünkü yalnız onlar iştirak etmiş
lerdir. Ve çünkü onların talebi mevzubahistir. Bizim şikâyetlerimize hiç temas etmemeyi an
larım fakat temas edince hepsine temas etmek lazımdır. Temas edilen meseleler üzerinde 
hakikate ve mevzu mesaile bariz bir ademi mutabakat mevcuttur. Şimdi Hıristiyanların teh
ciri, .meselesi... Üç bin Hıristiyan vardır : Geliyorlar, türlü türlü mezalim görmüşlerdir. İlh. 
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Muhterem arkadaşlarım! Bizim aleyhimizdeki Hıristiyanların tehciri propaganda ana
nesini derhatır buyurunuz. Bu, Türkiye aleyhinde ne vakit diplomatlar siyasî ve fena bir ka
rar vermek isterlerse daha evvel Hıristiyanlar hakkında propaganda yaparlar (çok doğru ses
leri). Bu, artık moda olmuştur. Hatırlar mısınız; Sevr muahedesinden evvel Maraş katliamı 
çıkarılmıştı. O zaman Maraş'ta Fransızlarla Türkler arasında müsademe olmuştu. Fransız
lar meseleyi bir müsademe mahiyetinde gördüler, fakat Sevri hatırlayanlar Hıristiyan katli
amı propagandasında ısrar ettiler, çünkü Sevre müsait bir muhit hazırlamak lâzım idi. Di
ğer bir safha 1338 de İzmir'e girdiğimiz zaman Hıristiyanlar taktil olunuyor diye İngiliz rüe-
sayi Hükümeti propagandaya başlamışlardı. Herkesi bu tesirle davet ettiler. Fakat İzmir is
tirdadında kimse katliam propagandalarına inanmadı hakikati halde İzmir'e girdiğimiz za
man kendi şehirlerimizin yangınlar içinden, kendi elemzedelerimiz içinden geçen bizdik. İz
mir'e vardığımız zaman birçok yangınları birçok harabeleri kamilen müsni tutarak aksine 
bir cereyanı efkâr husule getirmeye teşebbüs edecek kadar cesur olan siyasî zihniyet aynı 
suretle Cenevre'de meselenin mütalâası esnasında bir tesiri siyasî vücude getirmeye çalış
maktadır. Fakat erbabı idrâk bu haksız ve yanlış propagandaları ümit olunur ki idrâk ede
cek vaziyettedirler. Şimdi bendeniz Hıristiyanlar meselesini Cemiyeti Akvam ağzından He
yeti Celileye ifade edeyim. 

İZZET ULVİ BEY (Afyonkarahisar) — Cemiyeti Akvam var mı acaba? 
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — "Hükümet" (yani İngiltere hükümeti) Musul vila

yeti hududunun şlmalindeki meskenlerine avdet etmiş olan Asuri kaballine bin dokuz yüzü 
mütecaviz tüfek ve bir hayli cephane tevzi etti..." Bu ifadem Cemiyeti Akvam Meclisinin ra-
porundadır. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Silahlan, Müslümanları bal ve kaymakla beslemek için tev
zi ediyorlar. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — Aynı rapordan okuyorum : "Bedihidir ki bu ka
vim, ecanibin teşvikiyle ve Osmanlı memurini Hükümeti tarafından herhangi bir harekete 
sebebiyet verilmeksizin Hükümeti meşruasına karşı müsellehan kıyam etti. Diğer taraftan 
Asuri kavminin Osmanlı Devleti çerçevesi dahilindeki şeraiti hayatiyesi sair Hıristiyanlann-
kine nispeten her halde daha iyi idi. ~1'"' 

Bu şerait dahilinde mahza matbuuna karşı kasten istimali silah etmiş olan bir kavmin 
İskân edilebilmesi için gayri kabili tarz bir surette malik olduğu bir ülkeyi Türkiye'den ne-
zeylemek makrunu adalet olamaz." 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — öy le ise İngilizlerden rapor almamışlar. 
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — Komisyon şu neticeye vasıl olmuştur. Yine rapor

dan okuyorum : "En muvafık sureti tesviye, İstanbul Konferansında Türk murahhası tara
fından vukubulan eski meskenlerine avdetlerine müsaade olunmaları teklifinin Asurilerce 
kabulüdür." Wı 

Muhterem efendiler derhatır buyurursunuz ki müsellâh Nasturiler 1340 senesinde Hak
kâri Valisine taarruz edecek kadar taşkınlık göstermişlerdi. Bunun üzerine harekât yapıl
mıştı. İngiltere tarafından teslih olunan bu adamlar aileleriyle beraber bütün çoluk ve ço-
cuklariyle Cenuba doğru hareket etmişlerdi. Bu vakayi meçhul değildir. Bunu Cemiyeti Akva-
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mın ilk komisyonu raporunda tespit eylemiştir. Bunların avdetinden sonra hattın Şimalin
de başka Hıristiyan kaldı mi? Kaldı. Eğer bizde Hıristiyan aleyhtarlığı olsaydı; 1340'daki bu 
kadar bariz vukuat ve tecavüzattan sonra yalnız mücrimleri tebit etmekle kalmazdı. Hepsi
ni de memleketten çıkarırdık. Bilâkis bir kısmı orada kalmıştır. Fakat kalanlar ne yapmış
lardır? Kalanlardan bir kısmı içinde yeniden casus teşkilatını ve hatta ahzı asker teşkilatını 
mütemadiyen yakalamaktayız. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Koynumuzda yılan besliyoruz. 
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — Ecnebiye casus teşkilatı olarak yuva yapan mıntı

kalar takibata uğradıkça kısmen ecnebi tahrikinden kurtulmak mümkün değildir diye terki 
vatan ederek Şimale çekiliyorlar. Kısmen tatbikatı kanuniyeden korkarak Cenuba kaçıyor
lar. Bizce diğer daha bazı mıntıkalar malûmdur ki buradaki ahalii Hıristiyaniyenin bir kıs
mı İngiliz kıtalarında askerlik etmektedirler. İşte elimde resmî rapor okuyorum : 

"Hududun öbür tarafında bir müddet hizmet ettikten sonra tekrar köylerine avdet et
mekte ve beraberlerinde silahlarını da getirmektedirler. Türk tabiiyetini haiz olan bu halkın 
ekseri gençleri sırası geldikçe İngiliz ordusuna hizmet etmektedir..." Okuduğum raporda en 
ziyade Cenuba giden Azıh köyü halkıdır. Bundan başka bir de, Besaibrpena, Dirilimar, Ayn-
varde köyleri vasıtasiyle casus şebekesi içeri gelmektedir. Zirh karyesinde icra edilen tahar-
riyat neticesinde karye papazında bir İngiliz kaputu ve silahı bulundu. Papaz ifadesinde; on 
iki gün evvel Mehd'de bulunurken Manostan satm aldığını ve Manosa dahi Musul'da asker 
bulunan oğlu tarafından gönderildiğini söylemiştir. Merkumun elan asker bulunduğu ve ek
seriya oradaki halkın Musul'a gidip geldiklerini ve orada askerlikle iştigal ederek 70 - 80 İn
giliz Lirası ve yüz fişek ile avdet ettiklerini Ve ezcümle Mehd karyesinden Sabo ile Silbanam 
şahıslar oğullarının Musul'da iken ahiren avdet ettiklerini söylemişlerdir. Görüyorsunuz k i : 

İsim, zaman ve mahal zikrediyoruz. 

YUSUF BEY (Denizli) — Paşam, bunları derhal tebit etmeli! 
İSMET PAŞA (Devamla) — İşte biz bu tarzda mütemadi tahrikâta maruz bulunmakta

yız. Biz bu tahrikatı mütemadiyen önlüyoruz. Fakat Hıristiyan vatandaşlarımızdan bir kıs
mı kendilerini tahrike müstait göstermek yüzünden en nihayet âlâma maruz kalmaktadır
lar. Hıristiyanların tehciri meselesini hulâsa edersem şundan ibaretti : İngiltere tarafından 
teslih edildiği Cemiyeti Akvam raporunda söylenen ve matbualarına vatanlarına karşı gayri 
dürüst harekâtta bulunan Nasturiler 1924 takibatı esnasında kısım kısım Cenuba gitmiş
lerdir. Bundan başka olarak bazı mıntıkaların casus teşkilatına ve hatta Cenuba giderek ah
zı asker teşkilatına dahil olduklarına dair elimizde vesaik vardır. Bu vaziyete düşen herkes 
mutlaka takibatı kanuniyeye maruzdur. Takibatı kanuniyeden kurtulmak isteyenler kaçıyorlar. 
Rica ederim efendiler; ne istersiniz vatanına hiyanet edip de, kaçan ve birçok cürümler irti
kâp eden adamlara gidip kendilerine ne istiyorsunuz diye sordukları ve bunların cevabın
dan başka medarı kanaat bulunmadığı zaman kendilerini mücrim mi göstersinler (Hande
ler). Söyledikleri azdır bile. Daha fazlasını söylemeleri muntazardır. Hakikati hal şundan iba
rettir ki diyanet, insaniyet gibi aziz mefkureler politikacıların ellerinde makasldi siyasiyeyi 
terviç etmek için vasıta olarak kullanıldıkça bu iğfale kapılan vatandaşları felaketten kur
tarmak mümkün olmayacaktır. General Laydaner, tarafından Hıristiyan tehciri suretinde mey
dana getirilen raporda bilhassa siyasî bir nokta istihdaf edildiğini arz etmiştim. Bu da son 
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müzakerat esnasında bir tesir icrasına teşebbüs etmekten ibarettir. Maruzatım hakikatin ne 
şekilde bulunduğunu tamamiyle izah ediyor. General Laydener'in, raporu hakkında bu iza
hatı verdikten sonra General'in nasıl olup da bu neticeye vardığını tahmin etmeye geliyo
rum. Evvela bir noktaya daha nazarı dikkatinizi celp etmek isterim. Madem bizim iştiraki
miz olmaksızın ve hududun Şimaline geçmeye imkân bulunmaksızın Hıristiyanların tehci
rini tespit etmeye imkân varmış. Daha iyi değil mi ki bizim iştirakimiz de temin edilerek ya
ni hududun Şimaline geçilmekten sarfınazar edilerek ihzar edilen vesika bize de imza ettiri-
le idi. Hıristiyanların tehciri hadisesi raporun silsile! efkârına göre bizim iştirakimizi menet-
memeli idi. Hayır... Biz iştirak etmemek üzere böyle bir vesikanın temin ve ihzarı icap edi
yordu. General Laydener'in tahkikat esnasında ne vaziyete düştüğünü bilemem. Evvelki Ce
miyeti Akvam Komisyonu raporun muhtelif yerlerinde İngiliz ve Irak memurlarından gör
düğü müdahale ve tesirleri acı bir lisanla ifade ve beyan etmiştir. Resmî raporun bazı yerle
rinde İngiliz makamatı askeriyesine müracaat ettikleri ve hatta ingiliz komiseri kendi me
murlarının fartı gayret gösterdiğinden bahsetmiştir. Bu maruzatım Cemiyeti Akvam Komis
yonunun raporundadır. Hulâsa; birçok müşkülat içinde hakikati meydana çıkarabilmek için 
evvelki Cemiyeti Akvam Komisyonu çok uğraştı. O raporun bizim bütün haklarımızı mey
dana çıkardığını iddia etmek mümkün değildir. Ancak bizim haklarımıza temas eden bir
çok noktalar da birçok hakayiki meydana çıkardığı aşikârdır. Bu hakikatleri eksik bir suret
te vücuda getirilen yeni bir komisyon ile bizim iştirakimiz olmaksızın bizim metalibimiz ve 
noktal nazarımız derpiş edilmeksizin yapılacak yeni bir tahkikat teşebbüsü ile iptal etmek 
istihdaf edilmiştir. General'in raporunda tahkikatına zemin olan şeraitin nasıl cereyan etti
ğini; İngiliz ve Irak memurlarından suhulet mi müşkülat mı gördüğünü evvelki komisyo
nun maruz bulunduğu tesiratın kendi zamanında nasıl tezahür ettiğini hulasa : Bu raporu 
kendisine yazdıran avamilin neden ibaret olduğunu tahmin etmek bizce hem müşkül hem 
de nazik bir noktadır (alkışlar). 

ASAF BEY (Hakkâri) — Sahibi sual olmak sıfatiyle Başvekil Paşa Hazretlerinin vermiş 
oldukları izahata arzı teşekkür ederiz. 

Musul sorununun çıkmaza doğru gidişi ve gelişen durum üzerinde Dış
işleri Bakanı Meclise bilgi verdi (10). 

I. — Musul meselesi hakkında Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyin beyanatı. 
REİS — Musul meselesi hakkında Hariciye Vekili Bey beyanatta bulunacaklardır. 
HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (İzmir) — Arkadaşlar! 
Türkiye'nin bir taraftan hukuku hükümranisi ve emniyeti ve diğer tarafından Büyük Bri

tanya devleti ile münasebatı atiyesi itibariyle hayati ehemmiyeti olan Musul ihtilafının son 
safhaları hakkında malumat arz etmek istiyorum. 

Bu çok mühim meselemizin halli hususunun Lozan Muahedenamesi üçüncü madde
siyle Lozan Muahedesinden sonraya kalmış olduğu ve şayet muayyen bir müddet zarfında 
Büyük Britanya Hükümeti ile aramızda doğrudan doğruya bu bapta itilaf olunamadığı hal
de ihtilafın Milletler Cemiyeti Meclisine arz edileceği malumunuz idi. İşte bu ahdî karar ica
bından olarak akdedilmiş olan Haliç Konferansının şekli cereyanı ve İngiltere tarafından ne 
muahedenin, ne de Türkiye'nin asla derpiş edemiyeceği müfrit metalip serdi suretiyle ibraz 

(10) lûtanah Dergisi, C: 21, Sa: 90-94, la: 9.1.1926. 
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olunan itilafgirizligi ile nasıl ve ne için ademi muvaffakiyetle neticelendiğini de biliyorsu
nuz. Haliç Konferansına bu suretle ihzar edilmiş olan akibet üzerine Musul müzakeresinin 
Milletler Cemiyeti Meclisine intikal etmesi muntazar ve ahkâmı ahdiye zaruriyalındandı. Fil
hakika bu büyük meselemiz son iki sene zarfında Milletler Cemiyeti Meclisince dört defa 
müzakereye kondu. 

Birinci ve ikinci defasında münazayınfih araziye bir heyet izamı ve statükonun tayinin-
deki müşkilatı mefruze ileri sürülerek Brüksel hattı itibarisi .kararlaştırıldı. Bu, her iki kara
ra dahi Hükümeti Cumhuriyenin mümessili sırf halli ihtilafı teshil etmek niyeti halisanesi 
ile ittihaz olunan kararlara iştirak etti. 

Yoksa Lozan Muahedesinin üçüncü maddesinin istihdaf ettiği statükonun tetkik ve tayi
ni o kadar müşkül olmasa gerekti. Ve Hükümeti Cumhuriye Haliç Konferansının mevzuuna 
temas etmeksizin dağıldığını ve Büyük Britanya Hükümetinin her ne suretle olursa olsun 
bu ihtilafı mutlaka ve bir an evvel Milletler Cemiyeti Meclisine götürmek istediğini de gör
müyor değildi. Ancak Büyük Britanya Hükümeti ile aramızda mevcut kalan bu yegâne ihti
lafın tercihan iki hükümet arasında veya Milletler Cemiyeti Meclisinin tavassutuyle hüsnü 
suretle hallini istediğimiz cihetledir ki mutadınız veçhile azamî hüsnü niyet ibrazında de
vam edildi. Uysallık gösterildi. Milletler Cemiyeti Meclisince bir İsveç sefirinin riyaseti altın
da teşkil edilen Üçler Heyeti münazaunfih arazide memur olduğu tahkikatı yaptırıp koca
man bir rapor yazdı. Bu rapor coğrafya ve tarih nokta! nazarından kıymetsiz addolunmazsa 
da tavsiye ettiği netayici siyasiye ve bilhassa o netayici siyasiyenin şekli istintacı ve tertibi 
İtibariyle çok münakaşa götürür. Hele münazaunfih araziyi Türkiye'den ayırmak için Irak 
halkının daha yirmi beş sene mandaya mahkûmiyeti tertibi gayrı varit ve gayrı hukuk! ol
duğu kadar beşeriyeti müdrikenin bugünkü düşünüşü ve mefhumatı nokta! nazarından kâ
şifleri için medarı iftihar olamaz sanırım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Esasen Musul meselesinin müzakeresinde manda mefhumunun asla varit olamıyacağı-
nı heyeti murahhasa Milletler Cemiyeti Meclisinde müdellelen serdü beyan etti. Zati mesele 
Musul Vilayetinin hukuku hükümranisinin yekdiğerine temas etmeğe başladığı noktada mu
vafık bir hudut bulmaktan ibaretti. Yahut Musul Vilayeti halkının reylerine müracaat ede
rek ekseriyeti ârâsı ile izhar edecekleri arzuya göre münazaunfih arazinin ciheti aidiyeti da
hi müzakereye vazedilerek iki tarafın yekdiğerine emniyeti mucip olabilecek şekil ve şerait 
alünda bir hudut bulmaya çalışmaktı. Çünkü Türkiye Devleti hukuku hükümranisinden an
cak ve ancak alakadar halkın reylerine tevdi suretiyle feragat edebileceğini beyan etmişti. 
Rapor hakkında şurasını da derhal itirafa mecburum ki çok kıymetli müşahedeleri muhte
vidir. O haldeki müelliflerinin varmak istedikleri netayici siyasiye ile o müşahedat tezadı kâ
mil halinde ve telifi hususunda masruf cümle ve mantık gayretlerine rağmen okuyanların 
nazarlarına çarpmaktadır. Bir kaç ay da bu meşhur raporun tertip ve tabı vesilesiyle güze-
ran oldu. Bu arada Hükümeti Cumhuriyece İngiltere Hükümeti ile bu meselenin resmî ala
kadarları arasında hal için fırsat aramaktan ve bu gayretin daima ret gördüğünden bahset
meye mecburum. 

Geçen sene Eylülünün iptidasında Milletler Cemiyeti Meclisine Musul ihtilafında sade
din müzakeresi için davet edildik ve Hükümetiniz refakatimde çok kıymetli üç zattan müte
şekkil bir heyeti memur etti. Gittim gördüm ve anladım ki İngiltere Hükümetince bu meselede 
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takip edilen hattı hareket Türkiye Hükümetinin Lozan'da kabul edemediği neticeyi başka 
nam ve şekiller altında emrivaki yapmağa hasrı gayrettir. , 

İZZET ULVÎ BEY (Karahisansahip) — Olamaz olamaz. 
HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFlK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Yani Türkiye'nin böğ

rüne istikbaline tevcih edilen hatvei taarruzu muhafazada ısrar ediliyordu. Milletimizin hu
zurunda, cihan efkân umumiyesi huzurunda ve huzurunuzda sulh için dostane münaseba-
ü teyit edebilecek bir şekil halle varmak için Cumhuriyetin gaye edindiği beynelmilel huzur 
ve sükûnun bize taalluk eden aksamının istihsali için velhâsıl memleketimizin kuvvetlerini 
hudutlarımız dahilinde dahili İnkişafa hasrederek gayn kabili içtinap olan harici hadiseleri 
azamî bir hüsnüniyetle halletmek için elden gelen her gayret diriğ edilmedi. Hüsnü intaç 
olunması şartiyle münazaunflh arazide ihtiyacatı hayatiyemizin İbram etmediği fedakârlık
larda dahi bulunuldu. , , 

Bu lçtimada Lokamo istihzaratı henüz Harbiye nazırları arasında devam ediyordu. 
Ortaya Lahey beynelmilel adalet mahkemesine havale keyfiyeti çıkarıldı. İtirazlarımıza 

rağmen sırf bir muamelei dahiliye olduğu beyanı ile Lahey mahkeme! adaletinin istişarî re
yine müracaat ettiler. Bizim için müzakere İçtimai atiye talik edilmiş bulunuyordu. Vakıa 
bir müddet Lahey beynelmilel mahkemei adaletinden hükümetimize davet geldi. Bizim için 
Lozan Muahedenamesinln üçüncü maddesinin ikinci fıkrasiyle İhtilafın Milletler Cemiyeti 
Meclisine arzı taahhüdünün manası meçhul olmadığından ve Milletler Cemiyeti Meclisine 
alelumum beynelmilel ihtilaflar da Milletler Cemiyeti müessis ve azalarının bahşettiği hu
kukun haricinde her milletten fazla tarafımızdan hiç bir salâhiyet verilmediği hususunda 
en küçük bir tereddüde dahi mahal olmadığından ve esas itibariyle Lahey'e müracaatı dahi 
kabul etmemiş bulunduğumuzdan bittabi Lahey'e gitmedik ve bu bapta hiç bir suretle bağ
lanmadık. Nihayet bu kere Milletler Cemiyeti Meclisinin kânunuevvel içtimaında devam eden 
Musul ihtilafı müzakeresinde hazır bulunmaklığımız için Milletler Cemiyeti Kâtibi Umumi
liğinden davetname aldık. Zaten bu daveti kuvvetle tahmin ettiğimiz cihetle vürudu hayli 
teehhür eden davetnameyi beklemeksizin heyetimiz yola çıkmış bulunuyordu. Bu seferik lç
timada heyeti murahhasanızın İştirak ettiği ilk ve son celsenin mevzuu, Lahey beynelmilel 
adalet mahkemesinin reyi istişarlsi oldu. O celsede dahi hüsnü niyetle hareket olunursa bir 
itilafa varmak mümkün olduğundan her münakaşadan evvel bu meselede hayırhahane bir 
tavassutun ifası tekrar tekrar efkân umumiyei cihan huzurunda tarafımızdan talep ve rica 
edildi. . . „ . , • , • 

Milletler Cemiyeti Meclisi aynı günde ve bir çay fasılasıyle devam eden aynı celsede her 
türlü hukukî ve kuvvetli İtirazlarımıza rağmen paktın on sekizinci maddesine tevfikan tara
feynin reyleri dahil edilmiyerek Lahey reyi istişarisinin kabulüne karar verdi. 

Müteveffa Lort Gürzon'un Hükümeti namına bu ihtilafın Milletler Cemiyeti Meclisinde
ki müzakeresinde Türkiye'nin rızası olmaksızın hiç bir karar ittihaz edilmiyeceği taahhüdü 
kendisi ile beraber gunudei haki nisyan olmuş bulunuyordu. (Handeler) 

Bunun üzerine heyeti murahhasanız kendini hâkem addeden bir heyetin huzurunda sa
lâhiyetinin hitama ermiş olduğunu ve fakat hududu salâhiyeti pakt ile muayyen olan Millet
ler Cemiyeti Meclisi ile devamı mesaiye dalma müheyya bulunduğunu ifade etti. Filhakika 
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devletimizin hukuku hükümranisine taallûk eden herhangi bir meselenin hakeme tevdii ve 
hakem huzurunda müdafaasını kabul edebilmekliğimiz için Meclisi Âlinizin Hükümete bu 
bapta salahiyet vermiş olması Teşkilatı Esasiyemizin icabatindandır. Milletler Cemiyeti Mec
lisince paktın onbeşinci maddesine tevfikan ittihaz olunduğu makamı riyasetten beyan olu
nan bu karar, mezkûr maddenin hüküm ve şümulüne göre bir tavsiye kararı olduğundan 
işbu karar mucibince ihtilafın Milletler Cemiyeti Meclisinin hakemliğine tevdii için Meclisi 
Âlinizden icap eden salahiyeti istemek üzere size müracaat etmeyi arzu etseydik bile buna 
imkân ve zaman yoktu. Çünkü Milletler Cemiyeti, artık Türkiye Heyeti Murahhasası mev
cut olmaksızın bizim meselemiz hakkında içtimalarmda devam etmekte ve bu bapta behe
mehal kararını ifade etmeyi tacil eylemekte idi. Gerek eylül ve gerek kânunuevvel içtimala
rmda bu meselemiz hakkında akdedilen celselerin tafsilatı, zabıtnamelerini ayniyle tab ve 
neşrettiğimiz cihetle tamamiyle malûmunuzdur. Artık bu bapta daha fazla İzahata hacet 
görmüyorum. 

Ayrıca şu mühim noktayı tasrihe mecburum ki anlaşmak için müsbet fedakârlıklarda 
bulunarak çok makul ve itilafcuyane teklifat yaptığımız halde tavassut kelimesinin ilham 
ettiği en geniş manaya dahil olabilecek hiç bir mumameleden heyeti murahhasanız malu
matlar olmamış ve hiç bir teklif karşısında bulunmamıştır. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar, biz daima uzlaşmak istedik. Elyevm, açık ve muallâk bu
lunan bu meselenin Milletler Cemiyeti Meclisine ait safhasını hulâsa edebildim zannediyorum. 

Zati meselenin ehemmiyeti hususunda size beyanatta bulunmaya lüzum görmem. Çünkü 
onun şümul ve kıymetini vaziyetin ehemmiyetini hulâsa; işin her cihetini benim kadar bi
lirsiniz. Ancak Lozan ahitnamesinin akünden sonra zuhura gelen hudut hadisatı ve vukuat 
devletin emniyeti hariciye ve dahiliyesi itibariyle bu meseleye başkaca bir ehemmiyet daha 
izafe etmiş olduğunu söylemekle iktifa ederim. Ankara'ya avdetimde Büyük Britanya Hükü
meti ile Londra Büyük Elçimiz arasında yine bu mesele etrafında müzakere kûşadı için vu-
kubulan temasın mevcut tafsilatına vakıf oldum ve hükümetimizin nokta! nazarım sarahat
le dermeyan eyledim. Bu bapta temas devam ettiği ve vaziyet henüz tamamiyle tebellür et
memiş bulunduğu cihetle şimdilik daha fazla izahatta bulunamıyacağım. Yalnız şu kadar 
söyliyebilirim ki meselenin esasını teşkil eden münazaunflh arazide tarafeyn İçin kabili ka
bul bir hudut etrafında itilafa vasıl olmak başlıca emelimizdir. Binaenaleyh arz ettiğim te
mas neticesinde bir müzakere açılırsa müzakerenin neticesini ancak Büyük Britanya Hü
kümetinin hini müzakerede beyan edeceği teklifleriyle kabul edeceği tarzı müzakere tahmi
ne medar olacaktır. Şimdilik maruzatım bundan ibarettir. 

EKREM BEY (Rize) — Düşündüklerimi söylemek istiyorum : 
Harbi Umumide Musul Vilayetini gezmiştim. Bu havalideki Türkler, o zaman kıyafetle

riyle nazan dikkatimi celp etmişti. Görseniz, onlann kıyafetleri, çehreleri Yeniçeri zamanını 
derhatır ettirir. Yüksek vücutlan, çehreleri eski Türk tipini göstermektedir. Bir gün, Musul'
un seksen kilometre şarkında, Erbil'de Belediye Reisinin evinde yemek yemiştim. Kendimi 
Yeniçeri zamanındayım zannettim. Hatta o zaman o mıntıkada bulunan Avusturya ve Al
manlar eski bir Türk Vilayetini görmek için Musul Vilayetine gitmek lazım geldiğini bana 
çok defa söylemiştiler. Şimdi görüyoruz ki arkadaşlar, İngiltere Hükümeti öz bir Türk vila
yeti olan Musul Vilayetini zaptetmek istiyor. İngiliz Hükümetinin bir yeri zaptetmek istemesi 
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garip bir şey değildir. Çünkü o her zaman ve her yeri zaptetmek ister. Tarihin gösterdiği vu
kuata nazaran o haktan ziyade kuvvet önünde eğilir ve onunla ekseriya siyasî temaslar, zi
yaretler beyhude yorgunluğu mucip olur. Bu meselede en ziyade garip olan şey, Cemiyeti 
Akvam Meclisinin almış olduğu vaziyettir. (Hangi Cemiyeti Akvam sesleri) 

Cemiyeti Akvam Meclisi diye devletlerin azalarından mürekkep bir cemiyet teşekkül et
miş, güya bu meclis iki devlet arasında bir dava çıkarsa bu davayı adilane halledecekmlş. 

Efendiler; ahfat bir gün. bugünkü milletlerin, hükümetlerin bu kadar safdil olduklarına 
hayret edeceklerdir. Bir hükümet ne kadar insanî teşekkül ederse etsin evvela tabiatiyle kendi 
milletinin ve vatanının menfaatim düşünecektir, öyle olunca o devletten bir başkasının hak
kında verilecek kararın adil olması imkânı var mıdıı? Bütün dünyadaki devletlerin hepsi ay
ni kuvvette olsa dahi bu yine mümkün değildir. Nerede kaldı ki; bu devletlerin bazısı çok 
kuvvetlidir. 

Cemiyeti Akvam Meclisini biliyorsunuz. Bidayette galip devletler teşkil etti. O galip dev
letler ki Cemiyeti Akvam Meclisini teşkil ederek bu meclisin siperi altında kendilerince müm
kün olan her şeyi aralarında pay etmek istiyorlardı. Nitekim Suriye'yi Fransa'ya, Irak'ı ingil
tere'ye verdiler ve daha birçok yerleri de bazılarına vermek istiyorlardı. Fakat istediklerini 
yapamadılar. Bu cemiyete girmiş olan küçük veya büyük, fakat mağlup devletler, bu galip
lerin himayesine sığınarak ve onların himayesi ile istediklerini alacaklarını zannederek on
ların her arzularını tatmine çalışıyorlardı. Şimdi kuvvetli olmak dolayısıyle bu cemiyeti is
tediği gibi idare eden İngiltere ile bu cemiyete girmiyen bizim aramızda bir dava olunca bi
zim için adilâne bir karar verilmesinin imkânı var mıdır? (Yoktur sesleri). Bunu Cemiyeti 
Akvama sormak isterdim. Kendi içlerinden birisinin İngilizlerle ihtilafı olursa acaba hangisi 
bu davasının halli için kendi meclislerine müracaata cesaret edebiliı? Biz bu neticeyi zaten 
bekliyorduk. Fakat bizim de İngiltere gibi zamana ihtiyacımız olduğundan işi şekli ceryanı-
na bıraktık. Cemiyeti Akvam Meclisi nihayet hakikaten mühim ve ciddî bir rol ifa eder gibi 
şu kararı verdi : İngiltere lütfen 25 sene Irak'ı idare etmek zahmetine katlanırsa hukuken 
Türklere ait olan Musul'un Irak'a yani İngilizlere verilmesi muvafıkmış. 

Eğer İngiltere bu zahmete katlanmazsa o zaman Musul Türklere verilebilirmiş; (Hande
ler) Bir milleti ve cihan efkârı umumiyesini aldatmak için bu kadar basit yapılan bir mua
meleye karşı insan gülmekten ve asabileşmekten kendini alamıyor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Acı acı gülmekten. 
EKREM BEY (Devamla) — Ve ne kadar yazık ki bugünkü milletler, kurumu ulâda istik

lallerini temin için kahramanlıklarını gösteren milletler kadar olamıyorlar. Bugün Cemiyeti 
Akvama, tabiri diğerle cihana bakacak olursak, cihan manzarai umumiyesi -fikrimi 
söylüyorum- müstebit bir kralın idaresinde bulunan esir bir millet manzarasını gösteriyor. 
O müstebit kral ki onun etrafında olan memurlar şahsî menfaatlerini temin için onun gayn 
meşru olan arzularını nasıl yapmak isterlerse, Cemiyeti Akvamı teşkil eden devletler kendi 
menfaatlerini onun delaletiyle temin edeceklerini zannederek ingiltere'nin arzularını yap
mak için tehalük gösteriyorlar. Fransa politikası müstakil imiş. Buna benim inanmaklığım 
müşküldür. Filhakika bir müstakil kralın idaresindeki millet efradı kendi evinde ve aile hu-
susatında hürdür. Fakat o krala karşı esirdir. Fransız milleti Fransa dahilinde hürdür. Fakat 
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Fransa politikası lngiltereye karşı tamamıyle esir bir vaziyettedir. Bu zavallı devletler böyle 
esirane hareket ettikçe İngiliz Hükümetinin kurduğu ağm içerisine gittikçe düşmektedirler. 
Zavallı Fransa bu ağın içerisinde kıvrananların birincisidir. İngilizlerin arzusunu yerine ge
tireyim belki kurtulurum dedikçe daha beter o ağm içerisine düşüyor, ben taaccüp ediyo
rum : Bugünkü Fransa acaba 130 sene evvelki Fransa değil midir? 130 sene evvel Fransa 
meclisinden bir kanun çıkmıştı, o zamanki İngiltere aynı bugünkü İngiltere idi. Yani ihtira
sına hudut olmayan ve milletlerle dama taşı gibi oynayan bir İngiltere idi. (130) Sene evvel 
.Fransız Meclisinden "İngilizlere karşı kanun" unvanlı bir kanun çıktı. O zamanki hükümet 
Fransa Meclisine bu kanunu teklif ederken şu suretle hitap ediyordu : "Vaktiyle Romalılar 
Kartacalılara karşı nasıl kin taşıyorlarsa bugünün "bir Kartacası olan Londra Hükümetine 
karşı ilelebet kin taşımayı çocuklarınıza öğretiniz." 

Arkadaşlar; edebiyat yaptığımı zannetmeyiniz. Fransızlara kendi tarihlerinin bir sayfa
sını aynen hatırlatmak istiyorum. Fakat ben bugün şunu görmekle müsterihim ki dünya ar
tık bu meselede hassasiyet gösteriyor. Yalnız şark değil, Avrupa'nın bugün zelil ve esir yaşa
yan milletleri ve hükümetleri de kendine gelmiş uyanıyor. 

Sulhu daimiden bahsedebilmek için behemehal İngiliz İhtirasının İngiliz emperyalizminin 
nihayet bulması lazım gelir. (Bravo sesleri) ve İngiliz emperyalizmi böyle devam ederse bir 
gün gelecek aleyhinde bütün cihanın birleştiğini görecektir. Hatta arkadaşlar: kurunu vus-
tada medenî inkılâba ilk evvel önayak olan İngiliz milletinin bir kısmında da ben bu endişe
yi görüyorum. 

Cemiyeti Akvam Meclisi. Musul hakkında çoktanberi İntizar ettiğimiz kararı verdi. Her 
zaman Türk Milleti bütün dünyanın nazarı dikkatini celp eden bir millet olmuştur. O fela
ketler içinde ve esir iken zaman zaman cesur ve büyük oldu. Bugün hür ve müstakil iken 
korkak ve zayıf olabilir mi? 

RASİH BEY (Antalya) — Hiç hatırlarına getirmesinler. 
EKREM BEY (Devamla) — Beş senelik yorucu bir harbi müteakip elinden tek silahına 

varıncaya kadar aldıkları zaman o kendisine karşı birleşmiş olan devletlere karşı durmuş 
ve üzerine saldırdıkları en muntazam vesaitle mücehhez bir hasım ordusunu ezip imha et
miş ve aleyhinde tanzim edilen muahedeyi yırtınıştır. Şimdi hür ve müstakil olan Türkiye 
Cumhuriyeti bütün teşkilatıyle, muntazam ordusuy le maziye nisbetle manen ve maddeten 
çok kuvvetlidir. Fakat arkadaşlar buna mukabil her zaman olduğu gibi bugün de Türk mil
leti sulh için en ufak bir ümit oldukça atiye intizar edecek ve öz bir vilayeti olan Musul mese
lesini de vakur ve soğuk kanlılıkla takip etmek isteyecektir. Bu sebeple Türk milletinin ta-
mamiyle itimadına malik ve onun temayülatına tercüman olan hükümetimizin. İngiltere hü
kümetinin girişmek istediği bugünkü müzakereye muvafakat etmesini muvafakatle karşıla
yabiliriz. 

Bu esnada şunu da ilave edeyim ki; İngiltere Hükümeti bizimle müzakereye girişmek 
istiyor ve bunu teklif ediyor. Fakat aynı zamanda Avrupa'da diğer devletleri aleyhimize teş
vik ediyor. Mûnasebatmda hiç bir zaman samimî olmayan İngiltere hükümeti, bu defa dahi 
kendisinde daima görülen şu haleti ruhiyey i göstermiştir ki: Tecrübe itibariyle şayanı istifa
dedir. Fakat bu fırsatta şu sözü derhatır edeceğim! "İnkılap içerisinde bulunan milletlerden yer 
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zapt edileceğini zannedenler aldanırlar, bilakis o, diğerlerini zapt eder." Sözü hakikaten çok 
doğrudur. Hürriyet bayrağı zafer bayrağıdır, inkılâp zamanında milletler ve o vaziyettedir 
ki maksadı umumî için menafli şahsiyelerini unuturlar. Umumî maksat için servetler feda 
edilir. Fikri harcuyane fedakârlık en yüksek hududuna vasıl olur. Binaenaleyh İnkılâp içeri
sinde bulunan bizim gibi bir milletten yer zapt etmeyi ümit edenler çok aldanırlar. Bundan 
başka İngiltere ne yapmak isteyecektir. Dahilî irtica mı? Geçen sene yaptığı gibi mi? Çünkü 
hatırladığıma göre meşhur bir Prusya diplomatının (İngilizlerin ecnebi devletlerini ihtilâl ile 
tehdit etmek istemesi uzun senelerden beri sanatidir.) Sözünü altmış sene evvel söylemesi
ne rağmen bir hakikattir ve geçen sene yaptığı gibi dahilî bir irtica çıkarmak için çalışabilir. 
Fakat kendisi de bilir ki geçen sene Kürdistan irtica bir sabun köpüğüne benzemiştlr. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Temizlendi. ' *•>' 
EKREM BEY (Devamla) — Netice bütün devletlerle iyi geçinmek, sulh münasebatına ri

ayetkar bulunmak, fakat aynı şeraiti de onlardan istemek, hiç bir tecavüzde bulunmamak, 
fakat hiç bir tecavüze de tahammül etmemek, fütuhat kelimelerinden tamamıyle sarfınazar 
etmek, fakat fethetmek isteyene galebe etmek, münasebatında samimî olmak aynı devlet
lerden de karşılığını istemek, harekâtında alicenap fakat intikamında müthiş, hulâsa hürri
yet ve istiklâlini kaybetmektense kürrei arz üzerinde nabedit olmayı tercih etmek, işte zan
nediyorum ki bugünkü Cumhuriyet idaresini vücude getiren Türk milletinin hattı hareketi 
budur. (Alkışlar) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Beyefendi; evvelâ Hariciye Encümenini dinle
mek isteriz. Ondan sonra hatipler devam etsin. 

HARİCÎYE ENCÜMENİ NAMINA ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Muhterem efendiler; 
Encümen, Hariciye Vekili Beyefendi ile müteaddit müzakerelerde bulundu. Encümen; hü
kümetinizin, hariçte tekevvün eden vakayi ve hadisatı ve cereyan müzakeratı memleketin 
emnü selametine, tamamiyeti mülkiye ve âli menfaatlarine muvafık bir basiret ve ciddiyetle 
takip ettiğine kanidir. 

KÂMİL BEY (İzmir) — Hariciye Vekili Beyden bir sual soracağım, müsaade buyurun pa
şa hazretleri. 

REİS — Müsaade buyurun, Ekrem Beye cevap verecekler, ondan sonra sualinizi sorarsınız. 
HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (İzmir) — Rize Mebusu muhteremi 

Ekrem Bey sözlerinin iptidasında işaret ettikleri veçhile fikirlerini dermeyan etmişlerdir. Be
nim tasrih etmek istediğim bir nokta vardır. O da Hükümeti Cumhuriye, Milletler Cemiyeti
ne, çok ciddî bir surette meselemizin bir hüsnü halle isali ümidiyle gitti ve orada çok sami
mî surette çalıştı. Hariciye Encümenine de teşekkürlerimi arz ederim. ' j>* 

KÂMİL BEY (İzmir) — Şimdiye kadar cereyan eden safahat ve müzakerat neticesinde 
bulunduğumuz bugünde Türkiye'nin Musul üzerindeki hukuku hükümranisi aynen mah
fuz mudur? öğrenmek isterim. 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (İzmir) — Musul Vilayeti üzerindeki 
Türkiye hukuku hükümranisi hiç bir suretle talik edilmemiştir. O tamamıyle mahfuzdur. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 
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MÜNÎP BEY (Van) — Efendim; hükümeti dinledik, maceraya vakıf olduk. Hükümet şim
di Meclisten bir karar istiyor mü? 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (İzmir) — Arkadaşlar; bu ciheti arz 
etmek istiyordum. Münip Beyin vesile verdiğine teşekkür ederim. Bugün Büyük Millet Mec
lisinin kararı hakkında bir şey dermeyan etmedik. Yalnız geçen sene safahat hakkında arzı 
malûmat ettik ve yeni bir safhai müzakeratm temasında bulunulduğunu Üavei maruzat ettim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — O halde biz de şimdilik sözlerimizi tehir ediyoruz. 

Riyaseti Celileye 

Musul meselesinin muallâk halini muhafaza eylediği ve yeni bir zemini müzakerede bu
lunulduğu anlaşıldığından ruznamei müzakerata geçilmesini teklif ederim. 

Giresun Mebusu 
Kâzım 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Bu koşullarda 5 Haziran 1926 tarihinde Ankara Anlaşması imzalan
dı. Bu Anlaşma ve görüşmeler aşağıya alınmıştır. (11) 

7. — Türkiye - İngiltere ve Irak Hükümetleri beyninde Ankara'da akdolunan hudut 
ve münasebatı hasenei hemcivari muahedenamesi hakkında (1/981) numaralı kanun lâ
yihası ve Hariciye Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 245) 

REİS — Söz isteyen var mi? 
HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (İzmir) — Arkadaşlar; Türkiye ile Irak'a 

taallûk eden muahadenamenin lütfen müstacelen ve şimdi müzakeresini istirham ederim. 

REİS — Efendim, bu kanun lâyihasının müstacelen ve derhal müzakeresini Hariciye Vekili 
Beyefendi teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Hariciye Vekili Ttevfik Rüştü Beyefendi Tarafından İngiltere Sefiri Sör Şarl Lintzey 
Cenaplarına ve Irak Murahhası Nuri Sayit Paşaya Yazılan Müttehid-ül-meal Mektupların 

Tercümesidir. 

Aramızda bugün imza edilen muahedenin on dördüncü maddesine atfen bervechi zir 
vukubulan beyanatınızı havi olarak bugünkü tarihle gönderdiğiniz noktaya ahiz ve senet 
ittihaz ettiğimi arz ederim; iki ay içinde Türkiye Hükümeti mezkûr maddede mevzubahis 
olan aidattaki hissesini sermayeye tahvil etmek arzusunda bulunduğu takdirde, Irak Hükü
metini arzusundan haberdar edecek ve mezkûr hükümeti ihbarı vaki takip eden otuz gün 
zarfında bu maddenin tamamii ifası zımnında Türkiye Hükümetine beş yüz bin İngiliz lira
sı tesviye edecektir. Diğer taraftan şurası da mukarrerdir ki Türkiye Hükümeti mezkûr ai
dattaki menafiini evvelemirde Irak Hükümetine bir tarafı şalisin tediyeye amade olabileceği 
fiyattan daha yüksek olmamak üzere mubayaa etmek fırsatını vermeksizin elinden çıkar
mamayı taahhüt eyler. 

(11) Tutanak Dagiıi, C: 26 Sa: 164-166, Ta: 7.6.1926. 
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Teati edilen işbu notaların bugün imza edilen muahedenin cüzü mütemmimini teşkil 
ettiği takarrür etmiştir. 

ingiltere Sefiri Sör Ronalt Şarl Lintzey ve Irak murahhası Nuri Sait Paşa taraflarından 
Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefendiye yazılan 5 Haziran 1926 tarih
li notanın tercümesidir. 

Bugün beynimizde imza edilen muahedenin on dördüncü maddesine atfen şunu beyan 
ederiz ki : 

Bu muahedenin mevkii meriyete vazmı takip eden on iki ay içinde Türkiye Hükümeti 
mezkûr maddede mevzubahis olan aidattaki hissesini sermayeye tahvil etmek arzusunda 
bulunduğu takdirde Irak Hükümetini arzusundan haberdar edecek ve mezkûr hükümet ih
barı vakii takip eden otuz gün zarfında bu maddenin tamamii ifası zımnında Türkiye Hükü
metine beş yüz bin İngiliz lirası tesviye edecektir. Diğer taraftan şurası da mukarrerdir ki 
Türkiye Hükümeti mezkûr aidattaki menafiini evvelemirde Irak Hükümetine bir tarafı şali
sin tediyeye amade olabileceği fiyattan daha yüksek olmamak üzere mubayaa etmek fırsatı
nı vermeksizin elinden çıkarmamayı taahhüt eyler. 

Teati edilen işbu notaların bugün imza edilen muahedenin cüzü mütemmimini teşkil 
ettiği takarrür etmiştir. 

Bu vesile ile ihtiramatı faikamızı tecdit ederiz. 
5 Haziran 1926 

Lintzey Nuri Sait 

KÂZIM KARABEKÎR PAŞA (İstanbul) — Memleketin dahili ve harici vaziyeti sebebiyle 
münakaşattan tevakki lüzumundaki kanaati bu içtima devresinin başlangıcında bu kürsü
den ifade etmiş ve hükümetin kendisini attığı müşkülattan muvaffakiyetle çıkmasını da te
menni eylemiştim. O vakit sözlerim müphem görüldü ve itiraza uğradı. 

Bu vaziyette, memleketin girdiği derin müşkülat içinde hükümetin muhtaç olduğu yar
dımı sükûtumuzla temin imkân ve ıstırarında kalarak hükümeti ancak reylerimizin şekliy
le ikaza çalıştık. 

Hadisat o zamanki sözlerimin sarahat ve hakikatini meydana çıkardı : Hükümetler ve 
milletler için muvaffakiyet, harici siyasetleri ile dahili siyasetleri arasında ahenk ve irtibatı 
temin ile mümkündür. 

Musul'un bugünkü vaziyetinde duyduğumuz teessürleri bu kürsüden ifade etmekten 
başka maalesef bizim için yapılacak bir şey kalmamıştır. 

HARİCİYE VEKİLİ TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (İzmir) — Arkadaşlar, bugün huzuru tetkik ve 
tasvibinize arz ettiğim Türkiye Irak hudut ve iyi komşuluk muahedenamesi hudut inzibatı
na mütedair tanzim edilen bir kaç maddeyi ihtiva ve Brüksel hattı hududunu hattı kati ola
rak ifade etmektedir. 

Şurasını da derhal arz etmeye mecburum ki hudut üzerinde bize bin kilometre murab-
baı miktarında lehimize tashihat ilavesini teklif ettiler, esas davamızın böyle bir veyahut iki 
bin kilometrelik arazi davası olmadığını söyleyerek bu teklif olunan araziden de sarfı nazar
la bütün Musul Vilayetinden müstakil Irak Devleti lehine feragati prensiplerimize daha uy
gun bulduk. 
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Hiç şüphe etmiyorum ki zahiri bir sükûn içinde deruni müthiş tehacümü teessürattan 
mütevellit asabiyetle bu sözlerimi münfeilâne ve sukutu hayal İçinde dinleyen arkadaşları
mı Cenevre'de ..»enlettiğiniz delâil ve münakaşattan sonra bu neticeyi mi bize getirecektiniz 
diye yüzüme haykırmak için sabırsızlandıklarını adeta görür gibiyim. 

Arkadaşlar, bu esilei varideye karşı derhal cevap vereyim : O helâli kıymeti hukukiyele-
rini elan tamamiyle muhafaza etmektedirler, filhakika bir çok vicdanlarda yer etmiş olma
sına rağmen bugünün beynelmilel müessesaü huzurunda ve siyasî zevatın reyleri üzerinde 
müessir olamamıştır. 

Ta Lozan'dan beri muallak duran bu meselenin muhtelif zamanlarda had vaziyete gir
mek istidadını göstermesiyle sükûn ve huzur içinde muallâkiyetini idamenin temin edile
meyeceği tecrübe ile tahakkuk etmiştir. 

Bir taraftan Cemiyeti Akvam Meclisi tavassut ve telif vazifesinden ayrılarak hakem rolü
nü kendi kendine bahşedince hukuku hûkûmranimize taallûk eden herhangi bir meselenin 
dahi herhangi bir hakem huzurunda ve bahusus reylerini Hariciye Vekâletlerinden alan si
yasi bir uzviyet önünde kararlarının mahiyeti her ne olursa olsun reyimize inzimam etme
dikçe ittihaz edecekleri karar lehimize dahi zuhur etseydi yine kabul edemezdik. 

Nasıl ki işbu lâyetezelzil nokta! nazarımız karardan evvel alenen izhar ve İblağ olunmuştur. 
Diğer taraftan inkişaf ve istiklâllerine engel olmak şöyle dursun saadet ve ikballerini ez-canü 
dil temenni etmekte bulunduğumuz Irak halkının nazarında hakikati mesele tebdilata uğ
rayarak haklarındaki halisane fikirlerimiz hususunda tereddütler vücude geliyordu. 

Hülâsa sakit imparatorluğun hal ve tanzimini neslimize tevdi ettiği bir çok mesaili azi
met hayatiyenin milletimizin âleme destan olan mücahedeleri sayesinde hüsnü halleri intaç 
edilirken milli inkılâbımızın semeratı zaferinin bir an evvel istihsali ve sulhu tehir etmemek 
için büyük bir kiyasetle halli tehir edilmiş olan bir iki meseleden başhcası olan Türkiye Irak 
hududu işini artık bir şekli halle isal zamanı hulul etmiş bulunuyordu. 

Şarkı karibde başlıca kuvveti temsil eden Türkiye Cumhuriyeti en esaslı mihveri siyase
ti mileli mütemeddine arasında bir unsuru intizam ve terakki olarak çalışmak olduğundan 
cihanın ve şarkı karibin sulh ve huzuru ve Irak'ın istiklâl ve saadeti namına ve büyük Bri
tanya İmparatorluğuyla münasebetimizi normal bir hale getirmek için yegâne muallak ka
lan bu arazi meselesinde fedakârlıklara katlandık. 

Suriye itllâfnamesi ile Suriye hududunun tatbik ve tahtiti işi de bundan daha çok az 
gayrı memnunane ve fakat Fransa ile münasebaümızm mukaddemei inkişafı olması tela.fi-
siyle taliken halledilmiş bulunuyor. Binaenaleyh Irak hududu meselesinin halli ile Türkiye 
Cumhuriyetinin bilumum hudutları artık tespit edilmiş oluyor. Bu münasebetle beyan ede
rim ki bu yeni muahedat Hükümeti Cumhuriyece takip edilmekte olan siyaseti umumiyede 
herhangi bir tahavvülû ifade etmez. Sulha muhabbeti ve cihanı medeniyetle iyi geçinmek 
arzularını bilhassa tebarüz ettirir. Hükümeti Cumhuriyenin siyaseti umumiyesinde şark dev
letleriyle akdetmiş olduğu muahedeler bütün kıymetlerini muhafaza etmektedirler. Nihai 
maruzat olarak işin sükûnetle ve sulha muhabbet hisleriyle mütalaa olunarak karar veril
mesini istirham ederim. 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
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HARİCİYE ENCÜMENİ REİSİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Muhterem efendiler, mu
ahedeyi ve onun icap ettiği avamili encümeniniz tetkik ve mütalaa etti. Sulh avamilinin tak
viyesi için yapılan fedakârlığın Türkiye'nin emniyeti ve akitler arasında hüsnüniyete müste
nit olmak şartiyle hüsnü münesebatın teessüs ve hususiyle Irak'ın istiklâlini temine matuf 
olduğu kanaatine vasıl oldu, bu itibarla muahedenin tasvibini rica ederiz. 

REFİK BEY (Konya) — Şimdiye kadar mecliste yegâne vazifeleri sükûttan ibaret olan mu
haliflerin içinden Kâzım Karabekir Paşanın beyanatında muayyen bir mütalaa ve münaka
şa mevzuu lstitlâl etmeye imkân yoktur. Biz zannederiz ki burada Mebuslar memleket me-
nafline muvafık gördükleri tedabiri kürsüde bağıra bağıra söylemekle mükelleftirler. Buna 
mukabil sükût ile yardım ve reyin rengiyle ikaz gibi karanlıkta göz kırpmanın siyasî tarifine 
ma-sadak bir hattı hareket ile vazife ifa edilmiş olacağını zannedemeyiz. Kâzım Karabekir 
Paşanın cemi sığasiy le tercüman olduğu anlaşılan rüfekay ı muhteremesinin muahedata ta
raftar olup olmadıklarını bu anda bilmiyoruz. Binaenaleyh delil serdedemiyoruz. Söyledik
leri gibi reylerinden anlayacağız. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Her şey sarih söylenmiştir. 
REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler 

el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsm... Kabul edilmiştir. 
Türkiye, İngiltere ve Irak Hükümetleri Beyninde Ankara'da 5 Haziranda 1926 Tarihinde 
Münakit Hudut ve Münesebatı Hasenei Hemcivari Muahedenamesinin Tasdiki Hakkında 

Kanun 
Madde 1. — Türkiye - İngiltere ve Irak Hükümetleri arasında Ankara'da 5 Haziran 1926 

tarihinde imza olunan hudut ve münasebatı hasenei hemcivari muahedesi Büyük Millet Mec
lisince kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz söyleyen var mı? Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu muahedenin icrayı ahkâmına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize vazedeceğim. Kabul eden

ler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey versinler. Efendim bir takrir vardır, Ticaret Vekilinin 
takriri. 

4. — Ticaret Vekili Mustafa Rahmi Beyin, Ticaret Odaları hakkındaki teklifi kanuni
nin tercihan ve müstacelen müzakeresine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Müstacelen ve tercihan müzakeresi karargir olmuş iken şekil noksanının ikmali için Ti

caret Encümenine havale edilen ve tekrar Heyeti Umumiyeye gelen (2/590) numaralı teklifi 
kanuninin müstaceliyet ve ehemmiyetine mebni bugün ruznameye alınmasını ve müstace
len ve tercihan icrayı müzakeresi arz ve teklif olunur. 7 Haziran 1926 

Ticaret Vekili 
Rahmi 

REİS — Efendim, bu lâyiha encümene tevdi olunmuştu. Zaten encümen lazım gelen ta
dilatı yaparak iade etmiştir. Tercihan bunun müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir... 
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Sıra numarası: 245 
TÜRKİYE - İNGİLTERE VE IRAK HÜKÜMETLERİ BEYNİNDE ANKARA'DA AKDOLUNAN 
HUDUT VE MÜNASEBATI HASENEİ HEMCİVARİ MUAHEDENAMESİ HAKKINDA BAŞ
VEKÂLETTEN GELEN (1/981) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE HARİCİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 7 Haziran 1926 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 

2 517 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ RÎYASETÎNE 

Türkiye - Irak Hükümetleri arasında, Ankara'da 5 Haziran 1926 tarihinde imza olunan 
hudut ve münasebatı hasenei hemcivari muahedenamesinin tasdiki hakkında Hariciye Ve
kaletince tanzim edilen ve îcra Vekilleri Heyetince tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan Kanun lâyihasiyle merbutatının musaddak suretleri takdim olunmuştur. 

Muktezasımn müstacelen ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ey
lerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 7 Haziran 1926 

Adet 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Türkiye Cumhuriyeti ile ingiltere ve Irak Hükümetleri arasında Ankara'da 5 Haziran 1926 

tarihinde imza olunan "Hudut ve Münasebatı Hasenei Hemcivari Muahedenamesi" ve mer
butu 7 Haziran 1926 tarihli Kanun lâyihası encümenimizce tetkik olundu : 

Büyük Millet Meclisimizin sulh ve sükûnu umuminin ve bilumum komşu devletlerle mü
nasebatı hasenenin ihya ve idamesi gayei âliyesinden mülhem bulunan encümenimiz, yapı
lan fedakârlığın Türkiye'nin emniyetini ve akitler arasında hüsnüniyete müstenit komşu
luk münasebatını ve Irak'ın müstakil bir devlet olması temennisini temine matuf olduğunu 
takdir ve kabul ederek berayı tasdik Heyeti Celileye takdime karar vermiştir. 

Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Namına Kâtip Namına 
Menteşe Saffet Nebizade Ahmet 

Şükrü Kaya 
Aza Aza Aza 

Mehmet Nuri Mahmut Yusuf Kemal 
Aza Aza 

Saffet Yunus Nadi 
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KANUN LÂYİHASI 

Madde 1. — Türkiye - ingiltere ve Irak Hükümetleri arasında Ankara'da 5 Haziran 1926 
tarihinde imza olunan hudut ve mûnasebatı hasenei hemcivari muahedesi Büyük Millet Mec
lisince kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu muahedenin icrayı ahkamına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

7 Haziran 1926 

Başvekil Adliye Vekili Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
İsmet Mahmut Esat Recep İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü Hasan Hüsnü Behiç 

Nafia Vekili Ticaret Vekili Ziraat Vekâleti Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Behiç Mustafa Rahmi Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekâleti 

Vekili 
İhsan 

Türkiye. İngiltere ve Irak Hükümetleri Beyninde'Ankara'da 5 Haziran 1926 Tarihinde 
Münakit Hudut ve Mûnasebatı Hasenei Hemcivari Muahedenamesi 

Bir taraftan 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri 

Ve diğer taraftan 

Haşmetlu Büyük Britanya ve İrlanda Kraliyeti müttehidesi, maverayı ebhar Britanya ara
zisi kralı ve Hindistan İmparatoru Hazretleri ve Haşmetlu Irak Kralı Hazretleri. 

Lozan'da imza edilen 24 Temmuz 1923 tarihli muahedenin Türkiye ile Irak arasındaki 
hududun tayini hakkındaki ahkâmını derpiş ederek Irak'ı müstakil bir devlet ve kendisiyle 
İngiltere arasında münakit 10 Teşrinievvel 1922 ve 13 Kânunusani 1926 tarihli muahede
lerden münbais mûnasebatı mahsusayı tanıyarak hudut mıntıkasında aralarındaki ahenk 
ve hüsni amizeşi ihlâl edebilecek her gûna hadisatı bertaraf etmek arzusiyle. 

Bu bapta bir muahede akdine karar vermişler ve berveçhizir murahhaslarını tayin et
mişlerdir. Şöyle ki : 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi Hazretleri : 

İzmir Mebusu ve Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyefendi Haz
retleri. 

Haşmetlu Büyük Britanya ve İrlanda Kraliyeti müttehidesi, maverayı ebhar Britanya ara
zisi Kralı ve Hindistan İmparatoru Hazretleri : 

Haşmetlu Britanya Kralı Hazretlerinin Türkiye Cumhuriyeti nezdinde Fevkalade sefir ve 
murahhası asaletlu Sör Ronald Şarl Lindzey. K. S. M. J. B. S. V. D. Hazretleri. Haşmetlu Irak 
Kralı: 

Irak Müdafaai Milliye Vekil Vekili Miralay Nuri Sait S. M. J. D. S. V. Hazretleri. Müşarüni
leyhim yolunda ve muntazam bulunan salâhiyetnamelerini tebliğ ettikten sonra ahkâmı ati-
yeyi kararlaştırmışlardı. 
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BİRİNCt FASIL 

Türkiye ile Irak Arasındaki Hudut 
Madde 1. — Türkiye ile Irak arasındaki hattı hudut cemiyeti akvamın 29 Teşrinievvel 1926 
tarihli içtimaında tekarrür etmiş olan güzergâha tevfikan berveçhizir sureti katiyede tayin 
edilmiştir. 

(Brüksel Hat Hududunun Tarifi) 
Mamafih baladaki hattı hudut Aşuka ve Alâmun cenubunda bu iki mahalli yekdiğerine 

rapteden yolun Irak arazisinden geçen kısmını Türk arazisi dahilinde bırakmak üzere tadil 
edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddenin son fıkrası kaydı tahtında mezkûr maddede tespit edilen 
hattı hudut işbu muahedeye merbut (1/250 000) mikyasında harita üzerinde tersim edilmiştir. 

Metin ile harita arasında ihtilaf zuhurunda metin muteber olacaktır. 

Madde 3. — Birinci maddede tasrih edilen hattı hududu arazi üzerinde tayin etmek üze
re bir tahdidi hudut komisyonu teşkil edilecektir. İşbu komisyon Türkiye Hükümeti tarafın
dan tayin edilecek iki ve Britanya İle Irak Hükümetleri tarafmdan müştereken tayin edilecek 
iki murahhas ile muvafakat buyurduğu takdirde İsviçre Reisicumhuru tarafmdan İsviçre te-
beası meyanından tayin edilecek bir reisten mürekkep olacaktır. İşbu komisyon sürati müm
küne ile ve herhalde bu muahedenin mevkii meriyete vazından itibaren altı ay zarfında içti
ma edecektir. Komisyonun mukarreratı ekseriyeti ârâ ile ittihaz edilecek ve bilcümle tara
feyni âliyei akideyn için vacib-ül-riaye olacaktır. 

Tahdidi hudut komisyonu her halde işbu muahededeki tarifaü pek yalanda tatbike gay
ret edecektir. Komisyonun masarifi Türkiye ve Irak arasında mütesaviyen taksim edilecek
tir. Alâkadar devletler komisyonun vazifesini ifa edebilmesi için lazım gelen ikamet, amele, 
malzemeye (kazık işaret taşı) müteallik bilcümle hususatta gerek doğrudan doğruya gerek 
memurini mahalliye vasıtasiyle tahdidi hudut komisyonuna muavenet etmeyi taahhüt eylerler. 

Mezkûr devletler bundan başka komisyon tarafmdan vazedilecek nirengi mevzilerine, 
hudut işaretlerine, kazık ve alametlere riayet ettirmeyi taahhüt ederler. 

Hudut işaretleri birinden diğeri görülebilecek surette vazedilecek ve üzerlerine numara 
konulacaktır. Bunların mevkileri ile numaraları bir harita üzerinde gösterilecektir. 

Tahdidi hudut zabıtnamei katisi ve buna merbut haritalarla vesaik üç nüsha olarak tan
zim edilecek ve bunlardan ikisi hemhudut devletlerin hükümetlerine ve üçüncüsü musad-
dak suretleri Lozan Muahedesini imza eden devletlere tebliğ edilmek üzere Fransa Cumhu
riyeti Hükümetine ita edilecektir. 

Madde 4. — Birinci madde mucibince Irak'a terkedilen arazideki ahalinin tabiyeti Lo
zan Muahedesinin 30-36 ncı maddelerine tevfikan halledilecektir. 

Tarafeyni âliyei akideyn mezkûr muahedenin 31, 32 ve 34 üncü maddelerinde münde-
riç hakkı hıyarın işbu muahedenin mevkii meriyete girdiği tarihten itibaren on iki ay müd
detle cari olabileceğini kararlaştırmışlardır. 

Mamafih Türkiye balâdaki ahaliden hakkı hıyarlarını Türkiye tabiiyeti için istimal eden
lerin işbu haklarını tanımak hususunda serbestli hareketini muhafaza eder. 

285 



Madde 5. — Tarafeyni akideynden herbiri birinci maddede tasrih edilen hattı hududu 
kati ve taarruzdan masun olmak üzere kabul ve bunu tadile matuf her türlü teşebbüsten 
tevakki etmeyi taahhüt eyler. 

İKİNCİ FASIL 

Münasebatı Hasenei Hemcivari 

Madde 6. — Tarafeyni âliyei akideyn bir veya bir kaç müsellah eşhasın civar hudut mın
tıkasında yağmagerlik veyahut şekavet icrası maksadiy le vukubulacak istlhzaraünayedl ik
tidarlarından bulunan bilcümle vasait ile muhalefet etmeyi ve bunların huduttan müruru
na mani olmayı mütekabilen taahhüt ederler. 

Madde 7. — On ikinci maddede zikredilen selâhiyettar memurin civar hudut mıntıka
sında yağmagerlik veyahut şekavet icrası için bir veya bir kaç müsellah eşhasın istlhzaratta 
bulunduklarını istihbar ettikleri zaman yekdigerlerini mütekabilen ve bilâ imhal haberdar 
edeceklerdir. 

Madde 8. — On ikinci maddede zikredilen salâhiyettar memurin kendi arazileri dahilin
de ika edilmiş olabilecek bilcümle yağmagerlik ve haydutluk efalinden mütekabilen yekdi
gerlerini haberdar edeceklerdir. ' ' 

Haberdar edilecek taraf memurini yedi iktidarlarında bulunan bilcümle vasait ile bun
ların faillerinin huduttan müruruna mani olmaya gayret edeceklerdir. 

Madde 9. — Müsellah bir veya bir kaç eşhas civar hudut mıntıkasında bir cinayet veya 
cürüm ika ettikten diğer hudut mıntıkasına ilticaya muvaffak oldukları takdirde bu son hu
dut mıntıkası memurini işbu eşhası silahlariyle ve yağma ettikleri eşya ile birlikte kanuna 
tevfikan tebaası bulundukları tarafın memurine teslim etmek üzere tevkif etmeye mecbur
durlar. 

Madde 10. — Muahedenin işbu faslının tatbik edileceği hudut rruntıkası Türkiye'yi Irak'tan 
tefrik eden bütün hudut ile bu hududun bir ve diğer tarafında yetmişbeşer kilometre derin
likte bulunan mıntıkadır. 

Madde 11. — Muahedenin işbu faslını tatbik ile mükellef salâhiyettar memurin berveç-
hizirdir. 

Umumi teşriki mesaiyi tanzim ve ittihaz olunacak tedabirln mesuliyetini deruhte etmek 
üzere : 

Türkiye tarafından : Askeri hudut kumandanı. 

Irak tarafından : Musul ve Erbil mutasarrıfları. 
Malûmatı mahalliyenin ve tebligatı müstacelenin teatisi için. 
Türkiye tarafından : Valilerin muvafakati ile tayin edilecek memurin. 
Irak tarafından : Zago, İmadiye, Zıbar, Revandus Kaymakamları. 
Türkiye ve Irak Hükümetleri gerek on üçüncü maddede zikredilen daimi Hudut komis

yonu marifetiyle ve gerek tariki siyasi ile yekdiğerini haberdar ederek esbabı idariyeden do
layı salâhiyettar memurlarının listesini tadil edebilirler. 
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Madde 12. — Türkiye ve Irak memurları diğer taraf tebaasından olup bilfiil onun arazi
sinde bulunan aşairi rüesa, şeyh veyahut diğer azası ile resmi veya siyasi mahiyeti haiz her 
nevi muhabereden istinkâf edeceklerdir. Tarafeyni akideyn hudut mıntıkasında bir veya di
ğer devlet aleyhine müteveccih hiçbir güna propaganda teşkilatına ve içtimaa müsaade et
meyeceklerdir. 

Madde 13. — Muahedenin işbu faslının ahkâmının icrasını teshil ve umumiyetle hudut 
üzerinde münasebatı hasenei hemcivariy i idame etmek üzere vakit vakit Türkiye ve Irak Hü
kümetleri tarafından mütekabilen tayin edilecek müsavi adette memurinden mürekkep daimi 
bir Hudut komisyonu teşkil edecektir. 

Bu komisyon en az altı ayda bir kere ve ahval icap ettirdiği takdirde daha ziyade içtima 
edecektir. 

Münavebeten Türkiye ve Irak içtima edecek olan bu komisyon muahedenin bu faslının 
ahkâmının icrasma müteallik mesaili ve alâkadar hudut mmtıka memurları arasmda bir itilafa 
müncer olmayan diğer her nevi hudut mesailini sureti dostanede halletmek vazifesiyle mü
kellef olacaktır. Komisyon işbu muahedenin mevkii meriyete girdiği tarihi takip eden iki ay 
zarfında birinci defa olarak Zago'da içtima edecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Ahkâmı Umumiye 

Madde 14. — Her iki memleket arasında menafil müştereke sahasını tevsik etmek mak-
sadiyle Irak Hükümeti işbu muahedenin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren yirmi beş 
sene müddetle bervechi zir alacağı aidatın yüzde onunu Türkiye Hükümetine tesviye ede
cektir : 

A) 14 Mart 1925 tarihli imtiyaz mukavelenamesinin birinci maddesi mucibince "Türkiş 
Petroleum Kompani" den. 

B) Balâda imtiyaz mukavelesinin altıncı maddesi mucibince petrol ihraç edebilecek olan 
şirketlerden veya eşhastan. 

S) Balâda zikredilen imtiyaznamenin 33 üncü maddesi mucibince teşekkül edebile
cek olan muavin şirketlerden. 

Madde 15. — Türkiye ve Irak dost devletler arasında cari usule tevfikan bir iadei mücri
min muahedesi akdetmek üzere mümkün mertebe süratle müzakerata girişmeye karar ver
mişlerdir. 

Madde 16. — Irak Hükümeti kendi arazisinde ikamet eden eşhası işbu muahedenin im
zasına kadar Türkiye lehindeki efkâr ve harekâtı siyasiyelerinden dolayı izaç ve tazip etme
meyi ve kendilerine tam ve mutlak bir affı umumi bahşetmeyi taahhüt eyler. 

Bu babta ita olunmuş hükümlerin kâffesi iptal edilecek ve derdest bulunan bilcümle ta
kibat tevkif olunacaktır. 

Madde 17. — işbu muahede tasdiknamelerin teatisinden itibaren mevkii meriyete gire
cektir. 

işbu muahedenin ikinci faslı bu muahedenin mevkii meriyete girdiği tarihten itibaren 
on sene müddetle meri kalacaktır. 
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İşbu muahedenin mevkii meriyete girdiği tarihten itibaren iki sene hitamında tarafeyni 
akideynden herbiri işbu faslı kendisine aidiyeti itibariyle feshetmek hakkını haiz olacaktır. 
Keyfiyet fesh ihbar edildiği tarihten bir sene sonra müessir olacaktır. 

Madde 18. — İşbu muahede tarafeyni âliyei akideyn tarafından tasdik edilecek ve tas
diknameler mümkün mertebe süratle Ankara'da teati edilecektir. Muahedenin musaddak 
suretleri Lozan Muahedesini imza eden devletlere gönderilecektir. 

Tasdiken lil-meal balâda isimleri zikredilen murahhaslar işbu muahedeyi imza ve zirini 
temhir etmişlerdir. 

Ankara'da beş Haziran 1926 tarihinde üç nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
Bu anlaşmaya göre sınır Brüksel Hattı oluyor. Petrol Şirketinden 25 

yıl süre ile % 10 hisse Türklere veriliyordu. Böylece 1890'larda başlayan 
sorun noktalanmıştı. 

İngilizler Musul Bölgesine sahip olmak için her yola başvurup önce 
Almanları, sonra Fransızlan petrol sahasından uzaklaştırıp Türklere kar
şı çeşitli politik oyunlar ve hukuka sığmayan entrikalar çevirdiler. 

Diplomatik yetersizlikler bir yana, davanın kaybının başlıca nedeni 
mütarekeye rağmen askeri harekâtı sürdüren İngiliz kuvvetleriyle savaş
mak yerine yeterli gücümüz varken bu savaştan kaçınıp, Musul'u boşal
tarak elimizle İngilizlere teslim etmemiz olmuştur, denebilir. 
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F — DOĞUDAN ZORUNLU GÖÇ 

İmparatorluk döneminde gözardı edilen ve zorbaların nüfuz ve yöne
timinin hâkim olduğu Doğunun, kendi haline bırakılması Cumhuriyet yö
netimi ilkeleri ile uyuşamazdı. 

Cumhuriyet Kanunlarının geçerliliğini sağlamak, Doğuda gerekli ıs
lahatı yapabilmek yolunda hükümet içinde hükümet gibi hareket edip, hal
kı kandırmak için dini duyguları sömüren bu zorbaların, giriştikleri isyan 
hareketi ve yargılanmaları sırasında ortaya çıkan gerçekler karşısında yö
reden uzaklaştırılmaları kaçınılmaz olmuştu... 

Bu kişiler yerlerinde kaldıkça o yörede yenilik yapıp halkın huzurunu 
sağlamak olanaksızdı. 

Bunların Batıya alınması, taşınır ve taşınmaz mallarının belli süre
lerde süratle tasfiyesi, iskân yerlerinin belirlenip bu yerlerden ayrılmama
ları, geldikleri yörelere gitmelerinin yasaklanması işin gereği idi. 

Cumhuriyet Kanunlarına göre, Doğu illerinde yapılacak ıslahata kar
şı çıkanlar o bölgede idari ve dini otorite kurmuş, nüfuzlu kişilerdi. Isla
hatın etkinliği ve sosyal gelişimi bu otorite ve nüfuzun yok edilmesine bağlı 
bulunuyordu. 

Bu amaca yönelik kanun tasarısı 22 Aralık 1926 tarihinde Meclise gön
derildi. Dahiliye ve Adliye Ortak Komisyonundan ve Bütçe Komisyonun
dan geçerek, 18.6.1927 tarihinde Genel Kurula geldi (1). 

Tümü üzerinde söz alan olmadı. Maddeler üzerinde de görüşme açıl-
maksızın teker teker oylanarak metin kesinleşti (2). 

1097 Sayılı bu Kanuna göre : 
İdarî, askerî ve sosyal nedenlerle Doğuda örfi idare bölgesinde ve Ba-

yazıt İlinden 1 400 kişiyi kapsayan 80 âsi ailesinin ve bu bölgedeki ağır 
ceza mahkûmlarının Batı illerine nakilleri için hükümete yetki veriliyor; 
taşınma işlemlerinin 1927 Ağustos sonuna kadar tamamlanacağı, ancak, 
ekini olanların Kasım sonuna kadar izin alabilecekleri belirtiliyordu. 

Batı illerinde Hükümetin gösterdiği yere yerleşme zorunluğu vardı. 
İskân yerini değiştirmemek ve geldikleri yöreye gitmemek kaydıyle seya
hat özgürlüğü verilmişti. 

(1) Tutanak Dergin C: 33, Sa: 153-159, Ih: 18.6.1927 

(2) Rami Gazete, 4.7.1927-624 
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Zorunlu göçe tabi kişilerin taşınmaz malları hazine malı sayılacak ve 
bedelleri yörelerde kurulacak özel komisyonlarca belirlenecekti. Bedele iti
raz edenler adlî yola başvurabileceklerdi. Bütün bu işlemlerin belli süre
de tamamlanması öngörülmüştü. 

Elde edilen olumlu sonuçlar, sert ve zorlayıcı hükümlerin yer aldığı 
1097 Sayılı Kanunun kısa sürede yumuşatılıp, kimi hükümlerinin yürür
lükten kaldırılması ile sonuçlanmıştır (1). 

(1) 5 12 1927 Tarıhh ve 1178 Sayılı Karam, Resmî Gazete 12 12 1927-759 
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G — BASINDAN YAKINMA VE ÖNLEM ALINMASI 

Cumhuriyet aleyhine açılan kampanya, Meclisin onuruna ve saygın
lığına yapılan saldırılar, kişilerin kutsal haklarını hiçe sayan yayınlar Mec
liste huzursuzluk yarattı. 

Şikâyetler ve önlem almanın kaçınılmazlığı, biri kapalı üç oturumda 
ard arda dile getirildi. 

Her dönemde değişik biçimde süren ve hiç bitmeyen bu yakınmala
rın en serti ve ilk örneklerinden biri olması itibariyle tarihi değer taşır. 

Açık oturumlarda açıklanan düşünceler özet olarak, kapalı oturum tu
tanakları ise olduğu gibi alınmıştır. 

— Kozan Mebusu Ali Saip Beyin, gazeteler veya suveri dairesiyle şeref 
ve haysiyeti muhil neşriyat veya işaat vuku bulduğu takdirde düello edi
lebilmesine dair teklifi kanunisi (2/270) (Lâyiha Encümenine) (1) 

Teklif sahibi Ali Saip Bey (Ursavaş) (Kozan) Bu Mecliste basm özgür
lüğünden yana olmayan hiç bir arkadaşımız yoktur. Fakat Efendiler, öz
gürlük ve serbesti, her eli kalem tutan çocuğun istediği gibi yazı yazarak 
kişi kutsiyetine, Meclisin onur ve saygınlığı ile oynaması mıdır? Meclisi
niz Meşrutiyetten bugüne kadar gelen Meclislerden en çok görevini yeri
ne getirmiş bir Meclistir. Bu güne kadar görevini yerine getirdiğine dair 
tek bir satır yazılmamıştır. Esasen buna ihtiyacımız da yoktur. 

Altı aydan beri Meclisin onur ve saygınlığı İle oynayan ve aldıkları ger
çek dışı belgelerle küçük düşürücü yayınlarını sürdürüyorlar. Geçen yıl 
Afyon Mebusu Şükrü Efendi basına (Rezildir) sözünü reddettiğim zaman 
ne İKDAM, ne VAKİT ve ne de Vatan Gazetesi bundan söz etmediler. 

Efendiler, kamuoyu diyorlar, hangi kamuoyu? Kamuoyu üç beş çocu
ğun yazmış olduğu şeylerdir. 

Evvelki gün (26.1.1340) bir İstanbul gazetesinde "Kabahat .Kimde" baş
lıklı yazıda kapalı ve gizli görüşmeleri muhabirlere söyleyen mebuslardır, 
diye yazılıdır. Ben bunu asla kabul etmem. İçimizde namusuna tevdi edi
lerek söylenen mahrem sözleri muhabirlere söyleyecek namussuz ve şe
refsiz insan yoktur. Sehven söyleyen olsa bu sözlerim karşısında çıkar, yan
lışlığını söyler. 

Efendiler, bu milletin, bu memleketin ve namuslu insanların onuru 
ile ne zamana kadar oynanacaktır? Bunun sonu anarşidir, ihtilaldir. Bu 
durum sürüp gidemez. Bunun sonu yoktur. Şerefle oynandı mı bugün to
kat, yarın silahtır. 

(1) Tutanak Deıgisi, C . 5, Sa : 406 - 408, Ta : 28.1.1340 (1924). 
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— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, ahkâm ve mukaddesatı İslâ-
miye aleyhinde makalât neşreden gazeteler hakkında Matbuat Kanunu
nun tatbikine mütedair takriri (4/144) (Başvekâlete) (2) 

Ahmet Hamdi Bey (DİVANLIOĞLU) (Bozok) — Bir Memlekette özgür
lük olmazsa o memlekette ilerleme yolları kapalı demektir. Bunu yüksek 
heyetiniz de kabul eder. Doğal olarak düşünce özgürlüğünün yayımı ba
sınla olur. Basın özgür ve serbest olmalıdır. Fakat bu özgürlük Devletin 
dini olan dini İslama hakaret edip küçük düşürmek derecesine varmama-
lıdır. Bunun adı özgürlük değil saldırıdır. Şimdi birtakım gazetelerde 
Kur'an-ı Azimüşşan hakkında, köhne bir kanundur, eskimiş bir kanun
dur gibi hakaret edici ve küçük düşürücü deyimler vardır. Basın Kanu
nundaki cezai hükümleri savcılar uygulamıyor. Adliye Bakanının savcıla
rı harekete geçirmesini istiyorum. 

Yahya Galip Bey (KARGI) (Kırşehir) — Her uygar memleketin basını 
vardır. Fakat bizim basınımıza üzülerek memleketin basını diyemiyece-
ğim. Dünyada en uyumsuz ve iki yüzlü basın bizdedir. Sultan Abdülha-
mit basını bugünkünden daha Millî, daha uygardı. 

İstiklâl Mahkemesi gidince hepsi kuzu gibi olur. Türk basını böyle yap
maz. Basının saldırı hedefl Büyük Millet Meclisidir. En çok saldırı yönelt
tikleri Cumhuriyettir. 

Milletin mukaddesatına saldırma yetkisini bu adamlara kim vermiş
tir. Devletin temeline karşı yürüyenler, her şeyde kusur görüp milleti bö
lünmeye götürenler Türk'ün basını değildir. Türk'ü temsil edemezler. 

Kâzım Vehbi Bey (ORAL) (Ergani) — Basın özgürlüğüne saygılıyım. 
Bu özgürlüğün korunmasını isterim. Basın uygar ülkelerde 4. kuvvet ka
bul edilir. Her hürriyet gibi basın özgürlüğü de sınırlıdır. Meclise saldırı
da bulunan basın istemeyiz. 

Rauf Bey (ORBAY) (İstanbul) — Mukaddesata, maneviyata saldırı, va
tana ve millete saldırı gibidir. Milletine saldırana tahammül eden haya
sız, onursuz zararlı olur. Mukaddesata hakaret etmemeyi millî görev ve 
din bilmeliyiz. 

Bugünkü Basını Abdülhamit basını ile karşılaştırma büyük bir hata
dır. Allah bir daha Sultan Abdülhamit basınını bu millete göstermesin. 
Basınımız özgür ve serbesttir. Üyeler dayanışma içinde olmalıdır. 

Dahiliye Vekili Ferit Bey (TEK) (Kütahya) — Burada görev Cumhuri
yet Savcılarına düşer. Basılan her gazetenin iki nüshası savcıya gelir. Bi
zim resmî basın idaremiz vardır. 

(2) Tutanak Dergisi, C . 5, Sa . 454-466, Ta . 30.1.1340 (1924). 
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BESİM ATALAR E (Aksaray) — Arkadaşlar, biraz sinirlendiniz. Onun İçin bir hikâye söy
leyeceğim. Softanın birisi Yörük çadırında namaz küdırryormuş. (Müzakerenin kifayeti hak
kında söyleyin, sesleri) Kifayet aleyhinde söylüyorum. İmam öne geçtiği için Yörüğün oğlu 
kızmış, nasıl oluyor da öne geçiyor diye, gece imamı yakalamış, "Ulan; bir daha babamın 
önüne geçmiyeceksin" diye söylemiş. İmam gitmiş, "Senin oğlun böyle diyor", demiş. O adam 
da, "Hakikaten onu ben söyltyeceküm, sen ileri gidiyorsun", demiş. (Handeler) Onun dediği 
gibi hakikaten matbuat namı verilen, bizim İstanbul'daki o şeyler biraz ileri gidiyorlar. (Hepsi 
değil, sesleri) Arz edeceğim arkadaşlar, vakıa bizim noksanlarımız var. Fakat matbuata dü
şen vazife, memleketin dinî hislerini, bedii hislerini yıkmak değil, tenmiye etmektir. (Bravo, 
sesleri) Bendeniz - bir arkadaşınım dediği gibi - buna Türk matbuatı demekte bile dilimi kı
sa tutacağım. 

AVNİ B (Bozok) — Niçin canım? 

BESİM ATAL AY B. (Devamla) — Çünkü evvelemirde dili Türkçe değildir. Bir kere Akşam
dan maada, Tanin mi diyeceksin, cenin mi diyeceksin, levhidiefkâr mı diyeceksin, tezvirief-
kâr mı diyeceksin, bilmem İkdam mı nedir, ne diyeceğimi ben de şaştım, kaldım. Hangisi
nin adı Türkçe? 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Dili Türkçe değil, duygusu Türkçe değil. Benim memle
ketimin tarihi ile. an'anesiyle, memleketin hâdisat ve vakayiiyle alâkadar olmaktan ziyade 
şahsiyatı didiklemek ve yıkılması ve hücum edilmesi lâzım olmıyan şeyleri yıkmakla meş
gul bulunuyor. Binaenaleyh onlar biraz ileriye gitmişlerdir. Arkadaşlar! Bugün görüyorsu
nuz, elde üç • beş tane mizah gazetesi vardır. Vaktiyle bunların bir tanesi çıkmıyordu. Bir 
Hazineifûnun kadar, bir Tarik kadar, bir Malûmatın edebî kısmı kadar memlekette nâfi bir 
edebî gazete, bir risale çıkıyor mü?.. (Çıkmıyor, doğru, sesleri) Memlekete matbuat lazım. 
Matbuatsız millet dilsiz insana benzer. Matbuata hürmet etmek lazım. Fakat matbuatın da 
benim hislerime hürmet etmesi icabeder. Fakat arkadaşlar! Bunu söylemekle beraber de
rim ki, dinden ırak olmak, dinsizlik kadar zarardır, "tyyaküm velgulûvvi flddin feinnehu mâ 
heleke kavmün kableküm illâ bîgullüvvihim flddin". diyen Hazret! Peygamber; burada ba
ğırmakla ulemanın vazifesinin bittiğini bize göstermiyor. Sıcak odada, sıcak çatının altında 
ben de bağırırım, vururum, kırarım, keserim. (Ooo! Yavaş sesleri) (Handeler) Memlekette, mem
leketin dinî birliğini, mezhebi birliğini tehdideden birtakım mezahip vardır. 

Ulemayı din! Buna karşı ne yaptınız! Bugün öz Türk oldukları halde onların gittikleri 
yollar, memleketin dinini -affedin- siyasî vahdetini ihlâl edecek bir mahiyet almıştır. Buna 
karşı ne yapıyorsunuz, bir Mızraklı İlmihal mi yazdınız? (Handeler) Bugün burada bar bar 
bağırıyorsunuz. Bağırmakla bir şey çıkmaz. Adam olun, çalışın. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Ben üç sene evvel bu kürsüde memleketteki vatan ve 
din hislerinin tev'em gitmesini ve köylülere lazımgelen gıdayı mânevinin verilmesi için (Köy 
Hocası)mn köylülere meccanen gönderilmesini teklif ettiğim vakit kimlerden muhalefete mâ
ruz kaldığımı ben biliyorum, bilenler de vardır. Binaenaleyh arkadaşlar! Matbuat biraz ileri 
gitmiştir. Arz ettiğim gibi onlar mazurdur. Ne dili bana uyar, ne duygusu bana uyar.Bakın 
tefrikalarına, tngilizceden, ya Fransızcadan tercüme edilmiş şeylerdir. Yahu, Sakarya'da geçen 
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vekayiden ikisini, üçünü yazacak eli kalem tutanımız yok mü? Yoktur. Çünkü memleket his
siyle, Türklük hissiyle meşbu olmazsa... Halkın içinden tarhana ve bulgurla yetişmek başka 
şeydir. 

REİS — Divanı Riyasetiniz Meclisin haysiyet ve şerefi namına vâki olacak her türlü teca
vüzlere karşı kanun ahkâmını tatbik ettirmek için tamamiyle müteyakkız ve dikkatli bulu
nacaktır. Bunu temin etmek isterim. (Bravo sesleri) 

REİS — Efendim diğer bir takrir aldım. Matbuat meselesini istihkak ettiği bir ehemmi
yetle mütenasip bir surette ve etrafiyle müzakere edebilmek için bir celsei hafiye akdi teklif 
ediliyor. 

RECEB R (Kütahya) — Reis Beyefendi bir celsei hafiye talebini ihtiva eden takrir, salon 
samiinden tahliye edildikten sonra reye vaz'edilir. Takrir sahipleri belki esbabı mucibe ser-
dederler. Binaenaleyh, evvelemirde samiin çıkarılmalıdır. 

Gizli oturumda geçen konuşmaların her biri özet niteliğinde olduğu 
ve aktüalltesi değişik tonlarla sürdürüldüğü dikkate alınarak olduğu gibi 
alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mebuslar hakkında matbuatta inti
şar eden haberlere dair İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Beyin Kanun 
teklifi (3) 

REİS — Buyurun Besim Atalay Bey. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Teklif sahibi benim. Ben söyleyeceğim Reis Bey. 

RElS — Buyurun. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Müsaadenizle ben demin küçük bir lâhza halin
de arz ettiğim meseleyi biraz daha tafsil edeceğim. Buna dair bir kaç da teklifim vardır. Muh
terem arkadaşlarıma o teklifatımı söyliyerek sözlerime nihayet vereceğim. . ,Î> > 

Arkadaşlar; İstiklâl mahkemeleri ihdas edilmesi için burada selefiniz zamanında müza
kere ceryan ederken, bendeniz şöyle bir fikir arz etmiştim. Demiştim ki; köylerimize, kasa
balarımıza isyanı bastırmak için asker göndermeden evvel, mücrimleri, müttehimleri mu
hakeme etmeden evvel gönderilecek diğer bir şey vardı. Eğer onu vaktiyle göndermiş olsa 
idik belki istiklâl mahkemelerinin gönderilmesine lüzum kalmazdı. Belki isyanları bastır
mak için asker sevkedilmesine ve kardeşlerimizin kanlarının dökülmesine lüzum kalmazdı. 
Bu da; eğer telkine kâfi derecede ehemmiyet vermiş olsa idik... Muhterem arkadaşlarımın 
karşısında vaktiyle söylediğim o sözü bu gün de tekrar ediyorum. Telkin hususunda, ikna 
hususunda kâfi gelecek tedabiri almak, bütün arzumuza rağmen, vaziyetin mucibi endişe 

(3) Gıdı Oturtan, C 4, Sa 373 - 363, Ta 3011339 (1923) 

1340 (1924) 
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olduğuna rağmen zihinlerimizde yaşıyan öyle vaziyetler tahaddüs edebilir ki, memleket bu 
kadar buhran geçirdikten sonra, bu kadar harabiye uğradıktan sonra, bu kadar kan kaybet
tikten sonra içeride bir kardeş mücadelesi yeniden zuhur edebilir. Bendenizin kalbinde bu 
endişe yaşıyor. Muhterem arkadaşlarımı da aynı endişenin muhakemesine davet etmek 
isterim. 

Arkadaşlar, yalnız kuvvete istinat etmek üzere hiç bir şeklin beka bulmıyacağına ben
deniz mutmainim ve o kadar eminim ki buna siz arkadaşlarım da benim kadar mutmain
dir. Hükümetlerin zümreler dahilinde bir tek istinadgâhı vardır. Dimağlarda ve kalblerde el
de edilen mevki... Dimağlara ve kalblere vaki olan telkinden çıkan istinat mevcut olmadıkça 
ordular hiçtir. Servet hiçtir, teşkilat hiçtir. Bir milletin dimağında, kalbinde yer tutanlar be
ka bulacaklara emniyet perverde edebilirler. Herhangi bir heyet gibi, herhangi bir zümre gi
bi dağdağalarımız olur. Bu nâkabili imtinâdır. Bir saniye aklımızdan geçmiyor ki Büyük Millet 
Meclisi, onun Hükümeti herhangi bir hatadan masum olan bir heyettir. Hayır, bizim hatala
rımız olabilir. 

Fakat karşımızda görüyoruz ki büyük bir asabiyetle, büyük bir titizlikle mütemadi Bü
yük Millet Meclisine, dolayısıyla onun Hükümetine ve dolayısıyla onun kuvvetini teşkil eden 
zevata tariz eden, tecavüz eden matbuat vardır. Umumiyetle demiyorum, asla. Bir kısım 

matbuat vardır ki, bugünü tutmanın lüzumunu anlamışlardır Bugünü teyit etmekde mem
leket menfaati görmüşlerdir. Diğer bir kısım matbuat vardır ki, ancak delâleti muhakeme 
diyorum, başka bir şey söylemeye dilim varmıyor - mütemadiyen bugünkü heyeti, bugünkü 
zümreyi, bugünkü fırkayı tahrip etmek ve didiklemekle meşguldür. 

Demin muhterem Reisimiz dediler ki, Büyük Millet Meclisine vaki olan tarizlere karşı 
lâzım gelen teşebbüsler yapılmıştır. Ben o bedbahtlardan birisiyim, ki bu teşebbüslerden 
hiç birini hakikate müstenit görmedim. Yalnız bir şey gördüm, berdevam bir şey gördüm. 
Büyük Millet Meclisi bir kısım memleket matbuatının karşısında her gün tezyife mahkûm, 
her gün tahkire mahkûm, her gün manen İskata mahkûm bir halde kalmıştır ve bunun mü
dafaa vesaiki yoktur. 

REİS — Efendim, Meclisimiz hiçbir zaman tahkire mahkûm vaziyette kalmamıştır. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Beyefendi; manzara maalesef budur. Birer birer 
maddeler zikredeceğim. Haksızsam arkadaşlarım bana desinler ki haksızsın, olmamış. Be
yefendiler; biz gazete sahifelerinde okuduk. Bir muhabir Büyük Millet Meclisi azasını üçe 
taksim etti ve imzasiyle de neşretti. Birincisi; havassülhavas. Yani Gazi Paşanın candan gö
nülden kulları, uşakları olan bir kısım arkadaşlar. İkincisi havas. Yani pek o kadar yanına 
sokulamıyanlar. Uzaktan onun gönüllü kulları ve uşakları. Üçüncüsü; hık mıkçılar. Yani su
reta muhalefete mütemayil olanlar. 

Fakat cesaretleri olmadığı için, çok miskin oldukları için, çok korkak oldukları için an
cak ağızlarının içinde hık mık gibi bir telaffuzu gevelemek suretiyle vaziyeti izah edilenler. 
Bunu okudum. (Handeler), (Bravo sesleri). Bu, Millet Meclisini tahkirdir, tezyiftir. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Zatı âliniz hangi sınıfa dahilsiniz. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — İsmimi ayrıca zikretmedikleri için bilmiyorum. 
Arkadaşlar; bilmem buna benzer misaller iradına lüzum görür müsünüz? Zannediyorum 
ki beni dinleyen azanın ekseriyeti azimesl belki benim hatıramın zaıf gösterdiği noktalan 
da hatırlayarak böyle beş, on, yirmi misal İrat edilebilir. O halde en son bir hâtırayı alaca
ğım. Zammı tahsisat meselesi mevzuu bahis oldu. Belki haksızdık. Belki arkadaşlar çok fakre 
uğramış memleketin içinde böyle bir şey istemekle hata yapmıştık, fakat bu bir ganimet ha
linde matbuatın eline geçti. 

Resimli gazetelerden biri bir köylünün kadit eşeğini ortaya koymuş, üstü bin bir yırtıkla 
örtülü olan zavallıyı, köylüyü de yanına koyuyor. Köylü sakat eşeğine hitap ediyor. Uğraş 
diyor, topal eşek ta ki mebuslarımızın cebine biraz daha para akıtalım. Arkadaşlar, halkın 
gözü kör, fakat çok hassastır. Bu vaziyeti çok derin muhakeme etmek lâzımdır. Arkadaşlar, 
iktidar mevkiinde bulunan hükümetler bugünden mesul değildir. Emin olabilirsiniz, asır
lardan mesuldür. Ecdadımızın hatalarından, ecdadımızın gafletinden asırlanmızın biriktir
miş olduğu ne kadar mesavi varsa bugünkü zavallı Hükümet, bugünkü fırkalar, halk naza
rında onun mesulüdür. Halk derin muhakeme etmez. Mesulleri menbalanna kadar çıkıp 
aramaz. 

Mevkii iktidarda olan Hükümetten bin bir defa bu fenalıkların olmamasını bekler. Hal
buki onun karşısında, çıkıp ta mütemadi tahtıe edilen bir heyet gösterilirse mesul odur. Gü
nahkâr odur, mücrim odur. Çare, onun defedilmesindedir. Bu telkin devam ediyor. 

-Bir ara açarak- arkadaşlarıma ufak bir şey arz etmek isterim. Arkadaşlar; bu zam me
selesi bir şeref ve haysiyet meselesi oldu. Bendeniz merak ettim, gazetelerde çalışan ve bir 
gazetenin sahibi olan bir arkadaşa sordum. Dedim ki, siz muhterem arkadaşımız gazeteniz
den ayda ne kadar para alırsını.z? Bana cevap verdi, dedi ki, gazetenin sahibi olarak dört kişi
yiz. Beherimiz ayda dörder yüz lira alırız ve senenin sonunda 20 bin lira temettü hasıl oldu 
ve bununla bir bina daha satın aldık. Bundan daha fazla satılan gazeteler hatırlıyorum ve 
onun sahibi dört tane değil, bir tanedir. Bize bu aç memleketin ortasında 300 lira almayı 
bir şeref haysiyet meselesi hamiyet ve vatanperverlik meselesi olarak gösteren gazetecileri
miz bu aç memleketin cebinden senevi 7 000, 8-10 bin lira alıyorlar ve bunlar halkın naza
rında aynı milletten bu parayı çektikleri halde 300 lirayı istiksar ediyorlar. Halka acımıyor
lar diyenler on misli milletten çekiyorlar. 

İZZET ULVÎ BEY (Karahisansahip) — 300 lirayı bir bakkal da alıyor. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Arkadaşlar; bir defa daha sizi temin etmek iste
rim ki bütün bu maruzatımın hedefi doğrudan doğruya gazeteler üzerine bir tazyik ika ede
rek, cebir kullanarak bunları kanaatlerine rağmen bizim meddahımız kılmak veyahut bize 
karşı bitaraf bir vaziyet aldırmak istemiyorum. Asla bunu düşünmüyorum. Bunun ne kadar 
sakat bir tedbir olduğunu yalnız memlekete ait hatıralarla değil, dünyaya ait bildiğim hatı
ralarla anlamışımdır ki bunun usulü bu değildir. Bunu hatırımdan çıkarıyorum. Yalnız be
nim de mensubu olduğum bu fırkanın ve bu Millet Meclisinin nazarı dikkate alınmasında 
çok falde gördüm ve nazarı dikkate alınmasının zamanı geldiğine kani olduğum bir şeyi an
latacağım. Arkadaşlar, dışarıda bir buhranın müvellidi, başka defalar da arz ettim, 
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doğrudan doğruya bizim aramızdadır. Celsei hafiye yapıyoruz. Celsei hafiyenin, namı diğeri 
celsei aleniyedir. Burada ne yapılıyorsa o dakikada mütemadi dünyanın her tarafına neşre
diliyor. (Doğru sesleri) 

HAMDİ BEY (Bozok) — Tam yaranın üzerine bastın. 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Geçende bazı candan sevdiğim muhterem me

bus arkadaşlarımla burada gazetelerin muhabiri olan bir iki genç arasında bir hadise oldu. 
Kendileri de bizimle beraber hiç bir vakit fikirlerini tokatla, darbe ile izhar etmek taraftarı 
değiller. Daima bundan uzak kalmış arkadaşlarımızdır. Fakat bir ruh üzerine, bir izzeti ne
fis üzerine bir tazyiki mütemadi devam ederse, zaman zaman, tedrici bir surette aksülamel-
ler hadis olabilir. Ben kendi kendime sordum. Mesul kimlerdir? O genç çocuklar mı? Hayır, 
değildir dedim. Mesuliyet bizim aramızdaki teşevvüşte, buhranda. Biz burada söz vermiş 
adamlar vaziyetinde bulunuyoruz. Diyoruz ki biz burada, bunun esasları bizim için kudsi-
dlr. Söz verdik. Yani namus taahhüdü altına girdik ve biz bu sözümüzle mukayyet İnsanla
rız. Bu sözümüze ihanet edemeyiz. Namusumuz bizim için bir yük manzarası halini alma
dıkça, bundan düşmek hadisesi olmadıkça biz verdiğimiz sözlere sâdık kalınması ısrarmda-
yız. Bize ne oluyor ki celsei hafiye diyoruz. Aile mahremiyeti arıyoruz? Bütün dertlerimizi 
ve bütün düşüncelerimizi sokaklarda hay kıramadığımız zamanlarda kendi aramızdakilere 
söylemek istiyoruz. Tarihin en müthiş vazifesini üzerine almış adamlar sıfatiyle baş başa 
kalalım. Mahrem surette konuşalım. Kapudan çıkar çıkmaz dünyanın her tarafına bin bir 
ses haykırryorlar. O onu dedi, bu bunu dedi. Üste de on tane yalan. On tane iftira üstüste, 
namütenahi teşevvüşe uğruyor. Yazıktır. Arkadaşlar bunu durdurmak lâzımdır. Tevkif et
mek lâzımdır. Çok acı ödeyeceğiz, yazıktır. 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Doğru söylüyorsun... 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Arkadaşlar, demin söz almış olan Rauf Beye

fendi, haklı olduğunda bir saniye şüphe etmiyorum, İstanbul matbuatının hizmetlerinden 
bahsettiler. Fakat bir sual sormaklığıma müsaade buy ursunlar.Müsaade buyurunuz. Acaba 
günün birinde bir memlekete, bir millete hizmet etmiş olmak sonra ziyan vermek için bir 
hak teşkil eder mi? Herhangi bir vatanperver ben memleketime şunu yaptım, bunu yaptım 
diye mazisini işhat ettikten sonra muzir şey yapmak üzere hak, kazanmış olur mu? Vaktiyle 
hizmet ettiler, bin bir defa minnet ve şükranımızı söyledik ve iddia ediyorum arkadaşlar, An
kara' nm bir köşesinde bundan üç sene evvel muhabbet ve hürmet sözlerini ve İstanbul'a ilk 
takdir sözlerini söyliyenlerden biri benim. Takdis ettik, hürmet ettik, namütenahi sitayişleri 
defalarca tekrar, tekrar söyledik. Fakat bugün aynı vaziyet devam etmiyor ve bugünkü hata
ları dünkü mazinin bedeli olmak üzere tasvip etmek için elimizde bir arkadaş kalmamıştır. 
Çünki hakikaten vahim bir vaziyete gidiyoruz. 

Arkadaşlar bir misal alıyorum. En mukni misal bendenizce odur. Bin bir misal söylemi-
yeceğim. Bir komşumuz vardır. 12 milyonluk bir orduya istinat ediyor. Bir din teşkilatı var
dı, bir Sen sinod (Synode) vardı. Arzın üzerinde tarihi beşerin kaydetmediği en müthiş, en 
korkunç din teşkilatı budur. Nefes aldırmazdı. Bütün Rusya içerisinde kendi fikrinin hari
cinde bir fikir ifşa edilebilsin. Böyle kahir bir teşkilat idi. Epeyi asılzadegân teşkilatı vardı. 
Hükümetin, Çarlığın belli başlı istinadgâhlanndan biri idi. Kendi gözlerinizle gördünüz. Blr 
Kızıl girdabı hasıl oldu. Dahilinde Çarlık da, Sen Sinod da, bütün zadegan teşkilatı da onun 
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İçinde bir kaç ay zarfında hurdahaş oldu, tarumar oldu, harablye uğradı. Bu ne ile yapıldı? 
Bomba ile, silah ile mi? Hay ir efendiler. Yalnız telkin ile, gazete ile, kendi mecmualariyle, gizli 
kitaplariyle senelerce devam ede ede Rus Çarlığının kuvveti olan ne varsa hepsini esasın
dan çürütmüş oldu. Hepsi, esası yıkılmış oldu. Günün birinde bu heyula yıkıldı gitti. Ham-
dolsun ki o idare ile bizim idare arasında bir münasebet bulmanın imkânı yoktur. Bin kere 
yüksek ve münezzehiz. Fakat arkadaşlar eğer bizi herhangi bir telâkki ile mütemadiyen mem
leket karşısında mûttehem gösterenler bu serbestiyle daha aylarca devam decek olurlarsa 
her şeyi kafi derecede anlamak kudretinden mahrum olan zavallı halk bütün eza ve ıstırabı
nın sebebi olmak üzere bizi görür. Size soruyorum efediler; kendi gözlerinizle şahit olduğu
nuz şeyler, yani en fazla satılan gazeteler hangi gazetelerdir? Bizim aleyhimizde en fazla ya
zı yazan, en fazla bizi sarsan gazetelerdir. En fazla revaç bulanı, bizim için en fazla küfür 
edenidir. Hangisi fazla soğuyorsa, paylaşılamıyan. mütemadiyen elden ele geçen gazete de 
odur ve bu, muhliktir efendiler, vahimdir. 

Bizim tarihimizde mühim bir zâ'fa işaret etmek isterim. Arkadaşlar; emin olabilirsiniz 
ki Türk tarihinin belli başlı zaaflarından biri; bir vaka tahaddüs etmezden evvel tedabir ala
mamaktadır. İhtilâllerin namütenahi tarihini okursunuz. Niçin, niçin efendileı? Bu namü
tenahi günler. Buhran inkişaf eder. Zihinlerde iz yapar, fikirlerde iz bırakır. Günün birinde 
bir vaka yürür. Nihayet Hükümetin basma kadar gelir. O zaman biz harekete geliriz. Tedbir 
alırız, o vakit masumların kanı akar, fakat mücrimlerin paraları vardır, onlar kaçar ve kendi
lerine bir şey olmaz. Halbukiyse bu vakayı bastırmak için zavallı Anadolu'nun delikanlıları
nı ateşe sevkederiz. Onlar kırılır, onlar ölür ve nihayet kanla yangını söndürmek mümkün 
olur. Onun için diyorum ki; gecikmiyelim. Bir buhran vardır. Haksız itiraz vardır. Emin olu
nuz arkadaşlar bir defa daha tekrar ediyorum. Bizi bir saniye tahtieden uzak tutsunlar. Vaz
geçsinler, gayri mesul heyet vaziyetine geçelim. Bizim hatalarımızı bize söylesinler ve bunu 
istemeyecek kadar gafil değiliz, sersem değiliz. 

Biliyorsunuz ki bizi tahtie etmek vazifeleridir, ki veyl o meclise, o hükümete, o fırkaya 
ki tenkidin sadayı İnfazından tamamlyle mahrum kalır. O kendisini felâkete sürükliyecek-
tlr. Biz tenkit istiyoruz. Fakat bizi uşaklıkla telakki ederler ve bize dalkavuk heyetleri derler
se, bize dalkavuklukla iftihar eden adamlar derlerse, bizi halkın sırandan geçinen tufeyli zümre 
diye teşhir ederlerse bu tenkit değildir, itiraz değildir. Bunu alelade bir kelime ile ifade ede
yim, tezyiftir, tahkirdir ve bunun neticesi halk muvacehesinde derece derece sukutu mucip 
olur. Bu bir ziyandır. 

Arkadaşlar, İstanbul matbuatının bir iddiası vardır, diyorlar ki, İstanbul memleket efkâ
rı umumiyesine, matbuat efkârı umumiyesine hâkimdir. O halde istanbul'da Türk efkârı umu-
miyesine hâkim olan gazeteler var. Eğer böyle ise, eğer bu düşünce doğru ise buna yüz kere 
daha fazla ehemmiyet vermeye mecburuz. Hamdolsun ki ben buna kani değilim. Eğer bu 
doğru olsa idi çokdanberi bizim izlerimizi memlekette aramak, bulmak mümkün olmazdı. 
Çok feci idi. Yalnız kani olduğum bir şey varsa biz buna karşı bir tedbir almalı mıyız, yoksa 
bırakmalı mıyiü!? Mütemadi bu tahkir ve tezyif ve ıskat lisanı aleyhimize olarak devam eder
se bunun çok ileri gittiğini, buhranın vahim ve korkunç bir şekil aldığını görürüz. Arkadaş
larıma teklif ediyorum, diyorum ki. telkine karşı mukabil silahlan ellerinize alınız. Hükü
metimiz bu cümlemi mazur görsünler. Telkin itibariyle dünyanm en zalf milleti olduğumu
zu itiraf ederim. Telkin itibariyle aşağı yukarı bir büyük sıfırdan ibaretiz. Buna Millet Mecli
sinin daha fazla ehemmiyet vermesi lâzımdır. 
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Bu Millet Meclisi açıldıktan beri ve İstanbul hükümeti bir birini takip ettiklerinden beri 
biz telkini katiyen düşünmemişizdir ve ehemmiyet vermemişizdir. Bu aleyhimize olan telki
ne karşı mukabil telkin icabederdi, bunu yapmamışız arkadaşlar. Onun için zayifiz, artık 
bunu yapmayı düşünmeliyiz. Kanun dahilinde bir Meclisin veya bir şahsın izzeti nefsiyle, 
haysiyetiyle, namusiyle oynamanın şiddetle tecziye edilmesini temin edecek mevadda ihti
yacımız vardır. 

O halde Meclis, heyetiniz arzu ederse bendenizin iki teklifim vardır: Bir hukukşinas he
yet tetkik etsinler, her gün teşhir ediliyoruz. Bilmem arkadaşlar içinizden kaç kişi var ki İs
tanbul gazetelerinden birini okduğu zaman, acaba benim için bir şey var mı diye bir endişe 
duymasın. Çok defa ben bu gazeteleri bu endişe ile alıyorum. Acaba bir şey var mıdıı? Gü
nün birinde resmimi gördüm, mücrim vaziyetinde resmim teşhir edilmiştir. Buna kesbi is
tihkak etmediğime kailim. Vicdanım içerisinde böyle müthiş bir cezayı kazandığıma dair 
en küçük bir itap bile mevcut değildir. Fakat bunlara tesadüf ediliyor. O halde Meclisin şere
fi, .azanm şerefi veya herhangi bir vatandaşın şerefi noktasından mübalâtsızlığın bu kadar 
vüsat idame ettirilmesi çok mahzurlu olan bir şeydir. 

İkinci teklifim arkadaşlar; benimle hem kanaat iseniz Hükümet; efkârı umumiyeyi şu
nun veya bunun elinde bâzice olmaktan kurtaracak tedabiri düşünmelidir ve bunu getirip 
Meclise arz etmelidir. Bunun zamanı gelmiştir. Gecikirse çok büyük ve ağır bir ziyana uğra
yacağımızı düşünüyorum. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Muhterem arkadaşlar, bendenizden evvel söz 
alan Hamdullah Suphi Bey, bütün matbuata ait olan noktaları etraflyle ve çok İnsaflıca tet
kik ve mütalaa ettiler. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Adliye encümeni namına söz istiyorum. Matbuat ka
nunu matbuata ait mesele müzakere olunuyor. Ruznamede Adliye Encümeninin teklifi var
dır, onun hakkında söz istiyorum. 

RUŞEN EŞREF BEY (Devamla) — Biraz daha evvel yapabilirdiniz, söze başladıktan son
ra olamaz. Esasen bizim burada bir heyet halinde toplanmış olmaklığımız ve herhangi cinsi 
içtimai hayat ve herhangi cinsi siyasi hayat teşkil etmekte olduğumuzun pek güzel bir bur
hanıdır ki bir millet bütün hayatim muhafaza etmek için toplamış olduğu bir meclisle idare 
edildiği zaman, hürriyeti matbuat; artık söz söylemeye hacet bırakmayacak derecede mev
cuttur, demektir. Biz burada bu kürsüden istediğimizi söyleyelim, fakat matbuatımız bun
dan azade kalsın, mahrum olsun; bu, doğru değildir. Zannederim bu: feci bir tenakuz vücu
da getirir. Onun için matbuatın hür olmasından hepimiz müttefikiz matbuatm ne kadar ehem
miyetli olduğunu, matbuatın memlekete ne kadar faideli olması ihtimali bulunduğunu yine 
heyeti celileniz mütteflkan tasdik etmiştir. Bundan daha bir kaç gün evvel matbuata ait telg
rafların tenzili için büyük bir tehalük, heyeti celileniz tarafından izhar edilmiştir. Bunun ne
ticesi olarak matbuata ait telgraflar bir kuruşa indirilmiştir. Posta kanunu müzakere edilir
ken böyledir. Buna dair daha bir çok misaller zikretmem mümkündür. Şu halde matbuatın 
lehine bu kadar hürriyetle alâkadar olan bir heyeti celile hiç bir vakit matbuatm hürriyetini 
tenkis etmek istemiyor ve tenkis ederse zaten gasp olur. Biraz Meşrutiyet zamanımızı da nazarı 
İtibara alalım. Meşrutiyet zamanında herhangi bir küçük muhbir bir sadrazamın; bir nazırın 
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yanına gelip de kendisi ile görüşebilir miydi? O zaman bizde de, Fransa'da da. İngiltere'de 
de hürriyet vardı. Herhangi önüne gelen bir gazeteci kalkıp da bir başvekille veya bir mebus 
ile mülakat yapabilir mi idi? En büyük siyasi meseleleri kendisi halledebilir miydi? Onun 
hakkında mütalaa yürütebilir miydi? Bunun için bir ilim lâzımdır, bunun için iktisabatı il
miye, tecrübe lazımdır ve bunun için muhtelif cereyanları bilmek lâzımdır. Binaenaleyh bu 
bir ilim meselesidir ve bir yaş meselesidir. Matbuat yirmi yaşında bir çocuğa Hükümetin; 
milletin en büyük meseleleriyle alâkadar etmek isterse, onun vazifei istihbariyesinde de bü
yük bir noksan yaptırıyor demektir. 

Ben gider ona bir türlü telkinde bulunurum, diğeri gider ayni küçük muhbirle diğer bir 
teİkinde bulunur. Binaenaleyh, buradaki hadiselerden etrafiyle malûmattar olmıyan bir adam 
buradaki muhbirin kendisine çektiği telgrafa nazaran ertesi günü bir başmakale yazarsa, 
doğru veya eğri malûmat vermek suretiyle memleketin okur yazar kısımları üzerinde en uzak 
vilâyetlere kadar yanlış ve beyhude telkinlerde bulunmuş olur. Binaenaleyh yalnız bu nok
ta! nazardan düşünsek dahi İstanbul matbuatının Meclise karşı hareketi çok iyi, çok doğru 
ve meşru bir hareket diye tasavvur edilemez. Matbuat cemiyeti ve matbuat cemiyetinin bir 
kısmı kendisine ehemmiyet verilmediğinden dolayı yaptığı, kabahat ve küstahlıklar kendi
sine anlatılmadığı için daha ileriye götürüyor, bir gün bir resim yapıyor, ertesi günü o resmi 
yevmi bir gazeteye basıyor, diyorlar ki: Meclis Reisi kürsüden eğiliyor; ister misiniz üç yüz 
lira?.. Yirmi tane, kırk tane el gözüküyor. Demin Hamdullah Suphi Beyin anlattığı vaziyet, 
hemen hemen aynıdır. Millet Meclisi azasından birisine veyahut ikisine veyahut beşine ken
dilerinin söylemediği sözler, hafi celsede ceryan etmiş müzakeratın neticesi olarak isnat edi
liyor ve resmi teşhir ediliyor. O adamlar ki bizim arkadaşlarımızdır, o adamlar ki bu Mecli
sin ve bu hükümetin kurulması için ilk günlerinde hayratlarım malzeme diye hibe etmişçe
sine kullanmışlardır. Bu vaziyet karşısında ne yapacağız; ona karşı bir tedbir olmazsa, kava-
nin onunla başa çıkamazsa, kavanin onları tutamazsa, bir şey yapmazsa hücum edilen bir 
adam nihayet ne yapacaktır? Bu, bir şevki tabiî ile kendisini galeyana getirecektir. Bundan 
başka yapacak bir şey yoktur. Şimdi bu küçük hadiseyi alıyorlar, bunu bir memleket işi şek
line sokuyorlar, beş gündür, altı gündür Millet Meclisinde ceryan eden ve memleketin mu-
kadderatiyle alâkadar olan -büyük kanunların çıkması bazı gazetelerin nezdinde ehemmi
yetsizdir.- Kanunlardan hiç bahsetmiyorlar. Fakat mütemadiyen polisten geçen vaka işte şöyle 
olmuştur, böyle olmuştur. 5, 6, 7 gün bu millete mütemadiyen bu vakayi ihbar ediyorlar. 
Bununla da İktifa etmiyorlar, toplanıyorlar, cemiyet haline geliyorlar T.B.M.M.'ne telgrafla 
müracaat ediyorlar ve onu bütün İstanbul gazeteleriyle ilan ediyorlar. B.M.M. dahilinde ga
zete muhabirlerine vuku bulan taarruz matbuatın şahsiyeti maneviyesine ve hürriyet ve em
niyetine karşı tecavüz diye telakki eden Türk matbuat cemiyeti Millet Meclisinin bu fikri tashih 
ettiğine kani olmakla beraber bu kabil ahvali müessifenin tekerrürüne... llahiri. Buna bir ça
re bulmak lazımdır. Eğer mütemadiyen herhangi ufak bir vesile ile Millet Meclisine daima 
onu tezyif eden makaleler yazılacak olursa ve ikide birde burası müracaatgâh olursa ve zan
nederim milletin mukadderatiyle alâkadar olan en yüksek bir merci mütemadiyen bu su
retle aşındırılacak olursa bunun neticesi çok iyi bir şey olmayacaktır. Binaenaleyh buna karşı 
lâzım gelen tedbirleri almak mecburiyeti vicdaniye ve kanuniyesi karşısındayız. Bilmiyorum 
ki Heyeti Celileniz neye karar verecektir. Fakat herhalde bu şeklin böyle devam etmesine ve 
mütemadiyen en yüksek merciin haklı veya haksız düşünülerek veya düşünülmeyerek her gün 
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iz'ac edilmesine bir nihayet verilmek lâzım gelir. Çünkü halk nazarında mevkiimiz cidden 
çirkin bir şekle, beyhude olarak, haksız olarak ve yanlış olarak düşürülmek isteniliyor. 

ALİ SAÎP BEY (Kozan) — Reis Bey benim makamı riyasetten bir sualim vardır. Burada 
bir telgraf vardır. Bizi yine efkârı umumiyeye karşı takbih ediyorlar. Buna karşı makamı ri
yaset vazifesini yapmış mıdıı? • 

REİS — Evet böyle bir telgraf aldık efendim. Tabiî makamı riyaset lâzım gelen cevabı 
verecektir. 

Efendim usul hakkında Feridun Fikri Beyin Heyeti Celilenize mütalâatı varmış, tabii tak
dim olunur. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim bendenizden evvel söz söyleyen Ruşen Eşref 
Bey olsun, Hamdullah Suphi Bey olsun birtakım tedabiri kanuniyeye tevessül lüzumundan 
bahsettiler. Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinin hakarete duçar olması vaziyetine kar
şı icabeden kuyudu kanuniyeden bahis buyurdular. Ruznamemizin 18 inci maddesinde 18 
Receb 1337 tarihli. Matbuat Kanununun, mevaddının bazısı doğrudan doğruya Meclisin tah
rikine matuf olan ef alin tecziyesine mütedair teklifatı kanuniye vardır. Hükümetten gelmiş-
tir.Dahiliye Encümeni ikmal etmiş. Adliye Encümeni de kısmen tadilât yapmıştır. Doğru
dan doğruya bu meseleye taallûk ediyor. Binaenaleyh bendenizin teklifim şudur. Yani ruz-
namede olan bu kanunun müzakeresi olsun bu celsede, bu kanunda müzakere edilerek mat-
lub olan muamele intaç edilmiş bulunsun. (Aleni olmalı o celse sesleri) Bu doğrudan doğru
ya kastolunan hususata dair. yani Meclisin tahkirine matuf hususata mütedairdir. Bu bun
dan ibarettir. 

REİS — Usul hakkında Feridun Fikri Beyin arzettiği mesele. Heyeti Celilenizi bu gün 
İşgal eden bahsin bir kanun halinde Adliye Encümeninden tedvin olunup hükümetten ge
len kanunun ruznamemizde dahil bulunması ve ruznamemizde dahil bulunan o teklif ile 
bunun da birleştirilmesi meselesidir. Bittabi kanunun müzakeresi celsei aleniyede olacağı 
için eğer bu teklif kabul olunursa tabii celsei aleniyeye geçmek lazımdır. Binaenaleyh bir ke
re meseleyi reyi alinize koymak istiyorum. Yani şurasını da arz etmek istiyorum ki eğer bu 
kanunun müzakeresine geçmek lazım gelirse celsei hafiyenin aleniyeye tahvilini reyi âlinize 
vazetmek lâzım gelir. Müzakerenin kifayetini reyi âlinize koymak lâzımdır. Mademki bu ka
nun daha tenvir olunmadığını ve daha bazı mütalâat dermeyanını arzu buyuruyorlar, bilâ
hare reye koymak üzere şimdi Besim Atalay Beye söz veriyorum. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar, bizim elimizde bulunan bazı kanunlar o 
kadar tuhaf, o kadar aykırıdır ki olur şey değil. Bir adamı bir köye muallim tayin etmek İçin 
evvela ona nerede okudun denir, evvela onun ahlâkını, mişvanm araştırırız. Elindeki şeha-
detnamesiyle iktifa etmeliyiz. Bir köylü irşat edecek, bir köyün evladını okutacak bir mual
limde bir takım mezaya ve secaya aradığımız halde, bütün bir milleti irşat vazifesini güya 
üzerine almış olan matbuat erkânından bir şey beklemiyoruz, önüne gelen bir gazete çıka
rıyor, rastgelen bir gazete çıkarıyor, rast gelen yazı yazıyor. Bunun kudreti ilmiyesi nedir, 
ahlâkı ve tab'ı mişvan ve tahsilinin derecesi nediı? Bu katiyen araştırılmıyor. (Kanun var sesleri) 
Beyefendi kanunda bu tasrih edilmemiştir. Herkes yazı yazıyor, herkes bir gazete çıkarıyor. 
Böyle çıkan gazeteler şüphesiz dine de, ananeye de, Meclise de, her şeye de hücum edecektir. 
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Arkadaşlar, Hamdullah Suphi Bey üstadımız telkinin tesirinden bahsettiler. Çok doğru
dur. Arkadaşlar; bu gün kalblerinizde hükümferma süren şeyleriyoklayiniz; telkinin eserin
den başka bir şey değildir. Orduları idare eden, dünyayı fetheden kuvvet telkin yüzünden 
doğmuştur. Bu gün korkunç uçurumlardan, karanlık derelerden bir takım ifrit ağızlar açıl
mıştır ki kurmuş olduğumuz şu binayı mütemadiyen kemiriyor, ısırıyor, mütemadiyen tah
rip etmek istiyor. Buna karşı bizim sükûtumuz -.affediniz- gafletten başka bir şey değildir. 
Gafletten başka bir şey ile tarif edilemez. Arapça güzel bir söz vardır ki (innemelyesmeu) bir 
şeyi bozmak istersen işiten her halde işittiği söze karşı akar. Onun için de bir tesir bırakır
sın. Bir şeyi yıkmak istersen onun aleyhinde söz söyle, bu gün tesir etmezse yarın tesir eder
sin, daha bir gün tesir edersin. Böyle bir takım ağızlar bizim aleyhimize açılmış. Şu mesut 
inkılâbın aleyhine açılmış ağızlar mütemadiyen küfür savuruyor. Mütemadiyen taan ve teş-
nlatta bulunuyorlar. Buna karşı biz de mütemadiyen ihmal ve lakaydi ile bulunuyoruz. Muh
terem arkadaşlar, yeryüzünde her şeyin kendisine mahsus bir hududu vardır, bir münteha-
sı vardır. Müntehasız olan bir şey ancak fâürei kuvvettir. Ancak hürriyete tecavüz ve haka
ret manasını alır. Hürriyet kendi hakkını, matbuat kendi tenkit hakkını suiistimale doğru 
götürerek, hakarete, iftiraya bir zemin açarsa veya yanlış telkinata kendisi vasıta olursa, ona 
karşı yapılacak vaziyet nedir? Mütemadiyen matbuanın hürriyetini ileriye doğru sevketmek 
ve onun iftiraya ve hakarete kadar gittiğini gördükten sonra buna ses çıkarmamak ve buna 
mukabil tedbir almamak, zannederim usulümüzü baltalamak kendi bastığımız dalı kesmek 
demektir. Bizim ile beraber gürültüye gidecek yine matbuattır. Çünkü bu günkü tarzı idare
nin, bu günkü matbuatın memleket içinde tehlikeye uğraması demek, matbuatın böyle bu
seye maruz kalması, flmabat irşadiyesini ifa edememiştir, demektir. Halbuki matbuatımı
zın bir kısmı zaman, zaman hakikaten millî bir davaya çok hizmetleri bulunmuş, millî dava
nın ileri gitmesine bütün davasiyle çalışmış, içinden sürgünler vermiş, bir takım kurbanlar 
vermiş olan matbuat şimdi bu vazifesini ihmal etmiştir. Matbuattan methiye; kaside bekle
miyoruz. Kaside zamanı geçmiştir. Mademki mevkii iktidarda bir Hükümet vardır ve o hü
kümeti mevkii iktidara koyan bir fırka vardır. Binaenaleyh Hamdullah Suphi Beyin dediği 
gibi, hataları olmamak mümkün değildir. Bu hataları tenkit etmek için yol yol vardır. Millet 
Meclisi Kürsüsü bu hataları bütün etraflyle tenkit etmektedir. Beklenilmeyen şeylere karşı 
isyanı mutazammın beyanatta bulunmaktadır. Halbuki matbuatımızı bundan men etmek 
doğru değildir. Fakat matbuatımız iftira edecek olursa hiç bir veçhile kendisine iftira oldu
ğunu anlatmak imkânı olmazsa o vakit ne yapılacaktır? Onun bütün izzeti nefsi carihadar 
olacaktır. Nitekim geçen burada bir iki arkadaşımızın basma gelen o kaza, başa gelen kaza 
diye telakki ediyorum, doğrudan doğruya hürriyeti matbuatın ne kadar müzahiri olduğu
nuz günün şey değildir. Matbuat, bir gün bir makalenin içinde Meclise hakaret eder. Ham
dullah Suphi Beyin dediği gibi. bendeler meclisi, dalkavuklar meclisi der. Hürriyeti matbua
tın ne kadar müzahiri olduğunuz günün ferdasında Millet Meclisinin muhbirliği ifa eden beş 
çocuk Millet Meclisine beş gün boy kutaj yapar. Millet Meclisimizden, Hükümet merkezimiz
den bir vilâyete karşı beş gün malûmat vermez, bundan daha feci, daha zavallı bir manzara 
tasavvur edilemez. Biraz meşrutiyet zamanımızı nazarı itibara alırsak, Meşrutiyet zamanın
da ancak fâtırei kudrettir. Nerede kaldıki: matbuat hürriyetinin de müntehası olmasın. Onun 
hürriyeti benim hürriyetimle hemhuduttur. Benim şahsıma, kanaatıma ve benim kudsiya-
üma tecavüz ettikten sonra ben de onun hürriyetine tecavüz ederim. O vakit tecavüz; be
nim için bir vazife olur arkadaşlar. Bilirsiniz ki; en güzel şeyler, kâinatta ifrata vardıktan sonra, 
en fazla şeyler kadar muzir olur. Evet matbuat bize lazımdır. Fakat onlar şu kurulmuş bina
yı yıkmak için mütemadiyen uğraşırlarsa zarardan başka; fenalıktan başka hiç bir şey 
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vücuda getiremez. Diyorum ki; onlann hürriyetini takyit ve tahdit edelim. Fakat onlar da 
bilsinler ki; hürriyetleri bir hududa kadar varabilir, oradan sonra her şeye karışmak, her şe
ye hücum etmek, her şeyi tahkir ve tezyif etmek ellerinde değildir. Arkadaşlar; eline kalemi 
alan yazı yazacağı zaman bir miktar düşünmelidir. Çala kalem yazılan yazılar millette, mem
lekette aksülameller vücuda getirir. Biz bunun kötü misallerini Derviş Vahdeti vakasında, 
bilmem ne vakasında gördük arkadaşlar. Milletimize sui zannetmek değil, fakat bilirsiniz 
ki bizde ef al alelekser fikirden ziyade hisse istinat eder. Her gün halkın hissine hitap eden, 
her gün halkın hissini bir miktar daha kendi taraflarına doğru celp ve cezbetmek istiyen mat
buatın silindiri çekilmeyecek olursa karşısındakllerini çiğner ve geçer ve karşısındaki setleri 
yıkar arkadaşlar. Bir kaya tasavvur ediniz ki; sahilin mütemadi dalgaları, mütemadi kumla
rı onu şüphesiz bir gün altından eşecek, devirecektir. Bunu bu halde bırakmak aynı vaziye
te düşmektir arkadaşlar. Geçende gazetelerin birisinde bir resim gördüm "güzele cumhuri
yet ne güzel yakışmış ya" diye tezyifkârane bir harekette bulunuyor. 

Arkadaşlar; şahsımıza şurada ufak bir tahkir vaki olsa, o adamın hiç olmazsa ay nı tah
kire maruz kalacağını teslim ederiz ya. Her birimize ayrı ayrı -bırakın şahıslar- hatta Meclis, 
Meclisin şahsiyeti maneviyesi aleyhine yazı yazıldığı halde bunlara karşı matbuat serbest
tir, matbuat hürdür diyerek daha fazla hürriyet verecek olursak, bunların bu neşriyat ve teş-
niatının temadisine çalışacak olursak, işte o mütemadi dalgalarla altı oyulmuş kaya gibi bu
gün yıkılmış, bir gün düşmüş göreceğiz. Allah esirgesin, bendeniz bu hususta şahıslara acı
mam, şahıslar fanidir, geçecektir, taht üzerinde olmakla, toprak üzerinde olmak arasında 
fark yoktur. Fakat memleketi bir kâinatı âdaden kurtaran, dahili ve harici birçok felaketler
den memleketi halâsa eriştiren teşkilât ve inkılâbımız aleyhine, daha doğrusu Meclisi Âli
nin -ki onun teveccühü oraya doğrudur- aleyhinedir. Böyle mütemadiyen vaki olan neşriyat 
emin olunuz fena tesirler husule getiriyor. Bir vakanın ilâcı, bir derdin ilâcı evvelâ düşünül
meli, evvelâ yapılmalıdır. Testi kırıldıktan sonra hizmetkârı dövmek para etmez. Testiyi kır
mamak için evvelâ ona tenbihatta bulunmalı ve testinin kırılmamasını temin etmelidir. Ben
denizin iki teklifim vardır. Birisi memlekette irşat ve tenvir vazifesini İrşat Encümenimize 
yaptırmaktır arkadaşlar. Birçok yerlere, birçok hususta para sarfediyoruz, birçok şeyler ya
pıyoruz. Bunun hepsi de yerine masruftur diyebilirsek de her halde hepiniz kabul edersiniz, 
ki bunun içerisinden üç yüz bin veya yüzbin lira kadar bir para ayrılarak, İrşat Encümeni 
tarafından resimli, dinden bahseder, Cumhuriyetten, hıfzıssıhhadan, ziraatten bahseder, bir 
mecmua, bir risale çıkarılsa, meccanen köylere dağıtılsa; İstanbul matbuatı istediğini yap
sın. Yine tesirsiz kalır. Bunu yapmıyoruz, bunu üç sene evvel teklif ettim, kabul ettireme-
dim. Emsali bugünkü vekayi, bugünkü ızürar bunu kabul ettirecektir. Birinci teklifim bu
dur arkadaşlar. Meclisten ayrılacak bir heyeti neşriye, bir heyeti âliye, bu şekilde hem ahlâ-
kiyattan, hem dinden, hem ziraattan ve saireden halkın anlayacağı surette bir mecmua çı
karmalı, bu mecmua en ücra köylere kadar parasız dağıtılmalıdır. Propagandaya karşı an
cak propaganda ile mukabele edilir arkadaşlar. 

İkinci teklifim de, her halde Matbuat Kanununu bir müddet kıvırmaktan başka çare yok
tur. Böyle ağzına gelen söylesin, eli kalem tutan yazsın, böyle bir şey yoktur, dedik mi, tek
rar nazarı dikkati âlinize arz ediyorum, bu adamlar her gün bir vesile ile üzerimize hücum 
edeceklerdir. Vesile, bahane bulamazlarsa icat etmekten sıkılmıyorlar arkadaşlar. Bunları 
görmemek, bunlara sükût etmek -affedersiniz- biraz saf dilliktir. 
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TUN ALI HtLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaşlar; gayet kısa söyleyeceğim, ben yalnız iki 
noktayı ele alacağım. 

Birincisi; Hamdullah Suphi Beyin bir iki sözüne aittir. İkincisi; başka bir meseleye dairdir. 
Hamdullah Beyin sözlerinin sonunda adliye ve hukuk ve matbuat işlerine vakıf arka

daşlardan mürekkep bir heyet teşkil etmelerini teklif etti. (İşitmiyoruz sesleri) Hamdullah 
Suphi Bey arkadaşımız hukuka aşina birtakım arkadaşlardan bir heyetin, bir encümenin 
teşkilini, ikincisi Hükümetin lâzım gelen teşebbüsatta bulunmasını teklif etti.Hamdullah Sup
hi Bey arkadaşımızdan soruyorum, kendileri İrşat Encümeni azasındandır, şimdiye kadar 
ne yapmıştır? Kendisi kalem sahibidir, muharrirdir, müelliftir. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Azasından değilim. 
HOCA ( ) — Besim Atalay Beye sorunuz. 
TUN ALI HİLMİ BEY (Devamla) — Besim Atalay Bey "öğüd"ü çıkarmıştır. Hamdullah 

Suphi Beye soruyorum. Kalem sahibidir, fikir sahibidir, hatta meslek sahibidir, ideal sahibi
dir, mefkure sahibidir. Soruyorum; Hamdullah Suphi Bey, şimdiye kadar İstanbul matbua
tına karşı kaç makale yazmıştıı? Buradaki muharrir arkadaşlara soruyorum şimdiye kadar 
İstanbul'daki matbuata karşı ne yazmıştır? 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Reis Bey şahsi esasata giriliyor. Böyle mi ola
cak? Çıkıp anlatayım mı, kaç makale yazdım. Arkadaşlarım bunu dinlemek arzusunu izhar 
edebilirler mi? 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Hamdullah Suphi Bey arkadaşımdan istirham ede
rim. Sözümü katiyen şahsi zannetmesinler. Çünkü ben de dahilim. Emin olunuz ki hepimiz 
de dahiliz. Çünkü hepimizin eli kalem tutabilir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Reis Bey netice ne olacaksa karar verelim. 
REİS — Matbuat hakkında bir müzakere açılmıştır. Hamdullah Suphi Beyin ne yazdığı 

ve ne ettiği hakkında müzakeremiz yoktur. Sadede rücu etmeniz daha muvafıktır Hilmi Bey. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Pekâlâ hududumuz matbuat meselesidir ve yine bah

sediyorum. İrşat Encümeninin vazifesi şimdiye kadar ifa edilmeye başlanmış mıdır, başlan
mamış mıdır? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Sen de o Encümenin azasısın, ne yapalım. 
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Maalesef başlanmamıştır. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Yine Ragıp Beyefendi hezeliyattan ve bazı bilmem ne

lerden bahis buyurabilirler. Ne yapalım, Tunalı şöyle olmuş böyle olmuş diyebilirler, öyle 
derin bir mesele mevzuu bahis oluyor ki, Ragıp orada gülünç bir surette veya güldürecek 
bir surette söz söylerken, benim kalbim yine kan ağlıyor. Ben bu meseleyi burada bırakıyo
rum, ikinci kısma geçiyorum, diğer noktaları arkadaşlarım bahsettiler. Onlara bazı nokta
larda belki muhalifim, bazı noktalarda da belki muvafıkım, o cihetleri katiyen tasrih etme
yeceğim. Yalnız ben bir şey bekledim ki bu günlerde bu Meclise, şurada açacağım mesele 
tamamiyle aksetsin ve bu mesele haiz olduğu ehemmiyetle takdir edilerek bir neticeye ikti
ran ettirilsin. O meseleyi arkadaşlara hulasaten söyleyeyim. Tahsisat zammı münasebetiyle 
İstanbul'a Vakit muhabiri tarafından çekilen telgrafnamede deniliyor ki; zammı kabul eden
ler şerefsizdirler, zammı kabul etmiyenler şereflidirler. Vaka söz tamamen böyle değildir; şe
refliler, şerefsizler ayrılsınlar demişiz... 
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HAMDI BEY (Bozok) — O demektir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Arkadaşlar, teşbihte hata olmaz. Müsaadenizle evvel 
emirde (şeref) kelimesine ait bir teşbih yapmak isterim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Zabıtta böyle bir şey yoktur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Yeryüzünde putperest olan, putperest olmayan zaval
lıya bile katiyen taarruz etmiş gibi olamamak için kendimi misal olarak alacağım. Beni bir
kaç Hilmi tasavvur ediniz. Son derecede mütedeyyin Hilmi, son derecede zühtü takva ile 
maruf bir Hilmi. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Yalnız onu tasavvur edemem. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Bir de tasavvur ediniz ki -Allah göstermesin- hiçbir 
diyanet taşımıyorum ve Hilmi kadar bu dünyada hamiyetperver, milliyetperver, bir fert yok
tur. Fakat bir de tasavvur ediniz ki; güya Hilmi kadar dünyada vatansız, hani (vatanım ruyu 
zemin) diyenlerden daha ileriye gitmiş bir insan yok, fakat arkadaşlar; bu iki Hilmi arasında 
yine mutlak surette müşterek olan bir vardır. O da; şereftir. Hamiyetsiz insanlar vardır, va
tansız insanlar vardır, dinsiz insanlar vardır, arkadaşlar; fakat onlann yine şerefi olabilir. Eğer 
o insanın şerefi yoksa o insan İnsan değildir. Din, iman, milliyet bahisleri, büsbütün başka 
bir esastır. Şeref meselesi yine büsbütün başka bir esastır. 

Arkadaşlar; müsaadenizle şöyle bir hulâsa edeyim. Şeref kelimesi; dünyada mevcut ke
limelerin fev kindedir. Şeref kelimesindeki mana; dünyadaki kelimelerin manalarının fevkin-
dedir. Şu halde bu kadar büyük olan bir Mecliste, bu kadar büyük bir meziyet ve sıfatı haiz 
olmıyan Hilmi; bu Mecliste nasıl bulunabilir? Eğer bu Hilmi şerefsiz ise ona ikiden biri dü
şer. Ruvelveri çeker ve beynine bir kurşun sıkar, eğer bunu, bu İnsanlığı yapamazsam "Al
lah'a ısmarladık" der zelil ve hakir bir surette Meclisten çıkar giderim. Eğer arkadaşlar; Hil
mi, o şerefsiz denilen Hilmi, bunu yapmazsa ondan sonra gelen 285 kişi onun kulağından 
tutar, kaldırır, fırlatır atar. Arkadaşlar: eğer atmazsa Meclis, şerefsiz olur. Benim içtihadım 
budur. 

Şimdi bu esası vazettikten sonra, bu meseleyi düşünelim. İstanbul'a bir telgraf çekiliyor 
ve bazı sözler söyleniyor. Bu esnada Ali Saip Bey arkadaşımız; hasbelbeşeriye ve şerefine 
olan merbutiyeti itibariyle kaldırıyor, ensesine bir tokat vuruyor. Bir hadise oluyor. Arka
daşlar; bu bilinci safhadır. Ben günlerden beri bekliyordum ki bu birinci safhada bitsin. İkinci 
bir safha açılsın. Gönül isterdi ki Hükümet; bu Mecliste, Türkiye'nin B.M. Meclisinde şeref
siz bir mebus mevcut olduğunu iddia eden Vakit Muhabirine "O şerefsiz mebus kimdir ve 
var mıdır?" diye sorsun. 

Dr. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Hükümet bu işe ne karışır?.. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Hükümet; bunu sormadı. Arkadaşlar; gönül isterdi 

ki Divanı Riyaset bu meseleye vaz'ıyed etsin ve bu dediğim sualleri sorsun. Hatta ister misi
niz ki daha ileriye varayım. (286) azaya ayrı ayrı tezkere yazarak "iddia olunuyor ki" fırka 
müzakeratı esnasmda şerefli ve şerefsiz sözü geçmiştir. Fırka müzakeratı esnasında kürsü
den söylenen sözler meyamnda acaba -zapta geçmiş de- böyle bir söz sarfedilmiş midir, edil
memiş midir ve tarafımızdan sarfedilmiş midiı? Diye ayrı ayrı bizim hepimize sormalı idi. 
Müsaade ediniz ben böyle tasavvur ediyorum. 
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İkincisi: Vakit Gazetesinin; evvela fırka kürsüsünden söylenilmiş, zapta geçmiş gibi ta-
mamiyle İstanbul'da neşretmiş olduğu bu söz üzerine pot kırdıklarının farkında olarak -hakiki 
tabir ile söylüyorum- onu şöyle böyle biraz tamir edebilmek için ikinci bir telgraf çekiyor ve 
"Efendim; fırka kürsüsünden sarfedilmemiş. Meclis koridorlarında sarfedilmemiştir" deni
liyor. Arkadaşlar; birinci telgraf cemi sigasiyle çekilmiştir, "tahsidat zammına taraftar olan
lar şerefsizlerle şerefliler ayrılsınlar" diyorlar ve cemi sigasiyle söylüyorlar. Bu telgraf cemi 
ile çekilmiştir. Şu halde Meclis koridorunda veya fırka koridorunda bu sözü söyleyenler gü
ya 60 - 70 kişi bir tarafta ve 60 - 70 kişi de mukabil taraftadır. Hayır, ertesi günü tamir edil
mek istenilen telgrafta deniliyor ki: "Bunu söyleyen mebus malûmdur", mebuslar malûm
dur demiyorlar. Demek oluyor ki bir kişi söylemiştir. Aslı var mı, yok mü? Bunu Divanı Riya
set tahkikata mecburdur. (Fırka heyeti idaresi sesleri) Fırka heyeti idaresi bunu tahkika mecbur 
mudur? Hayır arkadaşlar; Divanı Riyaset bunu takibe mecburdur. Çünkü; olabilir ki fırka
nın haricinde bir mebus söylemiştir. Binaenaleyh Divanı Riyasetçe tahkiki lâzım gelir. Fa
kat size teşekkür ederim. Eğer yalnız fırka divanının tahkika mecbur olduğunu kabul eder
seniz. Arkadaşlar yine bu meselenin bu veçhile ele alınarak matlup olan neticeyi elde etme
ye çakşırken, bugünkü mûnakaşalannız meydana konulmuştur ve memnun oldum ki bu 
hafi bir celsede benim tarafımdan ortaya konuldu. Çünkü ben bunu aleni celsede mevzuu 
bahsedecek ve büyütecektim ve yine de ihtimal ki yapacağım. Arkadaşlar; bu hafi celsede 
sizden istirham ediyorum. Eğer teklifim veçhile bu mesele, ki şerefliler, şerefsizler meselesi
dir. Divanı Riyasetçe veya fırka divanınca, ki Divanı Riyaset olmalıdır. Çünkü matbuata ak-
setmiştir.Bütün âleme yayılmıştır. Divanı Riyasetçe bir neticeye iktiran ettirilmeyecek olur
sa ben, milletin karşısında aleni celsede böyle bir teklifte bulunacağım. Arkadaşlar; benden 
evvelki arkadaşlarım hatta geçen aleni celsede, matbuat hakkında söyledikleri sözler ara
sında matbuatın samimi olmadığını, hatta para kazanmak için birtakım ticaret yolları takip 
etmekte olduklarını iddia edenler bulundu. Ben maalesef bu arkadaşlarımla beraber bulun
mak istiyorum. Gılügışe alt olan noktaları bazıları saydılar. Ben yine sırf bu hadiseden bah
sedeceğim. Hadisenin olduğu gün ben koridorun sol kapısından girdim. Karşıdan Ali Saip 
Beyi gördüm. Ali Saip Beyin yanında kimse yoktu. Ali Saip Beyin karşısına kimse çıkmadı. 
Pûr hiddet, kendisinden geçmiş bir halde iken geldi, tokat meselesi oldu. Halbuki arkadaş
lar; demin gördüğüm Vakit Gazetesinde deniliyor ki: Ali Saip Bey koridora çıkmış da kendi
sine rastgelen bir zata sormuş: "Vakit Muhabiri Necati kimdiı?" O zat da Ali Saip Beyi gös
termiş. Onun üzerine Ali Saip Bey de tokatı indirmiş. (Handeler) Alâ. Gazeteyi okuyunca Ali 
Saip Beye merak ettim, bence ehemmiyeti vardır: "Böyle bir şey oldu mu?" dedim. "Hayır" 
dediler. Acaba görmedin mi demedim. "Sahi mi bu" dedim. Pekâlâ. Demek ki benim gördü
ğüm tamamiyle vaki olmuş. Ali Saip Beye Necati'yi gösteren yoktur. Bu ne için ortaya çıkı
yor? Şimdi vakanın cereyan ettiği üçüncü güne ve Vakit Gazetesine geliyorum. 

REİS — Efendim mevzuu müzakere bu değildir. Matbuat meselesidir. Matbuattan bah
sedecektiniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Bendeniz matbuat meselesinde bunu esas ittihaz ederek 
fikrimi tamamiyle ortaya koymak istiyorum. Çünkü meselenin en ehemmiyetlisi budur ve 
zaten sözlerim -Reis Bey merak buyurmayınız- bitmiştir. Arkadaşlar; arkadaşlarımızın re
simleri teşhir ediliyor. Bu münasebetle ortaya bir resim daha konuluyor, "Necati Beye" gel
me, Ali Saib Bey seni döğecek, deyip de Ali Saip Beye "Necati geldi" diye söyleyen 
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Celâl Nuri Bey deniliyor. Celâl Nuri Beye sormadan. Arkadaşlar; çünkü maznundur, Ali Sa-
ib Beye sordum: "Celâl Nuri Bey sana böyle bir şey söyledi mi?" Hayır, dedi. Arkadaşlar; Cum
huriyet hakkında, Hükümet hakkında, Meclis hakkında gılügışla sözleri bence sonradan ta-
mamlyle Meclisin en büyük bir şeref meselesi olmuştur. Sonra, güya şahsiyetle başlayan 2-3 
kişi arasında bir İkisi mebus, bir ikisi muhabir olmak üzere çıkan bir hadise dolayısıyla da 
bu gılügış İçeriye karıştırılıyor. Şimdi rica ederim: zavallı memleket, zavallı millet bu kadar 
gılügışla kalem oynayan matbuatın karşısında ne gibi bir zihniyet elde edebiliı? Sözümü bi
tiriyorum. Arkadaşlar; fakat en ziyade matbuatın umumî ve şimdiye kadar mütemadi, hat
ta bazan rahmani, bazan şeytanî diyerek İnsanı büsbütün aldatan yollarından bahsetmeye
rek, yalnız bu son hadiseye istinat ediyorum. Evet tahriri bir takrir de takdim edeceğim. Bu 
şerefliler, şerefsizler meselesinde aleni celsede bahsetmemi isterseniz bunu burada bir ka
rara lütfen raptediniz. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine dair iki takrir aldım Reye vaz edeceğim. Müza
kerenin kifayetini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsınlar... 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis Bey, aleyhte söyleyeceğim. 

RElS — Aksini reye vazediyorum. Müzakereyi kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın... Mü
zakere kâfi görülmüştür. Takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Mesele tenevvür etmiştir. Filhakika serbestli matbuat nam ve himaye

si altında mütecaviz derecatta ve mütevali neşriyata tesadüf edilmekte bulunduğuna ve bu 
ahvalin temadisi şahsı manevii Meclise de İrası zarardan hail kalmadığından ve bu mesele 
ve vaziyeti haziranın ehemmiyeti de müstağnll tezkâr bulunduğuna binaen (Matbuat Kanu
nunun mevaddı mahsusasına) hem serbestli matbuatı zâmin, hem de eşhası maneviye ve 
ferdiyenin haysiyeti maneviyelerini aledderecat kâfll, bir şekilde tadil ve Meclis Heyeti Umu-
miyesine arzeylemeleri için teklifi vaknn encümeni aidine tevlidini teklif eylerim. 

Cebelibereket 
Avni 

REİS — Efendim; takriri tekrar okuyorum. 
(Cebelibereket Mebusu Avni Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri reyi âlinize vazediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Aksini re
ye vazediyorum, reddedenler el kaldırsın... Takrir kabul edilmiştir. 

REİS — Şimdi efendim; esas meseleye rücu ediyorum. Matbuat hakkındaki müzakere
nin kifayetine dair olan takrirlerden birini okudum. Bu takrir (Matbuat Kanununun mevad
dı mahsusasına) hem serbestli matbuatı zâmin, hem de eşhası maneviye ve ferdiyenin hay
siyeti maneviyelerini aledderecat kâfi, bir şekilde tadil ve Meclis Heyeti Umumiyesine arz 
eylemeleri için teklifi vakiin encümeni aidine tevdiine dairdir. Diğeri de ruznamenin 18 inci 
maddesinde münderiç bulunan Matbuatı Lâyihai Kanuniyesinin müstacelen, celsei aleni-
yede, müzakeresi hakkında celsei hafiyeye nihayet verilerek aleni celseye geçilmesine dair
dir, ki bu takrir Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyle rüfekasımndır. İkisini de reye vazedece
ğim. Cebelibereket Mebusu Avni Beyin takriri daha muvafıktır. 
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2. DÖNEM BÜTÇELER 





İKİNCİ DÖNEM GENEL BÜTÇELERİ 

Bütçe hacminin ölçümü para değerinin, paranın satın alma gücünün 
bilinmesine bağlıdır. Günümüzde anlamını kaybetmiş bir kısım rakam
ların alt alta yazılması, dönemin Devlet bütçesini anlatmaya kafi gelemez. 
Toplumun ekonomik yapısını gelişmişlik düzeyine yansıtmaz. Düşman
dan yakılıp yıkılmış bir ülkeyi teslim alan, yüzbinlerce göçmeni yerleşti
rip yaşatma savaşımı veren, maddî kaynakları tükenmiş, insanını savaş 
meydanlarında kaybetmiş Devletin bütçesini değerlendirirken bir kısım 
ölçülerin bilinmesi gereklidir. 

Bu amaçla bütçe rakamlarının değerlendirilmesinde imkânsızlıkları 
görmede ve üzerindeki duyarlılığı tanımada yardımcı olacak; dönemin malî 
yapısını tanıtacak ekonomik ölçülerini verecek çarpıcı birkaç örnek aşa
ğıya alınmıştır. 

1. 9162/3 ayarında ve 7.21657 gram ağırlığında bir altın 1923 yılı ba
şında 712, 1924'te804, 1925'te 829.20, 1926'da808ve 1927 yüı başında 
da 833 kuruştur (1). Bir İngiliz Lirası 1923'te 810, 1924'te 910 kuruştur. 
(1/1). 

2. İstanbul Defterdar'daki Feshane Fabrikasında çalışan kıdemli bir 
işçinin 1923 tarihindeki yevmiyesi 55 kuruştur, Ankara şehremanetinde 
inşaatta çalışan işçinin gündeliği 100 kuruştur. (2). 

3. Vatanî Hizmet Tertibinden bağlanan maaş 5-10 lira arasında de
ğişmekte, bazı kişilere 50 TL. ve yalnız Abdûlhak Hamit'e vatanî hizmet 
tertibinden ,100 lira aylık bağlanmıştı. (3). 

4. Özel İdareden maaş alan öğretmenlerin aylarca ödenmeyen ma
aşlarını (Harçlıklarını) ödemek için Kayseri'de tüccarlardan para toplan
mıştır. (4). 

5. Meclis Başkanlık Divanı, Meclisin hizmetlilerine ikramiye verebil
mek için üyelerin ödeneğinden 5'er lira kesmekten başka çözüm bulama
mıştır. (5). 

(1) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankan Bülteni No : 6 Kânuniıani - Mart 1933 (Ankara 1933) 
(1/1) Tutmak R C : 20, Sa : 65, Ta. : 9.12.1341 (1925) 

(2) Tutanak D. C: 11, Sa : 248 - 250, Ta : 27.12.1340 (1924) 
C : 23, Sa : 24-27, Ta . 3.3.1926 

(3) Tutanak D. C : 7/1, Sa : 649-651, Ta : 18.3.1340 (1924) 
848 Sayıh 1926 yuh Bütçe Kanunu 
Kovanın Mecmuası C : 4, Sa : 726-732 

(4) Tutanak D. C: 3, Sa; 349, Ta : 12.11.1339 (1923) 
(5) Tutanak IX C : 7/1, Sa : 573, Ta : 17.3.1340 (1924) 
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6. Tedavi parası olmayan Maliye Komisyonu Başkanı Çorum Millet
vekili Ferit Bey'e (TÖRÜMKÜNEY) 500 Ura tedavi ücreti verilmesi Başkanlık 
Divanı kararlarına ve Genel Kurul görüşmelerine konu edilmiştir. (6). 

7. Birinci Dönem Tutanak Dergilerinin ciltlenerek üyelere verilme
sine dair Bozok Milletvekili Ahmet Hamdi (DİVANLIOĞLU) tarafından ve
rilen 6.1.1340 (1924) tarihU önerge masraf doğuracağı nedeniyle Genel Ku
rulca reddedilmiştir (7). 

8. 4 yıldan beri gaz lambaları ile aydınlatılması Meclisin, elektrikle 
aydınlatılmas Genel Kurulun 2 Ocak 1924 tarihli 78 inci Birleşiminde ka
rarlaştırıldı (8). 

9. Cumhuriyet tarihinin en önemU olayı. Cumhuriyetin ilanı ve Cum
hurbaşkanının seçimi sonucu oluşan Cumhurbaşkanlığı dairesinin ilk büt
çesi 4 aylık düzenlenmiş, Cumhurbaşkanının maaşı 5 bin, olağanüstü öde
neği 7 bin lira kabul edilmiştir. Bu dairenin personeli hizmetlilerle birlik
te sadece 22 kişiden ibarettir. Bütçenin görüşülmesi sırasında Gazi'ye 10 
bin lira verilmesi, ancak, Cumhurbaşkanlarının maaşı ile vekil maaşları
nın birbirine yakın olması ve 1 000 lira civarında saptanması istenmiştir. 
Görüşmeler sırasında "biz bu ödeneği kıskanmayız. Yalnız bizim kıska
nacağımız Hâkimiyeti Milliyemizden Reisi Cumhura bir fedakârlık yap
mak zamanı gelirse o zaman kıskanırız" sözlerine "o zaten istemez" ya
nıtı gelmiştir (9). 

10. İncelenen belgelerden anlaşıldığı kadarı ile, yazışmalarda kulla
nılan mektup zarfları tersyüz edilerek, iki kez kullanılmıştır. 

11. Yerli kumaştan elbise diktirilmesini zorunlu hale getiren 688 sa
yılı Kanun çıkarılmıştır (10). 

12. Paris'te ölen Saruhan Milletvekili Reşat (KAYALI)'nın naaşının 
yurda getirilmesi için Mecliste görüşme açılmış ve masrafın Meclis bütçe
sinden karşılanması kabul edilmiştir (11). 

(6) Tutanak D. C : 15, Sa : 107, Ta : 3.3.1341 (1925) 
(7) Tutanak D. C : 4, Sa . 703-704, Ta : 7.1.1340 (1924) 
(8) Tutanak D. C : 4, Sa 657, Ta : 2.1.1340 (1924) 
(9) Tutanak D. C .- 4, Sa . 7-14, Ta : 3.12.1339 (1923) 

(10) Tutanak D. C : 20, Sa : 64 - 80, Ta . 9.12.1341 (1925) 
(11) Tutanak D. C : 22, Sa . 264, Ta . 22.2 1926 
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İkinci Dönem Bütçeleri gider ve gelir tabloları aşağıdadır. 
I. — 1924 YILI BÜTÇESİ : (13) 

GİDER 

[A] CETVELİ 

Lira K. Lira K. 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat 
Başvekâlet 
Maliye 
Muhassasatı zatiye 
Düyunu umumiye 
Rüsumat 
Tapu 
Dahiliye 
Posta ve telgraf 
Emniyeti umumiye 

Jandarma 

1 548 596 80 
208 770 
212 998 
329 248 

10 886 279 
10 922 883 
7 560 537 
3 158 080 

718 625 
4 156 763 
4 780 208 
3 123 004 

10 101 096 

Hariciye 
Matbuat 
Sıhhiye 
Diyanet İşleri Reisliği 
Adliye 
Maarif 
Nafıa 
Ticaret 
Müdafaai Milliye 
Bahriye 
Mübadele, imar ve iskân 
Ziraat 

YEKÛNU UMUMÎ 

1 303 025 
136 390 

2 968 331 
1 422 650 
5 381 097 
6 877 626 

17 385 888 
1 962 576 

27 279 386 
6 582 631 
6 020 000 
5 406 682 

140 433 369 80 

GELİR 

[Bl CETVELİ 

1340 senesi varidatı muhammenesini mübeyyindir. 

Nev'i varidat 

Birinci kısım - Bilâvasıta alınan vergiler 

Lira F. Lira 

1 Müsakkafat, arazi ve vilâya-
ü selâse maktu vergileri 

2 "Temettü ve harp kazançla
rı vergisi 

3 Harp vergisi 
4 Bedeli nakdii askerî 
5 Davar, deve ve canavar 

resmi 

5 170 000 

4 000 000 

500 000 
1 500 000 

4 700 500 

6 
7 
8 
9 

Aşar 
Hususi ormanlar hâsılatı 
Maadin rüsumu 
Vergi tezakiri 

Birinci kısmın yekûnu 

27 500 000 
70 000 

450 000 
40 000 

43 930 500 

(13) 490 Sayıh Kanun Kavamn mecmuası C : 2, Sa : 354 - 364 
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İkinci kısım - damga, harçlar, kaydiyeler, cezayi nakdiler 

10 Damga resmi 
11 Hazine yolları 
12 Harçlar 
13 ihtira beratı 

600 000 14 Kaydiyeler 
800 000 15 Cezayi nakdiler 
830 000 

5 000 İkinci Kısmın Yekûnu 

675 000 
300 000 

3 210 000 

16 İspirto ve müskirat 
17 Tömbeki beyiyesi 
18 Gümrük resmi 
19 Rüsumu bahriye 

Üçüncü kısım • bilvasıta alman vergiler 

1 350 000 20 Rüsumu sıhhiye 
20 000 21 Saydi berri ve bahri 

25 460 000 
700 000 Üçüncü kısmın yekûnu 

200 000 

440 000 

28 170 000 

22 Tuz resmi 
23 Tütün resmi 
24 Meskukât 

.Dördüncü kısım - İnhisarlar 

1 600 000 25 Posta ve telgraf ve telefon 9 100 000 
5 294 100 

50 000 Dördüncü kısmın yekûnu 16 044 100 

Beşinci kısım • müesseseler 

26 Mekâtip ve müessesatı sınaiye 
ve ziraiye hasılatı 

27 Müessesatı sıhhiye hasılatı 
28 Sıhhiye Müdüriyeti hâsılatı 
29 Hükümet kinini 
30 Matbaa! bahriye [matbaai 

âmireye bir şube olarak 
rabtedilmiştir.] 

200 000 
1 500 
1 500 

50 000 

20 000 

31 
32 
33 
34 

Matbaai âmire 
Maadin 
Demiryollardan Hazine hissesi 
Ankara-Sivas hattı 

Beşinci kısmın yekûnu 

130 000 
50 000 

100 000 
150 000 

703 000 

Altıncı kısım - emlâk ve eşyayı Devlet hasılatı 

35 Emlâki milliye hasılatı 
36 Devlet ormanları hasılatı 
37 Füruht olunan eşya bedeli 

2 250 000 38 Konya ovası ameliyatı iskaiye 
1 200 000 varidatı 
1 000 000 

30 000 

Altıncı kısmın yekûnu 4 480 000 

39 Hazine muamelâtından hasıl olan 
40 Kumpanyalardan teftiş mukabili 

alınan 
41 Hasılatı müteferrika 

Yedinci kısım - Hasılatı mütenevvia 

75 000 42 Tekaüt tevkifatı 

10 000 
2 349 296 

Yedinci kısmın yekûnu 

2 770 000 

5 204 296 
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Sekizinci kısım - İstirdadat 

F. Lira F. Ura 

43 Demiıyollardan istirdadat 71354 miyeden 138 360 
44 "E-vizata mukabil istirdadat 10 000 
45 Müşterek muhafaza masrafına Sekizinci kısmın yekûnu 219 714 

mukabil Reji ve Düyunu umu-

Dokuzuncu kısım - İstihlâk rüsumu 

46 Sigara kâğıdı, oyun kâğıdı, bilârda dama, kibrit, kav ve mevaddı saire 14 461 000 

Onuncu kısım - Harp karşılığı varidatı fevkalade ve varidatı cedide 

47 Harp karşılığı ve varidatı fev 48 Varidatı cedide 1 100 000 
kalâdesi 11692 000 

Onuncu kısmın yekûnu 12 792 000 

VARİDAT YEKÛNU UMUMİSİ 129 214 610 

Bu Bütçe Cumhuriyet döneminin ilk barış bütçesi olma özelliğini taşır 
(14). 

II. — 1925 YILI BÜTÇESİ (15) 

GİDER 

[A] CETVELİ 

1341 senesi masarifi 

Lira K. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat 
Başvekâlet 
Maliye vekâleti 
Muhassasatı zatiye 
Düyunu umumiye müdiriyeti 
Rüsumat müdiriyeti 
Tapu müdiriyeti 

1 545 254 
208 791 
449 595 

71 949 
11 174 057 
13 767 694 
13 863 322 

4 583 114 
955 123 

(14) Tutanak D. C : 6, Sa : 166 Ta : 20.2.1924 

(15) 627 sayılı Kanun, Kavanm Mecmuası, C : 3, Sa : 201 - 217 

Resmî Gazete : 23.4.1341 (1925) - 96 
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Lira K. 

Dâhiliye vekâleti 4 949 616 
Fosta ve telgraf müdiriyeti 5 815 823 
Emniyeti umumiye müdiriyeti 3 802 296 
Umum jandarma kumandanlığı 11077 440 10 
Hariciye vekâleti 2 583 288 
Matbuat 616 688 
Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâleti 4 860 205 
Diyanet İşleri Reisliği 1 687 401 
.Adliye vekâleti 6 013 722 
Maarif vekâleti 7 742 508 
Nafia vekâleti 19 667 285 
Ticaret vekâleti 3 270 403 
Müdafaa! Milliye vekâleti 43 058 874 
Bahriye vekâleti 5 310 380 
İskân müdiriyeti 6 030 245 
Ziraat vekâleti 6 555 421 
İmalâtı harbiye müdiriyeti 4 272 273 

YEKÛN 183 932 767 10 

GELİR 
[BJ CETVELİ 

1341 senesi varidatı muhammenesi 

Nev'i varidat Lira 

Birinci kısım - Bilavasıta alınan vergiler 
1 Müsakkafât ve arazi ve vilâyaü selâse maktu vergileri 10 670 000 
2 Temettü ve harp kazançları vergisi 4 250 000 
3 Harp vergisi 1 000 000 
4 Bedeli nakdll askerf 2 500 000 
A 
4 Mükellefiyeti nakliyei askeriye vergisi 300 000 
5 Davar, deve ve canavar resmi 5 100 500 
6 Mahsulâtı arziye vergisi 15 350 000 
7 Husus! ormanlar rüsumu 150 000 
8 Maadin rüsumu 500 000 
9 Vergi tezkereleri 50 000 

Birinci kısmın yekûnu 39 870 500 

İkinci kısım • Damga, harçlar, kaydiyeler, cezayi nakdiler 

10 Damga resmi 2 200 000 
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F. Nev'i varidat Lira 

11 Hazine pulları 1 000 000 
12 Harçlar 1 025 000 
13 İhtira beratı ve alâmeti farika 5 000 
14 Kaydiyeler 865 000 
15 Cezayi nakdiler 350 000 

İkinci kısmın yekûnu 5 445 000 

Üçüncü kısım - Bilvasıta alınan vergiler 

16 İspirto ve müskirat resmi 3 000 000 
17 Tönbeki bey'iyesi 5 000 
18 Gümrük resmi 30 000 000 
A 

18 Ardiye vesaire 350 000 
19 Rüsumu bahriye 750 000 
20 Rüsumu sıhhiye hayvaniye 300 000 
21 Saydi berrî ve bahrî rüsumu 1 250 000 

22 
23 
A 

23 
24 
25 

Dördüncü kısmın yekûnu 27 800 000 

Beşinci kısım. - Müessesat 
25 Mekâtibi umumiye hâsılatı 350 000 
26 Mekâtip ve mûessesatı ziraiye hâsılatı 75 000 
A 

26 Müessesaü baytariye hâsılatı 125 000 
B 

26 Müessesaü sınaiye hâsılatı 150 000 
27 Müessesaü sıhhiye hâsılatı 5 000 
28 Sıhhiye vekâleti hâsılatı 15 000 
29 Hükümet kinini hâsılaü 50 000 
30 Resmi matbaalar 150 000 
32 Maadin 550 000 

Dördüncü kısım 

Tuz rüsumu 
Tütün sigara kâğıdı rüsumu 

Kibrit inhisarı 
Meskukât 
Posta, telgraf, telefon 

Üçüncü kısmın yekûnu 

• tnh.isa.rlar 

35 655 000 

8 350 000 
10 500 000 

1 330 000 
50 000 

7 570 000 
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F. Nev'i varidat Lira 

33 Şark demiryollarından Hazine hissesi 100 000 
34 Ankara - Sivas hattından Hazine hissesi 150 000 

Beşinci kısmın yekûnu 1 720 000 

Altıncı kısım - Emlâk ve eşyayı devlet hasılatı 

35 Emlâki milliye hâsılatı 11 165 000 
36 Devlet ormanları hâsılatı 2 250 000 
37 Füruht olunan eşya bedeli 1 500 000 
38 Konya ovası ameliyatı iskaiye varidatı 50 000 

Altıncı kısmın yekûnu 14 965 000 

Yedinci kısım - hasılatı mütenevvia 

39 Hazine muamelatından hâsıl olan varidat 200 000 
40 Kumpanyalardan teftiş mukabili alman 10 000 
41 Hâsılatı müteferrika 4 100 000 
42 Tekaüdiye tevkifatı 3 750 000 

Yedinci kısmın yekûnu 8 060 000 

Sekizinci kısım - İstirdadat 

43 Soma - Bandırma demiryolundan 71 354 
44 Tavziata mukabil istirdadat 600 000 

Sekizinci kısmın yekûnu 671 354 

Dokuzuncu kısım • İstihlâk rüsumu 

46 Sigara ve oyun kâğıtları, bilardo, dama, kav, çakmak ve saire 16 360 000 

Kırk altıncı faslın yekûnu 16 360 000 

Dokuzuncu kısmın yekûnu 16 360 000 

Onuncu kısım - Harp karşılığı varidatı fevkalâdesi 

47 Anadolu - Bağdat demiryolları nakliyatından Hükümet hissesi 2 000 000 

48 Nakliyat resmi 500 000 

Onuncu kısmın yekûnu 2 500 000 

YEKÛNU UMUMÎ 153 046 854 



III. — 1926 YILI BÜTÇESİ (16) 

G İ D E R 

[A] CETVELİ 

Miktarı 
muhassasat 

Esamii devair Lira 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseticümhur 
Divanı muhasebat 
Başvekâlet 
Maliye vekâleti 
Varidatı mahsusa 
Düyunu umumiye 
Rüsumat 
Tapu ve kadastro 
Dahiliye vekâleti 
Posta, telgraf ve telefon 
Emniyeti umumiye 
Jandarma 
İskân 
Hariciye vekâleti 
Matbuat mûdirtyeti umumiyesi 
Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâleti 
Diyanet işleri reisliği 
Adliye vekâleti 
Maarif vekâleti 
Nafla vekâleti 
Ticaret vekâleti 
Limanlar idaresi 
Ziraat vekâleti 
Müdafaai Milliye vekâleti 
İmalâtı harbiye 
Harita mûdirtyeti umumiyesi 
Bahriye vekâleti 

1 507 630 
238 765 
400 125 
106 076 

24 508 250 
2 962 690 

10 136 108 
5 465 610 
1 358 833 
4 438 840 
5 359 000 
3 864 889 

10 540 000 
1 481 353 
3 072 725 

564 655 
3 649 005 
1 598 600 
5 651 609 
7 478 106 

14 279 631 
1 872 928 

271 137 
3 852 790 

64 004 925 
5 708 857 

625 249 
5 105 158 

YEKÛNU UMUMÎ 190 103 544 

(16) 848 sayılı Kanun, Resmt Gnztte : 6.4.1926 - 391 

Kavatan Mecmuası, C : 4, Sa : 721 - 733 
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G E L İ R 

[B] CETVELİ 

F. Nev'i varidat Lira 

Birinci kısım • Bilavasıta vergiler 

1 Müsakkafat ve arazi vergileri 13 420 000 
2 Kazanç vergisi 9 260 000 
3 Bedeli nakti 4 000 000 
4 Maktu vergi * 500 000 
5 Sayım vergisi 9 451 000 
6 Veraset ve intikal vergisi 1 000 000 
7 Hususî ormanlar hasılatı 150 000 
8 Maadin rüsumu 400 000 
9 Nakliyat vergisi 700 000 

10 Traktör rüsumu 30 000 
11 Elektrik ve havagazı rüsumu 300 000 

Birinci kısmın yekûnu 39 211 000 

İkinci kısım - Bilvasıta vergiler 

12 Gümrük rüsumu 39 750 000 
13 istihlâk vergileri 37 046 000 
14 Rüsumu bahriye 1 050 000 
15 Rüsumu sıhhiye! hayvaniye ^ 100 000 
16 Saydi berri ve bahrî 800 000 

İkinci kısmın yekûnu 78 746 000 

Üçüncü kısım - inhisarlar 

17 Tütün ve saire 15 000 000 
18 Tuz 8 500 000 
19 Şeker ve şekerli mevat 4 000 000 
20 Petrol ve benzin 4 000 000 
21 Kibrit 2 240 000 
22 İspirto ve meşrubatı küuliye 5 025 000 
23 Revulver, mevadı infilakiye ve teferruatı 700 000 
24 Posta ve telgraf, telefon ve telsiz telgraf 6 531 000 
25 Meskukat 3 000 

Üçüncü kısmın yekûnu 45 999 000 



.Dördüncü kısım • Damga, harçlar, kaydiyeler 

Nev'i varidat Lira 

Yedinci kısım - İstirdadat 

47 Soma - Bandırma demiryollarından 
48 Tavizattan 

26 Damga 4 200 000 
27 Harçlar 1 506 500 
28 Kaydiyeler 950 000 

Dördüncü kısmın yekûnu 6 656 500 

Beşinci kısım - Devlete ait mûessesat, emlâk ve emval hâsılatı 

29 Mekâtibi umumiye hâsılatı 400 000 
30 Mekâtib ve müessesatı ziraiye hâsılatı 65 000 
31 Müessesaü baytariye hâsılatı 50 000 
32 Müessesaü sınaiye hâsılatı 25 000 
33 Müessesaü sıhhiye hâsılaü 60 000 
34 Sıhiye vekâleti hâsılaü ** 150 000 
35 Hükümet kinini hâsılaü 50 000 
36 Resmî matbaalar hâsılatı 100 000 
37 Demiryollar hâsüaü 100 000 
38 Demiryollarından Hazine hissesi 3 100 000 
39 Emlâk hâsüaü 2 180 000 
40 Satılacak emval bedeli 1 250 000 
41 Devlete ait esham ve tahvilatın faiz, temettü ve amortismanları 500 000 
42 Devlet ormanları hâsılaü 2 100 000 
43 Konya ovası irva ve ıska hâsılatı 50 000 

Beşinci kısmın yekûnu 10 180 000 

Altıncı kısım - Müteferrik varidat 

44 Hazine muamelatından mûtehassıl varidat 165 000 
45 Hâsılaü mütenevvia 5 575 000 
46 Tekaüt tevkifaü 3 500 000 

Altıncı kısmın yekûnu 9 240 000 

Yedinci kısmın yekûnu 

YEKÛNU UMUMÎ 

71 354 
55 000 

126 354 

190 158 854 

321 



IV. — 1927 YILI BÜTÇESİ (17) 

G l D E R 

[A] CETVELİ 

Miktarı 
m u h a s s a s a t 

Esamii devair Lira 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti C u m h u r 
Divanı Muhaseba t 
Başvekâlet 
İstatistik müdür iye t i umumiyes i 
Şûrayı devlet 
Diyanet işleri reisliği 
Maliye vekâleti 
D u y u n u u m u m i y e 
R ü s u m a t müdür iye t i umumiyes i 
Tapu ve kadas t ro müdür iye t i umumiyes i 
Dahiliye vekâlet i 
Posta ve telgraf ve telefon müdür iyet i umumiyes i 
Emniyet i umumiye müdür iye t i umumiyes i 
U m u m j a n d a r m a kumandan l ığ ı 
İskân müdür iye t i umumiyes i 
Hariciye vekâlet i 
Matbuat müdür iye t i umumiyes i 
Sıhhiye ve muavenet i içtimaiye vekâleti 
Adliye vekâleti 
Maarif vekâleti 
Nafia Vekâleti 
Ticaret vekâleti 
L imanlar idaresi 
Ziraat vekâleti 
Müdafaai milliye vekâleti 
İmalat ı harbiye müdür iye t i umumiyes i 
Harita müdür iye t i umumiyes i 
Bahriye vekâleti 

1 9 6 2 808 
313 034 
4 4 4 335 
140 9 5 0 
54 670 

234 424 
1 796 240 

27 381 811 
9 874 709 
5 010 344 
1 3 6 6 4 2 6 
5 8 7 2 774 
5 471 568 
3 953 633 
9 197 792 
2 5 7 5 859 
3 214 096 

4 9 4 068 
3 203 4 0 0 
5 195 756 
6 158 930 

25 723 043 
1 0 0 5 611 

4 2 4 123 
3 727 268 

58 096 743 
5 190 457 

745 067 
5 624 180 

YEKÛNU UMUMÎ 1 9 4 4 5 4 6 1 9 

(17) 1011 Sayılı Karun, Resmî Gaate 2651927 595 

Kavaran Mecmuası, C 5, Sa 137 151 

322 



G E L İ R 

|B] CETVELİ 

F. Nev'i varidat Lira 

Birinci kısım - Bila vasıta alınan vergiler 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Müsakkafat ve arazi vergileri 
Kazanç vergileri 
Bedeli nakdî 
Maktu vergi 
Sayım vergisi 
Veraset ve İntikal vergisi 
Husus! ormanlar hâsılatı 
Meadin rüsumu 
Nakliyat vergisi 
Traktör rüsumu 
Elektrik ve havagazı rüsumu 

15 100 000 
10 500 000 
4 0 0 0 000 
1 250 000 

12 541000 
100 000 
120 000 
750 000 
600 000 

30 000 
300 000 

Birinci kısmın yekûnu 45 291 000 

İkinci kısım - Bilvasıta alman vergiler 

12 Gümrük rüsumu 34 400 000 
13 İstihlâk vergileri 34 185 000 
14 Rüsumu bahriye 700 000 
15 Rüsumu sıhhiyei hayvaniye 150 000 
16 Şeydi berrî ve bahrî 550 000 

İkinci kısmın yekûnu 69 985 000 

Üçüncü kısım - İnhisarlar 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Tütün ve saire 
Tuz 
Şeker ve şekerli mevad 
Petrol ve benzin 
Kibrit 
İspirto ve meşrubatı küuliye 
Fişek, mevaddı infllâklye ve teferruatı 
Posta, telgraf ve telefon ve telsiz telgraf ve telefon 
Meskukat 

17 500 000 
9 000 000 
4 500 000 
4 500 000 
1 800 000 
6 800 000 

837 525 
7 086 075 

3 0 0 0 

Üçüncü kısmın yekûnu 52 026 600 
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F. Nev'i varidat Lira 

Dördüncü kısım - Damga, harçlar, kaydiyeler 
26 Damga 4 500 
27 Harçlar 2 856 500 
28 Kaydiyeler 1 950 000 

Dördüncü kısmın yekûnu 9 306 500 

Beşinci kısım • Devlete ait müessesat, emlak ve emval hasılatı 

29 Mekâtibi umumiye hâsılatı 
30 Mekâtlb ve müessesatı ziraiye hâsılatı 
31 Müessesaü baytariye hâsılatı 
32 Müessesaü sınaiye hâsılatı 
33 Müessesaü sıhhiye hâsılaü 
34 Sıhhiye vekâleti hâsılaü 
35 Hükümet kinini hâsılaü 
36 Resmî matbaalar hâsılatı 
37 Maadin hâsılaü 
38 Demiryollarından Hazine hissesi 
39 Emlâk hâsılaü 
40 Satılacak emval bedeli 
41 Devlete ait esham ve tahvilatın faiz, temettü ve amortismanları 
42 Devlet ormanları hâsılaü 
43 Konya ovası irva ve İska hâsılaü fazlası 

Beşinci kısmın yekûnu 

Altıncı kısım - Müteferrik varidat 

44 Hazine muamelatından mütehassıl varidat 85 000 
45 Hâsılaü mütenevvia 5 740 000 
46 Tekaüd tevkifaü 2 500 000 

500 000 
50 000 

100 
0 

50 000 
100 000 

0 
40 000 
75 000 

3 700 000 
1 310 000 
800 000 
600 000 

2 100 000 
0 

9 325 100 

Altıncı kısmın yekûnu 8 325 000 

Yedinci kısım - İstirdadat 

47 Soma - Bandırma demiryollarından 71 354 
48 T&vizattan 250 000 

Yedinci kısmın yekûnu 321 354 
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3 . — D E N E T İ M 

A) SORULAR 
B) GENSORULAR (İSTİZAHLAR) 





BU DEVREDE BAKANLIKLARA YÖNELTİLEN 
SUALLER (Sorular) 

1. Başvekâletten (Başbakanlıktan) : 21 
2. Adliye Vekâletinden (Adalet Bakanlığından) : 29 
3. İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden (Bakanlar Kurulu 

Başkanlığından) : 4 
4. Dahiliye Vekâletinden (İçişleri Bakanlığından) : 68 
5. Hariciye Vekâletinden (Dışişleri Bakanlığından) : 27 
6. Maarif Vekâletinden (Millî Eğitim Bakanlığından) : 26 
7. Maliye Vekâletinden (Maliye Bakanlığından) : 67 
8. Müdafaa! Milliye Vekâletinden (Millî Savunma Bakanlığından) : 30 
9. Nafıa Vekâletinden (Bayındırlık Bakanlığından) : 35 

10. Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinden 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından) : 11 

11. Ticaret Vekâletinden (Bakanlığından) : 35 
12. Ziraat Vekâletinden (Tarım Bakanlığından) : 13 
13. Bahriye Vekâletinden (Denizcilik Bakanlığından) : 1 
14. İktisat Vekâletinden (Ekonomi Bakanlığından) : 17 
15. Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinden : 14 
16. Muhtelif Vekâletlerden (Değişik Bakanlıklardan) : 3 
17. Şer'iye ve Evkaf Vekâletinden : 4 

olmak üzere toplam 396 soru sorulmuştur. Bu sorulardan değişik özellik gös
teren bir bölümü görüşmeleriyle birlikte ektedir. 



A) SORULAR 
a) ADLÎ REFORM 

Savaş bitmiş, düşmandan temizlenen vatanın yeni baştan onarılma
sına sıra gelmişti. İmardan önce çağdışı kurumların yerini alacak çağdaş 
kuruluşlar meydana getirilecekti. 

Savaşmak kadar güç olan devrimlerin yapılması için önce kapsam sap
taması ve öncelik sırasına konması gerekiyordu. Daha önemlisi, dünyası
nı ahirete hazırlık olarak kabullenmiş bir toplumun yönünü değiştirmek, 
O'nu yaşama geçirmenin gereklerini yapmak gerekli idi. ATi 

Devrimlerin sırasını işin gereği değil, çoğunlukla olayların akışı belir-
liyordu. Ibpluma işlerlik kazandıracak adil yenilikler için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi sabırsızlanıyordu. Bunun göstergesi olarak aşağıya alınan 
soru ve bu soruya İzmir Mebusu ve Adliye Vekili Seyit Mehmet Emin Bey'in 
26.1.1340 (1924) tarihinde verdiği cevap önemli bir girişimin haberci
sidir. 

Bu cevapta yapılan çalışmaları ve amaçlanan hedefi bulacaksınız (1). 

Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, ıslahatı adliye için ve İstanbul'da bulunan ko
misyonlarının mesaisine dair sualine Adliye Vekili Seyytd Beyin şifahi cevabı (6/85) 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — Efendim bu mesele gayet mühimdir. Doğrudan 
doğruya adliyenin siyasetini ve ıslahatını göstermek ve lazımgelen kavaninin neden ibaret 
olduğunu beyan etmek için tabiî bu en mühim bir sualdir. Ve meseledir. Bugün, hatta yalnız 
adliye için değil tabiî adliye dolayısıyla bütün memleket için en mühim meseledir. Evvelce 
de bilmünasebe arz etmiştim.Mevcut adliyeyi ve kavanini adliyeyi hemen yeni baştan tedvir 
etmek iktiza ediyor. Asri bir Devlette münasip olacak asri kanunlar vücuda getirmek icabe-
diyor. Bu maksada mebni mütehassıslardan mürekkep İstanbul'da altı tane komisyon teş
kil olunmuştu. Bunlar haftada azami olmak üzere iki gün içtima ediyor, çünkü komisyon 
azaları tetebbu ediyorlar ve tetebbudan sonra tetkikatı lazime icra edecekler ve bâdetteteb-
bu bir fikir hâsıl edecekler, kendi aralarında münakaşe edecekler. Bunun için her gün içti
ma edemezler. Her gün içtima olursa o halde bilâtetebbu beyanı fikrediyorlar demek olur. 
Bunun bir faydası yoktur. Bilâkis mazarratı olur. Onun için azami olmak üzere haftada iki 
gün içtima münasip görülmüş ve talimatnamede o suretle tahrir edilmiştir. Bunlardan bi
rincisi ve ikincisi Vacibat Komisyonu ile Ahkâmı Şahsiye Komisyonu namı altındaki komis
yonlardır ki, bu iki komisyon doğrudan doğruya Devletin Kanunu Medeniyesini vücuda getir
mekle mükelleftir. Bugün devletin Kanunu Medenisi malûmuâliniz Mecellei Ahkâmı Adliyedir. 

(1) Tutanak Ikrgiri, C . 5, Sa . 374 - 379, Ta . 26.11340 (1924) 
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FaJsat bu Mecellei Ahkâmı Adliye buün pe nakıstır. Bir Kanunu Medeninin havi olması lâ-
zımgelen mesailin hemen nısfını bile havi değildir. Müteaddit ve mahdut kitaplardan ibaret
tir. Yani büyücek baplardan ibarettir. Halbuki içinde, münderiç olması lâzımgelen birçok me-
sail meskûtunanh kalmıştır ve onlar için mevaddı kanuniye tedvin edilmemiştir. îşte 1280 
tarihinde, o vaMtki Mecelle Cemiyetinin tedvin ve tanzim etmiş olduğu bu kanun bugün ma-
bihü ameldir. 

Bir Kanunu Medeninin muhtevi olduğu mesailin envaına göre, bir komisyon bütün bun
larla meşgul olması lazımgelse uzun zamana muhtaçolacağı için iki komisyon teşkil olun
muştur. Komisyonunun birine Vâcibat Komisyonu) namı verilir. Vâcibat; malûmuâliniz bil
diğiniz vacip, yani zimmette sabit ve lâzımdan şey, vecibe dediğimiz vecaip diye taksim ya
pılmıştır. İşte fransızların (Obligaşyon) dedikleri kelimelerin tercümesi... Gerek bir akitten, 
gerek bir fiilden bir şahsın zimmetinde sabit ve vacibolan şeydir. (Vecibe) tâbiri diğerle (va
cip); malümuihsanınız, tarafeyn bir mukavele akdederse o tarafeynin zimmetine bâzı mü
kellefiyetler sabit olur. Parayı vermek gibi, mebyii teslim etmek gibi. Malı medyunu teslim 
etmek gibi ve saire gibitaraeynin zimmetlerinde sabit ve lâzım birer vasıflar bulunur, mü
kellefiyetler bulunur. İşte o mükellefiyetlere vecibe, tâbiri diğerle vacip diyoruz. Ukuttan mü-
tevelledolan vâcibat veyahut ef alden mütevellidolan vâcibat - tabiri diğerle vecaip - kısmını 
bu (Vâcibat Komisyonu) tedvin ile meşgul olduğu için o komisyonun ismine (Vâcibat Komis
yonu) denilmiştir. Bu kısım arz ettiğim gibi emsal üzerine, eşya üzerine, ukut üzerine teret-
tübeden ahkâmı beyan eder. 

Bir de eşhas üzerine terettübeden ahkâm vardır ki, şahsidir, bu ahkâmı şahsiye dediği
miz nikâh ve talâk oraya dahil olmuştur. Hukuku aile kamilen ve teferruatiyle oraya dahil 
olmuştur. O itibarla bu kısım ahkâmı tedvtoı ile meşgul olan komisyona da (Ahkâmı Şahsiye) 
Komisyonu namı verilmiştir. Bundan bir iki ay evvel Heyeti Celilenize takdim edilip de Adli
ye ve Şer'iye Encümenlerine havale buyurulan ve Şer'iye Encümenince müzakeresi nihayet 
bulan Hukuk Aile Kanunu da bu ahkâmı şahsiyede dâhildir. Fakat o Hukuku Aile Kanunu 
yalnız nikâh ve talâk meselelerine mahsus ve münhasırdır. Halbuki ahkâmı şahsiye dediği
miz zaman yalnız talâk ve nikâh değil birçok ahkâmı şahsiye bunda dâhildir. Meselâ: Bü
kere (Nafaka! Ekarib) bahsi. Bu encümenlerde tetkik edilip yakında Heyeti Celilenize takdim 
edilecek olan Aile Kanununda bu bahis, yani Nafaka! Ekarib bahsi yoktur. Sonra tarafeyn
den birinin vefatı hasebiyle çocuğu kime aid olacaktır? Çocuğun beslenme ve terbiyesi key
fiyeti ki ırdaa aittir, bu bahis yoktur. Vasiyet, vesayet, irs meseleleri velhâsıl şahsa terettübe
den ve hukuku medeniyenin muhtevi olması lâzımgelen ahkâmdır. Bu ahkâmın heyeti mec
muasını haiz olması lâzımgelen kanun da Kanunu Medenidir. îşte bu itibarla yeni Türkiye 
Cumhuriyeti de bu suretle bütün ahkâmı cami bir Kanunu Medenî vücuda getirmek istiyor. 
Bundan başka mevcut ve bugün mahakimce düstûrülâmel ittihaz edilmiş usulü muhake
me kanunları vadır ve bunlar üç nevidir. Usulü Muhakematı Hukukiye, Usulü Muhakematı 
Cezaiye, Usulü Muhakematı Şer'iye. Bir de sulh mahkemelerinin kendilerine göre bir usulü 
vardır ki onu da addederseniz dört olur. Bunlar için de ayrı ayrı komisyonlar teşkil 
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edilmiştir. Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu büyük bir kanun olduğu için bunu tedvin 
etmek üzere ayrı bir komisyon, Usulü Muhakeme! Hukukiye ve Şer'iye kanunlarını tedvin 
için de ayrı bir komisyon teşkil olunmuştur. Malûmuâliniz bir de Ticaret Kanunumuz vardır 
ki bu da Fransızcadan tercüme edilmiş eski bir kanundur. Bu itibarla bugünkü ihtiyacatı-
mızı temin etmiyor. Pek çok mesail için de meskûtünanhtır. Mevcut mevaddı da ihtiyacatı-
mızı tatmine gayrikâfidir. Bunu da yenibaştan tedvin etmek icabettiğinden bunun için de 
ayrıca bir komisyon vardır. Yani Ticaret Komisyonu. Bir de Kanunu Ceza Komisyonu var. Bu 
da mevcudolan Kanunu Cezayı yeni baştan tetkik ve tadil edecek esaslar vaz'ı için teşkil olun
muştur ki bunlar da en son, en asrî kanunları gerek Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Porte
kiz, Belçika gibi Devletlerin en son tedvin ve neşreyledikleri kanunları ele alarak ve elde bu
lunan kendi Ceza Kanunumuzla mukayese ederek tedvin ile meşguldürler. İşte komisyonlar 
bunlardır ve vazifeleri budur. Şimdi bunların bugüne kadar ne yapıp yapmadıkları meselesi 
kalıyor. Müsaadenizle Vacibat Komisyonunun tespit ettiği şekil itibariyle kanunun ne şekil
de olması lâzımgeldiğini gösteren çerçeveyi arz edeyim: Malûmuâliniz bugünkü Mecellei Ah
kâmı adliye evvelemirde yüz maddeden ibaret bir mukaddemeyi havidir. Ondan sonra Kita-
bülbeyi, Kitabülhavale, Kitabülicare, Kitabülkefale diye gider bir tertip gözetilmiştir. Bunda 
ilmî bir tasnif yoktur. Lalettayin Kitabülbeyi, Kitabülhavale, Kitabülicare diye devam eder. 
Bugünkü Vacibat Komisyonu bir tasnifi ilmî dairesine bunları toplamıştır. Evvelemirde en
vai mebahisi tespit ettiği şekilde unvanlarını da vaz'etmiştir.Bir kerre kanun için bir methal 
tensib olunmuştur. Methalden sonra da mebahisi dört kısma ayırmıştır. Birinci kısım, ikin
ci kısım, üçüncü kısım, dördüncü kısım. Mecellei Ahkâmı Adliyenin mukaddeme namı al-
ünda zikredilen yüz maddesi tayyedilmiştir. Çünkü onlar külliyattır. Mahakimce mabihit-
tatbik değildir. Onun için vaktiyle, yani 1280 tarihinde Mecelle Cemiyeti Kitabülbey'i yazar
ken Mecelleye mukaddeme olmak üzere 99 maddeyi zikretmiş ve bunun zikrinde büyük bir 
faide görmüş. Hakikaten o vakit için böyle idi. Çünkü memlekette mektebi hukuk yok, hu
kuk dersi tedvin olunmaz ve hattâ Türkçe yazılmış bir hukuk kitabı bile mevcut değildir. 
Mahkemeleri teşkil edecek, kanun kendilerine verilecek zevat bir fikri hukukî ile mücehhez 
değil; keza hükümetin de ihtiyacatı tatmin edecek ellerinde kavanin düstûrları yok. Bunu 
da düşünerek o zamanki cemiat bu külliyatı hukukiyeyi doğrudan doğruya hukuku İslamın 
esasatı fıkhiyesini muhtevi olan mesailden doksandokuz tanesini ihtiyar ve intihab etmiş 
ve Mecellei Ahkâmı Adliyenin mukaddemesinde birer birer madde şeklinde zikretmiştir. Fa
kat bunlar tenviri efkâr için zikrolunur. İnsanların muamelâtı mümkün olduğu kadar kanu
nî ve meşru bir şekle icra maksadiyle hıfzolunan kaidelerdir. 

REİS — Feridun Fikri Bey zatıâlinizin suallerine cevap veriliyor. Suallerinize cevap alı
yor musunuz? 

FERİDUN FİKRİ B (Dersim) — Efendim! Bendeniz kısaca şunu soruyorum : Komisyon
ların mesaisi ne dereceye vâsıl olmuştur ve ne zaman Meclise getireceklerdir? Yoksa komis
yonların vazaifini sormuyorum efendim. 
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ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — Efendim bunları izah etmezsem, komisyonların 
bunları ne zaman getirecekleri taayyün etmez ve ne vakit geleceğini takdir buyurmazsınız. 
Bunları söyliyelim ki komisyonun ne zaman getirebileceği belli olsun. .Acaba kırk senede mi? 
Elli senede mi? (Vay vay sesleri), Bunlar öyle altı ayda, bir senede gelecek kanunlar değildir. 
Böyle alelacele geldiği takdirde memleket mahvolur. Almanlar bir kanunu otuz senede yap
mışlardır. Ve bunun için tam otuz tane komisyondan geçmiştir. (Devam sesleri) Evvelemir
de meselenin ne kadar muazzam olduğunu anlayacağız. Yapılan kanunun mahiyeti nedir? 
Bunlar nasıl çalışıyor? Evvela bunları anlıyalım ki ondan sonra zaman ve vaktini tâyin ede
bilelim. (Çok doğru sesleri). 

İşte bu suretle kavaidi külliye namı altında olan bu, yüz madde; tedvin edilecek ve size 
takdim edilecek olan Kanunu Medeniden ve bunun mukaddemesinden çıkarılmıştır. Onun 
kitaplar içinde münasip ve istisnasız olan bâzı maddeleri tahsis kabul edilmiyecek surette 
dercedilmiştir. Çünkü bu maddeler bâzısı hâs, bâzısı âm olarak yekdiğerinin münakızı ol
mak itibariyle bir madde diğer maddeye münafi düşer. Bu ciheti tefrik etmek lâzımdır ki, 
gayet müşkül bir meseledir. Çünkü hükkâmı şaşırtır. Buna meydan vermemek için bu cihet 
de nazarı itibara alınarak kabili tahsis olmıyacak derecede kaale alınıp kitaplar araşma der-
cetmeyi komisyon tensib etmiştir. Ondan sonra bir de methal meselesi vardır ki methalin 
muhtevi olacağı mesail şunlardır: Bir kere şunu arz edeyim ki, bir ehliyet meselesi; bir ehli
yet bahsi vardır. Bu ise Mecelle! Ahkâmı Adliyede yoktur. Usulü fıkıh kitaplarında vardır. 
Fakat nedense Mecelleye alınmamıştır. Halbuki pek mühim bir kısımdır ve pek lüzumludur. 
Bu ehliyet bahsi iki kısımdır: Ehliyeti eda bunlardan sonra da o ehliyeti izale den esbab var
dır ki, avarızı ehliyettir. Bunların her halde kanunda zikri lâzımdır ve pek mühim meseleler
dir. Onun için methalin birinci faslı ehliyeti vücubî ve ehliyeti eda fasıllarını havidir. Ondan 
sonra dediğim gibi ikinci faslı avazın ehliyeti muhtevidir. Ehliyet ki, malûmuâliniz bir akdi, 
bir fiili yapabilmek iktidarını haiz olan şahıstır ki, bunlar iki nevidir. Bunların birincisi biz
ler, yani şahıslar; ikincisi de efrattan teşekkül etmiş olan cemiyetlerdir. Bunları tespit edece
ğiz ve bunların şeraitini beyan edip faslı bitireceğiz, sonra bu gibi arızî olup da ehliyeti izale 
veya. tenkis eden ahvalden - ateh ve sekir gibi - şeyler vardır ki, bunlara da avarızı ehliyet 
denir. İkinci fasla ise avarızı ehliyet namı altında geçilir. 

REİS — Seyyid Beyefendi? Affı âlinize mağruren şurasını arz etmek istiyorum ki, 
encümen henüz mesaisine bir netice vermemiştir. Verilen takrirde, "meselenin bulunduğu 
vaziyet"* diye yazılmıştır. Ve (bu suretle sual eylerim) deniyor. Eğer bu suretle devam 
edilirse ayrıca bir münakaşa kapısı açılmış olacaktır. Zannederim ki, her iki sual için 
yanm saatten fazla vaktimiz yoktur. Bu suretle devam edilecek olursa akşama kadar 
bitmez. (Doğru, sesleri) 

ALİ SÜRÜRİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Meseleyi kavramak lâzımdır. 

REİS — Evet meseleyi kavramak lâzımdır. Fakat meselenin ayrıca ruznameye geçmesi 
lâzımdır. Yani ayrıca bir mesele olarak müzakere edilecekse Heyeti Celileye teklif edeyim o 
zaman uzun uzadıya müzakere edelim. 
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SEYYİD B. (Devamla) — Heyeti Celile nasıl arzu ederse öyle yaparız. O halde kısaca arz 
edeyim efendim! 

REİS — Eğer bu sual takririne cevap verilecekse lütfen kısaca cevap veriniz efendim. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Reis Beyefendi, Beyefendi söyler durursa o zaman rüfekayı ki
ram da lehte veya aleyhte söyler. Meclisin vakti boş yere geçmesin. Zaten şimdi söylemek 
nafiledir. Bu mesele Adliye Encümeninden gelince müzakere ederiz. 

ADLÎYE VEKİLİ SEYYİD B (Devamla) — Efendim hulâsatülhulâsa olarak arz edeyim 
ki: Kanunu Medeninin çıkması uzun zamana mütevakkıftır. Haftada iki defa içtima edecek
lerdir. Böyle beş bin maddelik bir kanun bir senede, iki senede olmaz. Olursa gayet fena bir 
kanun olur. Evet bir taraftan da âcil ihtiyacımız vardır. Zaten bendeniz de evvelce bu komis
yonda idim. Adliye Vekâletine geldikten sonra bugünkü ihtlyacatın muhtevi olduğu -ihtiyacatı 
medeniyeyi tatmin edecek şekli- mevaddı acilen gönderiniz dedim. Şu okuduğum iki çerçe
veden birisi ki -hukuktan mütevellit vacibat kısmıdır bu gelmiştir. Bunun mevaddım yaptı
lar ve gönderdiler. İkincisi de efalden mütevellit vacibat kısmıdır ki şimdi bununla meşgul 
olmaktadır. Bittiği zaman esbabı mucibeleriyle beraber yazar ve gönderirler. Bendeniz de 
Heyeti Celilenize takdim ederim. Bugünkü Mecellei Ahkâmı Adliyeye; tensip ve kabul bu
yurduğunuz takdirde lahika unvanı altında zeyl olarak neşrolunacaktır. Şimdi hangi mad
delerin müstacelen tadili lâzımgeldiğini İzah edecek olursam yine uzuyor diyeceksiniz. Onun 
için onları söylemekten vazgeçiyorum. Lüzum görülen maddeler buraya geldiği zaman bu
rada uzunuzadıya müzakere ederiz. Şu arz ettiğim şey iki fasıldır. Zeyl olarak, lahika olarak 
Mecellenin nihayetine derç ve neşrolunacaktır. İşte o iki faslın Mecellenin muhtevi olduğu 
ve elde bulunan mesailinin tadili lâzımgelen noktalarında tadilât mevzuubahsolunacaktır. 
Kabulünden sonra hâkimler o maddelerle amel edecektir ve Mecellede: o mesaile aidolup 
mevcudolan maddeler mefsuh addedilecektir. Meselâ serbestli mukavele esası, şerait ile ukut 
icrası gibi şeyler... Mecellede birtakım takyldat var ki o takyidat bugün inkişafı ticariye, sı
naiye ve saireye mâni oluyor. Bunların ref i gibi tadilattır. Arz ettiğim gibi birinci faslını yaz
mış, göndermişlerdir. İkinci faslını da yazıp gönderecekler; esbabı mucibesini de yazacak
lar, tabiî o vakit Heyeti Celilenize takdim edilecektir. Bu bittikten sonra onlar yine vazifei 
asliyelerine devam edeceklerdir. Usulü Muhakeme lâyihası da öyledir. Onlar için de öyle yazdık. 
Tebliğ ettik. "İhtiyacatı hazırayı acilen temin edici maddelere bakınız. Araştırınız, elde bu
lunan Usulü Muhakeme kanunlarından o maddelerin tadilini acilen icra ederek gönderiniz. 
Asılkanunun tedvini meselesini sonraya bırakınız!" dedim. 

Fakat Usulü Muhakematı Hukukiye ve Şer'iye kanunları o kadar büyük olmadığı için 
onun baştan aşağı tadil edilerek gönderilmemesinde beis yok. Ticaret Kanununda yüz mad
deyi yazmışlardır. O yüz maddeyi bugün gönderin desem gönderebilirler. Fakat bugün o yüz 
maddeyi Heyeti Celilenize takdimde bir fayda görmüyorum. Çünkü bap bitmiyor, bahis bit
miyor. Asıl maksat mebhaslerin bitmesidir. O yüz maddeyi getirsek de mâna yoktur. Meb-
haslar bitmelidir. Ahkâmı umumiyeyi tedvin etmişlerdir. Muamelât ve şeraiti ticarlyeyi 
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tedvin etmişlerdir. Şimdi şirketler bahsindedirler. Hiç olmazsa şirketler bahsi bitmeli ki, ol-
vakit Heyeti Celilenize takdim edebileyim. Kanunu Cezanın da iki faslını bitirmişlerdir. On
larda gaye: Elde bulunan bütün Avrupa kanunlarını tetkik ederek onların üzerinde amlk bir 
surette tetkikat icra ederek tadilâtı lâzimeyi icra ediyorlar. Ve maddeleri de o suretle tedvin 
ediyorlar. Onun da şimdiye kadar yapılmış olan kısmını gönderiniz diye yazmıştım. Verdik
leri cevapta; Kanunu Cezanın bir kısmını yazıp göndermeyi doğru bulmuyoruz. Diğer kısım
larını bırakmakta da bir fayda görmüyoruz. Ffekat emredilirse göndeririz. Lâkin nasıl olur 
bilmem? Diye tereddüt gösteriyorlar. Bendeniz de kendilerini bu hususta haklı buldum. Ka
nunu Ceza da zaten o kadar büyük değildir. Bapların, fasılların, maddelerin birbirlerine mü
nasebet ve irtibatı tamları vardır. Onun için şimdilik bir müddet daha tedvin ile meşgul ol
sunlar: o ciheti tacil etmiyorum. Fakat gelecek kanunlar Adliye Encümeninden çıkıp Heyeti 
Celilenize geldiği zaman onlar da her halde Adliye Encümenine gideceklerdir. Ahkâmı Şah
siye Komisyonu da Hukuku Aliyeyi tedvin eden Komisyon da vazifesine devam ediyor, arz 
ettiğim veçhile haftada iki gün içtima ederek birtakım mesaili tedvin etmişlerdir ki, onlar 
da mukaddemelerdir. Çünkü; birtakım fasıllar üzerine tedvin edildiğinden ve bizim burada 
Heyeti Celilenize arzettiğimiz nikâh ve talâk bahisleri de ayrılmış olduğundan şimdi onunla 
meşgul olmuyorlar. Mesaili saire ile meşgul oluyorlar. Nikâh ve talâk kanunları Heyeti Celi-
lenizden çıkacağı zaman nikâh ve talâk mebahisi de bab olarak veya kitab olarak onlara der-
cedilecektir. O itibarla o da hukuku medeniyenin üçüncü kısmını teşkil edecek bir kanun 
olacaktır. Ya Hukuku Medeniye Kanununun cildi sanisi olarak neşredilecek veyahut müsta
kil kanun olarak neşredilecektir. Mecmuu hukuku medeniye namı altında zikredilecektir. 
İşte bugünkü mesai bundan ibarettir. Bu mesaiyi az görüp de tacil etmek ve onlarm semere
sini daha ziyade teksir etmek arzu buy urulursa, bendeniz bunu pek muvafık bulmam. Çün
kü acele olur. Bunlar gayet büyük ümmehatı kavanindir ve son derece tetebbu edilmesi lâ-
zımgelen meselelerdir. Bugün kürrei arz üzerinde malûmuâliniz iki hukuk vardır. Bu iki hu
kuktan birisi Hukuku İslâm, birisi de Hukuku Garbiyedir: Avrupa hukukudur. Bu Avrupa 
hukuku ile İslâm Hukuku arasında bâzı noktalarda farklar var, tesadümler vardır. Bazı me
selelerde de İttifak vardır. Onların arasında ittifak olanları da tedvin etmek o kadar kolay 
değildir. Çünkü memleketimizin şeraiti hayatiye ve içtimaiyesini nazarı itibara almak, muhtelif 
efkârı hukukiyeden hangisinin memleketin ihtiyacına daha muvafık olduğu keyfiyetini tâ
yin etmek pek ziyade düşünülecek bir meseledir. Bunlar ağır ağır tedvin edilecek olursa o 
vakit sık sık tadile muhtaç olmaz. Eakat alelacele bir kitap tercüme eder gibi tedvin edilecek 
olursa o vakit emin olunuz her celsede, her devrei içtimaiyede onlarm birçok maddelerini 
tadile kıyam etmekliğimiz lâzımgelir. Onun için pek tacili münasip değildir. Yalnız bugün
kü mevcudolan kanunlar içerisinde pek ziyade lüzumu mübrem olanları ve âcil olan nokta
ları tadil etmekle kifayet etmelidir. Cevabım budur. (Kâfi sesleri) 

FERİDUN FİKRİ R (Dersim) — Nasıl kâfi görürsünüz efendim, memleketin siyaseti adli
yesi mevzuubahistir. Efendiler! Adliye Vekili Muhteremi Beyefendi Hazretleri komisyonun 
teşekkülünden, vazalfinden ve sair hususattan bahis buyurdular. Bendenizin sualim bu de
ğildir. Komisyonun vazai.fi neden ibaret olduğu Heyeti Celilenin malûmudur. Bundan evvel
ki Adliye vekillerinin zamanında talimatname intişar etmiştir. O talimatname de Heyeti Ce-
lilenizin malûmudur. Bendenizin bildiğim mesele şudur : 
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Heyeti Celilenizin âzasından birçoğu bizlere, yani adliye azalarına "Adliye işleriyle meş
gul olan arkadaşlar; nerede teşkilâtı adliye? Nerede hususatı adliye?" diye mütemadiyen sor
maktadırlar ve bu sormaları efkârı umumiyenin hâlis bir tercümanlığıdır. Efendiler! Mem
leket teşkilâtı adliyesini bekliyor. Biz bugün usulü muhakematı cezaiyemizde ve hukukiye-
mizde ve teşkilatı mahakimimizde birçok ihtiyaç karşısında ve birçok mesaili mühimme kar
şısındayız. İstinaf usulünün İlgası veyahut ipkası veyahut memleketin vaziyeti içtimaiyesi-
ne uymıyan birtakım kavaninin ta'dili mevzuubahistir. Bu komisyonu vücuda getirenlere arzı 
minnettari ederiz. Hakikaten iyi yapmışlardır. Erbabı ihtisasın toplanarak sükûneti fikriye 
ile iştigal ve ihzaratta bulunması lâzımdır; faidelidir. Fakat efendiler! Rica ederiz. Bu işin ilâ 
yevmilkıyame uzatılmasında da faide yoktur. Bendeniz o komisyonları teşkil eden zevatı ki
ramın ayrı ayrı her birisine hürmetkarım ve tebcil ederim ve içimizde de o komisyona riayet 
ve âzalık etmiş zevatı muhtereme vardır. Biraz tesrii vazife etmeleri için Adliye Vekili Beye
fendi Hazretlerinin lâzımgelen faaliyete kendilerini davet eylemelerini de faideli ve elzem gö
rüyorum. Efendiler! Biraz faaliyete lüzumu mübrem vardır. İhtiyacı mutlak vardır. Komis
yonlar biraz daha çalışmalıdırlar. Efkârı millet bizden teşkilatı adliyeyi bekliyor. Bugün isti
naf usulü olsun, ticaret tadilatı olsun Kanunu Cezadaki tadilât olsun, hulâsa dağınık vazi
yettedirler. Geçen gün Ticaret Kanununun onuncu maddesini tadil ettik. Bugün Kanunu Ce
zanın yirmibeşinci maddesini tadil ediyoruz. Efendiler! Kanunlarımız, bilhassa adliye ka
nunlarımız yamalı hırkaya dönmüştür. Bu vaziyet daha fazla devam etmemelidir ve devam 
etmemesi lâzımdır. Adliye Vekili Beyefendiden istirham ederim, memleketin o muhterem hu-
kukşinaslannı biraz faaliyete davet buyursunlar! Bendeniz kaaniim ki, faaliyeti matlube yok
tur. Kendilerini faaliyeti matlubeye davet etmesini son derecede istirham ederim. 
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b) RUSLARDAN KALAN MAKİNELER VE TERCAN'DAKİ GAZ OCAKLARI 
Ülkenin halt, denetim yollarının işlerliği ve konularının özelliği dik

kate alınarak Erzurum Mebusu Rüşdü Paşa'nın sorusu ve cevabı tutanak
lardan aynen aktarılmıştır : (1) 

İ : 30 2.10.1339 C : 1 
3. — SUALLER 

I. — Erzurum Mebusu Rüşdü Paşanın, Kars, Eîrzurum ve Trabzon yolları üzerindeki 
metruk makinelere dair Nafıa Vekâletinden sual takriri (6/12) 

REİS — Nafıa Vekili Bey de buradadır. Cevap vermek istiyorlar. Tensip buyurursanız ce
vap versinler! Sual takriri şundan ibarettir. 

Riyaseti Celileye 
Nafıa Vekilinin âtideki suallere cevap vermesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Rüşdü 

1. Metrukâttan Kars ile Erzurum caddesi üzerinde ve Erzurum ile Trabzon caddesi ara
sında pek krymetli ve motorlu yüzlerce tazyik makinesi taş kırma makinesi ve yol inşaasına 
dair sair birçok makineler vardır. Bunlar muhafaza edilmiyerek birçoklarının zıya ve tahrip
lerine kimler meydan vermiştir? 

2. Elyevm mevcut kalanların cins ve miktarları nedir? Nerelerdedir? Bunların muhafa
zası kimlere tevdi edilmiştir? Mevcut kalan ve pek lüzumlu olan işbu makineler niçin müna
sip mahallere toplanarak muhafaza edilmiyor? 

3. Tercan civarında bulunan gaz ocakları için Baku'den celp ve Yeniköy'de bulunan gayet 
iyi ve kıymetli makineler kimlere teslim edilmiştir, bunlar da açıkta sahipsiz kalarak mah
volacak mı? 

4. Kars, Erzurum arasındaki şimendiferler yevmiye seksen ton kadar odun sarf ediyor. 
Sarıkamış ormanları böyle giderse az müddet içinde mahvolacaktır. Kükürtlü kömür ocak
larına niçin ehemmiyet verilmiyor. Ve işbu ocağa ordu tarafından temdidedilen dar hattın 
on beş, yirmi kilometre kadar bir kısmı kaldığı halde ve iki üç ay zarfında ikmali mümkün 
iken niçin yapılmıyor? 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B (Diyarbekir) — Erzurum Mebusu Muhteremi Rüşdü Paşa Haz
retleri Ruslar zamanında terk edilmiş bâzı makinelerin neden dolayı zıyaına sebebiyet veril
miş olduğu takrirlerinin birinci maddesinde sual buyuruluyor. Heyeti Celilenin malûmudur 
ki, Harbi Umumiyi müteakip mütareke ve ondan sonra Hükümeti Milliyenin teşekkülüne 
kadar hâdisat ve zaman buna hiçbir suretle muhafaza imkânını vermemiştir. Ondan sonra 
bir kısmı ordu tarafından ve bir kısmı da tesiratı havaiye ve motorlarda asıl lâzım olan maki
ne kısmı sahipsiz kaldığından o taraf halkının götürmesinden ileri gelmiştir. 

İkinci maddesinde, mevcut kalanların cins ve miktarı nedir diye sual buyuruluyor. Mev
cudun cins ve miktarı şudur: İstimale salih 29, tamire muhtaç 54 ve istimale gayrisalih olan 
97'dir. Bunlardan Kars Sermühendisliginden gelen malûmata göre 6 tane hayvanla çekilir 
silindir, 1 aded de buharlı silindir vardı. Artvin'de bir aded gaz, benzinli, 1 aded hayvanlı 
1 aded de buharlı silindir vardır. Erzurum'dan gelen malûmata göre 6 tane hayvanla çekilir, 
78 tane buharlı silindir ki, bunlar 84 tanedir. Bayezid'de 4 tane hayvanla çekilir, 14 tane bu
harlı silindir, Trabzon Şubesinde de, 3 tane gazlı, 23 tane hayvanla cer'olunur silindir ve 

(1) Tutanak Dergisi, C : 2, Sa : 432, Ta : 2.10.1339 (1923) 
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Gümüşane'de yine 4 aded gazlı, 1 aded de hayvanla çekilir silindir vardır. Malûmu Âliniz 
Hükümeti Milliye teşekkül edinceye kadar orada doğrudan doğruya ordu bulunuyordu. Ben
denizden evvel seleflerim zamanında 1337 senesi Martında ve Eylülünde müteaddit defalar 
oraya yazılmıştır. Hattâ Erkânı Harbiye! Umumiyeden de Dokuzuncu Kolorduya, Şark Or
dusu Kumandanlığına da yazılmıştır. O vakit Dokuzuncu Kolorduda bulunan zat tarafından 
verilen cevapda deniyor ki; bunlar yollarda tahrib edilmiş, motorları alınmış ve yollarda kal
mış. Bunları nakledebilecek kabiliyette ne vesaitimiz var, ne de bunları bilen var. Hattâ Er
zurum'da iş ocağı varmış, oraya da müracaat etmişler, fakat bunları kabili istimal bir hale 
getirmeye İmkân bulamamışlardır. Bilâhara 1338'deyine havale verdiği halde matlup dere
cede bunları toplayıp işletecek bir hale koymamıştır. 

Son aldığımız raporda diyor ki; taş kırma makineleriyle silindirleri ne Erzurum'da, ne 
de İstanbul'da yapacak mütehassıs zevat yoktur. Erzurum şimendiferlerini Vekâlet beş ay 
mukaddem tesellüm etti. Oradaki heyeti fenniyemize yazdık. Diyorlar ki, bir kısmı Mayısa 
kadar tamir olunur. Mayıstan sonra bunların ancak yüzde beşi kabili istimaldir, diğerleri is
kelet halindedir ve kabili istimal değildir. Kabili istimal olanları depolara vaz'etmişlerdir, mu
hafaza ediliyor. 

Tercan civarında bulunan gazocakları için vaktiyle müracaat edilmiş ve amele veril
miştir. 

Dördüncü suallerinde Kars - Erzurum arasında yevmiye 80 - 100 ton odun Sarıkamış 
ormanlarından sarfediliyor, niçin o dekovil hattı ileri gitmiyor? Buyuruyorlar. Evvelce de arz 
ettiğim gibi bütün hattı ordu işletiyordu. Biz yeni tesellüm ettik, tesellüm ettiğimiz zaman 
müdüriyetine memleketimizde en mütefennin ve en mütehassıs bir zatı tâyin ettik, gönder
dik. Halbuki evvelce aldığımız raporla bu zatın raporlarında büyük bir fark ve tefav üt vardır. 
Evvelce bize iki yüz bin liraya lüzum göstermişlerdi. Halbuki hattın yeniden tamiri için dört 
yüz bin liraya lüzum gösteriliyor. Bunu bu seneki 1340 senesi bütçesine ithal ettik. Zaten 
o hat da 21 kilometredir. Bunun oniki kilometresi tamir edilmiştir. Altı kilometre de gelecek 
sene üç ay zarfında tamir edilir ve bu suretle bu hat vasıtasiy le Erzurum hattı için de lâzım 
olan kömürü bununla naklederiz. Yeni müdürümüz faal, gayyur bir arkadaşımızdır, iyi çalı
şacağını ümidediyoruz. 

SÜLEYMAN SUDİ a (Bayezid) — Bayezid hattı ne oluyor efendim? 
NAFIA VEKİLİ FEYZİ & — Bayezid hattını da yaptıracağız efendim. 
REİS — Efendim ruznameye devam edeceğiz. 
RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Efendiler; Kars ile Erzurum arasında Trabzon ile Erzurum ara

sında birçok metruk mal ile, yol malzemesi vardır. Bunlardan yüzlerce motorlu tazyik maki
nesi, yüzlerce taş kırma makinesi, malzeme vardır ki, bunlar gayet kıymetli şeylerdir. İleride 
çok lüzumu olacak şeylerdir. Bu malzemenin, maalesef üç dört sene kimse bakmadığı, alâka
dar olmadığı için, ahşap kısımlan söküldü, bu milyonlarla kıymette olan mallar kayboldu. Takrir 
vermekten maksadım hazırı muhafaza etmektir. Çünkü bunların ziyamdan Vekil Feyzi Bey 
mesul değildir. Daha evvelki Vekiller zamanında olmuş vukuattır. Maksadım bunlar tespit edilsin 
ve muhafaza edilsin. Çünkü bunlar gayet kıymetli şeylerdir. Rusya'da bile şimdi mevcudu yoktur. 
Hattâ geçen sene iki tanesini bizden istediler, verdik. Tazyik makinesi idi, gayet kıymetli şey
lerdir. Maksadım, bunların bir yere toplattırılarak muhafaza edilmesidir. 

İkincisi; Tercan civarında bir gaz menbaı var. İlk zamanlarda gaz çıkarmak için ordu ta
rafından teşebbüs edildi. Baku'dan gaz ihracına mahsus büyük makineler getirildi -bunlar 
gayet büyük şeylerdir- bunları, Tercan civarında Yeniköy'e kadar getirdik. Sonra gayet ağır 
olduğundan gaz mahalline kadar götüremedik. Kontrata suretiyle naklini düşündük. Fakat 
bunu kimse gazın yerine kadar götüremedi. Bunlar da orada açıkta kaldı. Gayet kıymetli 
şeylerdir. Eğer Çester arzu ederse ona devredilir, satılabilir. Korkuyorum, bunlar da böyle 
açıkta kalırsa zayi olur. Ne Nafıa bunlara sahiboluyor ne de İktisat Vekâleti orada memuru 
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olmadığından tesahübediyor. Hattâ İktisat Vekilinden sorduk. Orada böyle makine olduğun
dan bile haberi yoktu. Zannederim, bunların şimdiye kadar Nafıa Vekâletinde de kaydı yok
tur. Bu vesileyle bunları tespit etmiş olduk. Nafla Vekilinin sözlerini senet ittihaz ettik. Şim
diden sonra bu tespit edilen eşyalar zayi olmaz. (İnşallah sesleri) 

Sonra Kars'la Erzurum arasında bir şimendifer hattı var: Şark şimendiferi... Bunlar yev
miye 80 -100 ton odun yakıyor, senede ne kadar odun gideceğini hesabedinlz. Bu gidişle 
birkaç sene sonra Sarıkamış ormanlarından hayır kalmıyacaktır. Bu kıymetli orman elden 
gidecektir. Creçen sene orduda İken yeni bir dekovil hattı yaptık. Yeniköy'de bir kömür ocağı 
vardı. O ocaktan yevmiye 200 amele ile belki 40 ton kömür çıkar, gayet zengin bir kömür 
madenidir. Bu hattı askerle yapmıştık. Sekiz kilometre kadar bir yer kalmıştı. İki ay zarfın
da bu dekovil ocağa kadar temdidedilebilirdi. Bu da yapılmadı. Korkuyorum ki, bu kısmın 
inşası bir iki sene daha teehhür edecek, ormanlar da elden gidecektir. Vekil Beyden rica ede
rim, bu hattı süratle yapsın, bununla hem ormanlar zıya'dan vikaye, hem de memleketin 
ihrakiyesi temin edilmiş olacaktır. Çünkü bilirsiniz ki, Erzurum'da odun olmadığından te
zek ve saire yakarlar, lhrakiyede müşkülât vardır. Ahali de bu suretle müşkülâttan kurtu
lur. Vekil Beyden çok rica ederim, bu hattı ikmal buyursunlar, çabuk bitirsinler, biz de dua 
ederiz. Verdikleri cevaba kaani oldum. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B — Efendim Paşa Hazretlerinin talep buyurdukları şimendifer 
hattı için arz ettim, altı kilometre bir yer kalmıştır. Üç ayda ikmalini katiyen Heyeti Celileni-
ze vadederim. (İnşallah sesleri) Bu altı kilometre yeri ikmal ederek hattın mahrukatım te
min etmek ve kışın şiddetle hüküm ferma olduğu bu yerlerdeki halkın kışlık ihtiyacım tat
min etmek bizim için ehemmiyetle derpiş edilecek bir meseledir. Bunun için kükürtlü ma
denine vâsıl olmak üzere tren hattını temdid edeceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI R (Bozok) — Orman bitmeden evvel yapılsın. 
NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Devamla) — Efendim biz. tesellüm ettiğimiz tarihten itibaren 

tamir ettik işletiyoruz. Fakat gelecek sene maden ocağına kadar giden bu altı kilometrelik 
hattı ferşedeceğiz. 

HAKKI B. (Van) — Şimdi yapılmasında bir mâni var mıdır? 
NAFIA VEKİLİ FEYZİ a — Evet vaniır. Kış geldi. 

Misak-ı Millî Haritası örülü halı (1) 

1. — Sivas Darüleytamı tdllbatınm Meclise gönderdikleri halı hakkında Vilayetin tez
keresi. 

T.RM. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Türkiye Büyük Millet Meclisine naçizane bir hediye olmak üzere Sivas Darüleytam tâli-

batı tarafından dokunan ve üzerinde Misakı Milli haritası işlenen hah Sivas Mebusu Ziya be
yefendi vedaaüyle takdim kılınmakla lütfen kabul ve vusulünün emir ve iş'ar buyurulması-
m istirham eylerim Efendim Hazretleri. 

18 Ağustos 1339 
Sivas Valisi 

Faik 
REİS — Efendim tensip buy urulursa buna Divanı Riyasetçe bir cevap yazılsın. (Hay hay, 

sesleri.) 

(1) Tutanak Dergisi, C . 2, Sa . 455, Ih. 2. m 1339 (1923). 
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C) OKUTULAN TARİH DERSLERİ 
İstanbul Milletvekili Yusuf Akçuraoğlu'nun, ilk ve orta okullarda oku

tulan tarih derslerine dair sorusuna, Millî Eğitim Bakanı İsmail Safa (ÖZ
LER), Okuttuğumuz tarih ve medenî bilgiler yenilenmiş, ancak yeterli de
ğildir. Biz programların esaslı bir surette değiştirilmesini elimizde tutmak
tayız. Bunun için çeşitli komisyonlar kurduk cevabına, soru sahibi, genç
lere doğru yolu göstermenin, onları aydınlatmanın en etkin olanı tarih der
sidir, diyerek şu açıklamada bulunmuştur: 

Acaba memleketimiz bir demokrasi, bir halk Hükümeti, halk Devleti olduktan sonra ve 
bilhassa bu halk Devletinin mükemmel bir şekli olan Cumhuriyet teessüs ettikten sonra pa
dişahların destanı suretinde yazılmış olan tarih kitaplarımız değiştirilerek mi okutuluyor, 
yoksa eski halinde kalmış mıdır? Kitaplar kalmış ise bile ruhu değiştirilerek oradaki hatalar 
muallimler tarafından izah ediliyor mu? Çünkü: Budala hükümdarlar bile bizde evliya diye 
gösterilmiştir. Bunlar için bendeniz doğrudan doğruya takririmi vermeden akdem biraz et
rafımı yokladım. İstanbul'da bulunduğum esnada -bundan birbuçuk ay evvel- mekteplerde-
ki kitapların bu eski kitaplar olduğunu ve aynen okutulduğunu haber verdiler. Sonra İstan
bul uzaktadır. Belki oraya haber verilmemiştir dedim. Bundan bir hafta evvel buradaki lise
ye gittim. Lisede okutulan kitapların nelerden ibaret olduğunu sordum. Yine eski kitaplar
dır dediler. Acaba bu kitapların ruhu değiştirilmek üzere bir talimat verildi mi, dedim. Böyle 
bir talimatın, (sirkülerin) gelmiş olduğundan beni haberdar etmediler. Binaenaleyh Maarif 
Vekâletinden bu suali sormaya lüzum gördüm. 

Kitapları hazırlamak zaman alacağından bir tamim çıkarılsın, cum
huriyetin üstünlüğü anlatılıp, padişahların evliya ve cihangir olmadıkla
rı, memlekete yaptıkları kötülükler anlatılsın der. Bu arada İstanbul Mil
letvekili Ali Rıza (BEBE) "yeni padişahlara karşı olan methiyelerden de 
vazgeçelim" der (5). 

D) FENER PATRİKHANESİ 

Kurtuluş savaşı günlerinde düşmanca davranışların odağı haline ge
len Patrikhanenin hukukî statüsü Lozan'da çizilmiş ve Ortodoks Türkle
rin manen bağlı bulunduğu sadece dinî yetkilere sahip bir kurum olduğu 
belirlenmiştir. 

Kirni yöneticilerimizin zaman zaman patriğe ve patrikhaneye karşı 
gösterdikleri dostluk jestleri yanlış anlamalara, değerlendirilmelere ve dav
ranışlara temel oluşturmuş, bu anlamda konunun milletlerarası tartışmalı 
boyutları bulunduğu izlenimi yaratılmıştır. Bu tartışmalar günümüzde de 
bütün yoğunluğu ile sürmektedir. 

Lozan'da çizilen Patrikhanenin Hukukî Statüsünün ne olduğu ya da 
daha özlü deyimi ile ne olmadığını Lozan'ı onaylıyan Mecliste sıcağı sıca
ğına verilen bir sözlü soru ile buna verilen cevapta bulacaksınız. 

(5) Tutanak D. C . 3, Sa . 497 - 498, Ta . 21.11.1339 (1923) 
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Dtyarbeklr Mebusu Zülfü Beyin, Rum Patrikhanesine dair sual takririne Adliye Veki
li Seyyid Beyin şifahî cevabı (6/70) (1) 

Riyaseti Celileye 
Evrakı havadiste İstanbul Rum Patrikhanesinde, Patrik intihabı için müzakere cereyan 

etmekte olduğu ve bu işlere ecnebilerin de tesir icra etmekte bulunduğu okunuyor.Patrik-
hanenin son vaziyetine nazaran bu bapta Hükümetin rioktai nazarı ve tarzı hareketi nedir? 
Keyfiyetin Adliye Vekâletinden şifahen sualini teklif ederiz. 

Diyarbekir Mebusu Maraş Mebusu 
Zülfü Midhat 

ADLÎYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — Efendim Patrikhane intihabı vâki olmuştur. Şim
di evvelemirde bir mukaddeme arz edeyim, sahibi sual orada konuşuyor. 

ZÜLFÜ R (Diyarbekir) — Buradayım efendim. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) — Evvelâ bir mukaddeme arz edeyim; malûmuâ-
liniz Fener Kilisesinin bugünkü vaziyetiyle Harekâtı Milliyeden evvelki vaziyeti arasında kı
yas kabul etmiyecekleri derecede büyük bir fark vardır. 

HALİL a (Zonguldak) — Maddeten, manen değil. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) — Manen de, maddeten de... Evvelden birtakım 
imtiyazaü mezhebiye vardı; malûmuihsanınız, o imtiyazatı mezhebiye meyanında en mü
him olmak üzere bu Devletin doğrudan doğruya hakkı hâkimiyetine taallûk eden ve onu ih
lâl eder bir keyfiyet vardı ki, o da Patrikhanenin hakkı kazayı haiz olması. Gerek Rum Pat
rikhanesinin ve gerek Ermeni Patrikhanesine ve gerek hahamhaneler alelûmum müessesa-
ü diniyei gayrımüslimeye öteden beri Devletçe kendilerine bir atıfet olmak üzere bâzı imti-
yazat bahşolunmuştur. Bugün lehülhamd milletin gayretiyle, himmetiyle ve vukubulan mü-
cahedatı vatanperveranesiyle bunlar kamilen kalkmıştır, mülgadır. Artık memleketimizde 
imtiyazaü mezhebiye namına hiçbir şey yoktur. Binaenaleyh gerek Rum Patrikhanesinin ki
liselerinin ve kezalik Ermeni Patrikhanesi kiliselerinin ve kezalik Hahamhanenin artık siya
sî, idarî hiçbir salâhiyet ve vazifeleri kalmamıştır. Bugün alelûmum patrikhaneler; kiliseler, 
hahamhaneler tam mânasiyle bir müessese! diniyedir; ma'bettirler, Reisleri rahiplerdir. Rü-
esayı ruhaniye namiyleyâd ettiğimiz ruhbandırlar, rahiptirler, başka bir sıfat ve salâhiyetle
ri yoktur. 

HALİL a (Zonguldak) — Abit, zahit, âdemler. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD a (Devamla) — Şimdi evvelce o imtiyazat zamanında Devletçe 
müttehaz bâzı intihap nizamnameleri vardı. Bu gün onlar da kamilen mülgadır. Hiçbirinin 
hükmü yoktur. O cümleden olmak üzere Patrikhanenin birer cismanî meclisleri bulunur
du. Bugün bunlar yoktur, mülgadır. Binaenaleyh intihabı vâki bir kilise reisi ruhanisi inti
habından ibarettir. Onun ismine ister patrik densin, ister rahip densin, ister papaz densin, 
isterse başpapaz densin. İster alelıtlak rahip densin Devletçe müsavidir. Devletin nazarında 
bu tâbirat arasında hiçbir fark yoktur. (Başpapaz sesleri) 

(1) Tutanak D. C : 4, Sa : 270-272, Ta : 17.12.1339 (1923) 
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İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Patrik namını el'an muhafaza ediyorlar. Doğru değildir. 
ADLİYE VEKİLİ SEYYİD a (Devamla) — Yalnız intihap hususunda Devletin her şeyde 

olduğu gibi velev ki, dini bir intihab olsa dahi hakkı murakabesi ve hakkı teftişi vardır. Ken
di memleketi dâhilinde bir devletin cereyan eden intihabatı saire, velev ki sırf mezhebi ve 
dinî olsun; her halde devlet haiz olduğu hâkimiyeti mutlakasına binaen onlar üzerinde de 
bir hakkı murakabe ve teftişe maliktir. Ve hiçbir vakit de devlet kendi memleketi dâhilinde 
intihab edilecek bu gibi rüesayı ruhaniyenin tebaai ecnebiyeden olmasına müsaade edemez. 
Kezalik kendi memleketinde cereyan edecek intihabatta müntahiplerin de tebaai ecnebiye
den olmasına müsaade edemez. Şu halde müntahibin ve müntahabın her halde Türkiye te
baasından olması şarttır. Bu kâfl değildir. Müntahibin rüesayı ruhaniyeden ve vazaifi ruha-
niyeden bir vazife ile mükellef olması şarttır. Yani sivil ahali intlhabata iştirak edemez. Ken
dilerinin Kilise Kanunu mucibince ve umuru diniyeleri mucibince metropolitleri, ruhbanı, 
hahamları intihab eder; fakat ahali bu intlhabata İştirak edemez. Eskiden edermiş; olvakit 
ki, imtiyazatı mezhebiye kısmından olmak üzere cismanî meclisler vardı, bugün onlar mül
gadır, bugün intihabedemezler. O halde Hükümetin ve Devletin noktai nazarı budur. O hal
de müntahip ve müntahap Türk tebaasından olmak ve zamanı intihabında vazifei ruhani
yeden bulunmak şartlyle intihab edebilirler. İstanbul Vilâyeti tarafından da kendilerine bu 
suretle tebliğ olunmuştur. Harbi Umumiden evvel ve Muahededen mukaddem memaliki 
Türkiye'den ma'dud olup da bilâhara hududu millî haricinde kalmış olan mahallerden; mu
ahedeler henüz tasdik edilmemiş ve bunlar henüz Türk tebaasındandır diye bir te'vilat ile 
meselâ; Drama Metropolidl veyahut Serez Metropolidi bu intlhabata iştirak edemez. Bu ci
het tebliğ edilmiştir ve onlar da bunu tamamiyle hüsnü telâkki ve kabul ederek bu mahaller
den kırkyedi kadar intlhabata dâhil olan metropolitler intihaptan çekilmişlerdir. Kala kala 
yalnız hududu millî dâhilinde vazifei ruhaniyesi bulunan ve Sen Sinodu teşkil eden metro
politler intihabatına iştirak etmiştir. Emir buyurursanız onların da isimlerini okuyayım. 
(Okunsun sesleri) (Okunmasın sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI R (Bozok) — Beyhude İsimler zapü doldurmasın. 
REİS — Sualde dâhil ise okuyunuz! 
ADLİYE VEKİLİ SEYYİD R (Devamla) — Sualde dâhil değildir. Yani Hükümet sual so

ran beyefendinin ve bu vesile ile Heyeti Celilenizin hususiyle alâkadar olacakları noktaları 
tabiatiyle gözetmiş ve alâkadar olmuş ve takibetmiştir. Ve hâlâ da takibetmektedir, bugün 
dahi takibetmektedir, yarın da takibedecektir. 

Şimdi ikinci bir nokta kalıyor ki; sual takririnde Diyarbekir Mebusu Muhteremi Zülfü 
Beyefendi ecnebi te'siri de olmuştur diyorlar, biz böyle bir te'sirl bilmiyoruz ve olmasına da 
İmkân görmüyoruz. Olduğu takdirde derhal intihabı feshederiz. Malûmatı resmiye ve gayri-
resmiye arz ettiğim veçhile doğrudan doğruya Sen Sinodu terkibeden metropolitler oniki 
kişilik Ruhban Heyetinin ittifakı ârâ ile intihabettikleri KazıkCy Metropolidi Garikoris'tir. Ken
disi Türk tebaasındandır. Zamanı intihapta vazifei ruhaniyey i haizdir. Gazetelerde ve ceral-
di havadiste manzuruâliniz olmuştur ve kendisinden vazifei ruhaniyeye mübaşeret ettiğini 
ve bu suretle muazzez ve mübeccel Türk Cumhuriyetine arzı ubudiyet edildiğini müş'ir telg
raflar gelmiştir. Resmî olarak bendenize de. Başvekâlete, Riyaseti Celilei Cumhuriyeye bu 
suretle arzı ubudiyeti havi ve Cumhuriyeti muazzezemizin temadii bekasını ve saadetini ve 
bütün milletin sıhhat ve afiyetiyle mes'udolması duasını resmen kilisede ifa ettiğini havi ken
dilerinden bize telgraflar geldi. (İnanmayınız, inanmayınız sesleri) Resmen malûmat veriyor. 
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TUNALIHÎLMİ B. (Zonguldak) — Beş asırdan beri olduğu gibi değil mi efendim? (Papa 
Eftim ne yapıyor sesleri) 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD R (.Devamla) — Bu meyanda Papa Eftim Efendinin de ismi ge
çiyor. Fakat şunu arz edeyim ki, efendiler, Papa Eftim Efendi Hükümetin bir adamı değildir. 
.Papa Eftim Efendi kendilerinin doğrudan doğruya adamıdır. Maaşla muvazzaf kendi adam
larıdır. Makamı Vekâlete keşide ettiği bir telgrafta o da bu intihabı vaku İhbar ediyor. Alt ta
rafında da şayanı itimad olmadığını söylüyor. Fakat neden dolayı sayam İtimat değildir, onu 
yazmıyor. Şimdi bendeniz bu noktay i tetkik ile meşgulüm. Eğer hakikaten ve cidden şayanı 
itimat değil ise o zaman hakikaten şayanı itimad olanın inühabedilmesi lâzımdır. Fakat mü
cerret bir İhbardan ibaret kalırsa elbette Hükümet o ihbarı mücerredi hiç de nazarı itibara 
almaz. Umuru bâtıladan olan ahvalde delili zahiri ile amel edileceğine göre, malûmuihsanı-
nız, kilise kapısının haricinde tezahür etmiyen meseleye, umuru diniyeye Hükümet karış
maz. Fakat ne vakit asayişe, emniyete taallûk ettiği zaman zabıta vasıtasıyle Hükümet işe 
vazıyed edeceği gibi kezalik aynı zamanda siyaseti milliyemiz haricinde bir siyaset bir gaye 
taklb edilir veyahut bugünkü Fener Kilisesi, dünkü Patrikhane gibi bîr merkezi fesat hâline 
getirilir, birtakım siyasete alet ittihaz edilecek olursa Devlet Hükümet derhal, vazife! mec-
buresini, vazifei milliyesini derhal vazife! mecburesini, vazife! millryeslnl hemen bilâtered-
düt ve bilâ imhal ifa edecektir. Arz edeceğim mesele bundan ibarettir. 

TALÂT B. (Ardahan) — İstiklâl Mahkemesi orada İken yapamaz. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) — Eğer burada hatıra gelen başka noktalar varsa 
emrediniz arz edeyim. Yalnız şu noktayı arz edeyim ki, o muahedede münderiç bulunan akal-
liyetlerin hukuku meselesinin Patrikhane ile alâkası yoktur. Yani Heyeti Celileye şunu arz 
etmek isterim ki: akalliyetlerin hukuku meselesi başkadır; Patrik, reisi ruhani, hahambaşı 
İntihabı büsbütün başkadır. Bugün akalliyetlerin hukuku meselesi ile patrikhanelerin, kili
selerin, hahamhanelerin alâkası kalmamıştır. Onlar akalliyeü teşkil eden efradın doğrudan 
doğruya kendi aralarında Devletin nlzamatına tevfikan intihab edecekleri mecalisi idare ile 
idare edilecek, tedvir edilecek umur ile meşgul olurlar. Meselâ; mekteplerin idaresi, mek
tepler için hastahaneler için. ey tamhaneler ve saire gibi müessesatı hayriye için iane topla
maları... Bunlar da akalliyetlerin kendileri tarafından idare edilecek keyfiyetlerdir. Eskisi gi
bi kiliselerin, hahamhanelerin İdare edeceği mesailden ibaret değildir. Tabi! biz buna da mey
dan vermiyecegiz. Umuru hukukiye ciheti kalıyor ki, nikâh, talâk ve saire gibi mesaili adli
yedendir. (Kâfi sesleri) Sual sahibi kâfi görüyor mu acaba? 

REİS — Buyurunuz Zülfü Bey! 
ZÜLFÜ a (Diyarbekir) — Kâfi gördüm efendim, kâfidir. 

e) KARGALARIN YOK EDİLEMEYECEĞİNE DAİR FETVA 

Antalya Milletvekili Rasih (KAPLAN) Efendi ve Zonguldak Mebusu iti
nalı Hilmi Beyin, Çorum Müftüsünün kargaların yok edilmemesi hakkın
daki fetvasına dair Şer'iye Vekilinden sözlü sorusu ve Vekilin cevabı, dö
nemin düşünce yapısını göstermesi bakımından önemli bir belgedir. 
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Çorum Tarım Müdürü, tarıma büyük zarar veren kargaların yok edil
mesi için il idaresine bir tezkere yazar. Konu İl Genel Meclisinde görüşü
lüp, istek doğrultusunda karar almadan evvel müftünün görüşünün alın
ması kararına varır. Müftü, kargaların yok edilmesinin şer'an uygun ol
mayacağı yolunda görüş verir, İl Meclisi bu görüşe uyarak kargaların yok 
edilme istemini reddeder. 

Soru üzerine bakanlık olayın üstüne giderek bilgisiz ve hatalı müftü
yü görevinden alır. Devlet yönetiminde kargaşa doğuran bu tutum ve an
layışın tutanakları aynen alınmıştır (1). 

Antalya Mebusu Rasih Edendi ile Zonguldak Mebusu 7lmalı HUmi Beyin, Çorum Müf
tüsünün kargaların itlaf edilmemesi hakkındaki fetvasına dair Şer'iye Vekili Mustafa Fevzi 
Efendinin şifahî cevabı. (6/67) 

REÎS — Hilmi Beyin sual takririni okuyoruz efendim. 

T.RM.M. Riyasetine 
Dünkü gün (Yenigün) de (Karga fetvası) unvanı altında şu fıkrayı okudum : 
Çorum vilâyeti dahilinde ziraate muzir kargaların itlafına mütaallik tedabirin tatbiki te-

menniyatını müşir Ziraat Memurluğundan Mutasarrıflığa verilen müzekkere üzerine mahallî 
meclisi umumii vilâyetince ittihaz edilen karar sureti berveçhi âti neşrediyoruz : 

Kargaların itlafı hususunun temin edilmiyeceği Müftülükten alınan fetvada münderiç 
bulunması ve bu bahane ile herkesin şehir dâhilinde silâh atması gibi mahzuru inzibati vâ-
rid olması hasebiyle meclisi umumii livaca bu baptaki talep ve teklifin terviç edilememiş 
olduğu beyan olunur. Soruyorum : Şer'iye Vekâletince bu bapta ne deniliyor? Şifahen cevap 
verilmesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı HÜmi 

REİS — Mustafa Fevzi Efendi Hazretleri buyurunuz efendim. 
ŞER'İYE VEKİLİ MUSTAFA FEVZİ EL (Saruhan) — Muhterem refikim Tunalı Hilmi Be

yefendinin irat buyurdukları bu sualde haklan var. Bu bapta icra eylediğim tetkikatın neti
cesini müsaadenizle arz edeyim. 

Efendim Çorum'da birçok kargalar hâsıl olmuş ve bunlar tohumları itlafa başlamışlar. 
Çorum Ziraat Müdürü meclisi vilâyete bir müzekkere vermiş demiş ki: "Efendiler memleke
timizde kargalar pek çoğaldı, yağmurlar az yağıyor. Kargalar toprakların arasından tohum
lan topluyorlar. Bu, memleketimizin ziraati için bir felakettir. Meclisi vilâyetiniz, bunların 
itlafı esbabını istikmâl etsin". Ziraat Mudilinin bu takriri Meclisi vilâyette uzun uzun müza
kerelere zemin teşkil etmiş. Neticede meclisi vilayet bir karar vermiş ve bu hususta Müftü 
Efendinin de mütalâasını alalım demiş. (Meclisi idare mi sesleri) Meclisi umumii vilayet efen
dim. (Gürültüler) Rica ederim, müsaade buyurun!.. Bunun üzerine Müftü Efendiden tahn-
ren mütalâa talebedilmiş, Müftü, meclisi vilâyete tahriri bir mütalâaname vermiş. Mütalâa-
nameyi tetkik ettim. Müftü Efendi bu mütalâanamesinde muhtidir. Mütalâaname katiyen 
doğru değildir. Fakat meclisi vilâyet maalesef bu hatalı mütalâanameyi esas ittihaz ederek 
kargaların ademi itlafına karar vermiş. (Handeler) 

(1) Tutanak Aıyuı", C 4, Sa 704-707, Ta 711340 (1924). 
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MUSTAFA R (Çorum) — Heyeti Vekileden sorunuz. Oraya kimleri intihabetmiştiı? (Gü
rültüler) 

MUSTAFA FEVZİ Ef. (Devamla) — Meclisi vilâyet ittihaz ettiği kararda yalnız Müftünün 
mütalâanamesini esas ittihaz etmemiş, kendisi de birtakım mütalâa dermeyan etmiş... (Meclisi 
idare mi sesleri) Meclisi umumu vilâyet demiş ki: Kargaları itlaf edecek olursak birtakım si
lâhlar atılacak; bu silâhların atılması birtakım mahazir tevlidedebilir. Bir taraftan da Müftü 
Efendi bunların itlafı gayricaizdir diyor; Bunu da nazarı dikkate almış, güya bu cabeca silâh 
atılmasının mahzuru dai olmasını da düşünmüş ve kargaların âdemiitlâfina karar vermiş 
ve bu kararı tamim etmiş. Bu suretle Ziraat Müdürünün bihakkin vâki olan talebini de red
detmiş. Bendenizin meclisi vilâyetle bittabi doğrudan doğruya irtibatım yok. Onun için Müftü 
Efendi hakkında tahkikat yaptım. Meclisi vilâyete göndermiş olduğu mütalâanameyi celp 
ve tetkik ettim. Serapa hata olduğunu anlıyarak Müftü Efendiyi azlettim. (Bravo sesleri, al
kışlar) (Allah razı olsun sesleri) ve yerine ehil bir zatın intihabı için... 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Müftü Efendinin azli doğru olmamıştır. Vekil Bey! (Çok 
doğru, çok doğru sesleri) 

BASİM ATALAY R (Aksaray) — Vazifesini yapmış. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Büyük Millet Meclisinin, Şer'iye Vekilinin kararı pek musiptir. 

ŞER'İYE VEKİLİ MUSTAFA FEVZİ Ef. (Devamla) — Müftü Efendiyi azletmekte haklıyım. 
Mütalâanamesini tetkik ettim. Müsaade buyurursanız arz edeyim. Müftünün azlinde haklı
yım. (Çok doğru, teşekkür ederiz sesleri) Mütalâanamesinde birtakım nükulü fıkhiyye der-
cediyor. O nükulü fıkhiyye kendi mütalâasının sarahaten aleyhindedir. (Bravo sesleri, cahil 
imiş sesleri) Efendiler! Bu gibi nevakıstan ahkâmı şer'iyemizi tenzih ederim. Böyle şey ol
maz. (Alkışlar) Hattâ makamı üftaya taallûk ediyor diye doğrudan doğruya idareden azlet
medim. Mütalâanameyi heyeti üftaya gönderdim. Heyeti üfta bu mütalâaname serapa şer'i 
şerife mugayirdir dediler. (Yaşasın sesleri) Ve bunu bütün müftü efendilere tamim edeceğim. 

TUNALI HİLMİ R (Zonguldak) — Nurun âlâ nur. 

ŞER'İYE VEKİLİ MUSTAFA FEVZİ EL (Devamla) — Müftüler, gerek efrada karşı olan üf-
talarında ve gerek Hükümete karşı bir lüzum üzerine mütalâa beyan ederlerse kemali dik
kat ve itina ile mütalâa beyan etsinler. Böyle nakli bastına tevafuk etmiyen mütalâanameler 
verilemez efendim. Onun için Müftü Efendi azledilmiştir. (Alkışlar) 

SÜLEYMAN SIRRI R (Bozok) — Binaenaleyh kargalara müjde. 

TUNALI HİLMİ R (Zonguldak) — Arkadaşlar cidden müteessifim... 

SÜLEYMAN SIRRI R (Bozok) — Kargalar ömrüne dua edecek. 

TUNALI HİLMİ R (Devamla) — Şer'iye Vekili Efendi Hazretlerinin bütün ruhunu nurla
ra gark eden mütalâatı esnasında dinî mücahedata, fakahetperverane hitabeleri esnasında... 
(Türkçe söyle sesleri) Bir arkadaşımız Müftü Efendinin bigayrihakkin azledildiğinden bah
setmiştir. Evet, teessüf ederim ki Nizamname! Dahilimiz o arkadaşımıza burada söz söyle
mek hakkını vermiştir. Efendiler, ben bu takriri vermezdim. Gider, Cumhuriyet Hükümeti
ne bir sütunu nuranî kabilinden şeref veren Şer'iye Vekilimize hakikati arz eder ve icabmm 
icrasını isterdim. Fakat arkadaşlar bütün Müslümanlığım isyan etti. Bu takriri yazdım. (Ya
şa sesleri) "kentüm hay re ümmetin ahrecetânnasp" (Gürültüler) (Yanlış okuyor sesleri) 
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ESAD Ef. (Menteşe) — Elinin hamuriyle erkek İşine karışma.'.. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arkadaşlar o mübarek günden beri bu Ümmeti Muham

medi kurtarmış olan bir kısım İslâm varsa bilhassa ulemayı kiram kısmıdır. Maatteessüf ga
yet kısa keseceğim. Bir Hadisi Şerifin tecelli etmesi devri gelmiş gibi madreselerimize bir 
inhitat arız oldu. "Inneallahe lâyuklidul ilme intizaan minennâsi velâkin yuklidul ilme yuk-
lidul ulama Hattâ izalem yetrüke âlimen ittehazennâsie rüesahücuhhalen fes'elû fe'ttû bi-
gayriilim feddalû ve eddalû" (çok yanlış sesleri, mânası sesleri) Mânasını soranlara bundan 
iktibas eyleyip yirmi beş sene evvel yazmış olduğum hutbeyi yüzlerine çarparak cevap veri
rim. İşte arkadaşlar! Şer'iye Vekilinin üssülesasa müteallik olan azil keyfiyeti evvelemirde 
bu Hadisi Şerifte mündemiç olan neticenin icrasına tamamlyle hizmet etmekten ibarettir. 

FERİDUN FİKRİ B (Dersim) — Sadet mi bunlar?.. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arkadaşlar Çorum Vilâyeti encümeniyle, Meclisi Umu-
misiyle... 

MAZHAR MÜFİD R (Denizli) — Kargalar ne oldu Hilmi Bey? Bunu söyle. 

TUNALI HİLMİ R (Devamla) — Meclisi umumisiyle Müftü Efendinin kafaları birleşmiş, 
zihniyetleri birleşmiş; tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. (Handeler) Tekrar tekrar te
şekküre hattâ ölünceye kadar mecbur kaldığımı bileceğim Şer'iye Vekili Muhteremi Hazret
lerinin bu icraatına karşı Dahiliye Vekili Beyefendi acaba ne buyuruyorlar? Hayır arkadaşlar 
Halk Cumhuriyetinin halefine hitabediyorum, soruyorum. "Inneallahe lâyufayyiru yekumu 
hattâ yuğayyiru ve amma bienfüsihim" (Handeler) Bu bir! İkincisi Halk Cumhuriyetinin halk 
Hükümetine soruyorum : "tnnallahe ye'müruküm entüeddülenanatı ilâ ehliha" İntihapta 
ehlini neden Çorum halkı intihabetmemiştir? Evet arkadaşlar meclisi umumî erkânı halkın 
intihabatı ile vücuda gelmiştir. Müftü ulemayı beldenin intihabiyle vücuda gelmiştir. Soru
yorum o ulemaya, soruyorum o halka, müftüyü neden Allah'ın bu emirlerine muvafık bir 
surette, neden Cumhuriyete muvafık olarak intihabetmemişlerdir? Arkadaşlar! Kürsüden 
inmeden evvel Çorum Meclisi Umumisine soruyorum; halk vaktiyle intihabatta yanılmıştır. 
İstifa ediyorlar mı. etmiyorlar mr? (Handeler) 

f) VAPURLARLA TRAMVAYLARDA KADIN ERKEK AYIRIMI 

Toplumu uygar düzeye eriştirmede, eskimiş değer hükümlerini ata
rak yenilerini ortaya koymada karşılaşılan taassubun boyutlarını göster
mesi bakımından Erzurum Mebusu Ziyaeddin (Gözübüyük) Efendinin so
rusu bir örnek oluşturur. 

Soru, cevabı ve Genel Kurulun tepkisi aynen alınmıştır (1). 

Erzurum Mebusu Ziyaeddin Efendinin, İstanbul'da vapurlarla tramvaylarda kadın
larla erkekler arasını tefrik eden perdelerin kaldırılması için İstanbul Polis Müdürlüğün
ce verilen emrin esbabına dair sualine Dahiliye Vekili Ferid Beyin şifahi cevabı (6/89) 

(1) Tutanak Dergisi, C . 5, Sa . 137139, Ta 16.1.1340 (1924). 
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Riyaseti Celileye 
İstanbul Polis Müdürü tarafından vapur ve tramvaylarda erkekle kadınları tefrik eden 

perdelerin kaldırılması hususunda merakize evamir tebliğ edildiğini gazeteler yazıyorlar. 

Malûmuâlileridir ki, mevakii mezkûrede mevzu o süreyi nezaheti refetmek muhaddera-
ü tslâmiyey i Ermeni, Yahudi, Rumlarla karışık dizdize, sine sineye yakından temas ettirmek 
ve onların nazarı istihzalarına mâruz bırakmak ne kütlei mütedeyyine olan milleti hâkime-
nin şeairi diniye ve milliye ve ahvali ruhiyesiyle mütenasip ve ne de ahkâmı şer'iyenin tenfî-
zi gibi mukaddes bir hakkı uhdesinde tutan Cumhuriyeti Islâmlyenin siyaseti ve kiyasetiyle 
kabili telif olmadıgmdan Dahiliye Vekilinin âtideki suallere şifahen cevap vermesi matlûp 
ve mercudur. 

1. Polis Müdürü bu emri vermek salâhiyetini kimden almıştır? 

2. Müdür bu emri Dahiliyeden telâkki etmişse Vekil Bey bu perdelerin kaldırılması hu
susunda bu esnada içtimai, ahlâki, siyasî ne gibi bir faide ve mecburiyet tahtında bu emri 
vermiştir? 

Erzurum Mebusu 
Ziyaeddin 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD R (Kütahya) — Efendim tramvaylarda ve vapurlarda mevcut 
bulunan perdelerin ref i hakkında Dahiliye Vekâletinden bir emir verilmemiştir. Bu perdele
rin kaldırılması meselesi, İstanbul Sıhhiye ve Muaveneti İçtimayie Müdüriyetinin 8 Kânu
nuevvel 1339 tarihli raporu üzerine, gösterdiği lüzumu sıhhiye binaen kaldırılmıştır. Arzu 
buyurursanız raporu okuyayım. Mamafih perdeler kaldırılmış olmakla beraber nisvana mah
sus bulunan yerler tamamiyle muhafaza edilmiştir. Onların yerleri ayrı levhalar taliki sure
tiyle tefrik edilmiştir ve ayrı oturmak üzere bu tarzda mahaller tahsis olunmuştur. 

REİS — Ziyaeddin Efendi? Cevabı kâfi görüyor muşunu.*? (Kâfi sesleri) Efendim sual sa
hibinin de söz söylemeye hakkı vardır. 

ZİYAEDDİN Ef. (Erzurum) — Efendim, bendenizin bu sualden maksadı Polis Müdürü 
re'sen bu emri kendi kendine vermeye salâhiyettar mıdn? 

SÜLEYMAN SIRRI R (Bozok) — Hoca Efendi dünyanın perdesi kalkmış, değil ki in
sanların... 

ZİYAEDDİN Ef. (Devamla) — Polis Müdürü nasıl bu emri veriyor? 

YAHYA GALİB R (Kırşehir) — Salâhiyettar değildir. Kim vermiş? 
ZİYAEDDİN Ef. (Devamla) — İkincisi, malûmûâliniz deniyor ki, sıhhi noktasından, ga

zetede görülüyor ki, perdeler mikrop nâkıliymiş. Eğer maksat bu ise malûmûâliniz vagon
lar ikidir. Daha ziyade hukuku nisvana riayet etmek, biri erkeğe, diğeri kadına tahsis edil
mek suretiyle daha iyi olur. Eğer sıhhî noktadan ve bahane mikrop ise mevaki'de bulunan 
kadifeleri, koltukları ve saireyi sökmek lâzım gelir. Halbuki yalnız sıhhî noktasından olursa 
dezenfekte ile muşambalı perdelerle bu def olunur. Demek ki, perdelerin kalkması o kadar 
sıhhî bir sebep değildir. Malûmûâliniz her fert teceddüt taraftarıdır. Yalnız her milletin bir 
harsı vardır. Bu harsa riayet lâzımdır. Polis Müdürü Dahiliye Vekâletinin emri olmadan bu
nu yapmaya salâhiyettar mıdır? Hükümet yok mu, memleket anarşi halinde mi? Herkes fen
dine mahsus bir şey mi yapıyoı? (Hayır hayır, sesleri) Dahiliye Vekilinden sorarım. 
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YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Sorar ya. 

ZİYAEDDÎN Ef. (Devamla) — Efendim suitelâkki, suitefehhüm buyurulmasın. Eskiliğin 
yerine teceddütleri herkes istiyor, herkes teceddüt arzusundadır. Fakat biz asrilik teceddü
dü şöyle biliriz. Birincisi asayiş her tarafta... 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Biz ne demektir? Hoca efendi! 

ZÎYAEDDİN Ef. (Devamla) — Birincisi teceddüt, asrilik, asayişi her tarafta temin etmek, 
harabezar mülkümüzü imar etmek, yollar ve şimendiferler yaptırmak, maarif, sanayi, ikti
satla halkı yükseltmek. Malûmuâliniz Avrupa bugün semada tayyarelerle uçarken biz kağ
nı arabalariyle gidiyoruz. Hâlâ bu elîm vaziyette bulunduğumuz halde yalnız kadınlarımız
da mı bu suretle bir teceddüt göstermek istiyoruz. Yalnız kadınlarla beraber oturmakta mı 
teceddüt var, milleti nereye sevk edeceğiz. Medeniyet maskesiyle, asrilik ridavıkâzibe arka
sında milleti sefahete mi sürükliyeceğiz, milletin mukaddesatiyle mi oynıyacağız? Her mil
letin perde için değil... (Gürültüler) Rica ederim her suretle teceddüd edelim. (Kâfi sesleri) 
(Devam sesleri) 

RElS — Devama imkân yoktur. Rica ederim, sükûnetinizi muhafaza buyurun! 
ZÎYAEDDlN Ef. (Devamla) — Efendim! Görüyorsunuz; her ne suretle olursa olsun mede

niyet kadınlara serbesti, açıklık vermek değildir. Memleketimizin her tarafı harap, asayişe 
muhtacız. Avrupa'yı bu cihetlerde taklid etmiyoruz. Avrupa'nın sanayiini, maarifini almaya 
değil; yalnız sefahatini, rezaletini taklidetmeye yelteniyoruz, Efendim! Hâkimiyeti Milliye de
niyor. Bu yapılan şeylere dair teceddüt denilen bâzı münasebetsiz şeyler hakkındaki - asıl 
bunlar teceddüt değil, dairei intihabiyelerinizden ne alıyorsunuz? Bunlar ne için deniliyor? 
Bunlara niçin sükût ediyorsunuz? (Biz almıyoruz, sesleri) 

ALÎ RIZA Ef. (Amasya) — Almıyanlar dairei intihabiyesiyle alâkası olmıyanlardır. 

ZİYAEDDÎN Ef. (Devamla) — Malûmuâliniz vapurların perdeleri yoktur. Kadınların mevkii 
ayrıdır. Bunlar da kaldırılacak diye bir emir verilmiştir. Malûmuâliniz Avrupa'da bile kadın
lara bir hürmet var. Onların mevkileri ayrıdır. Hattâ kadınların sigara içecekleri yere erkek 
de giremez. Yalnız kadınları erkeklere karıştırmak onlara bir hürmet değildir. 

YAHYA GALİB R (Kırşehir) — Rica ederim Dahiliye Vekili Bey onu temin eder. Polis mü-
diriyetinin yaptığı hatayı Dahiliye Vekili Bey düzeltir. 

ALİ SAÎB a (Urfa) — Hata değildir. Polis Müdürü iyi yapmış. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Hatayı fahiştir. B. Yemiş. (Hatadır, sesleri) 

REİS — Yahya Galib Beyefendi rica ederim. Sükûneti muhafaza ediniz. 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Allah haya perdelerini kaldırmaktan masun buyur

sun : 

g) İÇ GÜVENLİK VE EŞKIYALIK 
İmparator luğun dağılmasıyla Millî Devlete geçiş döneminde iç güven

lik temelden yok o lmuş tu . Yer yer halk eşkıya zu lmü karşısında çaresiz 
kalmıştı . 

Dış d ü ş m a n a karşı savaş veren Millî güçler, içeride halkın can, ırz ve 
ma l güvenliğini sağ lamak için uğraş veriyordu. 
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Eşkıyanın etkinliğini simgeleyen, Ordu Mebusu Hamdi Beyin (YALr 
MAN), Serap Çetesi hakkındaki sorusu ve Dahiliye Vekili Ferit Beyin (TEK) 
cevabı sıradan bir örnektir (1). 

10. —- Ordu Mebusu Hamdi Beyin, Ünye köylerinde icrayı şekavet eden Serop çetesi
nin teslimi nefeedtp etmediğine dair sualine Dahiliye Vekili Ferid Beyinşifahi cevabı (6/88) 

Riyaseti Celileye 
Ordu vilâyetinin Ünye kazası köylerinde icrayı şekavet ve cinayet eden Ermeni Serop çe

tesi ne olmuştur, Hükümete teslimi nefsetmiş midir ve etmişse, ne muamele yapılmıştır? 
Dahiliye Vekili Beyin bu bapta şifahi bir cevap ita buyurmalarını rica eylerim. 

26.12.1339 
Ordu Mebusu 

Hamdi 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERİD a (Kütahya) — Efendim Mebusu Muhteremenin bahis buyur
duğu Ordu ve havalisinde icrayı şekavet eden Serop çetesi mahallinde vâki olan takibat ve 
nihayet bilmuhabere hâsıl olan malûmat üzerine 15/16 Teşrinisani gecesi iki motora râki-
ben Ünye - Terme arasında firar etmişlerdir. Binaenaleyh bugün Serop çetesi Ordu havali
sinde mevcut değildir. 

HAMDİ B. (Ordu) — Efendim bu Serop çetesi Harbi Umuminin bidayetinde zuhur etmiş. 
Ünye ve Niksar arasında güzergâh olan köylerde birçok fecayü, birçok şenaati yapmış eşkı
yadır. Kezalik bu çete Ünye ile Niksar arasında Kertepe denilen bir yere tahassun ederek ge
len geçenleri umumiyetle soymuş ve köylü, eşraf ve hanedanın çocuklarını dağlara kaldıra
rak onlardan fldyei necat alıp bütün memleketi ıstırap içinde bırakmıştır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD R — Hangi tarihte Beyefendi? 
HAMDİ B. (Devamla) — Bu sene, 1339 tarihinde, fakat bu şakinin şekaveti, kendi kuvve

tine istinaden yaptığına ben kaani değilim. Bunların istinadettikleri birtakım adamlar var
dır ki, Dahiliye Vekili Bey bunları meydana çıkarmaya bugün mecburdur. Bunlardan bir ta
nesini kendilerine misal olmak üzere söylerim. Ünyenin Karameç nahiyesinde Emir çavuş 
denilen eşkıyayı müstemirreden bir adam vardır. (Gürcü'dür sesleri) Hayır Türk'tür. Bu adam 
isümân etmiştir. Fakat bu adam Hükümetin emrine hâlâ itaat etmemekte ve civarında dola
şan çetelere muavenet etmektedir. Çünkü bu adam başlıbaşına hareket eden bir adam de
ğildir. Bunların Ünye merkezinde birtakım müzahirleri vardır. 

MUSTAFA R (İzmit) — Men'i Şekavet Kanunu oraya gitmemiş mi? 
HAMDİ a (Devamla) — Maalesef tatbik olunmadığını işitiyorum. Dahiliye Vekili Bey Ka

nunun ademitatbiki için emir vermiştir. 
HALİL a (Zonguldak) — Hayır efendim! Olmaz öyle şey, niçin yaptık o kanunu, keyf için 

mi? 
HAMDİ a (Devamla) — Efendim Ferid Beyefendinin buyurdukları gibi şakî Serop çetesi 

şekavet halinde iken doğrudan doğruya motorlara binerek Rusya'ya gitmiş değildir. Serop 
çetesi sonbaharda Eylül nihayetlerinde Hükümete teslimi nefsetmiştir. Hükümet silâhiyle 
ve avenesfyle köyünde oturmasına müsaade etmiştir. .Köyünde oturduğu müddetçe aveneleri 

(1) Tutanak Dırgiri, C : 5, Sa : 139 - 141, Ta : 16.1.1340 (1924). 
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va»ıtasiy le, adamları vasıtasiyle üç tane motor tedarik etmiştir. Erbaa'dan, Niksar'dan ve Çar
şamba'dan kendisine iltihak eden dörty üz kadar müsellâh ve gayrimüsellâh Rumlarla bera
ber motorlara râkiben Romanya sahillerine çıkmak üzere gitmişlerdir ve motorlar bunları 
götürdükten sonra Romanya ve Rusya'ya götürdükten sonra avdette çıkarken yakalanmış
lardır ve motorların tayfaları ve reisleri Ordu'da vilâyete teslim olunmuşlardır. Vali bunları 
Ünye'ye göndermiştir. Ünye'de bunlar serbest bırakılmışlardır. 

Efendiler! Size şunu arz ederim ki, Ermeni Serap çetesinin Ünye civarında yapmadığı 
fecayi kalmamıştır. Yani onun yapmış olduğu fecayii kimse yapmamıştır. Ferid Beyefendi
den rica ederim, keyfiyeti ariz ve amik tetkik buyursunlar, işte kendilerine bir isim verdim. 
Karakuş nahiyesindeki Emin Çavuştur. Emin Çavuşu kim himaye ediyor? Bunu da tetkik 
etsinler! Hattâ bundan evvel memleketimizde meşhur bir şaki daha vardı. Fethi Beyefendi
nin malûmatları vardır. Yüz kadar avenesiyle beraber geziyorlardı. Fatsa civarında şimdi Bölük 
Kumandanı olan Ziya Bey bu şakiyi kuvvetleriyle sıkıştırmıştır. Aralarında müsademe vu
kua gelmiştir. Nihayette bu şaki yüz kişi avenesiyle Karakuş nahiyesinde Emin Çavuşa ilti
ca etmiştir. Emin Çavuş bunu saklamıştı. Ziya Bey takibederek Emin Çavuşun hanesini de 
abluka etmiş, Ziya Beyin karşısına evin içinden bir sarıklı hoca çıkmış ve iğfal ederek müfre
zesiyle beraber takibattan vazgeçirmiş. Sonra o şakiyi salıvermişler, göndermişler. Bunun 
hakkında Ordu .Adliyesinde evrak vardır, Ordu İstinaf Mûddeilumumisindedir. Rica ederim 
Ferid Beyefendi bunu tahkik buyursunlar ve bu şekavet ocaklarını kaldırsınlar, memleketi 
asude bir hale getirsinler. Bugün Ferid Beyefendinin söylediği şakiler - geçen de arz ettim 
- tavuk hırsızı kabilinden bir şeydirler. 

Efendiler! Bugün Hacı Mevlûd denilen sakil şehir vardır. Bunlar ele geçmiyor. Yine Ordu 
vilâyetinde Derviş Mehmed vardır. Bu gibiler ele geçmtyor. Gazetelerde okuyoruz. Bunlar 
dermeçatma hırsızlardan mürekkeptir. (Tavuk hırsızları sesleri) Rica ederiz valiyi sıkıştır
sınlar, .kaymakamları sıkıştırsınlar, asayişi temin etsinler. Bahar geldiği vakit bu memleket 
yine kana boyanacak. Bilhassa rica ederim, buna himmet etsinler. 

SADIK B (Karahisarı Sahib) — Kendi kendine gelenlerdir onlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD R (Kütahya) — Efendim Mebusu Muhteremin buyurdukları 
mesailin bir kısmı tamamen hakikate muvafıktır. Bu (Serap) çetesi arkadaşları bulunan di
ğer (Borika) çetesiyle beraber ve bir de (Gâvur Mevlûd) la biliçtima icrayı şekavet ederlermiş 
ve bunlar vaktiyle buyurdukları veçhile, Harbi Umumi esnasında Ruslann muavenetiyle teslih 
edilen (Avadiş) çetesinin mabadldir. Yine buyurdukları veçhile Ordu dâhilinde bir de (Emin 
çavuş) vardır. Bir de (İstanbullu Ram iz) vardır. Gerek Serap çetesi ve arkadaşları bulunan 
Borika ve saire, gerek buyurdukları veçhile, bu tarzda icrayı şekavet eden adamlar; Devletin 
jandarma kudretine ve elde mevcut kavanin kuvvetine istinaden takibedilmektedirler ve şüp
hesiz inayeti hakla nihayete kadar, en son neferine kadar hepsi ya istisal edilecektir, ya hap
se sokulacaktır veyahut jandarmanın kurşunu karşısında mahvolacaklardır veya itaat ede
ceklerdir. Buna hiç şüphe etmeyiniz. 

Şimdi efendim buyuruyorlar ki : Bunların bir kısmı Romanya'ya gitmişlerdir. Evet efen
dim, gidenler iki kafiledir. Birinci kafile 1 Teşrinisani günü hareket etmiştir ve Keşanlı Salih 
Efendinin motoriyle hareket etmişlerdir. Bunlar ikiyüzelli kişilik kafile halinde gitmişlerdir. 
İkinci kafile asıl bu Serop'u, Borika'yı ve Gâvur Mevlûd'u ihtiva eden bir kafiledir. Bunlar 
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Salih ve Osman Reisin motoriyle hareket etmiştir ve bu motorlar bunları Tû?pse'ye götür
müştür ve Tûapse'ye götürdükleri muhakkaktır. Çünkü oraya gittiklerini ve salimen gittik
lerini göstermek üzere kafile içinden birisini geriye İade etmişlerdir. Bunların firarını haber 
alır almaz sevahilde bulunan liman riyasetlerine müracaat ederek hangi motorla hareket et
tiklerini sual ettim. Hangi motorların o esnada hareket ettiklerini tahkik ettirdim, Osman 
Reisle Keşanlı Salih Efendi birincisindedir. Hopalı Ömer ve Osman reislerin motorları limanda 
olmadığı ve meçhul bulunduğu bildirildi ve gambotlara haber verildi ve buyurdukları veçhi
le yakalandı. Adliyeye tevdi edildi.Kemal Bey istimbotu bunları yakaladı. İçerisindekilerle be
raber adliyeye tevdi edildi. Filhakika gerek tayfa ve gerek reisler adliye tarafından bırakıldı. 
Çünkü ispat edilemedi. Ve ispat edemediklerinden dolayı bıraktılar. Mahalli adliyesi bunu 
böyle tensipettikten sonra Dahiliye Vekâleti tabiî hadis olan vaziyeti arz etmekle mükelleftir 
ve biz de bu hususta hadis olan vaziyeti arz etmekle İktifa edebiliriz ve arz edilmiştir. Buyu
ruyorlar ki tutulanlar tavuk hırsızıdır. Efendim! Evvelce vâki bir sualden biri tetkik buyu
rursanız görürsünüz; tekmil tutulan mücrimlerin ne sebeple tutuldukları, mahkûm veya her
hangi bir suretle mûttehem oldukları neşriyatımızda arz edilmiştir. Binaenaleyh bu iddia 
varit değildir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Herhalde Royter Ajansının suitefsirine uğrıyacak kadar mü
him değildir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD R (Devamla) — İkinci bir şey ile de İspat ederim Beyefendi, 
her sual hakikate mukarln olmalıdır. 

Efendim bugüne kadar vilâyetlerden gelen malûmatı müsaade buyurunuz arz edeyim : 
Bugüne kadar vilâyetlerden gelen ve vilâyetlerin şakî ilânını talebettikleri defterdeki eşhas
tan 824 kişi tutulmuştur. Bu yalnız şaki ilânını ve vilâyetlerin talebettiği defterdeki eşhası 
değil, yani takip ve derdestleri muhakimce takip ve arzu edilen kesân değil - onlardan baş
kaları çoktur • şaki ilân edilmeleri talebolunan eşhas ki bunlar mutlak şakidirler. Bunlar
dan 563'ü hayyen ve 163'Û meyyiten tutulmuştur. 
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h) .RESMİ GAZETE VE TUTANAKLARININ YAYIMI 
Karesi Milletvekili Vehbi (BOLAK) Beyin, TBMM görüşmelerinin Res

mî Gazetede yayımlanıp yayımlanmadığı ve Resmî Gazetelerin hangi ma
kamlara gönderildiğine dair sözlü sorusuna, Dışişleri Bakanı Şükrü Ka-
ya'nın yanıtı, Devletin kuruluş yıllarındaki sorunları belirleyici niteliktedir. 

Meclis tutanaklarının basımı ve dağılımı uzun süre sorun olma niteli
ğini korumuş bulunması, Devletin varlık belgeleri arasında yer alması zo
runlu görünümdeki Resmî Gazetenin tarihçesine ışık tutan bu soru ve ce
vabı aynen alınmıştır (1). 

2. — SUALLER 
REİS — Sualler var : 
2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Büyük Millet Meclisi müzakeratının resmî ceridede 

neşr edilip edilmediğine ve mezkûr ceridenin hangi makamlara gönderildiğine dair Ha
riciye Vekâletinden suali ve Hariciye Vekili Şükrü Kaya Bey'in şifahî cevabı. 

REİS — Cevap verilecektir. 

Riyaseti Celileye 
4 Kânunuevvel 1340 

Büyük Millet Meclisi müzakeratını resmî ceride neşrediyor mü? Resmî ceride hangi ma
kamlara gönderiliyor. Matbuat Müdüriyeti umumiyesinin merbut bulunduğu Hariciye Ve
kâletinden şifahen cevap verilmesini rica eylerim. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Arz edeyim efendim. Malûmu âliniz 
vaktiyle Takvimi Vakayı denilen resmî bir ceride çıkıyordu. Hükümet Anadoluya intikal ey
ledikten sonra 1336 tarihinden itibaren Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi bilu
mum kavanin ve nizamatı havi olmak üzere bir cerideyi resmiye neşrine karar vermiştir. Bu 
bir müddet devam etmiş, Sakarya Muharebesi esnasında Hükümetin bazı aksam ve eşyası 
Kayseriye nakledildiği vakitte duçarı tatil olmuş bilâhare 6 Eylül 1339 tarihli Hariciye Vekâ
letinin bir emri ile 10 Eylülden itibaren gene intişara başlamıştır. 

iki kısmı ihtiva ediyormuş. Bir kısmı resmî bilâhare zabıt ceridelerini diğer kısmı şuu-
nu. Şuun kısmı sıyrılarak aynı tarihi namı ile haftada bir iki defa neşrediliyormuş. Geçen 
sene Muvazeneyi Maliye Encümeninde ben de aza bulunuyordum. Matbuata ait olan mat
baanın Meclis Matbaası ile birleştirilmesine karar verildi ve Meclis Matbaası ile birleştirildi. 
Meclis tatil edildiği vakit neşriyat da durdu. Şimdi gayri muntazam surette çıkmaktadır. Ya
ni istediğiniz şekilde muntazam değildir. Malûmu âliniz cerideyi resmiyelerin günü gününe 
neşri lâzımdır. Çünkü bilirsiniz ki kanunlar neşrinden itibaren meri'dir. Ve neşri tarihinden 
itibaren muteber olması lâzım gelir. Vakıa bizim Meclisin zabıtları buna kâfidir. Fakat bir 
resmî ceride de olması lâzımdır. 

Resmî ceride Meclis Matbaasında tabolunmaktadır. Meclis Matbaasının işleri ise gayet 
çoktur. Matbuat idaresinin işleri adeta ayrı iş gibidir. Eğer Meclisi âli muntazam suretle ce
ride! resmiyenin neşrini arzu ediyorsa behemehal ya Meclis Matbaasında yerimizi hassaten 
resmî ceride için ayırmalı veyahut matbuat idaresine ayrıca bir matbaa verilmelidir. 

Resmî ceride nerelere tevzi olunuyor? Bundan evvelâ devalri resmiyeye gönderiliyor. Âdet
lerini arz edeyim. Dahiliye Vekâletine 1202, Diyanet İşleri Riyasetine-20, Erkânı Harbiyeyi 

(1) Mediı Tutanak Et, C . 11, Sa : 25-26, ta . S. 12.1924. 
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Umumtyeye 50, Büyük Millet Meclisi azayı kiramına 300. Şehremanetine, muhtelif gazete
lere 110 kadar. Sıhhiye Vekâletine 20. Müdafaa! Milliyeye 195, Hariciyeye 75, adliyeye 142, 
İmara 50, Maliyeye 13, Maarife 15, Jandarmaya 7 tane gönderiyoruz. 29 tane abonesi var
mış aboneler hitam bulmuş, ikinci bir abone olan yoktur. Vaziyet bundan ibarettir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Elyevm neşrediliyor mu? 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Evet neşredilmektedir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Meclisi âli müzakeratının bir kere memlekette herhan
gi surette olursa olsun neşr ve ilânı bir zarurettir. Bu; halkımızın Meclisimizde ceryan eden 
müzakeratta herhangi gayeleri takip ettiğini, ne gibi adımlar attığmı yakından öğrenmeleri
ne vasıta olacaktır. Diğer taraftan da avukatlar, mahkeme azaları, Hükümet memurları tar
zı hareketlerinde vaz edilen kavaninin ne suretle vaz edildiğine vakıf olacaklardır.Herhalde 
memlekette vahdeti efkâra, vahdeti tatbikata en büyük hizmet edecek Meclisi âli müzakera
tının vasi bir surette neşredilmesidir. Bu, bir büyük devlet için, bir Türkiye Cumhuriyeti için, 
bir ceridei resmiye olmaması ne dereceye kadar doğru olacağını takdiri âlinize arz ediyorum, 
neşredilen resmî ceride işte budur. Bir devletin resmî ceridesidir. Eğer bunu muvafık bulur
sanız bu suretle devam etsin. Bendeniz Hariciye Vekili Beyefendinin bu hususta muhatap 
olduğuna bir türlü akıl erdiremiyorum. Ne yapalımki, eldeki bütçe (Matbuat dairesi doğru
dan doğruya Hariciye Vekâletine merbuttur.) diyor. Bu işte asıl alâkadar olması lâzımgelen 
Dahiliye Vekâletidir. Çünkü umuru dahiliyedendir ve Dahiliyeye ait bir şeydir. Vekil Beyi mu
ahezeye kendimde salâhiyet görseydim meseleyi ihmal ettiklerinden dolayı belki istizah ede
cektim. Bütçeye baktım, karşılığı yoktur. Asıl garabeti tahsisatı munzamına istedikleri va
kitte de burada beyan buyurdukları veçhile çıkamamak da olan ceride için on para isteme
mişlerdir. Lüzumlu lüzumsuz bir çok şeyler için para istedikleri halde Resmî Ceride için bir 
para istenilmemiştir. Bendeniz, bu zarureti takdir etmiş olan ve şimdiki halde vekil bulunan 
Hariciye Vekilinden rica ederim; şu varakpareyi bir Resmî Ceride haline getirsinler. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Efendim! Muntazam yolda cerideyi 
resmiye çıkması lüzumuna Meclisi âli gibi Hükümet de kanidir. Fakat evvelemirde bu bütçe 
ile ölçülebilecek bir şeydir. Bizde evvelemirde ihtiyacı şedit olan şey matbaa meselesidir. Mat
baayı mevcude bugün Meclisin İşini görecek derecede bile değildir. Çünkü meclisi âlinizin 
zabıtlarını, medenî memleketler gibi günü gününe yetiştirmektedirler. Bizimkine vakit kal
mıyor. Biz bunu ancak yapabilirsek 1341 bütçesinde muntazam bir surette yapabiliriz. Res
mî Ceridenin iki yapraklı veyahut üç yapraklı olmasına gelince: Fransa'da rast gelmişimdir 
ki, bazı gün olur bir iki sayfa ve bazı gün olur ki 300 sayfada çıkar. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bunların hepsi böyle. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Devamla) — Evet ihtimal ki Meclis zabıttan her 
gün neşredildiği için cerideyi resmiyeye lüzum görülmemektedir. Fakat bu doğru değildir. 
Bendeniz eğer matbuat idaresinin Hariciye Vekâletine merbutiyeti baki kalacak olursa el
den gelen bütün imkânı kullanarak cerideyi resmiyeyi okunacak bir şekil ve miktara iblâğ 
edeceğimi arz ediyorum. 
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i) İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE HAKKINDAKİ 
BEYANATI 

İstemeye istemeye imzalamak zorunda kaldıkları Lozan Barışı ile ku
rulan bağımsız Türk Devletinin gelişmesi, sömürülüp ezilen milletler için 
önemli bir örnek oluşturmuştu. Bu durum başta İngiltere olmak üzere sö
mürgeci devletlerin huzurunu kaçırdı. 

Henüz organize olup kurumlaşma aşamasında bulunan bu devleti bir 
oyuna getirmek için her durum ve fırsat değerlendiriliyordu. 

Kamuoyunda çok tartışılan başkent sorununa yabancı elçiliklerin An
kara'ya taşınmak istemedikleri de eklenmişti. 

Ankara'nın yerini, iklimini, ulaşımını beğenmedikleri için İstanbul'
da kalmak istedikleri biçimindeki bilgilerin aldatıcı olduğu, gerçek ama
cın Devleti yıkmaya yönelik politikanın uygulanışı olduğunu belgeleyen 
İngiliz Dışişleri Bakanının beyanı ve bu demeci yorumlayan makale ile ve
rilen sözlü soru ve cevabı aynen alınmıştır (1). 

4. — Adana Mebusu Zamir Beyin, İngiliz Hariciye Nazırının memleketimize müteal
lik beyanatı hakkında Hariciye Vekâletinden suali. 

5. — Edirne Mebusu Cafer Tayyar Paşanın: İngiltere Hariciye Nazırının Türkiye hak
kındaki beyanatına dair Hariciye Vekaletinden suali ve Hariciye Vekili Şükrü Kaya Be
yin şifahî cevabı. 

REİS — Vekil Beyefendi cevap vereceklerdir. 
HAT DAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Nizamnamel dahil! mucibince sualler yarım saatten 

ziyade süremez. Diğer celseye talik edelim. 
HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ K.AYA BEY (Menteşe) — Efendimi Mesele mühimdir, müsaa

de buyurursanız cevap vereyim. 
Riyasete 

Bugünkü Hâkimiyeti Milliye Gazetesi Başmakalesinde İngiltere Hariciye Nazırına atfen 
memleketimiz hakkında bazı sözlerin söylendiği münderiçür. Hükümetin bundan haberi var 
mıdıı? Böyle sözler söylenmiş midir ve buna karşı ne harekette bulunmuştur? Hariciye Ve
kâletinin şifahen cevap vermesini rica ederim. 29 Kânunuevvel sene 1340. 

Adana 
Zamir 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekili Beyefendiden atideki maddeyi sual ile şifahen İzahatta bulunmalarını ri

ca ederim. 
1. Hâkimiyeti Milliye Gazetesinin 29.11.1340 tarihli nüshasmın başmakalesinde 

Türkiye hakkında İngiltere Hariciye Nâzın mister Çemberlayn lisanından işitilen beyanata 
Hükümet vâkıf mıdır! ve bu beyanat neden ibarettir? 

31.12.1340 
Edirne Mebusu 

Cafer Tayyar 
HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Efendi! Siyasî makaleler tıpkı duvar 

takvimine benzer. Duvar takvimlndeki bir yaprak geçmiş günü irae ettiği vakit nasıl 

(1) Tutanak Dttgisi, C : 11, Sa : 359 - 360, Ta . 3.1.1341 (1925). 
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kıymetini kaybetmiş olursa • vaktinden sonra neşredilen makaleler de bizatihi haiz olduğu 
kıymeti kaybeder. 

Filhakika bundan üç hafta evvelisi Mlster Çemberlayn Mösyö Herryo ile Paris'te ve Mös
yö Mussollnl ile Roma'da mülhakat ettiği sıralarda gazetelerin birinde - menşei gayrlmalüm 
- bir havadis intişar etmişti. Güya, Mlster Çemberlayn, Mösyö Herryo'ya 'Türkiye Cumhurl» 
yeti zayıftır, Türkiye'nin tacili sükûtu için merkezini İstanbul'a nakletmesini temin eylemek 
lâzımdır.'' demiş. Hükümet Mlster Çemberlayn'in Paris ve Roma'daki mülakatlarına tam vak
tinde lâzımgelen ehemmiyeti vermiş, mümessil ve murahhaslarımıza nezdinde bulunduk
ları hükümetlerden sureti resmlyede izahat talep etmelerini rica etmişti. Fransa Hükümeti 
Mlster Çemberlayn ile yapılan mülakatta Türkiye'nin mevzuubahsolmadığı ve yalnız Türki
ye'de sefir ve sefaretler meselesinin konuşulduğunu söylediği gibi bilâhare Mösyö Henyo doğ
rudan doğruya burada bulunan General Mojen ile gönderdiği resmî bir haberle de Türkiye'
nin mevzuubahsolmadığı Fransa'nın Türkiye ile dostluğunu haleldar edecek hiçbir şeyin gö
rüşülmediği teminatını verdi. 

İngiltere Hariciye Nezareti Büyükelçimize, Türkiye'nin mevzuubahsolmadığını söyledi. 
İtalya Hükümeti dahi Büyükelçimize, ne dost ve ne düşman Türkiye'nin hiçbir suretle 

mevzuubahsolmadığını ve İtalya'nın İngiltere ile görüşecek bir Türkiye işi olmadığım bildirdi. 
Mülakat hususunda aldığımız resmî haberler bundan ibarettir. Demek ki Mlster Çem-

berlayn'a atfedilen o söz teeyyüt etmemiştir. (İnşallah sesleri) Zaten dünya ahvaline çok va
kıf bulunan Mlster Çemberlayn'in şöyle bir söz söyleyeceğine İhtimal vermemiştik ve verile
mezdi de. Çünkü İstiklâl mücadelelerinden doğan ve gıdasını zaferden alan Türkiye Cum
huriyeti bütün Türklerin canlarıyla, kanlarıyla tekeffül edilmiş ebedbinde bir tarzı hükümettir 
ve bir hakikati siyasiyedir. (Bravo sesleri) 

Türkiye'nin İstiklâl hudutları mevcudiyeti mesaili beynel milliyeden değildir. Türkiye bir 
hakikati siyasiyedir ki, hakkına, haysiyetine, mevcudiyetine her zaman ve her yerde riayet 
edilmektedir. Türkiye Mesaili beynelmileliye arasında şurası ve burası gibi görüşülemez. Mü-
nasebatımızı günden güne takvit ettiğimiz İngiltere, Fransa ve İtalya Devletleri de Türkiye'
ye karşı dostane ve mütekarribane bir siyaset takip etmektedirler. Elçilerimize verdikleri te
minat da bunu müeyyettlr. Fakat bilvesile şurasını arz etmek isterim ki, herhangi bir devle
tin istinat edeceği en emin kuvvet kendi kuvvetidir. (Bravo sesleri) Hükümetiniz uzak ve ya
lan mazilerden aldığı hakikat dersleriyle mücehhez olduğu halde bu hakikati daima göz önün
de bulundurmaktadır. Ecnebi süferası görüşülmüş -görüşüldüğü muhakkaktır-. Ecnebi sü-
ferasının merkezi hükümette veyahut İstanbul'da kalması meselesine gelince; efendiler! 
Türkiye Cumhuriyetinin merkezi Ankara'dır ve Ankara kalacaktır. 

Ecnebi sefirlerinin merkezi hükümette bulunması da istisnasız bir taamülü düvelidir. 
Waşlngton, Waşington Amerika'nın en güzel ve en iyi bir şehri değildir. Halbuki Sefirleri New 
York'da oturmuyorlar, Waşington'da oturuyorlar. 1914 senesinde Fransa elim bir zaruret ne
ticesinde pay tahtını Bordo'ya naklettiği vakit bütün sefirler Bordoya gitmişlerdi. Hatta bun
ların arasında Osmanlı İmparatorluğunun sefiri olan Rifat Paşa da vardı. Ecnebi sefirlerinin 
merkezi hükümette bulunması kendi menfaatleri iktizasıdır. Çünkü bir hükümet kendi iş
lerini kendi sefiri vasitasiyle hariçte gördürebilir. Ecnebi sefirlerinin vazifesi ise merkezi hü
kümette bulunarak hükümetinin, devletinin menfaatlerini takip ve temin etmektir. Biz 
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onlara, efendiler, sizin menfaatiniz şurada veyahut burada oturmaktadır diyemeyiz. Yalnız 
âlemce bilinmesi lâzımgelen bir şey vardır ki, merkezi hükümetimiz Ankara olduğudur. De
min de Başvekil Beyefendinin söyledikleri gibi bu karar Lâyetegayyerdir ve memleketimizin 
âli menfaatleri iktizasındandır ve bu bir zarurettir. Merkezi hükümetimizin İstanbul'da ol
masından menfaat gören bazı devletler belki bu zarureti idrâk edemezler. Fiakat Türk Milleti 
bu zaruretin menfaatini bilfiil idrâk etmiştir. Bu hakikat malûm olduktan sonra sefirlerin 
İstanbul'da veyahut Ankara'da kalıp kalmamaları hükümetlerinin bileceği iştir. Demekten 
başka çare kalmaz. Verebileceğim cevap bundan ibarettir. 

REÎS — Efendim! Kâfi görüyor musunuz? 

ZAMİR BEY (Adana) — Kâfi görüyorum. 

BASINDAN ALINTI 

"ALEYHİMİZDEKİ HARİCÎ TAHRİKAT (2) 
Birkaç gün evvelki gazetelerden biri Çemberlayn-öriyo mülakatında 

İngiltere ve Fransa'nın Türkiye'ye karşı vaziyetleri meselesinin ehemmi
yetli bir mevki işgal ettiğini Paris muhabir-I mahsusunun ifadesine atfen 
temin ediyordu. Muhabirin teminatına nazaran bu mülakatta Mlster Çem-
berlayn; müstemlekâtın vaziyetleri mucib-i endişe olduğu ve bu endişele
rin izalesi için Türkiye'yi zayıf düşürmek lâzım geldiği mütalâasında bu
lunmuştur. Türkiye'yi düçar-ı za'f etmek gayesine vusul için, Fransa'nın 
Türkiye'ye karşı takip edeceği siyâsette İngiltere'ye imtisal etmesi müna
sip olacağını İngiltere Hariciye Vekili ilave etmiştir. Mister Çemberlayn'ın 
Mösyö öriyo'ya vâki olan ifadesine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin devam-ı 
hayatı meşkûktür; esasen bunu devam ettirmemek İngiltere için de, Fransa 
için de çok faydalıdır. Türkiye makarr-ı Hükümetinin Ankara'dan İstan
bul'a nakline çalışmak, bu faydanın istihsâline vâsi mikyasta yardım ede
bilir. Büyük Elçilerin İstanbul'da ikametleri kararı; bu nokta-I nazarların 
neticesidir. 

Muhabir; Türkiye'de ihtiraskâr hareketlerin aleyhimize bir Fransa-
İngiltere müşareket-1 siyaslyesini teshil edebileceğini ve bu husus hakkında 
Türk muhiplerinin samimî bir surette nazar-ı dikkati celb etmekte bulun
duklarını ilâve ediyor. 

Biz bu malûmatın sıdk-u kizbin ne dereceye kadar münasebeti oldu
ğunu tafsil edecek vaziyette değiliz; bununla beraber bâzı rüfekamıza im-
tisâlen bu tezahüratı (illet-i evham)'in doğurduğu rivayet kabilinden ad 
ve telakki etmekte mazuruz. Kanaatimizi teyld edecek esbâb-ı delaile de 
mâlik bulunduğumuzu ilâve edebiliriz. Zaten bu makalemizde mahut mü
lakatın esasını ve netayic-i muhtemelesini tetkik edecek değiliz; yalnız Av
rupa'da ve Amerika'da aleyhimizde harekete getirilen vâsi bir tahrikat şe
bekesinin bize İsnad ettiği maddelere dair nokta-i nazarımızı hulâsa et
mek İstiyoruz. 

(2) Hâhmvyttı Mılhye 22 Kânunuevvel 1924 
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Hasımlarımız, İslâm memleketlerinde, dindaşlarımıza karşı Türk'le
rin Bolşevik akaid-i siyasiye ve içtlmaiyeslni kabul ettiklerini ve bin-netice 
dinsizliğe doğru gittiklerini işâa etmektedirler. 

Garp memleketlerinde ise ötedenberi aleyhimizde kullanılan PANİS
LAMİZM heyulasından bahis ve yeni Türkiye'nin de bir İttihad-ı İslâm si
yaseti takip etmekte bulunduğunu İddia ediyorlar. Senelerden beri aley
himizde kullanılan bu isnadlara karşı daima kendimizi müdafaa ettik; hâ-
disatın ve hakayikın maddî tecelliyatı karşısında müfterileri fiilen tekzip 
etmiş olduk. Fakat uzun asırların mükeffîrelere yerleştirdiği küflü ve pas
lı zihniyetleri bir hamle-i hakikat İle atmaya imkân var mıdır? 

Bununla beraber (hakikat)'lar ne kadar tekrar edilirse onların teyidi
ne o kadar hizmet edileceği de muhakkaktır. Binaenaleyh dahilin ve hâri
cin mütereddit kanaatlerini hakikî vaziyete irca için bu iki madde hak
kındaki nokta-i nazarımızı tekrar etmeyi faydadan halî addetmiyoruz: 

Türkiye'nin Rusya ile pek samimî bir taması, pek kavi bir dostluğu 
vardır. Bu, Cihan'ın bildiği bir hakikattir. İki taraf da arada câri dostluğun 
her iki memleket için çok kıymetli olduğunu takdir etmiş bulunuyor; bil
hassa bu samimiyetin her iki memleketin de ıstırap demlerinde hâsıl ol
ması; ona hususî bir kıymet bahş etmektedir; mevcut mukarenetln takvi
yesi ise her iki tarafça mültezimdir. Fakat bu keyfiyet; hiç bir zaman 
Türkiye'nin de Bolşevik akaid-i siyasiye ve içtimaiyesine mütemayil bu
lunduğuna delalet etmez. Muztar ve muztarib günlerinde bu usul-ü ida
reye temayül etmiyen Türk Milleti bu gün başka bir tarz-ı hareket ihtiya
rına neden mecbur olsun? 

Esasen Türkiye'nin ne vaziyet-i iktisadiyesi, ne de vaziyet-i siyasiyesi 
buna müsaid değildir. Demokrat olan Türkiye'de sınıf tahakkümü olma
dığı gibi sermaye ve amele tahakkümü de mevzu bahis değildir. Türkiye; 
her milletin mukadderat-ı hayatiyesini, şekl-i idaresini tayinde hür ve muh
tar olduğu esasını kabul etmiştir. Binaenaleyh bu hususta, istiklal-i tanı
mını muhafaza etmekle beraber başkalarının usul ve tarz-ı idaresini nazar-ı 
hürmetle görmeyi bir vazife telakki etmektedir. 

Yeni Türkiye'nin bir İttihad-ı İslâm siyaseti takip ettiği hikâyesine ge
lince : Bizzat tahrikâta memur olanlar arasında bile buna inanacak safi
yette insanlar bulunduğuna ihtimal vermiyoruz. 

Hakikat şudur ki, İslâmlarla meskûn İngiliz müstemlekâtında takip 
edilen sakim ve gayrı insani idare; oralarda tabiî bir netice olan makûs 
tesiratını göstermeye başlamıştır. 
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İnkârı muhal bir hakikattir ki, bugün İslam âleminde bir hava-yı inti
bah esiyor; bilhassa Harb-i Umumiden sonra, bu intibahın âsârı daha ba
riz bir surette mütecellidir. İslam dünyasının her tarafında bunun mani
dar eserlerine şahit olmaktayız. 

Avrupalılar, Şark hakkındaki hurafeyi kanaatlerini, İslâmlara karşı 
asırlardan beri takip edilen zulm ve tahakküm siyasetini değiştirmemek
le bu İntibahı tezyid ve takviye ediyorlar. 

Bir defa ruhlarda intibah ateşi, İstiklâl aşkı parladı mı, artık ne cebir 
ve kuvvet, ne de tehdit ve ihâfe ile onu söndürmeye imkân yoktur. 

Halkçı Türkiye Devleti -hangi din ve milliyete mensup olursa olsun 
hiçbir kavmin esaret ve tahakküm altında ezilmesine hoş bir nazarla ba-
kamaz. Şüphesiz içimizde İslâm milletlerinin mesut bir tâlie mazhariyet
lerini, tam bir istiklâle nailiyetlerini arzu etmiyecek bir Türk vatandaş ta
savvur etmiyoruz. Şahsen hepimiz, dindaşlarımızın çektiği elem ve ıstı
rabı aynı derece-i meraretle duymaktayız. Rakat bütün elem ve ıstırapla
rımızın aksi tesiri; onların halâsını temenni mahiyetinden öteye geçemez. 
Çünkü Türk Milleti, birçok evlâdının kanı pahasına yaptığı tecrübelere ve 
tarihten aldığı derslere istinaden hudud-u millisi dâhilinde-çoktanberi 
müştak olduğu sulh ve sükûn içinde yaşamak kararını vermiştir. Bir 
müdafaa-i meşrua mevzu bahis olmadıkça, hiçbir emel ve kuvvet onun 
bu azim ve kararını değiştiremez. 

Hilâfet-i ilga etmemizin, siyâset-i dâhileye kadar hârici siyasetimizde 
de hususî bir mânâsı vardı. Malumdur ki, Hilâfet; başka devletlerin idare
sinde bulunan Müslümanların üzerinde -maddî olmasa bile- manevî bir 
nüfuzun mevcudiyetini ifade ediyordu. Bu müesseseyi vaz-ı tabiisine irca 
etmekle Türkiye Cumhuriyeti PANİSLAMİZM siyasetiyle asla alakadar ol
madığını ve bundan böyle de olmıyacağını göstermiştir. Bu misalin 
belagat-ı katiyesi karşısında başka delil aramaya hacet yoktur. 

Bazı zevat, İngilizler tarafından yapılan bu işaattan maksat; Musul me
selesinde lehlerine bir tesir uyandırmaya matuf olduğunu söylüyorlar; hal
buki Musul'un tâyin-i mukadderatı bu gün Cemiyet-i Akvam'a mev
dudur. 

Bu kararın lehimizde tecelli edeceğine emniyetimiz vardır; bize bu em
niyeti veren şey ise hakkımızın kuvvetidir. Herhalde Türkiye Cumhuriye
tinin muhtelif tertibat karşısında alacağı vaziyet sarihtir. Hiçbir devlet aley
hine müteveccih gizli bir emelimiz yoktur. 
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Aziz Türkiye'mizi sulh ve sükûn içinde yaşatmak istiyoruz, bu emeli
mizin kuvvet ve hâlisıyeti bizi alâkadar eden bütün mesalle karşı daima 
hassas ve müteyakkız bulunduruyor. Senelerden beri geçirdiğimiz ağır tec
rübeler ve hele Milli Mücadeleden aldığımız dersler; tehlike anlarında ta
kip edeceğimiz istikameti aydınlatan birer meşaledir. Binaenaleyh şimdi
lik Hukuk-u Milliyemlzl dâima büyük bir kudretle müdafaaya hâzır ola
rak hâdisatı dikkatle takip ediyoruz. 

Siirt Mebusu 
Mahmut" 

Elde kalanla yetinen Türk Milletinin, aldığına doymayan düşmanla sa
vaşımı hiç bitmeden sürmektedir. 
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j — SARAYLARDAN ALINAN EŞYA 

3 Mart 1924 tarihli 431 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre padi
şahlara ait saraylar, kasırlar ve sair yerlerdeki mefruşat, takımlar, tablo
lar, güzel sanat eserleri vb. bilumum taşınır eşya millete intikal etti. 

Bu tarihten başlayarak saray eşyalarının kullanımı, korunması ve kol
lanması her dönem tartışma konusu oldu. 

Çok kıymetli, padişahın el emeği möbleler resmî biçimde Meclise, Re
isicumhur Köşküne, Maliye ve Hariciye Bakanlıklarına, sefaretlere veril
di. Merak ve heves sonucu, kişisel emirlerle saraylardan eşyaların alındı
ğı bilinmektedir. 

Günümüzde kuşku yaratan son örnekler, Ankara'ya götürülürken yol
da kırılan tarihî ayna ve kayıplara karışan İkinci Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulundaki kocaman avizedir. 

Bu nedenle, ilk günlerde konuya ilişkin olarak verilen sözlü soru ve 
soru cevabı aşağıya alınmıştır. 

3. — Trabzon Mebusu Muhtar Beyin, Emlâki milliyeden addolunan saraylardaki eş
yaya dair Maliye Vekâletinden suali ve Vekil Mustafa Abdülhalik Beyin şifahi cevabı. (1) 

REİS — Suali okuyoruz. 
Riyaseti Celileye 

Saltanat ve hilâfetin ilgasından sonra emlâki milliyeden addolunan saraylarda mevcut 
eşya Maliye Vekâleti tarafından bir komisyon vasıtasıyla tadat ve mazbut defterleriyle hıfz 
ve siyanet ettirilmekte iken işbu saraylar eşyasından bir kısmının diğer devaire tevzi olun
duğu istihbar kılınmıştır. Saraylardan harice çıkarılan bu eşya diğer dairelere kanun daire
sinde ve kıymeti mukabilinde mi naklolunmuştur? Yahut kıymetleri bütçelerinden mahsup 
mu yapılmıştır? İşbu emvali milliyenin ziyadan vikayesi için her türlü tedbir ittihaz olun
muş muduı? Saraydan başka mahalde verilen eşyanın mazbut ve mufassal bir defteri var 
mıdır? Şifahen keyfiyeti tenvir buyurmalarını Maliye Vekili Muhtereminden sual eylerim. 

Trabzon Mebusu 
Ahmet Muhtar 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Kângın) — Sars.yla.rda bulunan eşya ta
mamen tespit olunarak hepsi mukayyettir. Saraydan Heyeti Vekile kararıyle yalnız Meclisi 
Millî binası için ve şehir emanetine bedeli mukabilinde devredilen eczane ile Darülfünuna 
verilen kütüphaneden başka bir şey devredilmemiştir. Meclisi Millî namına verilen eşya da 
parası mukabilindedir. Tahsisatı da mahsup edilmek üzeredir. Eğer Muhtar Beyefendi para
sız olarak başka bir yere eşya verildiğine kaanî ise lütfen söylesinler. Maliye Vekâleti bunu 
takip etmeye amadedir. Kendileri izahat verirler. Maal memnuniye, takip ederim. Eşya ta
mamen tespit edilmiştir. Her nereye verilmişse envanterlerde dahildir. Nereden alınmışsa imza 
mukabilinde alınmıştır. Bu arz ettiğim yerlerden başka bir yerde hiçbir eşya verilmemiştir. 
Eczane şehiremaneüne bedeli mukabilinde verilmiştir. Kütüphane ise Darülfünuna devre-

(1) Tutanak D. C : 12, Sa : 11-13, Ta : 5.1.1341 (1925) 

358 

http://Sars.yla.rda


dilmiştir. (Oçyüzdoksanbeş) Kalem eşya da Meclis binasına getirilmiştir. Onların da bedeli 
Meclis bütçesinden mahsup edilmek üzeredir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, sarayların eşyası tabiî eşyay ı milliyedir. Maliye Ve
kili Muhtereminin, eşya hıfz olunuyor, tadat, olunmuştur, hepsi mazbuttur dediğine teşek
kür ederim. Bendeniz korkuyordum ki, zayi olmasın. Çünkü kıymetli eşyadır. (Korkma ses
leri) Yalnız Meclise gelen eşyanın mahsubu icra olunmuş mudur? Yani bütçeden karşılığı ve
rildikten sonra mı buraya geldi, yoksa henüz mü yapılacaktır? Onu öğrenmek istiyorum. Eğer 
mahsubu sonradan yapılacaksa Maliye Vekâletinin veya Heyeti Vekilenin bütçe haricinde eş
yayı bir yerden diğer bir yere nakletmeye salâhiyeti yoktur. Meselâ Meclisi milliye gelen bu 
avizenin kıymeti takdir olunmuş ve takdir olunan kıymet Meclisin bütçesinden Maliye Ve
kâletine verilmiş midir? Çünkü bu Maliye Vekâletinin malıdır. Bu malın parası verilmiş ve 
bütçeden mahsubu yapılmış mıdır? Zannediyorum ki. meselâ hâlifenin bindiği otomobil 
vardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sabık halifenin. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Herşeye karışır mısınız? (Handeler) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yine tekrar ediyorum sabık hâlifenin diyorum. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Saraya mensup olanların otomobilleri ne oldu, nerede kul
lanılıyor, satıldı mı? Parası bütçeye girdi mi, yoksa devaire kendi bütçeleri dahilinde verildi 
mi? Bir tanesi, işittim ki Londra'ya kadar gitmiştir. Parası ile giderse tabiî çok iyi, Bu Maliye 
Vekâletinin İşidir. Parası mukabilinde istediği yere satar. Emval ona mevdudur. Devaire. ha
kikaten nakit mukabili veya ücreti tediye edilmek üzere verilmiş midir? Hulâsatan arz edi
yorum : Bidayette vermiş oldukları izahata teşekkür ederek iki şey soruyorum. Meclisi Milli
ye ile gelen eşyanın parası Meclisi Milliye geldikten sonra verilmiş midir? Yoksa badehu alı
nacak tahsisattan mı verilecek? Ya bu avizeler için Meclis bütçeye para vermezse ne olacak
tır? Sonra bu bütçelerde otomobiller vardır. Ne olmuştur? Hangi daireye verilmiştir, parasıy
la mi verilmiştir, yoksa daha iyi fiyatla satılabilmek için garajlarda saklanıyor mu? Maliye 
Vekilinin bileceği bir meseledir. Yoksa verildi de parası alınmamış ise, soruyorum, niçin pa
rası alınmamıştır? 

TUNALI HÎLMİ BEY (Zonguldak) — Bu Meclisin adı Büyük Millet Meclisidir. Meclisi Mil
lî değildir. Kanunen bu böyledir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hepsi bir değil mi? Mesele şekil meselesidir. 

MALÎYE VEKİLİ ABDÜLHALİK BEY (Kângırı) — Bu binaya gelen mefruşatın bedeli; ter
tibinden tesviye edilmek üzeredir. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Parası alınmış mı efendim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Kângırı) — Tahsisatı verilmiş. Mahsup 
edeceğiz. Başka bir şey yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Veresiye... 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Kângırı) — Bunların saraylarüa hıfz edil
mesi ile, burada hıfz edilmesi arasında bendeniz bir fark görmüyorum. Maksat hıfzetmek
tir. Orada da bizim namımıza, burada da namımıza hıfz edilmektedir. Orası da bizim, 
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burası da bizim binamızdır. Bunların hepsi tespit edilmiştir. Eğer buraya gelen eşyadan bi
risinin kaybolup olmadığını sormak istiyorlarsa, sorsunlar cevap vereyim. 

Otomobillerden bir kısmını bendeniz İstanbul'da iken, gördüm, garajda duruyordu. Fa
kat henüz satılıp satılmadığını bilmiyorum. Arz ettiğim gibi eşyaların hepsi tespit edilmiş
tir. Fakat henüz satmak için karar vermedik ve hangilerinin kıymeti tarihiyeyi haiz olduğu
nu, hangilerinin kıymeti tarihiyeyi haiz olmadığını tespit etmedik. Binaenaleyh orada bulu
nanlar oradadır. Eğer bir daireye otomobil alınmış ise tahsisata mukabil alınmıştır. Eğer tah
sisatı verilmeden alınmış ise söylerler, hemen tahkik ederiz ve tahsisatını alırız. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Londra'ya gitmiş» 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Kângın) — Londraya gidenden haber
dar değilim ve Londraya gidecek otomobil yoktur. Fakat Londra Sefiri Londra'ya giderken 
otomobilsiz gitmiştir. Sefirlere otomobil vereceğiz. Zekâi Bey olsun, kim olursa olsun. Hü
kümet bittabi sefirlere otomobil verecektir. Eğer gitmiş ise bilmiyorum. Gitmemiş ise ve Ha
riciye Vekili Beyefendi de gitmediğini söylüyorlarsa.. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Gitmemiştir efendim. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bunun nakliyatı için .Divanı Muhasebattan beşyüz-

liralık bir muamele geçmiştir ve bunu Divanı Muhasebat vize etmemiştir. Reddetmiştir. De
mek ki bu hususta bir muamele geçmiştir. Eğer gitmedi ise mesele yoktur. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Rica ederim "İse" şartını kaldırsın
lar. Gitmemiştir diyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Sonra efendim, Dahiliye Vekâletine de bir otomobil verilmiş 
olduğunu İşittim. O da verilmiş midir, verilmemiş midir? Bunu da sarahaten zikretsinler. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Kângın) — Onu da tetkik eder arz ede
rim efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Sarahati ifadenize nazaran şimdiden bilmeniz lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Kângın) — Eğer otomobil verilmiş ise 
bittabi bunun tahsisatını alırız. Bunun başka şekilde imkânı yoktur efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Biliyorsunuz k i : Tahsisat verilmemiştir. Bunların 
defteri mazbuttur ve verilen şeyler sarihtir diyorsunuz. Bu sarih ifadenize nazaran siz bitta
bi Dahiliye Vekâletine bir otomobil verilip verilmediğini de bileceksiniz ve şimdiden bilme
niz lâzım gelir. İşte bu otomobilin verilip verilmediğini sarih olarak söylemelisiniz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Kângın) — Defterler meydandadır ve 
sarahat vardır. Yalnız otomobil verilmiş te parası alınmamış yani tahsisatsız ise derhal mah
subunu yaparız. Bunların sabit eşya cetvelinde daima kaydı mevcuttur, (Kâfi sesleri) Böyle 
olmasa ne eşyayı milliye kalır ve ne de bir şey (kâfi sesleri) 
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B — İSTİZAHLAR 

491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunun 22. Maddesi ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin 26 Nisan 1336 (1920) tarihli ve 7 sayılı kararıyla değişti
rilerek uygulanması öngörülen Meclisi Mebusan Nizamneme-i Dahili'si-
nin 117-126 ncı maddeleri ile düzenlenen İSTİZAH (Gensoru) Kurumu
na, ikinci dönemde başvuru az olmuştu. 

Bu dönemde verilen gensoru önergelerinin konusu, görüşme özeti, ve
riliş amacı ve sonuçları ile aşağıya alınmıştır : 

a) — MAARİF VEKİLİ İSMAİL SAFA (ÖZLER) HAKKINDA 

Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey'in, Yozgat Darülmuallimlnl hak
kında Maarif Vekâletinden istizah takriri (1). 

Aynı konuda verdiği sözlü sorusuna Millî Eğitim Bakanının verdiği ce
vabı (2) yeterli görmeyen Yozgat Milletvekili, aşağıdaki önerge ile soruyu 
istizaha dönüştürür. 

Riyaseti Celileye 
Yozgad Darülmuallimîni hakkında ne Maarif Vekili müspet bir cevap vermiş ve ne de Mec

lisi Âlinin kararına iktiran etmiş; bir netice hâsıl olmamıştır. Binaenaleyh suale verilen ce
vap kâfi değildir. Bizzarure Maarif Vekâletinden istizah keyfiyet eyliyorum. 

13 Eylül 1339 
Yozgad - Bozok 

önerge üzerinde yapılan görüşmelerde : S t U , y m a n S l m 

Önerge Sahibi Süleyman Sırrı (İçöz)'e göre, iki yıl önce Yozgat'ta açı
lan Leyli Darül Muallimin (Yatılı öğretmen okulu) nun bütçede yeterli öde
neği varken, kanuna aykırı biçimde bu okulun kapatılmasının sorumlu
su Millî Eğitim Bakanıdır. 

Millî Eğitim Bakanı İsmail Safa (özler) ise, Millî Eğitimin içinde bu
lunduğu güçlükleri, İlk öğretimin acıklı ve çok kötü olduğunu, açılan okul
lara öğretmen bulunmadığını, eğitime başlayalı 3 ay geçtiği halde hâlâ ki
tap sağlanamadığını, öğretmen aylıklarının 8 ay gecikme ile ödenebildi
ğin!, on yıllık savaşın öğretmen bırakmadığını, öğretmen çıkan gençlerin 
okullara değil talimgahlara gönderildiğini, en kıymetli öğretmenlerin şe
hit düştüğünü, savaştan en çok eğitim kurumlarının etkilendiğini, öğret
men boşluğuna ek olarak bilim kurumlarının ve araçlarının toplandığı İs
tanbul'dan ayrı düşen Anadolu'da kitap sağlanamadığını, maaşını alama
yan öğretmenin karşısına kitapsız öğrenci ile çıkıldığını açıklayarak; Millî 

(1) Tutanak D. C . 2, Sa . 225-226, 236-380, Ta . 23, 29.9.1339(1923) 

(2) Tutanak D. C: 2, Sa : 144148, Ta : 17.9.1339 (1923) 
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Eğitimin içinde bulunduğu durumu kapsamlı biçimde anlatıp öğretmen okulunun olanak
sızlıktan kapatıldığını açıklar. 

Geniş biçimde yapılan görüşmelerde. Millî Eğitimin durumu bütün yönleri ile açıklık 
kazanır. 

Görüşmeler sonunda verilen aşağıdaki önerge ile istizah sonuçlanır. 
Riyaseü Celileye 

Mesele tenevvür etmiştir. Müzakere kâfidir. Beyhude vakit geçirmeksizin Maarif Vekili
ne beyanı itimadedilerek ruznamei müzakerata geçilmesini teklif eyleriz. 

Kütahya Lâzistan Kütahya Trabzon 
Mehmet Nuri Ahmed Fuad Ragıb Nebizade Hamdi 

RElS — Bu takriri kabul edenler lütfen el kaldırsm, kabul edilmiştir. Ruznameye geçiyoruz. 

b) — İKTİSAT VEKİLİ HASAN (SAKA) HAKKINDA 
Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat (MÜFTÜOĞLU) Bey'ln, Tohumluk 

Tevziatı hakkında İktisat Vekili Hasan (SAKA) Bey'den istizah takriri (1). 
Gensoru sahibi verdiği sözlü soruya 31.12.1339 (1923) tarihli 77. Bir

leşimde verilen cevabı yeterli görmediğinden sorusunu gensoruya dönüş
türmüştür (2). 

Riyaseti Celileye 
31.12.1339 

11. İktisat Vekili Beyefendinin tohumluk tevziatı ve sairesi hakkındaki takririme verdiği 
cevabı kâfi görmediğimden istizaha tahvilini rica ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Çiftçi 

Mehmed Fuad 
REİS — Efendim! Fuad beyin takriri mesmu'âliniz oldu. Reyi âlinize arz ediyorum. İkti

sat Vekili hakkındaki sualin istizaha tebdilini teklif ediyorlar. Fuad Beyin takririni nazarı mü
talâaya alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Efendim aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsm. Anlaşılmadı. Yeniden reye arz edeceğim. Takririn meali malûmuâli-
nizdir. İstizah taleb ediyor. Takriri kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'edi
yorum. Takriri kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsm. Takrir ekseriyetle kabul olunmuştur. 

İstizah sahibi cevap günü özürlü olduğundan, onun yerine vekâleten 
Kastamonu Milletvekili Halit Bey (AKMANSÜ) tarafından 

"Meclis, 7 Eylül'de 800 000 TL. tohumluk için, 900 000 TL. de çift 
hayvanı için 10 Teşrinisanide de 1 400 000 TL. tarım aletleri ve çift hay
vanları için ödenek ayırmıştır. 

(1) Tutanak D C 4, Sa 666 673, Ta 51 1340 (1924) 

(2) Tutanak D C 4, Sa 5S7631, Ta 3112 1339 (1923), 2 11340 
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Bu paraların harcama biçimi ve yerleri hakkında Hükümet yeterli bilgi verememiştir, 
ödeneği aynlalı 56 gün geçtiği halde, bu ödenek sorunu. Maliye Bakanhgı ile Ziraat Bankası 
arasında çözüme kavuşturulup, sarf yerlerine ulaştırılamamıştır. 

Rusya'dan ithal edilen ve bizim iklim şartlarına uymayan pahalı tohumluklar, yerli buğ
daylardan farksız Fransız tohumluk buğdayları hakkında Meclisin aydınlatılması gerektiği" 
ifade edilmiştir. 

İktisat Vekili Hasan (SAKA) (TYabzon) : 
ödeneklerin yerine harcandığını, ithal edilen tohumluklarda bir isabetsizlik olmadığını 

açıklar. Maliyet flyatlannı çıkarır. Bu cevaplar bölgeler itibariyle ülkenin içinde bulunduğu 
durumu tarımın sorunlarını, tohumluk, çift hayvanlan ve tarım araçları konulannı içer
mektedir. 

İthalât zorluklan, tohumlukların ıslah edilmesi için gösterilen çabalar İfade edilir. 

Milletvekilleri kendi bölgelerine sıyrılan ödenek ve götürülen hizmetlere Bakanın memur 
edasındaki davranışı ve cevaplan ile izlediği üslûp, üyelerin Millî irade temsilcisi olmanın 
verdiği egemen tavır dikkat çekicidir. 

Sonuçta verilen cevaplar yapılan açıklamalar yeterli bulunup, Bakanın güven istemi üze
rinde durulmayarak, Başkanın aşağıdaki ifadesi ile gensoru biter : 

REİS — Efendim müzakere kâfi görülerek ruznameye geçilmesi teklif olunuyor. Başka 
bir takrir olmadığından ruznameye geçeceğiz. Omidederim ki, Vekil Bey de itimat meselesi
ni mevzuubahsetmezler. Ruznameye geçiyoruz. 

C) — DAHİLİYE VEKİLİ FERİT (TEK) HAKKINDA 

İstanbul Mebusu İsmail Canbulat Bey'in, mektupların açıldığına dair 
Dahiliye Vekili Ferid Beyden istizah takriri (1). 

REİS -• Efendim Dahiliye Vekâletinden istizahı hâvi bir takrir aldım. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

Bir müddetten beri bâzı rüfeka mektuplarının açılmakta olduğundan şüphe etmekte idiler, 
hattâ dün açıldığı pek belli birkaç zarfı da bir refikimiz bana göstermiştir. Bunun tevlid etti
ği şüphe üzerine bugün kilitli olan çekmecemden aldığım bir mektubun açıldıktan sonra 
acemice kapatılmış olduğunu fark ettim ve o dakikada salonda bulunan rüfekaya ibraz et
tim. Görenler kanaatimi teyid ettiler. Mektupların mahremiyet ve masuniyetine riayet etmek, 
hürriyetin eskimiş en tabiî ve basit kavaidi sabitesindendir. Keyfiyetin hemen Dahiliye Veki
linden istizahını ve Meclisi Âlice intihap buy urulacak bir heyet marifetiyle Ankara, İstanbul 
postanelerinde tetkikatı muktaziyenin icrasiyle mesullerinin zahire ihracı hususunun tahtı 
karara alınmasını teklif ve rica ederim. 

İstanbul Mebusu 
İsmail Canbulat 

(1) Tutanak D. C : 5, Sa : 734-735, 736-749, Ta : 12.2.1340 (1924) 
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Verilen bu gensoru, İçişleri Bakanı Ferit (TEK) in istemi üzerine der
hal gündeme alınıp, görüşülmesine başlandı. Bakanın iddia edilen husus
ların gerçek dışı olduğu beyanı üzerine, söz alan gensoru sahibi Canbu-
lat; yalnız benim değil, öteden beri bazı arkadaşların mektuplarının açı
lıp sonradan zamklanıp, kapandığı şikâyetleri olduğunun, konunun Mec
listen seçilecek bir heyetçe incelenmesinin gerektiğini söyler. 

İstanbul Milletvekili Rauf (ORBAY) Bey; "Durumu bir heyet incelesin, 
heyet oluşunca kendilerine söyleyeceklerim var. Şimdi kürsüde söyleme
yi sakıncalı görüyorum. Milletvekillerinin takip edildiğine dair belge vardır. 

Mektupların açıldığı Meclis koridorlarında aylarca konuşulduktan son
ra buraya gelmiştir." 

Bozok Mebusu Süleyman Sırrı (İÇÖZ): "İnsan unuttuğu bir şeyi ilave 
etmek için zarfı açar yeniden yapıştırır. İki zarf açılıp kapanmış diye Mec
lisi zan altına sokup istizah takriri vermek hatadır. 

İçişleri Bakanı, istizahın bir idari bir de siyasi yönü vardır. Hükümet 
bu istizâh'ı siyasi ağırlıklı görmüş ve derhal görüşülmesini istemiştir. Na
sıl isteniyorsa öyle soruşturun, Hükümetin hiç bir kaygısı yoktur. Cum
huriyet Hükümetlerinden beklenen, Devletin Kanunlarına uymaktır. Hü
kümetiniz bunu yapmıştır. Kuşku doğuran husus zarflardaki yapım ha
tasıdır." 

Şarkikarahtsar Milletvekili Mehmet Emin (YURDAKUL) Bey; (Rauf 
Bey'e hitaben) "Mebusların tarassut altında bulundukları hareket ve dav
ranışlarının izlendiği hususundaki beyanlarınız inkılâp açısından, mille
tin hayatı, iç ve dış emniyeti için büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan 
sorunun açıklığa kavuşturulması kaçınılmazdır." 

Karesi Milletvekili Ahmet Süreyya (ÖZGEEVREN) : "Ayrıca mektup
lar sahiplerine ulaşmıyor, kayboluyor." 

Bu görüşlerin belirtildiği konuşmalardan sonra aşağıdaki önerge ve
rilir : 

Riyaseti Cellleye 
1. Müzakere kâfidir. 

2. Mevzuubahis mektup meselesinin üç gün zarfında Hükümetçe tahkikat icrasiyle Da
hiliye Vekili tarafından Meclise arzının kabuliyle ruznameye geçilmesini teklif ederim. 

Ertugrul 
Dr. Fikret 

REİS — Efendim takriri reyi âlinize arz ediyorum. 
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AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — İtimat ve ademiitimat meselesi yoktur. 
REİS — Hükümet bu takririn kabulünü itimat meselesi yapü. Binaenaleyh bu takriri 

kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 
(Rey toplandı) 
REİS — Efendim reylerini istimal etmemiş zevat varsa lütfen reylerini istimal etsinler! 

Rey istihsal muamelesi hitam bulmuştur. 
Efendim neticei arayı arz ediyorum. Dr. Fikret Beyin takriri için rey veren azanın adedi 

(147) dir. Takrir (136) reyle ve ekseriyetle kabul edilmiştir. (6) ret, (5) müstenkif vardır. (4) 
âza da rey istihsal muamelesinden sonra reylerini verdikleri için reyleri ihraç edilmiştir. 

Bu oylamada red oyu kullanan ve çekimser kalanlar şunlardır : 
(Reddedenler) 

İstanbul: İsmail Canbulat Bey, Hüseyin Rauf Bey, İzmir: Osmanzade Hamdi .Bey, Erzu
rum : Ziya Bey, Kayseri : Sabit Bey, Gümüşane : Hasan Fehmi Bey, 

(Müstenkifler) 
Erzurum: Halet Bey, Erzincan - Sabit Bey. Zonguldak: Halil Bey, Canik: Süleyman Nec-

mi Bey, Kastamonu : Ahmed Mahir Efendi. 

önerge gereği yapılan incelemede CANBULAT ve Rauf Beylere ait mek
tupların açılmadığı, zarflar üzerindeki kuşku yaratan işlemlerin işin tek
niğinden kaynaklandığı 16.2.1340 tarihli birleşimde Genel kurula sunu
lur ve konu kapanır (1). 

d) — MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKİLİ REFET (CANITEZ) 
VE İCRA VEKİLLERİ HEYETİ HAKKINDA 

Menteşe Mebusu Esat Efendinin; Muhacirin muamelesi ve İmar hare
kâtı hakkındaki sualine, Mübadele, İmar ve İskân Vekili Refet Beyin ver
diği cevabı kâfi görmediğinden istizaha kalbeylediğine dair takriri (2). 

REİS — Takriri okutuyorum. 
Riyaseti Celileye 

Suallerime verilen cevap kâfi değildir. Meselenin ehemmiyetine mebni mucibi istizah 
olduğundan İstizahı keyfiyet eylerim efendim. Menteşe Mebusu 

Esat 
REİS — Efendim: Esat Efendinin istizah takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak

sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Vekil Bey kabul 
ediyorlar, gelecek celsede istizaha devam edilecektir. 

Evvelce sunulan soruya (3) verilen cevabı yeterli görmeyerek, soruyu 
istizaha dönüştüren Menteşe Mebusu Esat Efendi (İLERİ): (4) "Vekil Be
yin, Meclisi Aliye çıkacak yüzü yoktur. İdari hatalar pek çoktur. Gördü
ğüm yerlerde mübadiller perişandır. 

(1) Tutanak D. C : 6, Sa : 8-10, Ta : 16.2.1340 (1924) 
(2) Tutanak D. C: 9, Sa : 61-62, Ta : 27.10.1340 (1924) 
(3) Tutanak D. C: 9, Sa : 57-61, Ta : 27.101340 (1924) 
(4) Tutanak D. C: 9, Sa : 81-107, Ta : 3010.1340 (1924) 
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Menteşe'ye, Fethiye'ye, Kaya Nahiyesine gönderilen muhacirler feci du
rumdadır. Milas'ın Çaşkırlar Köyüne gönderilenlerin nüfusu yarıya inmiş, 
dağlılar ovaya, ovalılar dağa, balıkçılar tarlaya yerleştiriliyor. 

Selefçe Köyüne, Dikili'ye, Bayındır'a gönderilen muhacirler zeytin 
ağaçları altında inliyorlar. Söke'ye iskân edilen 1 500 nüfus 800'e düştü. 
Drama muhaciri, İzmir'de Kemer Karakolu, Mezarlık başında sığınacak 
yer arıyorlar. Hayvanları başka yere, kendileri başka yere gönderiliyor. Ba
lıkesir'e gidecek muhacirler yanlışlıkla Akçaabat'a, oradan Keskin'e, va
purla Vakfıkebir'e gelince vekâlet emir veriyor, Kelkit, Şirvan taraflarına 
gönderiliyor. Hasta, yeni doğum yapmış kadınları oradan oraya sürüklü
yorlar. Pek büyük zayiat verilmiştir." 

Vekil : "Meskenleri harpte olanlara yardım olmak üzere Bursa'ya 15 
000, Bilecik'e 5 000 Lira veriyor. Aydın'a, Eşme'ye yok. Alaşehir, Manisa 
ne olacak? İskânda da büyük hatalar var. 

İdari hatalar, yolsuzluklar dolayısıyla mübadiller, muhacirler, yangın-
zedeler gayet elim duruma düşmüşlerdir." 

Esat Efendi, kendisine bile elverişli ev verilmediğinden şikâyetçidir. 
Rıza Nur (Sinop) : "Mora'da, Teselya'da, Makedonya'da kalan Türkler 

yok edildi. Yapılan mübadelenin amacı insanlarımızı kurtarmaktır. Ama 
biz onları öldürüyoruz. İstanbul civarına, Türk yokmuş gibi Arnavutları 
yerleştirdik. İskân işi yüz karasıdır. Muhacirlerle dama taşı gibi oynanmış
tır. Malarya olan yerlere iskân edilmiştir. İş göremez emekli askerler, ye
teneksiz kişiler iskân memurluğuna atanmıştır. 900 muhacir Sinop'a gön
derilmiş, kapısı penceresi olmayan Rum evlerine atılmışlardır. Teşkilât bo
zuk, muhacirlerin dağılımı akıl almaz biçimdedir. Yunanistan'daki Türk
ler vapurla sahillere dökülmüş, atılmışlardır. 400 000 kişi gelmiştir. Mu
hacirler ekecek toprak, başını sokacak ev ister. Samsun'a yerleştirilen Mu
hacirler sıtmadan kırılmıştır. Vekâlet kusurludur, sonuç faciadır." 

Hamdullah Suphi (TANRIÖVER) (İstanbul): "400 000 muhacir geldi. 
Ne kadar para ayırdık? 7-8 bin altın Lira. Vekilin elinde esrar yoktur : Son
suz ihtiyaç, belirli imkân; ne yapacak?" 

"Sıtma bütün Türk milletini yiyor, yalnız muhacirleri değil. Hastalıkla 
mücadele lâzım. Ankara'da mebusları iskân edemedik. Usta bulmak, us
taya para bulmak zordur. İstanbul civarına Rumca konuşanları iskân et
tiler, ben de şikâyetçiyim. Yunanlılar iskân için 10 milyon İngiliz Lirası 
tahsis etmişler, bizim tahsisimiz 6 milyon kağıt, ölçülü, insaflı olmak lâ
zım." 
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Feridun Fikri (DÜŞÜNSEL) (Dersim): "Vekâletin durumu fecidir. Ve
kâlet memurları bu işi başaramamıştır. Bu vekâletin ilgası ile geçmişin 
hesabı verilmelidir. Bir çok yerde gayri menkuller, işgal edenlerin elinde 
kalmış, yangınzedelerle ilgilenilmemiş, mübadiller üretken hale getirilme
miş, pek çok ölüm olmuş. Bunlara sebep olanlar meydana çıkarılmalıdır. 
Bazı Mebusların birkaç evde oturdukları, bunların içinde vekilin de bu
lunduğu söylenmektedir. Mübadiller her tarafta aç ve üretimden uzaktırlar. 

Mübadillerin başına gelenlerin, iskân, iaşe ve nakilleri için verilen 
emirlerin soruşturulması için 7 kişilik bir heyetin, Teşkilâtı Esaslyenin 22 
nci maddesine göre seçilmesini istiyorum."* 

" Ödeneğin yetmediğini söyleyip yeni ödenek istenebilirdi. Memur ki
fayetsizliği söylenmiştir. Yetenekli memurlar vardır, bulunmalıdır." 

Dr. Fikret Bey (ONURALP) (Ertuğrul): "İskân Vekâletinin lağvını gö
revlerde karışıklık olduğu için istedim. Vekâlet kurulalı 3 vekil geldi. Hep
si muktedir insanlardır. 

Dörtyüz bin kişinin 9 ayda iskânı mümkün değildir." 
Halit Bey (AKMANSÜ) (Kastamonu): "İnebolu'ya 300, Drama ve Dos-

fat muhaciri önce Balıkesir sonra Trabzon'dan Vakfıkebir'e, sonra Anka
ra'nın Keskin'ine gitmek için İnebolu iskelesine inmişler, 168 kişi Keskin'e 
yola çıkmış, gerisi İnebolu'da kalmış. Aileler, eşyalar bölünmüş... Sanat
kâr evleri tarımcılara verilmiş." 

"Balıkesir-Trabzon-Vakfıkebir-İnebolu-Keskin yolu programsızlık fikir
sizlik demektir. 

Vekil ödenek istemediği için 6,5 milyon verdik. İsteseydi 15 milyon ve
rirdik. Ödeneksizlik mazeret değildir. Memurlar alabildiğine suiistimal et
mişlerdir. 

Samsun'da memurlar, muhacirlere ait zeytinlikleri satarken suçüstü 
yakalanmışlardır. Mesuliyet teessüs etmedikçe biçim değiştirmekle bir şeyi 
değiştiremezsiniz.'' 

Şükrü Bey (YAŞIN) (Biga): "Mübadele meselesinin bugünkü hali bir 
faciadır. Bu halin doğmasının nedeni aceleciliktir. Meclis, acele ile vekil
ler heyetinin iki ayağını bir papuca soktu." 

Mazhar Müfit Bey (KANSU) (Denizli): "Koridor Kanunu böyle olur. 5 
dakikada yapılan Kanun Muhacirlerin felaketini hazırladı. 7 milyon ile bir-
şey olmaz. Yunanistan, Cemiyeti Akvam'dan 10 milyon İngiliz Lirası iste
miş, bizim paramızla 70-80 milyon eder. İstikraz etmiş. Buna rağmen Ati-
na'daki Muhacirler felâket içindedir. Zeytinlikleri tevzi için para istemez. 
Evlerin tevzii için para gerekmez, teşkilât görev yapamamıştır. 
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Vekâleti lâğvedip Umum Müdürlük kuralım." 
Rüştü Paşa (Erzurum) : "1339 yılı için 6 milyon verildi, Vekâlet an

cak 2 milyon harcadı, gerisini harcayamadı. Muhacirin 350 bini kendi pa
rası ile gelmiştir ve iaşe edilmiştir. İaşe edilen muhacir 5 bini geçmez. 

Muhaceret 4 devreye ayrılır. 
1. Bulundukları yerden yükleme iskelesine gelene kadar, 
2. Bu iskeleden gideceği iskeleye kadar, 
3. İhraç iskelesinden iaşe bölgesine kadar, 
4. Gittiği yerde İskân edilip, üretken hale gelmesidir. 
Tevfik Rüştü Komisyonu, Yunanistan'a giden Komisyon Hesap vermeli. 

Birçok para harcadı, ne yaptı? 
— Vekâletin lağvında müttefikiz. Umum Müdürlük yapalım. 
— Vapurlar nefes alamayacak kadar doldurulmuş, yollarda sıhhat şart

larına riayet edilmemiştir. 400 bin muhacirin 200 bini müreffeh hale gel
miş. 50-100 bini açıkta kalmıştır. İskân bir koordinasyon işidir. Bu işte Vali, 
Kaymakam da mesuldür. 

Meclisten bir heyet seçilir, mesulleri tesbit eder. 
Fâzla memurlar çıkarılsın, köşkler boşaltılsın, açıktaki muhacirler yer

leştirilsin, munzam tahsisat verilsin." 
Zeki Bey (Gümüşhane): "Yunanistan'a giden komisyon, vazifesini yap

mamıştır. Mübadillerin yerleri hazırlanmadan, 5-6 ay içinde ekonomik du
rumları, iklim şartları tespit edilmeden gönderilmişlerdir. Facianın çoğu 
bu yüzdendir. Verilen para ile bir şey yapıldığını görmedik. Samsun facia
sı, tahsis edilen evlerin verilmeyip, muhacirlerin çadır bezlerine terki so
nucudur. Samsun'da muhacirler için kurulan köylere iskân edecek kim
se kalmamış, hepsi kırılmıştır. TVabzon, Polathane, Samsun, Kastamonu, 
Keskin arasında sürünen muhacirin mesulü kimdir.?" 

Reis — "İstizah geniş soru konusu olduğundan soru sahiplerine söz 
vereceğim." 

Başvekil İsmet Paşa : "Geçen konuşmaları inceledim. Her bakanlığın 
icraatı, Hükümetin harici ve dahili siyasetinden söz edildiğini gördüm. Gö
rüşmelerin bütün icraatımız hakkında genişletilmesini istiyorum. (Kabul 
ederiz sesleri)" (4). 

Ali Şuuri Bey (Karesi): "Bakanlıkta ihtisas yerine iltimas kaim. Mut
lakıyette bendegân, Meşrutiyette ihvan, Cumhuriyette yârân. Evler, zey
tinlikler mütegallibenin elinde kalmış, mübadillere verilmemiştir. Mebus
lara zeytinlikler verilmiştir." 

(4) Tutanak D C 10, Sa 24, Ta 5 111340 (1924) 



(Başbakanın istizahın Hükümet hakkında olması talebi oylanarak ka
bul edildi) (5). 

Yusuf Kemal Bey (TENGİRŞENK) (Sinop): "İmâr, İskân Vekâletini bir
likte kurduk. Gelenlerden, 390 000 kişiden ölenlerin adedi sadece 2 819 
kişidir." 

Halis Turgut (Sivas): "Sivas yöresine, mübadeleye tâbi olmayan Sır
bistan'dan Boşnak ve Arnavutlar sevkedilmiş, tarımla uğraşanlar kasaba
ya, sanatkârlar köylere gönderilmişlerdir. Tertip edilen yerlere gitmeyen
lerin elinden alınan senetlerle iskân haklarını yitirmişlerdir. 

Biz İmâr ve İskân Vekâletini, muhacirleri öldürmek için kurmadık. Ba
kanlık darülacezeye dönüştürülüp, nerede emekli, mazûl ve kaçak asker 
varsa vekâlette memuriyet verilmiş. Emvali metruke hak sahibine veril
meyip, nüfuzlu kişilerin işgaline terk edilmiştir." 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİNDEN 
UMUMİ İSTİZAH 

Mübadele, İskân ve İmâr Vekili Refet Bey (CANITEZ) (Bursa) : "Ten
kitler iki esas noktada toplanmıştır. 

1. Umumi Tenkitler 
2. Vekâlete ait tenkitler 
Tenkidin önemli kısmı, sanatkâr, meslek sahibi ve tarımcı olmaları

na bakılmaksızın mübadillerin rastgele yerleştirildikleri, ovalıları dağa, 
dağlıların ovaya yerleştirilmiş olduğu, oradan oraya dama taşı gibi oyna
tıldığıdır. 

Köylü olmak tarımla uğraşmayı gerektirmez. Oduncu, madenci, ba
lıkçı, hasırcı, işçi olanlar vardır. Tkrımın cinsini bilmek için uzun incele
mek lâzımdır. Yüklenme iskelelerinde köylülere sorulmuş ve ona göre yer
leştirilmişlerdir. 

Dramalılar tutucudur. Samsun ve çevresine yerleştirilmişlerdir. Müm
kün olan her şey yapılmıştır. 400 binin içinde 20 bin kişinin yeri değiş
miştir. Drama-Dospat muhacirlerinin önce Balıkesir-Akçaabat, Keskin Saf
ranbolu'ya gönderildiği gerçek dışıdır. Tütüncü zannı ile önce Trabzon'a, 
çorap sanatçısı oldukları anlaşılınca İnebolu'ya iskân ettik. İnebolu'yu be
ğenmeyenler Keskin'e gittiler. Eldeki cetvellere göre iskânları sağlandı. Ra
porlar erbabınca düzenlenmediği için hata edilmiştir. Bataklık olan yer
leri değiştirdik. Hoca Esat Efendinin seçim bölgesinde 40-50 bin dönüm
lük bir çiftlik varmış, sonradan bataklık olduğu anlaşıldı, değiştirdik. 

(5) Tutanak D. C : 10, Sa . 29, Tâ : 5.11.1340 (1924) 
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Fenni raporumuz yoktu, hazırlanması da imkânsızdı. Muhacirler iskelelerde bekliyor
du. Hata payı % 5 civarındadır. Bataklıkta köy tesis etmedik, asırlar evvel kurulu köylere 
iskân ettik. Malarya sorunu dünya sorunudur. Avrupada % 20 malarya var. 4-5 senedir bu
radayız, herkes malaryahdır. 400 bin kişiye yakın muhacir tamamen iskân edilmiştir. Bu
gün çadırda misafirhanede barakalarda 15 bin civarında muhacir kalmıştır. Köylerin bölün
mesi nakliye zorluğundan gelmektedir ve birkaç köyden ibarettir. Ana-kız, baba-oğul ayrılı
ğı evlenmelerden ve kökten olmaktadır. Başka köye gelin giden ayrı düştü. Baba Samsun'a, 
kızı kocasıyla İzmir'e düştü. Yerini beğenmeyen, ana babasının yanını isterim diye, feryat 
ediyor. 

İaşede eksik yoktur, açlıktan ölmek olmaz. Sayıları meydandadır. Martta 276, Nisanda 
340, Haziranda 410 bin kişi iaşe edildi. 

Temmuzda 456, Ağustosta 458 bin, Teşkilâtın kötülüğünde birleşiyoruz. Teşkilât bozuk
tur. İskân için 15 bin eve ihtiyaç var; en az iki oda olacak en basit ev 500-600 TL'na mal 
olur. Lâzım olan para 7.5 milyon, verilen 1 milyon. Yapılacak iş sınırlıdır. (Ankara oteli önü
müzde. Meclisin elektriğini görüyorsunuz.) 

Ev yaptırma güçlüğü, her şey olsa bile yine müşkilat var, yerli köylüler açtır. Rüşvet is
teyen memuru azlettik. Karadenizde evleri yakılan, yıkılan bir milyon insan açıktadır. Mü
badillere, harikzedeleri ilave edin. 

Halen yardıma muhtaç : 
1. Mübadiller, 
2. Harikzedeler, 
3. Şark vilayetlerinden gelen muhacirler, 
4. Garb vilayetlerinden gelen muhacirler, 
5. Suriye'den gelmiş mülteciler, 
6. Rusya'dan gelmiş mülteciler, 
7. Mübadil dışındaki mülteciler, 
vardır. 
Bunlar toplam bir milyon, yarım milyon da dahildekiler, 1.5 milyon eder. Eldeki imkân

lar bellidir." 

Dahiliye Vekili, İmar Vekâleti Vekili Recep Bey (PEKER) (Kütahya): "Mübadele mukave
lesinde, 1 Mayıs 1923 tarihinde Türk arazisindeki tüm Ortodoks Türk tebaası ile Yunan ara
zisinde oturan Müslüman Yunan tablası mübadeleye tâbidir. Bu umumi tarif içinde muhte
lif tefsire sebebiyet verecek unsurlar olacağı açıktır : Hangilerinin mübadil olacağına, mu
kavelenin 12'nci maddesine göre muhtelit komisyon karar verecektir. 

Muhtelit komisyon, 4 Nisan 1924 tarihli, 17 numaralı kararı ile mübadele kararı veril
mesinin yalnız muhtelit komisyona ait bulunduğunu saptamıştır. Kıptilerin gelmesi de ko
misyon karan gereğidir. Kiptiler yalnız Zonguldak'a değil, muhtelif yerlere gönderilmişlerdir. 

Mübadillerin tamamı gelmiştir. 
Bugüne kadar gelenlerin toplamı 390 737 dir. Bunların 358 231'i iskân edilmiş, 32 650 

kişi iskân edilmemiştir. 16 bini Samsun'dadır. 

Bunların hiçbiri açıkta değildir, çadır ve barakalardaki misafirhanelerdedir. 
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İskân edilen bölgelere göre dağılımı aşağıdadır. 
1. Trakya'da 
2. İstanbul bölgesi 
3. İzmit civarı 
4. Karesi bölgesi 
5. Bursa bölgesi 
6. İzmir Havalisinde 
7. Antalya bölgesinde 
8. Konya bölgesinde 
9. Adana bölgesinde 

10. Erzincan'da 
11. Samsun'da 

73 502 
35 332 
26 578 
38 925 
26 204 
62 524 

6 179 
29 189 
20 856 

1 100 
38 076 + 16 806 dır. 

Zirai alet ve tohumluk verilmiştir. 
15 881 evin tamiratı yapılmış, 14 numune köy kurulmuş, her birinde 50 

hane ve her köye cami yapılmış, güzel evlerdir. 6 903 evin, inşasına başlan
mıştır, bunlar ucuz evlerdir. 

Zayiatımız % 1-2'dir. ölümlerin bir bölümü nakilden önceki fena beslen
meden ileri gelmiştir. Bahkesir-Akcaabat-Şiran-Kelkit-İnebolu-Kastamonu-
Safranbolu-Keskin yolculuğuna katılan insanlar Dospat ve Zagos köylüleri
dir. Bunlar çiftçi, tütüncü oldukları için Akçaabat'a, Akçaabat'ta yer bulun
mayınca Drama çoraplarını örenler Keskin'e, buraya gelmek için Samsun'a, 
İnebolu'ya uğradılar. İnebolu'dan 1 köy Keskin'e, 1 köy Safranbolu'ya sevke-
dilmişlerdir. Kelkit'e uğrayan veya Samsun'a çıkan yoktur. Balıkesir'e giden 
yoktur. Muhacir Nizamnamesinin 6. maddesinden yararlanan muhacirler var
dır." 

Hükümetin bütün çalışma alanlarını kapsar hale dönüştürülen konuş
malar sırasında söz alan İstanbul Milletvekili Rauf (ORBAJT), Dahiliye Vekili 
Recep (PEKER). Dersim Milletvekili Feridun Fikri (DÜŞÜNSEL), Menteşe Mil
letvekili Yunus Nadi, İstanbul Milletvekili Refet Paşa (BELE), Saruhan Mil
letvekili Abidin Bey, İzmir Milletvekili Mahmut Esat (BOZKURT), Adliye Ve
kili Mustafa Necati (UĞURAL), Maarif Vekili Vasıf (ÇINAR), Maliye Vekili Ab-
dülhalik (RENDA), Ziraat Vekili Şükrü Kaya, Ticaret Vekili Hasan (SAKA), Na
fıa Vekili Süleyman Sırrı, Müdafai Millîye Vekili Kazım Paşa (ÖZALP) ve Si
nop Milletvekili Rıza Nur Beylerin söz alıp, uzun, sert, zaman zaman kırıcı 
ve kapsamlı konuşmaları ile istizah üzerindeki konuşmalar tamamlandı ve 
aşağıdaki görüşmelerle Hükümete güvenildiği belirlendi. 
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Riyaseti Celileye (6) 
Müzakere kâfidir. 
Tahkikatı teşriiye takririnin reddiyle Hükümete beyanı itimat edilerek ruznameye geçil

mesini ve keyfiyetin tâyini esami ile reye vazını teklif ederiz. 
Afyon Karahisar 

Ali 
Yozgat 

Avni 
Rize 

Ahmet Fuat 
İstanbul 
Ali Rıza 

Kütahya 
Cevdet 
Bozok 
Salih 
Urfa 

Yahya Kemal 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Gaziantep 
Kılıç Ali 

Cebilebereket 
İhsan 

Çorum 
İsmail Kemal 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Rize 
Ekrem 

Denizli 
Haydar Rüştü 

Tokat 
Mustafa 

Rize 
Rauf 

Aksaray 
Mehmet Neşet 

REİS — Efendim, şimdi... 
DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Reis Bey! Hükümete sorunuz. Hangisini tercih edi

yorsa onu niye koyarsınız. 
REİS — Müsaade buyurunuz efendim! Makamı Riyaset vazifesini yapar. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hepisi birdir efendim. 
REİS — Esbabı mucibeli takrirler reye konmak için Hükümetin tercih ettiği takririn re

ye konacağı malûmuâllnizdir. Hükümete soruyorum efendim! Hangi takriri tercih edi
yorsunuz»? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA (Karesi) — Afyon Karahisar Mebusu Ali Be
yin takririni tercih ediyoruz efendim. 

REİS — Afyon Karahisar Mebusu Ali Bey ve rüfekasının takriri; Meclis tahkikatının red
diyle Hükümete beyanı itimat olunması hakkındadır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) -- Reis Bey! Yoklama ile... 
REİS — Binaenaleyh bu takriri tayini esami ile reyi âlinize vaz ediyorum. Hükümete iti

mat eden zevat beyaz, ademi itimat edenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 
(Kura ile başlasın sesleri) 
(İstihsali araya Şakir Bey "Ankara'dan" başlandı.) 

REİS — Reylerini istimal etmiyen rüfeka lütfen reylerini istimal etsinler. İstihsali ârâ mu
amelesi hitam bulmuştur, aranın neticesini arz ediyorum : 

Mevcut azanın adedi 176'dır. Bunda Heyeti Vekile de dâhildir. Heyeti Vekile rey verme
mişlerdir. Yani 168 iştirak eden azanın adedidir. "148" rey beyaz, "19" kırmızı yani ademi 
itimat reyidir. Bir de müstenkif vardır. 

Binaenaleyh İsmet Paşa Hükümetine 148 rey ile itimat edilmiştir. (Alkışlar) (Allah mu
vaffakiyet versin sesleri) 

Güvensizlik oyu verenlerin bilinmesi tarihi olayları aydınlatmaya yar
dımcı olabilir. 

(6) Tutanak D C 10, Sa 165166, Ta 8111340(1924) 
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DERSİM 
eridun Fikri B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERZİNCAN 
Sabit a 

ERZURUM 
Halet a 
Ra i fa 
Ra i fa 

Rüştü Paşa 
Ziyaettin Ef. 

(Reddedenler) 
ESKİŞEHİR 

Arif B 
GÜMÜŞHANE 

Zeki B 
İSTANBUL 
Adnan a 

İsmail Canbulat a 
Refet Paşa 

İZMİT 
Ahmet Şükrü a 

KASTAMONU 
Ha l i t a 

(Müstenkif) 
KARAHİSARI SAHİP 

Kâmil Ef. 

MARDİN 
Necip a 

ORDU 
F a i k a 

SARUHAN 
Abidin a 

SİVAS 
Halis Turgut a 

TOKAT 
Bekir Sami a 

Mübadillerin iskânı ile ilgili bir soru olarak başlatılıp, önce tmar İs
kân Bakanına yönelik gensoruya dönüştürülen ve daha sonra Bakanlar 
Kuruluna yöneltilen gensorunun amacı. Hükümeti düşürmekten çok. re
jimi hedef alan ve Cumhuriyete kasdetme amacına yönelmiştir. 

Haftalarca süren (7) ve Büyük Nutuk'ta da oldukça geniş yer verilen 
(8) bu gensoru görüşmelerinin tümü tarihi değere sahiptir. 

İstizah sonundaki güven oylamasında, güvensizlik oyu verenlerin bir 
bölümü, Mustafa Kemal'in canına kıyma girişiminde rol üstleneceklerdir 
(9). 

(7) Tutanak D. C ; 4, Sa : 587-623, Ta : 31.12.1339 (1923) 

Tutanak û C ; 9, Sa : 81-107, Ti ; 30.10.1340 (1924) 

Tutanak DL C : 10, Sa : 24-69,73-113,117-168, Ta : 5,6,8.11.1340 (1924) 

(8) Büyük Nutuk Millt Eğitin Basımevi 1987, Sa : 882-888. 

(9) Ifbu cildin konuya ilifkin bölümüne bkz. 





ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
DİĞER ETKİNLİKLER 





I — YARGI İŞLERİYLE 
İLGİLİ ETKİNLİKLER 





İSTANBUL'DA İSTİKLÂL MAHKEMESİ KURULMASI 

Oltayı sUâhlanyla bölüp parçalama^ başaıarmyaı, düşmanlar, başta 
İngilizler, Türk toplumunda iç çatışma yaratmak için mezhep ve ırk ayrı
mı kışkırtmalarına giriştiler. Bu konuda sömürgelerinde çeşitli uygulama
lar sonucu uzmanlık kazanmışlardı, önlerine kaçırılmaması gerekli yeni 
ve önemli bir fırsat çıkmıştı. Ülkede cumhuriyet yönetimine karşı güçlü 
ve yaygın bir muhalefet vardı. 

Bu durumu değerlendirmek için araç olarak, tsmailiye Tarikatı'nın başı 
ve Büyük Britanya Krallığının Müstemlekeler Şurası Azası Ağa Han ile Şİİ 
Mezhebine mensup Kraliyet Şurası Üyesi Emir Ali'yi seçtiler. İngiliz Ha
zinesinden Sterlinle beslenen bu kişiler, inançları gereği Halifelik Kuru
munu tanımıyorlardı. 

Tanımadıkları bir kurum için dünyevi ve siyasi yetki istemini kapsa
yan bir mektubu Reisicumhur'a ve Başbakan'a gönderdiler. Mektup, ilgili 
makamlara ulaşmadan İstanbul basınında yayımlandı. Amaç, toplumda 
kargaşa ve çatışma çıkarmaktı (1). 

Bu hareketler 15.4.1339 (1923) tarihli ve 334 sayılı Kanun Kapsamın
daki Hıyaneti vataniye suçunu oluşturmuştu. 

Suçluları yargılamak ve hak ettikleri cezalara çarptırmak üzere Hü
kümet gerekli önlemlere başvurdu. 

Kanunen İcra Vekilleri Heyetinin teklifi ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin vereceği kararla, gereken yerde İstiklâl Mahkemesi kurulabilirdi (2). 

Hükümet Meclise; kanuni yetkisine dayanarak, İstanbul'a bir İstiklâl 
Mahkemesinin gönderilmesi ile meseleye el konarak hızla kovuşturma ya
pıp, Hıyaneti Vataniye suçu ve bu suçun içte ve dıştaki ihtilât ve tertibatı 
hakkında Memleketin aydınlatılmasını teklif etti ve konuyu Meclisin doğ
rudan ele almasının kaçınılmazlığını vurguladı. 

Başvekil İsmet Paşa (İNÖNÜ) Hazretleri kürsüye gelerek aşağıdaki açık
lamayı yaptı. (3) 

— Hıyaneti Vataniye Kanununun birinci maddesinin tadili hakkında kanun ve İs
tanbul'da bir İstiklâl Mahkemesi kurulmasına dair Başvekil İsmet Paşanın teklifi. 

REİS — Söz İsmet Paşa Hazretlerinin. Buyurun efendim. 
İSMET PAŞA HAZRETLERİ (Başvekil) (Devamla) — Huzzari kiram çarşamba günü İs

tanbul'un iki gazetesinde intişar eden iki mektubu görmüşlerdir. Bu iki mektuptan birisi-

(1) Bu mektup Halifeliğin kahbrûman bölümüm hunmuştur. 

(2) 31.7.1338 tarihli ve 249 nımarah Kanun, Kovanın Mecmuan, C : 1, Sa : 295 

(3) Gidi Tutanak Dergisi, C : 4, Sa : 314-317, Ta ; 8.12.1339 (1923). 
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nin âcizlerine yazıldığı ve diğerinin Reisicumhur Hazretlerine yazıldığı tasrih ediliyor ve neş
rolunuyor. Mektuplar sarahaten 1 Teşrinisani kararının aksini terviç eden bir taleptir. Alem
şümul propaganda yapıldıktan sonra hilâfete Türkiye üzerinde vazlfei idariye, vazlfei siyasi
ye, vazlfei dünyeviye vermek esasını müdafaa ediyor. Kelime ve cümleler arasmda bir çok 
kapak usuller kullanılmış olabilir. Fakat heyeti umumiyesiyle izhar ettikleri mana budur. 
Halifeye bir vaziyeti idariye vermezseniz İslâmiyet inhilâl eder, Alemi İslâm bundan müteez-
zi ve muztarip olur tarzında aleyhimizde propaganda yapılıyor. Usul itibariyle ve esas itiba
riyle tarzı müşahedemizi arz edeyim. 

Gazetelerdeki intişara göre bu mektuplardan birisi bana yazılmıştır. Birisi de Reisicum
hur Hazretlerine yazılmıştır. Filhakika bana Londra'dan İngilizce bir mektup gönderilmiş 
ve salı günü akşam buraya vasıl olmuştur. İngiliz Ağa Han ve Emir Ali imzasiyle yazılmıştır. 
Tercümeye vermişizdir. Bu tercüme olup da neticesi haber alınmadan, haber aldım ki İstan
bul'da bu mektup neşrolunmuştur. Kimler yapmıştır? Kim tarafından neşrolunmuştur. Bu
rası meçhuldür ve müstacelen yapmak istediğimiz tahkikat bir netice vermedi. Reisicum
hura ait olduğunu bildirdikleri diğer mektup da henüz Reisicumhur Hazretlerine gelmemiştir. 
Binaenaleyh ona mektup gelmeden İstanbul'da neşrolunmuştur. Hususi mektup göndermek 
bir şey müdafaa etmek ise benim okumaklığım, benim gömlekliğim lâzımdır ve bana gön
derilen mektup benim mailindir. Niçin neşrolunuyor? Gönderen adamlar noktal nazarından 
söylüyorum. Binaenaleyh gönderen adamlar bu mektupları bana göndersinler ve Hüküme
te göndersinler, mütalâa alsınlar maksadiyle değil, aynı zamanda emri vaki olarak dahilde 
ve hariçte intişar etmiş, maksat budur. İmza sahipleri. Ağahan ve Emir Âli şahsiyetleri hak
kında heyeti Celilenizde .arzı malûmat edeceğim. 

Hint hilâfet komitesi var. Mehmet Han vesaire. Bu adamlar onlardan değildir. Ağa Han 
ve Emir Ali Londra'da İngiliz Hükümetinin ve İngiliz sarayı kralisinin en yakın adamları ve 
sadık İngiliz tebaasıdır. Bunların İngiliz Hükümeti programı haricinde bir vaziyet almaları 
mutasavver ve mesbuk değildir. Bizim davamız esnasında Hint hilâfet komitesi lehimize neş
riyat yapıyordu. Açık bilmek ve söylemek lâzım gelirse, Hint hilâfet komitesi âlemi lslâmda 
mevkii mahsusu olan Türklerin dâvasını takip ediyormuş manzarasiyle kendi memleketin
de, Hindistan'da kuvvei ihtilâJiyesini ve kuvvei müdafaasını muhafaza ediyor. Kendi noktai 
nazarından Hint Müslümanları, Hint hilâfet komitesi etrafında toplanarak ... için onlar hilâ
feti ellerinde vasıta ittihaz etmişlerdir ve Hindistan'da bulunan Hint hilâfet dâvasını samimi 
olarak müdafaa ediyorlar. Bu adamların dahi Ağa Han ve Emir Âli'nin bunlarla münasebeti 
yoktur. Bu adamların bizim hakkımızda neşriyatı mahza bizim üzerimizde, Müslümanlar 
üzerinde kendi nüfuzunu göstermek içindir. Heyeti Celileniz için bu ufak malûmatı arz et
mekten maksadım bu adamların. Ağa Han ve Emir Ali'nin bu hareketlerinin ingiliz Hükü
metinin bir teşebbüsü olduğunu söyleyebilmek için esbabı kaviye vardır. Bu neticeyi arz et
mek için söylüyorum. İngiliz Hükümetinin telkinatiyle teşebbüs alan bu adamlar bu mek
tupların bize gelmesiyle beraber bizim ne vaziyet alacağımız malûm olmadan evvel İstan
bul'da intişarı tertibatı mahsusa ile temin edilmiş demek lâzımdır. İki gazete ile, ecnebi ga
zeteleriyle aynı zamanda bana gelen bir mektup ve henüz Reisicumhura gönderilen bir mek
tup vasıl olmadan evvel gazetelerin eline başka ne vasıta ile geçebilir? Ya kendileri gönder
mişlerdir. O halde fikir sormak tarzında samimî bir şeyleri yoktur. Mahza propaganda için 
yapmışlardır. Bunun İstanbul'da aynı zamanda intişarını temin için bütün vesaitle tertibat 
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ve teminat almışlardır. Bunlan bilmiyoruz. Bu terübatm ve hadisaün yekdiğerine tevafukunda 
mantık vardır. İsüdlâl olunan budur. Derece! şümulü, derece! istihzaraü malûm değildir. 

Biz ne yaptık Hükümetçe? Bir defa neşrolunan mektupların mahiyetine baktık ve ariz 
amik tetkik ettik. Elimizdeki kanunlara göre sarahaten hiyaneti vataniye ceraimindendir. 
Kanunu okuyacağım : 15 Nisan 1339 kanunu, Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci mad
desinin tadili hakkında kanun. 

Madde 1. — Hiyaneü Vataniye Kanununun birinci maddesi berveçhiâü tadil olunmuş
tur : 

Saltanatın ilgasına ve hukuku hâkimiyet ve hükümranisinin gayri kabili terk ve tecezzi 
ve ferağ olmak üzere, Türkiye halkının mümessili hakikisi olan B.M.M.'nin şahsiyeti mane-
viyesinde mündemiç bulunduğuna dair 1 Teşrinisani 1338 tarihli karar hilâfında veya, 
T.B.M.M.'nin meşruiyetine isyanı mutazammın kavlen veya tahriren veya fiilen ankasdin mu
halefet veya ifsadat veya neşriyatta bulunan kesan haini vatan addolunur. 

Burada neşriyatta bulunmak cürmü vardır, ki ifadesindeki ıtlakı hasebiyle bu mektup 
İle sarahaten hiyaneti vataniye tebarüz etmektedir. Cürüm karşısında, hiyaneti vataniye cürmü 
karşısında derakap Hükümetçe, kanunların bize verdiği salâhiyetle takibata başladık. Bu
nunla beraber mektupların esasen B.M.M.'nin nazarı dikkatini celbetmek üzere yazılmış ol
ması, bu tarzda yazılmış olması noktai nazarından bu meseleyi RM.M.'ne arz etmeyi lüzumlu 
gördük bir; 

İkinci meseleyi; herhangi bir hiyaneü vataniye cürmü derecesinde basit görmedik, bu 
noktai nazarı arz etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, doğru veya yanlış daima Heyeti Celileye arz etmek isterim. Hariç, ecnebi dev
letler memleketin vaziyeti dahiliyesine dikkat ederler. Şimdi bu hadisat arasında, ecnebi dev
leti, İngiliz devleti kendi adamları vasıtasiy le teşebbüs olarak memlekette hiyaneti vataniye 
ceraimini tahrik ve telkin edecek tertip almışlardır. Bu tertibat her tarafta vardır. Rodos'ta 
bir çok kâğıtlar basıyorlar. Memlekete neşrediyorlar. Şarkta Kürt meselesi, diğer muhtelif 
mesaili tahrik etmek için tertibat alıyorlar. Şimdi kurdukları tertibat budur. Zaaf ve iftirak 
hissetmek gibi bir esasa varmak istiyor. Bunun için memleketin bir kısmında inhilâl ve ifti
rak telkin etmek lâzım ve memleketin içerisinde meşrutiyet telkin ederek bu esas üzerine 
iftirak telkin etmektir. Şimdi eğer İngiliz Devleti, bir ecnebi devleti, ecnebi devlete mensubi
yetlerine asla şüphe olmayarak bizim memleket dahilinde 1 Teşrinisani kararı hilâfında neş
riyat ve tahrikat yapabilirlerse veya yapmakta iseler hakikaten biz gerek 1 Teşrinisani kara
rının muhafazası ve gerek Cumhuriyetin muhafazası noktai nazarından memleketin zâfmı, 
salâbetini mevkii imtihana vazetmişlerdir. Bu noktai nazardan mevzuubahis olan hiyaneti 
vataniye hariç ve dahilin tevhidi mesaisiyle olduğundan ehemmiyeti mahsusayı haizdir. Bi
zim noktai nazarımızdan dahilî münakaşatta Heyeti Celile teslim eder ki son derece müsait 
ve geniş bulundum. Çünkü bizim dahilimize aittir. Nihayet herhangi münakaşalar tahtmda 
bir mahiyeti dahili vardır. Kanun dairesinde yekdiğerimize her türlü vesaitimizi, vesaiti ik-
naiyemizi istical ederek buna çare bulabiliriz. Hariçle beraber memleketin bünyei esasiyesi-
ne vukubulan tecavüz son haddir. Bundan ilerisi dahil ve haricin müştereken ve müsella-
han hücum etmesidir. Eğer hariç ve dahil müştereken ve siyaseten vatan aleyhine vaziyet 
ihdas edecek bir noktaya gelmişlerse bundan bir ilerisi beraber silahla hüzum etmektir. 
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Biz bu noktaya kadar beklemeye lüzum görmedik. Hariç ve dahilin müştereken vatan aley
hine tertibat ittihaz ettiklerini görmüş bir vaziyette, Meclisi Âliyi bu vaziyetten haberdar et
mek ve tedabiri mahsusa talep etmektir. Benim hissettiğim budur. Kanunun, vazn kanu
nun. Hükümetin ledelicap Meclise arz etmek salâhiyetini verdiği bir teklifi dermeyan edece
ğim. 31 Temmuz 1338 kanunu, İcra Vekilleri Heyetince gösterilecek lüzum ve RM.M.'nce ek
seriyeti mutlaka ile verilecek karar üzerine icabeden mahallerde İstiklâl Mahkemeleri teşkil 
olunur. Heyeti Celileye teklifim şudur k i : Memlekette hiyaneti vataniye cürmü hariç ve da
hilin iştirakiyle başlamıştır. Cumhuriyetinin hayatına ve bünyesi esasiyemize bir kasıt var
dır, ki bu kasıt hariçten geliyor ve dahilde zemin buluyor. Buna karşı ittihaz olunacak teda
biri tabiîye ve mütadeyi kâfi görmüyoruz. Memlekette o kanaati yerleştirmek lâzımdır. Mem
leketin bünyei esasiyesine, hayatına, cumhuriyetine olan bir tecavüze ve bahusus vatanın 
herhangi bir köşesinde haricin telkinatma herhangi bir suretle müsaade gösteren muhite 
B.M.M. derakap vaz'ıyed eder ve re'sen mahkeme gönderir. Bu kanaati yerleştirmek lâzım
dır, bu bir. 

İkincisi; harice set yapmak lâzımdır. Nasıl Bolu'ya casus gelmişti ve dünya kıyameti ko
parmıştı, muhakeme ettik, muhakemesi neticesinde lâyık olduğu cezayı buldu. Ondan son
ra Türkiye dahiline gelerek ve Türkiye dahilinde el bularak vatan aleyhine çalışmak veya 
çalıştırmak müşkül bir meseledir kanaati hâsıl oldu. îşte aynı kanaati hariçte tekrar hâsıl 
etmek lâzımdır. Büyük devletlerle dostluk asla zaaf ile olmaz arkadaşlar. (Doğru sesleri) Za-
if, tertibatında mütereddit ve dahili ifsadata müsait muhitlerin sahibiyle dostluk olmaz, on
lara hâkimiyet olur. Herhangi ecnebi bir devletle dostluk yapabilmek için evvelâ bilâkaydü 
şart tamamiyetimiz ve dahilde hâkimiyetimiz kabul olunmak lâzımdır ve onlann kabulüne 
muhtaç olmaksızın bu tamamiyeti, bu hâkimiyeti her tedbir ile bizim muhafazaya kadir ol
duğumuzu ispat etmek lâzımdır. Bu siyaset de recüliyetin, erkekliğin alâmetidir. Hiyaneti 
vataniye için Meclisi Aliden hususiyle fevkalâde bir tedbir olmak üzere kanunun verdiği sa
lâhiyete binaen İstanbul'a bir İstiklâl Mahkemesinin gönderilmesi ve bu İstiklâl Mahkeme
sinin meseleye vaz'ıyed ederek seri' bir surette takibat yapmasını, mevzuubahis olan hiya
neti vataniye cürmü ve bu cürmün dahilde ve hariçte ihtilâtı ve tertibatı hakkında memle
keti tenvir etmesini teklif ve arz ediyorum. Bittabi dahile ait olan siyaseti hariciyeye ait olan 
hususlar hukukumuzu ve mevcudiyetimizi muhafaza etmek için Heyeti Celileniz tamamen 
emin olabilirler ki bütün dünya beraber gelse son dereceye kadar haklarımızı muhafaza ede
ceğiz. Buna tamamen emin olmalıdır. Yalnız sizden istirham ettiğim, dahilde olan telkinat 
ve tahrikâta karşı metin ve sahibi karar ve behemahâl şeddi kavi olduğumuz kararını tecelli 
ettirmelisiniz. Bu tarzda neşriyatın mubah ve mücaz telâkkisi bir defa memlekette hallolur
sa, bütün memlekette bu neşriyat vaki olur. Muhterem arkadaşlarım, maksat bir defa kanu
nun sarahaten hiyaneti vataniye addettiği telkinatı hazmettirerek memlekette emri vaki ve 
emri tabiî şeklinde kabul ettirmek, tedabirde teehhür vaki oldukça tehlike iki noktadan ka
zanılıyor. Tehlike tevessü eder, bir. Bir çok masumlar farkında olmayarak bu yola girerek ken
dilerini yakmaya sebep olacaklar, iki. 

İki gazete neşretmiş, tertibat zaif olunca ertesi gün bir gazete daha neşreder. Ertesi gün 
diğer bir gazete daha neşreder. Bütün memleket birbirinden naklen hiyaneti vataniyeden 
olan şeyleri bilerek, bilmeyerek vatanın her köşesine neşreder. Fikren, telkinat ile vatanın, 
memleketin esas direklerini ve esas temellerini sarsmak için başka vasıtaya lüzum yoktur, 
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vasıta budur. Bunun için bu vasıtaya teşebbüs ve tevessül etmişlerdir. Onun için tehlikeyi 
mühim ve vaziyeti mühim gördüm ve vazedilmesi lâzım olan tedbiri sureti mahsusada Mec
lisi Âlinin nazarı dikkatine arz etmeyi lâyık addettim. Hükümet Heyeti Celilenize bu ehem
miyeti arz ettikten sonra biz, bir İstiklâl Mahkemesiyle Meclisin bizzat vazıülyed olmasını 
mübrem ve zaruri görüyoruz ve teklif ediyoruz." 

Bu açıklamadan sonra yapılan görüşmede; Hükümetin bu konuda geç 
kaldığı, Cumhuriyetin hasım ve düşmanlarının çok olduğu, tarihte cum
huriyetlerin daima kanla kurulduğu, bu irticanın önünü almak için İstik
lâl Mahkemesinin bir an önce çalışmaya başlamasının gerektiği ifade 
olundu. 

Eski Başbakan Hüseyin Rauf Bey (ORBASf) kürsüye gelerek; İngilizler 
bir kararı yüz yıl için verir ve yüz yıl bu kararı uygulamak için çalışır. 

Duyguları, gayeleri, bayramları, matem günleri ortak olan, milli birli
ği sağlamada kanlarını birlikte akıtan öz kardeş Türklerle Kürtleri ayır
mak için devamlı ve düşmanca çalıştıklarını, Türkler arasında mezhep ay
rılığı çıkararak, Şiilik ve Sünnilik ayrımında zemin aradıklarını, olayın üze
rine şiddet ve süratle gidilmesinin kaçınılmazlığını, ancak İstiklâl Mah
kemesini İstanbul'a göndermeden önce T&klibi Hükümet kanunu çerçe
vesinde konunun çözüme götürülmesinin gerektiği, çünki İstiklâl Mah
kemesinin İstanbul'da çalışmasının ticareti olumsuz yönde etkileyeceği
ni, geçmişte Aydın dolaylarında görülen eşkıyalık konusunda örfi idare
nin yeterli görüldüğünü, İstiklâl Mahkemesinin ihtilâl mahkemesi oldu
ğunu, bu mahkemenin İstanbul'a gitmesinin inzibat kuvvetlerimizin za
afını ilân ile adli mekanizmayı inkâr olacağını, en önemlisi, memleketi ih-
tilâlkâr göstereceğini belirtmiştir (4). Diğer hatipler, Yusuf Akçora başta 
olmak üzere, hareketin hıyaneti vataniye suçunu oluşturduğunu, bu su
ça ancak İstiklâl Mahkemelerinin bakabileceğini belirttiler. 

Sonuçta Hükümetin tekli.fl, işaret oyuna sunularak kabul edildi (5) ve 
aşağıdaki karar alındı (6). 

İstanbul ve mülhakatında bir İstiklâl Mahkemesi teşkiline dair 
No. 
50 
8.12.1339 tarihli altmış dördüncü içtimain ikinci hafi celsesinde He

yeti Vekile tarafından gösterilen lüzuma binaen İstanbul ve mülhakatın
da bir İstiklâl mahkemesi teşkili takarrür etmiş ve üçüncü aleni celsede 
icra kılınan intihabat neticesinde mahkeme! mezkûr riyasetine 102 rey 
(4) Gizli Tutanak Dogûi, C : 4, Sa : 317-322, Ta : 8.12.1339 (1923). 
(5) CizK Tutanak Dergisi, C : 4, Sa : 326, Ta : S. 12.1339 (1923). 
(6) Kavanin Mecmuası, C : 2, Sa : 475. 
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ile İhsan Bey (Cebelibereket), Müddei-umumiliğine 105 rey ile Vasıf Bey 
(Saruhan), âzalıklarına 116 rey ile Refik Bey (Konya), 109 rey İle Asaf Bey 
(Hakkâri) ve 106 rey ile Cevdet Bey (Kütahya) intihap edilmişlerdir. 

8 Kânunuevvel 1339 
Gizli oturumu izleyen açık oturumda yapılan seçim sonucunda; (7) 
Reisliğe : İhsan Bey (ERYAVUZ) Cebelibereket 102 oyla 
Müddeiumumiliğe : Vasıf Bey (ÇINAR) Saruhan 105 oyla 
Azahğa : Refik Bey (KORALTAN) Konya 116 oyla 
Azahğa : Asaf Bey (DORAS) Hakkâri 108 oyla 
Azahğa : Cevdet Bey (BARLAS) Kütahya 106 oyla 
seçildiler. 

(T) Tutanak Detgm, C 4, Sa 121, Ta S12 1339 (1923) 
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2 — TBMM'NÎN ÖZ YAPISI 
İLE İLGİLİ İŞLER 





A — GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞAYA VE ARKADAŞLARINA İSTİK
LÂL MADALYASI VERİLMESİ (1) 

1. — Birinci devrei intihabiye azasından bazı zevatın nısfı yeşil, nısfi diğeri kırmızı 
şeritli İstiklâl Madalyası ile taltiflerine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Gazi Mus
tafa Kemal Paşa Hazretlerinden mevrut tezkere. 

REİS — Reyi âlinize arz edeceğim. (İsimler okunsun sesleri) 

REİS — Okuyoruz efendim. 

T.RM.M. Riyaseti Celileslne 

Türkiye Büy ük Millet Meclisi birinci devrei intihabiye âzasından oldukları halde cephe
de ve (tzmir) mmtakası Şimal grupunda asarı hamaset ve fedakâri gösteren zlrde muharrer 
asker mebuslar ile sivil zevatı kirama dahi İstiklâl Madalyası Kanununun ikinci ve beşinci 
maddelerine tevfikan nısfı yeşil ve nısfı diğeri kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası İtasını rica 
ederim efendim. 

T.B.M.M. Reisi 

Gazi Mustafa Kemal Pş. (Ankara). G a z i M u s t a f a Kemal 
Fevzi Pş. (Kozan), 
İsmet Pş. (Edirne), 
Kâzım Karabekir Pş. (Edirne), 
Ali Fuad Pş. (Ankara), 
Kâzım Pş. (Karesi), 
Refed Pş. (İzmir), 
Fahrettin Pş. (Mersin), 
Ali Bey (Karahisarı Sahip), 
Avnl Bey (Saruhan), 
Hüsrev Bey (Trabzon). 
Cavit Bey (Kars), 
Cafer Tayyar Pş. (Edirne), 
Hacı Şükrü Bey (Dlyarbeklr), 
Hoca Esad Ef. (Aydın), 
Memduh Bey (Karahisarı Sahip), 
Ömer Lûtfl Bey (Karahisarı Sahip), 
Salâhaddin R (Mersin), 
Mahmud Celâl Bey (Saruhan), 
Mustafa Necati Bey (Saruhan), 
Reşad Bey (Saruhan). 
Vehbi Bey (Karesi), 
Hamdi Bey (Ertuğrul). 
Hüseyin Bey (Elâziz), 
Rıza Bey (Muş). 

(1) Tutanak Dagisi, C: 3, Sa : 494, Ta : 21.11.1339 (1923) 
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REİS — Efendim Büyük Millet Meclisi Riyasetinden gelen tezkerede isimleri münderiç 
zevatın beyan olunduğu veçhüzere İstiklâl Madalyasiyle taltifi hususunu reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

B — KURTULUŞ SAVAŞINA KATILAN MEBUSLAR 
1. Mebuslar, Kurtuluş Savaşına komutan ya da er olarak bizzat katı

lıp savaştılar. 
a) Birinci İnönü Savaşına katılanlar : 

Tezkereler 

1. — Birinci İnönü Harbine iştirak eden Meclis Azasının İstiklâl Madalyasiyle taltifle
rine dair Büyük Millet Meclisi Reisisaniliği tezkeresi (3/33) mükerrer. (1) 

REİS — Bâzı tezkereler geldi efendim. Birinci İnönü Harbine iştirak eden, cetvelde, esa
misi muharer Büyük Millet Meclisi Azasmın İstiklâl Madalyasiyle taltiflerine dair Divanı ri
yaset tezkeresi var, okunacaktır. 1 6 g 1339 

Heyeti Umumiyeye 
Birinci İnönü Harbında Kazancı sırtlarında İkinci Süvari Grupunun safları arasında mu

harebeye iştirak eylemiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Azasının İstiklâl Madalyasiyle 
taltiflerine dair İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut ve sureti musaddakası merbut 9.8.1339 
tarih ve 6/2215 numaralı tezkere ile melfufu Divanı Riyasetin 15 Ağustos 1339 tarihli Birin
ci lçtimaında mütalâa edilmiş ve merbut cetvelde isimleri muharrer zevatın vekâlet ve Riya
seti Müşarünileyhanın lş'an mucibince İstiklâl Madalyalariyle taltiflerinin Heyeti Celileleri-
ne arzı münasip görülmüştür efendim. T B M Meclisi 

Reisisanisi 
Ali Fuad 

T.RM.M. Riyaseti Celilesine 9.8.1339 
Büyük Millet Meclisi azalarından olup Birinci İnönü Harbinde Kazancı sırtlarında İkinci 

Süvari Grupunun safları arasında muharebeye iştirak ile (Dumaköy Garbında Kazancı bayı
rında) (Ümidillâki) karyesi civarından geçen düşman siperlerine Karahisar Mebusu Memduh 
Necdet Beyin kumandası altında olarak ateş baskını icra eden melfuf cetvelde esamisi mu
harrer zevatın İstiklâl Madalyesiyle taltifleri Müdafaa! Milliye Vekâletinin 19.6.1339 tarih ve 
Muamelâtı Zatiye Dairesi Kıdem kısmı 4937/12715 numaralı tezkeresinde bildirilmekle ifa
yı muktazasına müsaadei devletlerini istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi V. 
Kayseri Mebusu Sait Bey, _ 

J Fevzi 
Üsküdar Mebusu Neşet Bey, 
Lâzistan Mebusu Ziya Hurşid Bey, 
Mersin Mebusu Yusuf Ziya Bey, 
İzmit Mebusu Hamdi Namık Bey, 
Ertuğrul Mebusu Necib Bey, 
Muş Mebusu Rıza Bey, 
Karahisar Mebusu Necdet Bey. 

(1) Tutanak Dagısı, C 1, Sa 91, 93, Ta 1981339 (1923) 
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REİS — Efendim bu gibi tezakir Meclise geldiği zamanda müzakere edilmeden reye ko
nur. Bu noktayı arz edeyim efendim. 

icra Vekilleri Heyetinin işbu tezkeresinde esamisi muharrer olan zevatın İstiklâl Madal-
yasiyle taltiflerini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olunmamıştır efendim. 

2 — Orduda hizmet veren mebusların izinli sayılması için yapılan 
görüşmeler aşağıya alınmıştır (1) 

2. — İzmit Mebusu İbrahim Beyin, İkinci devrei intihabiyede mebus bulunan ordu 
müfettişi ve kolordu kumandanlarının memur addedilmelerine dair takriri (4/107 mükerrer) 

REİS — İzmit Mebusu İbrahim Beyin bir takriri var, okuyacağız : 
Riyaseti Celileye 

14. Büyük Millet Meclisinin İkinci Devrei intihabiyeslnde mebus bulunan mensubini as
keriyeden âtide muharrerülesami zevatın elyevm müstahdem bulundukları kıtaatta vazife
leri başmda bulunmak üzere mezun addedilmelerini teklif ederim. 

İzmit 
Şükrü Naili Paşa. İbrahim 
Kemalettin Sami Paşa, 
Ali Hikmet Paşa. 
Cafer Tayyar Paşa, 
Fahreddln Paşa, 
Kâzım Karabekir Paşa, 
Ali Fuad Paşa, 
Cevad Paşa, 
İzzeddin Paşa, 
REİS — Paşa Hazretleri; buyurun bu takrir sizin irat buyuracağınız hususa dairdir. (Hü

kümet getirsin, sesleri) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. (Karesi) — Efendim esasen bu gibi kumandan
lara mezuniyet talebi onları istihdam edecek olan vekile aittir. Yani bu mezuniyeti vekilin 
talebetmesi iktiza eder. Vekil. Meclisi Âlinin tasvibine arz eder. Binaenaleyh müsaade buyu
rursanız bendeniz elan vazifede bulunan zevatı arz edeyim. Meclisi Âli bunların mezuniyeti
ni kabul ederse maksat hâsıl olur. Meclisi Âlinin muvafakati inzimam ederse mesele halle
dilmiş olur. Ordu müfettişlerinden Kâzım Karabekir Paşa, Ali Fuad Paşa, ve Cevad Paşa ve 
Kolordu Kumandanlarından İzzeddin Paşa, Ali Hikmet Paşa, Şükrü Naili Paşa, Kemaleddin 
Sami Paşa, Fahreddin Paşa, Cafer Tayyar Paşa. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Refet Paşa yok mıi? 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. (Devamla) — Refet Paşanın vazifei askeriyesi 

hitam bulmuştur ve hitam bulduğunu kendisine yazdık. (Ne zaman, sesleri) 1 Teşrinisanide 
vazifesi hitam bulmuştur. Şimdi efendim bu zevat Meclisi Âlinin reyi inzimam ederse vazife
lerine devam ederler. Meclisi Âlinin bu hususta muvafakati ve inzimamı reyini rica ederim. 

(1) Tutanak Dergin, C: 4, Sa : 324-321», Ta : 19.12.1339 (1923). 
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AHMED SÜREYYA R (Karesi) — Adnan Bey, Muhtar Bey, bunlar ne olacak? 

REÎS — İzmit Mebusu İbrahim Beyin takririne aynen Müdafaai Milliye Vekili de iştirak 
ve bunun bugün reye vaz'edilmesini arzu ediyorlar. 

VEHBİ R (Karesi) — Reis Bey. Hangisi memurdur; hangisi vazifededir, bunu aza arka
daşlar bilirler mi? Refet Paşanın vazifesi yoktur dedi, hepimiz vazifesi olduğunu biliyorduk. 
Binaenaleyh Hükümetin teklifi doğrudan doğruya reye konmalıdır. Diğer teklife lüzum yoktur. 

REİS — Esas itibariyle hiçbir fark yoktur ve Hükümetin tahrirî bir teklifi de yoktur. 
SÜLEYMAN SIRRI E (Bozok) — Olmasın efendim; hakkı teklif vekâletindir. Yazsın getirsin. 

REİS — Efendim Hükümetin teklifi veçhile ordu müfettişlerinden Kâzım Karabekir Pa
şa, Ali Fuad Paşa ve Cevad Paşalarla Kolordu Kumandanlarından Şükrü Naili Paşa, Alı Hik
met Paşa, İzzeddin Paşa, Kemaleddin Sami Paşa, Fâhreddin Paşa ve Cafer Tayyar Paşanın 
gerek ordu müfettişliklerinde ve gerek kolordu kumandanlıklarında bulunmalarına Meclisi 
Âlinin reyi muvafakati var mıdır, yok mudur? Bunu reyi âlinize vaz'ediyorum. (Mezuniyet 
verilecek sesleri) 

RECEB B (Kütahya) — Mezuniyet değil, bu kumandanların elyevm bulundukları vazife
de devamlarına Meclisin inzimamı reyi mevzuubahistir. 

REİS — Evet Meclisin rey ve muvafakatini reye vaz'ediyorum. Reyinizin munzam oldu
ğunu kabul edenler lütfen el kaldırsın Aksini reyinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Bu kumandanların aynı zamanda mebusluklariyle beraber gerek ordu mü
fettişliğinde ve gerek ordu kumandanlıklarında ifayı vazife etmelerine Meclisi Alinin muva
fakati ve reyi munzam olmuştur. 

SÜREYYA R (Karesi) — Reis Beyefendi beş dakika evvel talebettiğim şey şimdi yapılmış 
oldu. 

REİS — İsabet oldu efendim. 
ZEKİ a (Gümüşhane) — Fakat kanunun kabulünden sonra... 

REİS — Yarın saat birbuçukta içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5.10 



3 — Bağımsızlık Savaşına gönüllü koşan vatandaşlar arasında me
buslar da vardır. Bir örnek olmak üzere Tokat Mebusu Rıfat (ARKUN)'un 
arşivdeki kişisel dosyasında bulunan başvuru yazısı ve yeni harflere çevi
risi aşağıya alınmıştır. 

Riyaseti Celileye 
Gerçi askerlik etme

dim ise de fıtreten cesu
rum, iyi at biner, güzel 
kurşun atarım. Hayatı içti-
amiyemde mahalle kavga
larıyla hususi ve şahsi dö-
ğüşlerde daima galebe et
tim. Günde dört saat mâşi-
yen yürürüm. Açıkta top
rak üzerinde palto ile yata
rım. Cepheye gideceğim, 
fırsat bulursam birkaç düş
man geberteceğim. Nizam
name! Dahili mucibince 
Makamı Riyasetçe on gün 
müsaade buyrulması müs-
terhamdır. 

16 Temmuz 1337 

Tbkat 
Rıfat (ARKUN) 
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C — MECLİSİN ELEKTRİKLE AYDINLATILMASI 

Meclisin açılmasından bu yana dört yıla yakın bir süre geçmiştir. Bu 
sürede gaz lambalariyle aydınlatılan Meclisin açılış ve kapanış saatlerine 
göre geceli gündüzlü çalışan Genel Kurulun ne büyük sıkıntılara katlan
dığı daha iyi anlaşılır. Yarı karanlıkta çalışan Meclis çoğu kez Kanun Lâyi
ha ve Tekliflerini basıp dağıtma imkânı bulamamış. Divan Kâtipleri bun
ları kürsüden okuyarak Mebuslara not ettirmiştir. 

Meclisin elektrikle aydınlatılması için 2.1.1340 (1924) tarihinde veri
len önerge ve Meclis Kararı (1) : 

2. — Dlyarbekir Mebusu Feyzi Beyle rüfekasının; Meclisin elektrikle tenvirinin Mec
lis tahsisatı ile temin olunacak bir menbadan teminine dair takriri 

REİS — Şimdi efendim bir takrir gelmiştir. Heyeti Umumiyenize arz edeyim ona göre 
müzakereye devam ederiz. 

Riyaseti Celileye 
Meclis elektrik tenviratının Meclis tahsisatı ile tesis olunacak bir menbadan temini hu

susunun şimdi reye vaz'ını ve Meclisi Alice kabul buyurulduğu takdirde muhterem idare he
yetince serlan muamelesinin ikmalini arz eyleriz. 

Dlyarbekir Kütahya Urfa Malarya 
Feyzi Recep Ali Mahmut 

REİS — tşbu takrir mucibince muameleye konulması.. (Reye koyunuz sesleri) Efendim 
takriri reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Aksi reyde bulunanlar ellerini kaldırsın. Efendim takrir kabul olundu. 

Efendim Cumartesi günü saat bir buçukta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
Yukarıda sözü edilen kararın uygulanmasını sağlamak üzere yıl sonun

da aşağıdaki kanun teklifi görüşülmüş ve Meclisin elektrikle aydınlatılması 
sağlanmıştır (2). 

REİS — Efendim! Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 

1. — İdare Heyetinin, Meclisin elektrikle tenviri için muktazi iki motor ve teferruatı
nın 1340 senesi muvazenei Umumiye Kanununun 16 ncı maddesinden istisnaen pazar
lık suretiyle mubayaası hakkında (2/378) numaralı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası: 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlinin geçen sene verdiği karar mucibince sureti mahsusada bir elektrik tesisatı 

meydana getirilerek meclis tenviratının ol suretle icrası Heyeti İdarece derpiş edilmiş ise de 
Muvazenei Umumiye Kanununun 16 ncı maddesi mucibince bin liradan yukarı mübayaat 

(1) Tutanak Dagm, C 4, Sa 657, Ta 211340 (1924) 
(2) Tutanak Dergisi, C 11, Sa 140143, Ta 15 12 1340 (1924) 
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İçin behemahal münakaşa icrası zaruri olduğundan bu inşaatı deruhte eden Maliye Vekâle
tince yapılan münakaşa şimdiye kadar bir hüsnü neticeye iktiran etmemiş ve günlerin kısa 
olması hasebiyle Meclisi Âli ictlmalannın ekseriyetle geç vakitlere kadar temadisi de pek ta
bii bulunmuş olduğundan, beray ı ihtiyat olmak üzere Meclisi Âlinin tenviri için İki motorla 
teferruatının Maliye Vekâletince pazarlık suretiyle alınması zarurî görülmektedir. Ol bapta
ki kanun ahkâmı ise buna mani olduğundan Meclisi Âlinin lâyıkıyle tenviri için İşbu motör-
ler pazarlık suretiyle alınmak üzere atideki lâyihai kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Heyetinden İdare Heyetinden İdare Heyetinden 
istanbul Hakkâri Sivas 
Ali Rıza Asaf Rasim 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisinin elektrikle tenviri için muktezi iki motor ve teferrua
tının 1340 senesi Muvazene! Umumiye Kanununun 16 net maddesinden istisnaen pazarlık 
suretiyle mubayaasına Maliye Vekâleti mezundur. 

Madde 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır. 
Madde 3. — tşbu kanunun icrasına Maliye Vekâleti memurdur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenel Maliye Encümeni 
Adet: 14 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 
Meclisi Âlinin elektrikle tenviri için mubayaa olunacak iki motorla teferruatının 1340 

senesi Muvazene! Umumiye Kanununun 16 ncı maddesinden istisnaen pazarlık suretiyle 
mubayaasına dair İdare Heyetinin teklifi kanunisi Encûmenimizce müzakere ve tetkik olun
du. İdare Heyetince dermeyan kılman esbabı mucibede Maliye Vekâletince yapılan münaka
şanın neticelenemedigl ve bu İtibarla Meclisi Alinin lâyıkı veçhile tenviri kabil olmamakta 
bulunduğu bildirilmektedir. Meclis Heyet! Umumiyesiy le Encümenlerden bazısının geç va
kitlere kadar çalışmak mecburiyetinde kalması tenvir hususunun bir an evvel ikmalini müs-
telzim olduğundan elektrik tesisatının sürati icrası muktazi olduğunda şüphe yoktur. Deva-
iri devletçe yapılacak mubayaat ve ihalâtin bilmünakasa icrasına dair 134Q Muvazene! Umu
miye Kanununun 16 ncı maddesinin esas itibariyle tadili encûmenimizce derpiş edilmekte 
olmakla beraber Meclisi Âlinin mesaisini sekteden vikaye etmek üzere İdare Heyetince tan
zim kılınmış olan lâyihai kanuniyenin müstaceliyetle kabulü muvafık görülmüş ve lâyihai 
kanuniye berayı tasdik Heyeti Celileye takdim kılınmıştır. 

Muvazene! Maliye Encümen! Reis Vekili — Mazbata Muharriri. 
Çatalca Mebusu Kâtip Aza Aza 

Şakir Konya Trabzon Diyarıbekir 
Fuat Şefik Şeref 

Aza Aza Aza Aza 
İsparta Hakkâri Kırşehir Giresun 

Mükerrem Asaf Yahya Galip Musa Kâzım 
REİS — Efendim! Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası hakkında söz isteyen var mı? 
VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurulur mu efendim? 
REİS — Buyurun. 
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VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Geçen sene müzayedat ve münakasatta yolsuzluk ol
masın diye Muvazenei Maliye Encümeni bir madde teklif etti. Bin liraya kadar böyle, onbin 
liraya kadar şöyle münakaşa yapılacak ve şu kadar ay devam edecek müzayede dahi bazı 
kuyut ve şuruta tabi olacak. Fakat geçen gün Erzurum hareketzedegânı için bir zarureti ka
tiye ve müstacele vardır diye Heyeti Vekileyi pazarlık usuliyle almaya mezun ettik. Şimdi de 
gayri müstacel bir iş için bir lâyiha geliyor. Vakıa gayri müstacel değil. Akşam üzeri görüyo
ruz, birbirimizi karanlıkta el yordamıyle arıyoruz. Bu şüphesiz lâzımdır. Fakat Meclisi Âli 
altı ay tatil etti. Bu mesele o vakit bütçede dahildi. Bizim Heyeti İdare arkadaşlarımız o vakit 
nerdeydi? 

MAHMUT CELAL BEY (îzmir) — Demek ki altı aydır uğraşıyorlarmış. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Ona Heyeti İdare cevap verir, avukatlığı size mi düştü Celâl Be

yefendi! 
Evvelâ anhyahm; altı aydır bütçede dahil midir? Dahil olduğu halde şimdiye kadar ni

çin intaç edilmemiş? Şimdi bu mecburiyeti istisnaî bir surette kaldırırsak bu ne suretle te
min edilecektir. Bu kuyudu, yani memleketimiz için koyduğumuz bu kuyudu Mecliste ken
dimiz için kaldırmakta fayda görüyorsak bütün memlekette kaldıralım. Eğer bütün memle
ket için kalkrmyacak ise bizim için de kalkmıyacaktır. Bunun için kendimize bir istisnaiyet 
vermiyelim. Bu cihetleri anlamak istiyorum. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Muhterem arkadaşlar! Bendeniz de Vehbi Beyefendinin söy
lemiş olduklarını teyit etmek istiyorum. Çünkü ihtiyacatı umumiyenin doğurmuş olduğu 
bu kanun memlekete heyeti umumiyesi için ilga edilecek değildir. Yalnız kendimize ait olan 
bir mesele için kanunu, bir maddei kanuniye ile tebdil edelim diyoruz. 

KADRİ BEY (Siverek) — Kendimize aidiyeti nerededir? 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kendimize aidiyeti Meclisi Âlinin tenviri suretiyledir. 
KADRİ BEY (Siverek) — İşte o kadardır. 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Meclisi Âlinin tenviri için burada başka türlü lambalar yak

mak kabildir. Ben çok rica ediyorum ki İdare Heyeti arkadaşlarımız çalışsınlar. Bu bir aylık, 
meseledir ve hatta Meclisi Âlinin küşadında başlamış olsaydılar. Şimdiye kadar motörler yer
lerine konurdu. Heyeti İdareden geçenlerde bir akşam üstü rica etmiştik ve zannediyorum 
ki zabıtlarda vardır. Bize bir haftaya kadar yapacağız demişlerdi. Halbuki el'an ikmal edil
medi. Arkadaşlarımdan çok rica ediyorum. Bunun bir an evvel münakaşaya koymuş olsaydı 
şimdiye kadar biterdi ve biz de yapmış olduğumuz kavanini hususi kanunlarla ilga etmemiş 
olurduk. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Heyeti İdare izahat versin. 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen

dim! Encümen mazbatasında arz ettiğim veçhile 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 16 ncı maddesi hakkında zaten bir karar vermek mecburiyetini görüyordu ve yine 
Encümen bu meselenin muhterem hatipler tarafından da söylendiği veçhile Meclisin mesa
isine icrayı tesir olacak derecede müstaceliyetine kanidir. Encümenimiz bu noktayı nazarı 
dikkate alarak bu meselenin müstaceliyetini Heyeti Celilenin de nazarı dikkate almasını ve 
nihayet Maliye Vekâletine pazarlık suretiyle on ilâ onikibin liralık mübaya için salâhiyet ve
rilmesini teklif ediyoruz. Kabul, Heyeti Celilenin reyine tabidir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Tabu sonra yol olur. 
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! Meclisi Âliye iltihak ettiğim günden beri 

Mecliste maddî nevakıstan birisi de tenvirat meselesidir. Ancak, Meclisi Alinizin pek yüksek 
olan evsaf ve mezayayı âliyesinden birisi de bütün mahrumiyetler ve yoksulluklar içerisinde 
en mukaddes vazaifl vataniyeyi ifa etmek hususunda Birinci Büyük Millet Meclisinin gös
terdiği yüksek bir faaliyet eserine Heyeti Âliyenizin de iktifa etmek için tuttuğu yoldur. 
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Zannederim ki tenvirat hususundaki noksanı, bu eseri âliye iktifa nokta! nazarından bizleri 
uzak gösterecek kadar mühim ve müessir elim bir şey değildir. Teklifi vaki; Muvazenei Umu
miye Kanununun 16 ncı maddesinden istisnaen Meclisi Âlinin elektrikle tenviri meselesi
dir. Muvazenei Umumiye Kanunu bir sene müddetle hükmü her noktada lâyetagayyer bir 
kanun iken ve o kanunun tespit ettiği ahkâma nazaran memleket ihtiyaç içerisinde iken Mec
lisin elektrikle tenvirinden daha müstacel ve mühim ve memleket için müfit şeyler varken 
o hususlarda böyle bir kanunun tebdil ve tadiline gitmeyip te Meclisi Âlinin tenviri mesele
sinde kanuna muhalif bir İş yapmak zannederim ki Meclisin şiarı âlisiyle hiç bir vakit kabili 
telif değildir, öteden beri her vesile ile arz ettiğim ve bende akide olan şey, vaz edilen kanu
nu tadil etmek için çok düşünmek, etraflı düşünmek, tespit ettikten sonra sık sık tebdillere, 
tadillere, tefsirlere ve bilhassa bu kabil istisnaiyata tâbi ve maruz kılmamaktır. 

Bu bir kaidei umumiye olduktan sonra bunu Meclis menfaatına ve Meclisi cebir ve ka
hır altında bulundurmayan adi bir tenvirat meselesinden dolayı Meclisi Âlinin vezaifl mu-
kaddesesini İfa için mani olmuş ise bir buçuk seneden beri aynı hal vaki değil miydi diye 
bir sula sormak lâzım geliyor. Bir buçuk senedir, bu hal baki ve mevcuttu. Demekki vazife
mizi ifaya mani olacak bir noksan değilmiş, öbür tarafta da elektrikler sönüyordu. Gaz lam
balarının kör ışıklan altında çalışıyorduk. Yine çalışırız o kanaatteyim ki Muvazenei Umu
miye Kanununun 16 ncı maddesini bilhassa Meclisi Âlinizin tenvirat meselesi gibi bir istis-
naiyat ile tadile kalkmak, kanunları memleketin lüzumlu ve lüzumsuz fakat seri ve nagihan 
bir surette tebdil ve tağyir etmek gibi fena bir çığır açacaktır. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Hurdebin ile bakacağız. 
AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Bundan çok ürkmeliyiz. Meclisi Âli benim köylü

mün öküz lambası dediği üç lüks lambasıyla da tenvir edilir. Ta ki 1341 Muhasebei Umumi
ye Kanununun 16 ncı maddesinin tespit ettiği esas haddi zatında temin edilinceye kadar 
olabilir ki bu maddei kanuniye memlekette ihale suretiyle yapılacak veyahut müessesatı sı-
naiyeye ve eşhasa gördürülecek işlerin münakaşa ve müzayede usullerinde bir tebeddülü 
haiz mahiyette olabilir. Fakat bunu toplu, canlı umum! bir mesele halinde düşünmek lâzımdır. 
Muamelâtı umumiye hakkında bunu düşünmeyip te sırf Meclisin tenviri meselesi için ka
nuna muhalif istisnalar vücuda getirmek Meclisi Âlinizin pek yüksek olan şiarıyla kabili te
lif değildir. Binaenaleyh teklifi vakiin reddini temenni ederim. 

İDARE MEMURU ASAF BEY (Hakkâri) — Gerek Meclis binasının ikmali inşaaünı ve ge
rek tenvirat hususunu Maliye Vekâleti deruhte etmişti. Heyete fenniyesi vasıtasıyla yaptırı
yordu. Heyeti İdareye ait vazife yalnız usulü dairesinde olan sarfiyatın tediyesinden ibaret
tir. Vaktiyle mevcut olan dinamo ve motorun ihtiyaca gayri kâfi olduğu anlaşıldığı heyeti fen
niye tarafından ifade edildi. İhtiyaca kâfi motor ve dinamonun temini kendilerine söylendi. 
Teehhürat vaki olunca temini hususu da kendilerine söylendi. Bu teehhür vukua gelmiş ise 
o da münakaşa usulünden ileri gelmiştir. İdareye ait bir şey yoktur. İdare vakit ve zamanın
da Maliye Vekâletine tebligatta bulundu. Vakti muayyeninde teslimini talep etti. Binaena
leyh mesele bundan ibarettir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bunda maliyenin bir işi yok. 
REİS —• Efendim! Müzakerenin kifayetine dair takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif ederim. 

_. .. _ ... Mustafa Feyzi 
Riyaseti Celileye 3 

Tenevvür edecek Meclis değil Meclis binasıdır. Binaenaleyh maddedeki "Meclisinin" ke
limesi yerine "Meclis Binasının" terkibinin yazılmasını teklif eylerim. 

15 Kânunuevvel 1340 
Yozgat 

Süleyman Sim 
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Riyaseti Celileye 
Heyeti Celile kendi için istisnai bir kanun kabul etmesi muvafık olmadığından müstacel 

tenviratı Lüks lambasıyla temin edilerek kanun hükmünün muhafazasını ve lâyihanın red
dini teklif ederiz. __ . 15 Kânunuevvel 1340 

Karesi Karesi 
Haydar Adil Mehmet Vehbi 

REŞİT ÂĞA (Malatya) — Kifayet aleyhinde söz isterim. 
REİS — Efendim! Müzakere kâfi değildir, mesele mühimdir. (Handeler) 
REŞİT AĞA (Malatya) — Evet efendim. (Müzakere kâfi sesleri). Bir iki nokta arz edece

ğim, Meclisin şerefiyle kabili telif değil diyorlar. Efendim! Bu karanlıkta Meclisin tenviri Mec
lisin kendi için değil. Heyeti Celilenizin burada oturduğu menaflî umumiye içindir, milletin, 
menafi! umumiyenin selâmet ve saadeti namına çalışmaktır. Meclisin şahsına ait değildir. 
(Handeler, alkışlar) İstisna değildir beyefendiler! Karanlıkta oturmakla aydınlıkta oturmak 
bir şeref değildir efendiler! Bunun kabulünü teklif ederim. 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetini reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kâfi görülmüştür. Maddelere geçilip geçilme-
mesini reyi âlinize vaz edeceğim. (Muvafık sesleri, ret takriri var sesleri). Efendim bu da ret 
mahiyetindedir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Teklif ediyorum. Takririmiz reye konsun. (Vehbi Beyin takriri tek
rar okundu). Efendim! Bu takriri reye koyuyorum. Kabul edilirse kanun reddedilecektir. Ka
bul edenler el kaldırsın... Takriri kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Efendim, takrir kabul 
edilmemiştir. Maddelerin müzakeresine geçiyoruz. 

Meclisin elektrikle tenviri için muktezi iki motorun 
pazarlık suretiyle mubayaasına dair Kanun ' ' ' 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisinin elektrikle tenviri için muktezi iki motor ve teferrua
tının 1340 senesi Muvazene! Umumiye Kanununun 16 ncı maddesinden istisnaen pazarlık 
suretiyle mubayaasına Maliye Vekâleti mezundur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim: Birinci maddede Büyük Millet Meclisinin 
elektrikle tenviri deniyor. Tenvir edilecek Meclis değil, Meclis binası, tenevvür edecek de bi
nadır. Binaenaleyh Büyük Millet Melisl Binasının demek lâzım gelir. 

KAZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Her ikisi de. 
REİS — Madde hakkında başka söz isteyen yoktur. Bir tadil teklifi vardır okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Tenevvür edecek Meclis değil. Meclis Binasıdır. Binaenaleyh maddedeki Meclisin keli

mesi yerine (Meclis binasının) terkibinin yazılmasını teklif eylerim. 
Süleyman Sırrı 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmemiştir. Maddeyi aynen reyi âlinize vaz ediyorum. Birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır. 
REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal

dırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekâleti memurdur. 
REİS — Efendim! Üçüncü maddeyi reyi âlinize vaz ediyorum. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Vekâlet değÜ. Vekil memurdur. 
SAKİR BEY (Çatalca) — Bu tadili Encümen kabul ediyor efendim. 
REİS — Vekâleti kelimesini vekil suretinde tashih ediyoruz. Üçüncü maddeyi bu şekilde 

reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Üçüncü madde kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
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D — CUMHURİYET DÖNEMİNİN MECLİS BİNASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anadolu'da toplanması ve çalışma 
merkezi olarak Ankara'nın seçilmesi, bu şehirde yerleşim sorunları yarattı. 
Bozkır ortasında, bakımsız, kendi haline terk olunmuş büyücek bir kasa
ba görünümündeki Ankara, değişik, kalabalık konukları karşılamada ha
zırlıksızdır. 

önce, toplanacak Meclise çalışacağı bir yer arandı. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kulüp binası olarak, Taşhan (Ulus) sem
tinde 1915 tarihinde yapımına başlanan ve uzun sürede tamamlanmış 
olan, savaşlar sırasında bakımsız kalmış bu binanın, toplanacak Meclise 
tahsisi kararlaştırıldı. Uzunca bir koridor, mûtevazi bir toplantı salonu ve 
birkaç odadan oluşan, bodrum üzerine tek katlı binanın çatısı, aktarılıp 
etraf evlerden toplanan kiremitlerle tamamlanmıştı. Okullardan getirilen 
sıraların yerleştirildiği toplantı salonu, odun sobalarıyla ısıtılıp, gaz lâm
baları İle aydınlatılıyordu. 

Üyeleri komutan ve er olarak cephede düşmanla çarpışan, var olma 
savaşı veren, gerektiğinde Kayseri'ye taşınmayı göze alan Meclis, yokluk
lar içinde bu binada çalıştı (1), 

Meclise ayrılan bu bina, daha başlangıçta ihtiyaca cevap vermekten 
uzaktı. Ancak bu Meclisin bina ile uğraşacak vakti yoktu. 

Savaşın sona ermesi, barış görüşmelerinin başlamasıyla birlikte. Mec
lis çalışabileceği elverişli bir binanın yapımını gündeme getirdi. 

İdare Memuru Hakkâri Mebusu Asaf (DORAS) ve Sivas Mebusu Ra-
sim (BASARA) Bey'lerin yeniden inşa edilecek TBMM binasına harcanmak 
üzere 1339 (1923) Senesi Maliye Bütçesine 114 000 liranın eklenmesine 
dair kanun teklifl-Muvazenei Maliye Komisyonunca 5'e karşı 6 oyla reddo-
lunup teklif Genel Kurula getirildi. 

Genel Kurulda konu geniş biçimde tartışıldı. Bina ihtiyacı ve yokluk
lar tablosunu dile getiren bu görüşmeleri aynen sunuyoruz. (2) 

5. — İdare Memuru Hakkari Mebusu Âsafve Sivas Mebusu Rûslm beylerin, Mücedde-
den inşa edilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına sarf edilmek üzere 1339 senesi 
Maliye bütçesinin 91 ncl faslına üçüncü madde olarak yüz ondört bin Ura vaz'ına dair 
(2/178) numaralı teklifi kanunisi vüruduna dair 

(1) Geniş bilgi için 2 ıvt Cilde bkz. 

(2) Tutanak Dergisi, C . 5, Sa : 491-497, 316-517, Ta : 31.1.1340 (1924) 
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Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İdare Heyeti 
Esbabı mucibe 

Riyaseti Celileye 

Müceddeden inşa olunacak Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına sarf edilmek üzere 
1339 senesi Maliye bütçesinin (91) nci Hükümet konakları inşaatı ve tamiratı faslına üçün
cü madde olarakyüz ondört bin liranın vaz'ı için zîrdeki maddenin Avans Kanununa bir mad
de olmak üzere ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

İdare Memuru İdare Memuru İdare Memuru 
Râsim Âsaf 

Teklifi kanuni 
Madde 5. — 1339 senesi Maliye bütçesinin (91) nci inşaat ve tamirat faslında Büyük Mil

let Meclisi inşaatı namiyle yeniden açılacak üçüncü maddeye yüz ondört bin lira tahsisat 
vaz'olunmuştur. İşbu tahsisattan senei haliye zarfında sarf edilemiyen miktarın bin üç yüz 
kırk senesinde dahi sarfına devam olunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazene! Maliye Encümeni 

134 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Müceddeden inşa olunacak Büyük Millet Meclisi binasına ait tahsisatın 1339 senesi Maliye 
bütçesinin 91 nci Hükümet konakları ve tamiratı faslına üçüncü madde olarak 114 000 lira 
vaz'ı hakkında Heyeti İdarenin encümenimize muhavvel teklifi Reisvekili Sabri Beyefendinin 
huzurları ile tetkik ve müzakere olundu. Netice müzakerede teklifi vâknn beş reyi muhalife 
karşı altı reyle reddedildiğinin arziyle Heyeti Celileye takdim kılındı. 

2 Kânununusani 1340 
Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan Mebusu 
Reşad 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Mazbata Muharriri 
Gazianteb 
Muhalifim 
Ali Cenani 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galib 
Âza 

Karesi 
Ali Şuuri 

Kâtip 
Konya 
Fuad 

Aza 
Sivas 

Rahmi 

Âza 
Trabzon 

Şefik 

Aza 
İzmir 

Mehmed Şükrü 

RECEB B. (Kütahya) — Reis Beyefendi bu mazbatada esbabı mucibe gösterilmiyor. Yalı
nız reddedildiğinden bahsediliyor. Sebebi ne ise anlıyalım. Encümen izah buyursun. 



REİS — Encümen bu bapta izahat verebilir mi? 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Maatteessüf encümenden kimse yok! 

ESAD Ef. (Menteşe) — Söz istiyorum; Reis Bey! 

REÎS — Buyurunuz, Esad Efendi! 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim dört beş seneden beri bu bina dâhilinde yaşadık. Ayni 
Hakla vatanın halâsını ve milletin ihyasını mucip hizmetlerde buhunduk. Hattâ Birinci Mec
liste bulunan azayı kiramın malûmudur ki Sakarya Harbi sırası Meclisimizi cephenin arka
sına götürmeye ve orada çadırlarda ifayı hizmet etmeye bile karar vermiştik. Binaenaleyh 
bu senelik bu masraftan sarfınazar ederek dâvayı millî uğrunda ilk kıyam eden ve besmele-
keş olan ve bugün kül yığınından mürekkep ve harabezar olan ve inim inim inllyen Aydın 
için bu parayı sarf edecek olursanız iki yüz bin kişinin hayatını kurtarmak gibi âli bir hare
kette bulunmuş olursunuz. Elinizi vicdanı pâkinlzin üzerine koyunuz, vicdanmız size Mec
lis binası yapmayı mı emreder; yoksa düşmanlar tarafından yakılmış, yıkılmış, bugün yara
lı sinesine Büyük Millet Meclisinden merhem bekliyen ve -emin olunuz arkadaşlar şimdiye 
kadar hiç Meclisin muavenet ve müzaheretine muhtaç olmıyan o dağlarından yağ, ovaların
dan bal akan o güzel Aydın'a bu parayı vermemeyi mi emredeı? Verecek olursanız büyük 
kadirşinaslık etmiş ve Aydın'ı ihya etmiş olursunuz. O da müstahsil bir hale gelerek- bu ve
receğiniz 114 bin liraya mukabil - gelecek sene belki size milyonlarca lira varidat verir. 

Arkadaşlar bu yolda bir teklifim var. Rızaen lillâh kabul ediniz. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Aradaşlar, Meclisin burada ilk defa açıldığı zamandaki 
sâdegi ve safvete bir saniye olsun sizin kalblerinizi, sizin basiretlerinizi irca etmek İsterim. 
Meclis Feygamberâne bir safveti ve sâdegî içinde çalışır. Hükümet, peygamberane bir safvet 
ve sâdegi içinde çalışır. Kalblerinizi yekdiğerine rapteden kardeşlik kaygusu daima aramız
da, elde tutulacak kadar temevvüceder, dalgalanırdı. Ah keşke biz o safveti bozmıyaydık. (Bo
zulmadı sesleri) Peki, bozulmadı; yalnız muhakkak ki arkadaşlar; isli lâmbalar yerine gü
müş avizeler asıldı, buna benziyen birçok teşkilâtımız vücuda geldi, Vekiller yaya giderken 
bugün yemeğe bile, hattâ Meclise bile otomobillerle gelip gitmeye başladılar. (Gürültüler) 

Arkadaşlar! Köylünün tuzundan vergi alacağız. Bu kadar ağır vergiler almakla beraber 
memlekette ümidederim ki esaslı bir iş görürüz, inşallah. Fakat arkadaşlar : Buraya verile
cek olan 114 bin lira ile on bin çift öküz alalım, halka tevzi edelim. Tirnaklariyle, dişleriyle 
çalışıp çabalıyan burada bizim karnımızı doyuran halka versek daha iyidir. 

Arkadaşlar, lüks zamanı, süs zamanı değildir. Dört seneden beri burada nasıl toplanı
yor, nasıl dertlerimizi döküyorsak dört sene daha, beş sene daha, haydi asgari diyeyim iki 
sene daha burada dertleşebilir, dertlerimizi dökebiliriz. 

Arkadaşlar! Şunu da arz edeyim. Bâzı mühendislerin teklifi veçhile şu duvar kaldırıla
rak biraz daha tevsi edilecek olursa nihayet on bin lira gibi bir inşaatla az - çok maksat te
min edilmiş olacaktır. Bugün memleketin Şarkı muavenete muhtaç, Garbı muavenete muh-
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taç, öksüzler meselesi bir dert muhacirler meselesi bir dert tamirat meselesi bir der t dert, 
derttir. Yüz bin lira verelim; yeniden bir bina daha yapahm. Fakat aıadaşlar! Bu, bu sene 
İçin fazladır, İsraftır. Elimizden gelirse bir avuç daha tohum atahm. Onu aşar olarak, onu 
istihsal olarak halk yine bize verecektir. Fakat bu yüz bin liradan elimize bir şey geçmiye-
cektir. Yazıktır efendiler. 

AHMED HAMDİ R (Giresun) — Efendiler hepimiz sâdegî ve safvet taraftarıyız. Sâdegî 
ve safveti kabul etmiyen içimizde hiçbir kimse yoktur, zannediyorum. Fakat efendiler! Bili
yoruz. Ekseriyetimiz burada oturacak bir yere malik değildir. Herkes birbirinin yerine göz 
koymuş ve arkadaşının yerini işgal ederek o arkadaşını Meclisten uzaklaştıracak kadar cü
ret sahibi olmuştur. İşte bendeniz kendi hesabıma söylüyorum. Arkadaşım Feyzi Beyin yeri
ni işgal ettim. Kendilerini kaçırdım. Kendileri şimdi oturmak için yer arıyor. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Niçin? Oturacak yerimiz var efendim? 
RAGIB a (Kütahya) — Var mi? 
ESAD Ef. (Menteşe) — Var Ragıb Bey, var! Yanık Uşak'ı düşün Ragıb Bey! Yanık Aydm'ı 

düşün Ragıb Bey! Yanık Manisa'yı düşün Ragıb Bey! 
RAGIB B. (Kütahya) — Hissiyatla oynama rica ederim Esad Efendi!.. 
ESAD Ef. (Menteşe) — Hissiyat ile oynamıyorum Ragıb Bey, rakik kalbim emrediyor. 
REİS — Rica ederim Esad Efendi; muhavere yok! (Gürültüler) 
ESAD Ef. (Menteşe) — İmanla dolu olan kalbim emrediyor. 
REİS — Rica ederim, muhavere olmasın! 
HAMDİ R (Devamla) — Efendiler, bendeniz de yüzbinclerce paranın sarfını mucibola-

cak bu işe taraftar değilim. Yalnız geçen gün Nafla Vekili sabıkı Muhtar Beyle şurada görü
şüyorum, buyurdular ki; bu Meclisi tevsi etmek kolaydır. Şu duvar kaldırılarak ve bir mes
net konularak bu mesnet konmak suretiyle onbin lira ile yapılabilir dediler. Böyle bir tevsie 
hepimiz taraftarız. Rica ediyorum; Heyeti İdaremiz böyle bir teklifle müracaat etsinler ve böyle 
bir teklifi Meclisi Âliye kabul ettirsinler. Bendeniz bunu rica ediyorum. (Gelecek sene yapıl
sın sesleri) > \ , 

RECEB a (Kütahya) — Efendim mesele Melisi Alinin çalışmakta olduğu dairesinin, ta
rafı milletin uhdei Meclise tevdi edilmiş olan vazifesinin İfasına kâfi olmadığı meselesidir. 
Muhterem arkadaşlarım! (Gürültüler) 

REİS — Efendim böyle konuşulursa hatibin sözünü işitmek kaabil olamıyacaktır. Rica 
ederim, sükûtu muhafaza buyurunuz! 

RECEB a (Devamla) — Efendim! Meclisi Âli tarafı milletten uhdesine tevdi edilmiş olan 
vazifeyi ifa için elyevm işgal etmekte olduğumuz bu binanın maksada kâfi olmaması... 

YUSUF AKÇURA R (İstanbul) — Sakarya'da da bu Meclis müdafaa etü. 
REİS — Sözünüz var, söylersiniz. Yusuf Bey, hatibin sözünü kesmeyiniz. 
RECEB a (Devamla) — Yalnız efendim! Yusuf Beyefendinin ne söylediğini ifade etme

den bendenize muhalif, muteriz bir vaziyet almalarına hayret ediyorum. (Handeler) Muhte
rem arkadaşlar! Bu mevzuubahsolan tahsisatın kabul veya reddini tesbit etmek için elyevm 
elimizde mevcudolan salon ve müştemilât bize kâfi midir, değil midir? Kâfi ise bunu tesbit 
etmek, değilse, icabına tevessül etmek lâzımdır. Binaenaleyh, Muhterem arkadaşım Esad 
Efendi Hazretlerinin ince ve derin bir tehassüsle buyurdukları muhtacı himaye ve muave
net olan yerleri, bu yüzden ihmal edip etmemek meselesi müzakere etmekte olduğumuz usul
den hariç ve tamamiyle başka bir meseledir. 

YUSUF AKÇURA a (İstanbul) — Bütçedir ama... 
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REİS — Rica ederim, kesmeyiniz! 
RECEB B. (Devamla) — Muhterem arkadaşlar! Bu Meclisi Âli hakikaten diğer arkadaşla

rımın söylediği gibi dar ve sıkıntılı bir anda, hattâ çadır altında yaşamak zahmetine katlan
mak suretiyle, bugün burada bir arkadaşımın fazla gördüğü gümüş avizeler gibi ufak tefek 
teferruat dahi bulunmadığı halde, sac sobalar ve birtakım gıcırdıyan tahta iskemleler üze
rinde mektep çocukları gibi oturarak çalışmayı kendisine şiar edinmiş ve bunu bu şekilde 
idame ettirmekte bir haz duymuşumdur. Yalnız binanın manzarai hariciyesindeki şekil bi
raz değiştirilerek, üzerine biraz boya ilâve edilerek: fakat müştemilât ve teferruattaki vazi
yet, tebdil dahi etürilmiyerek bu muhit içerisinde ifayı vazife ediyor. Bendenizin kanaatime 
göre hakikaten elyevm mevcudolan vesait, bu Meclisin uhdesinde mevcudolan vazaifî lâyıkı 
ile ifa etmesine katiyen gay rimüsaittir ve gayrimüsaid olduğundadır ki, yeni bir Meclis bina
sının • ama ilâve suretiyle, ama yeniden yapılması suretiyle - behemahal yapılmasına lüzum 
vardır ve bunda ısrar ediyorum. 

AKÇURAOĞLU YUSUF R (İstanbul) - Şimdi itiraz ediyorum. 
RECEB B. (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım! Mevzuubahsolan inşaat lükse, tezahü

rata, süse müteallik ise ve böyle bir tasavvur varsa, hakikaten böyle bir şeyden kendimizi 
müstağni addedebiliriz. Halbuki arkadaşlar milletin birçok büyük işlerini görmeye memur 
olan Meclis azayı muhteremesinin muayyen bir dolabı ve içerisine kendi mesaisinin esasını 
teşkil eden evrakı matbua ve sahneyi koymaya mahsus bir yeri, aynı zamanda bir encümen 
azasının salonda yorulmuş olan bir arkadaş tarafından taciz edilmeksizin kemali sükûn ile 
çalışmasma müsait mutlaka bir encümen odası lâzımdır. Böyle encümenlerin birer odası 
bulunması lüzumunu encümenlerde çalışan arkadaşlarımın hepsi takdir eder. Muhterem 
arkadaşlar! Encümenler Heyeti Umumiyeden kendisine havale edilen bir kanunu müzakere 
ederken, o kanunun taallûk ettiği birtakım diğer kanunlar ve esaslar vardır ki, onun tetkiki
ne İmkân ve vakit bulmadan, o elindeki kanunu, nevama hazırlanmamız bir surette, tetkik 
edilmemiş bir surette ihzara bâzan mecbur olmaktadır. Bir encümen, kendi sahai mesaisi 
ne ise, taallûk ettiği ihtisas sahası ne ise - gerçi Meclis Kütüphanesi vardır. Fakat ondan baş
ka • birtakım levazımın bulunması lâzımdır. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Receb Bey oturacak oda bulamıyoruz. 
RECEB B. (Devamla) — Efendim! Bendeniz bunu ihtiyaç noktasında mütalâa ettiğim için 

bu noktal nazardan ifade edtyorum. Bâzı encümenler vardır ki, bendeniz de bu encümen
lerde çalıştım. Birçok arkadaşlar, bâzı mühim kanunları yer bulunmaması cihetiyle koridorda 
ayak üstünde imza etmektedirler. Bir Devletin hayatının üzerine bina edilecek olan kanun
larımızın ayak üstünde müzakere ve imza edilmiş bir mahiyette çıkması, binnetice Esad Efendi 
Hazretlerinin Aydın için, Besim Bey arkadaşımın bilmem ziraat için düşündüğü endişeleri 
daha çok muhiv olacaktır. Eğer kanun gibi bir milletin uzun bir müddet mutavaat mecburi
yetinde bulunduğu, büyük paraların sarf edilmesi esasını tesbit eden ve büyük birtakım ic
raata taallûk ve harekâtı Devletin esasını teşkil eden metinler hazırlanırken, onu hazırlıyan 
zevatın büyük maroken koltuklarda (10) metre murabbaına iki kişi isabet edecek büyük ve 
geniş salonlarda çalışmasına elbette, ihtiyaç yoktur. Fakat o encümen azasının kendisine 
aid olduğunu bildiği ve başkası tarafından tasdik ve taciz edilmediği bir yerde, kemali sükû
netle çalışmasma ihtiyacı kati vardır ve bu ihtiyaç doğrudan doğruya Devletin umuruna ikaı 
tesir eden bir ihtiyaçtır. Bâzı arkadaşlar vardır ki, kendisine ait yalnız bir masa olmadan ça
lışamaz. Ben. kendi nefsime böylejrim. Elimde hiç olmazsa yarım metre murabbaı bir yerim 
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olup da, başkasının gelip hokkama kalemini batırmıyacağmı bilemezsem, orada selâmeti 
fikir ile iş yapamam ve böyle birçok arkadaşlar vardır. Ve "büro" hldematında bulunan ar
kadaşlar bunu pekâlâ fark ve temyiz ederler. Daha fazla söylemeye lüzum yoktur, öyle mu
rassa kubbeli, altın yaldızlı, maroken kanapeli, geniş salonlu, yaldızlı, yıldızlı, süslerden âri 
olmak üzere, bu asrın icabettirdiği sadelik ve temizlik şeraitini haiz, Meclise mensup üç yüz 
zatın ve her gün beş, altıyüz zatın girip çıkmasından müevellit harekâttan dolayı televvüs 
etmiyecek, suhuletle temizlenebilecek, aynı zamanda sigara içilecek yerleri ve kâfi miktar
da saf havayı havi çalışılacak mahalleri olan basit ve şeraiti hazıraya göre vücuda getirilmiş 
bir binaya ihtiyacımız vardır, bu Meclisin ihtiyacının şu kadar yüzbin lira ile temin edilip 
edilmiyeceğini bilmem. Fakat katiyen asgari bir fiyatla bunu, az zamanda meydana çıkar
mak Meclisin hayaü ve Meclisin gördüğü işler, Devletin hayatı ve milletin noktai nazarından 
lâzımdır. Binaenaleyh tahsisatın kabulünü ve Muvazene! Maliye Encümeni mazbatasının red
dini teklif ederim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Muhterem arkadaşlarım! 1336 senesi 23 Nisanında. Birinci Bü
yük Millet Meclisi burada toplandığı zaman, vilayet devairi dahi dâhil olmak üzere vilâyetin 
Hükümet binası, merkezi Hükümet binası idi. Bir odanın içerisinde kırık, dökük müteaddit 
masalar ve sandalyeler üzerinde, devair müdiranı, mümeyyizler ve saireler iş görüyorlardı. 
Erkânı Harbiye! Umumiye Dairesi Müdafaai Milliye Vekâleti ve kâffei teşkilâtı askeriyeyi muh
tevi olan devair de şimdiki Erkânı Harbiye Dairesi olan Ziraat Mektebinde bulunuyordu. Fil
hakika bu dâvaya böyle başladık, fakat insafınıza müracaat ederim; bütün devairin vaziyeti 
bu şekilde devam etseydi, teşkilât tevessü etmeseydi, müdafaai Milliye Vekâleti ordusunun 
vaziyetiyle mütenasip bir teşkilât vücuda getirmeseydi ve kendisine kâfi gelecek derecedeki 
bir binada oturmasaydı, mücerret bu kınk sandalye ve masaların başında oturacağız desey
di ve mütemadiyen bu şekilde dâvayı başaracağım deseydi acaba netice böyle mi çıkardı 
efendiler?.. „ . , . 

OSMAN NURİ a (Bursa) — Elbette, şüphesiz... 
RAGIB B. (Devamla) — Biz, buraya geldiğimiz zaman ile efendiler, çok rica ederim bugü

nün vaziyeti arasında çok fark vardır. Fakat o gün başlıyan teşkilâtın, nihayet muazzam bir 
Devlet teşkilâtı haline ifrağ edildiği cihetine ait bir safahatı vardır. Mukaddema Devletin res
mî bir ordusu yoktu ve eldeki kuvvetle Kuvayı Milliye namı altındaki birtakım mücahidin
den mürekkep ve muhtelif noktalarda yekdiğeriyle irtibatı olmıyan kuvvetlerden ibaretti. Aca
ba mücahedemize bu kuvvetle başlamasaydık ve bir ordu teşkilâtı yapmasaydık netice yine 
böyle olur muydu? Demek ki efendiler! O gün o masa başında, bugünkü bu neticeyi istihsal 
için, ifayı vazife ettik. Yarın millet için çok nâfi işler vücuda getirmek, memleketi yükselte
bilmek için bu Meclis binası, kâfi olmıyacak bir vaziyet almıştır. Çünkü; günün ihtiyacı bel
ki bizi tazyik ediyor, nihayet bu Meclisin içerisinde bizi çalıştırmak mecburiyet ve zarureti 
altında bırakıyordu. Fakat zaman nihayet bu mecburiyetleri ve zaruretleri artırarak bu Mec
listen daha büyük bir binayı ve Meclisin ihtiyacatını ve teşkilâtına kifayet edecek devairin 
yapılmasını emir ve icbar ediyor. 

Efendiler yüzseksen efendinin oturmasına mahsus şurada sıralar vardır. Halbuki ikiyüz-
seknaltı arkadaşız, demin bir arkadaşımızın buyurduğu gibi her gün yerimden birkaç arka
daşımı istiyorum, veya o beni itiyor. Fakat yalnız mesele bu kadarla da kalmıyor. Şu veya 
bu tarafta olan arkadaşlarımız hiçbir vakit bu kürsüden çok yüksek ve bağıra bağıra 
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söylenmedikçe ve Meclisi Âlide tam bir sükûnet hükümferma olmadıkça Mecliste cereyan 
eden müzakerattan harfi vahit işitemiyorlar, insafına müracaat ederim, sağ ve sol tarafta otu
ran arkadaşlarımız; söylesinler! Cereyan eden müzakeratı bu arkadaşlar kâfi işitemiyorlar, 
müzakeratla doğrudan doğruya alakadar olmak şeysin! göstermiyorlar. Binaenaleyh bu şe
rait altında çalışmanın imkânı yoktur. Evvelce buraya geldiğimiz vakit bundan daha fena 
idi vaziyetiniz; evvelce nasıl bu şerait altında kazandık ise bugün de bu suretle kazanalım 
diye sırf hissî mütalâa dermiyan etmek bendenizce doğru değildir. Sonra efendiler! Arkada
şımız Esad Efendi Aydın'dan bahsetti, muhacirinden bahsetti, yanık yerlerden bahsetti. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Düşüneceğiz, vazifemizdir. 
RAGIB B. (Devamla) —• Müsaade buyurun, ben ne söyliyeceğimi bilirim. Eğer yanık yer

leri düşünmüyorsak ve biran için hatırımızdan çıkıyorsa.o vakit bu sözleri söylemek lâzım
dır. Fakat her gün, her an aşikâre; uykumuzda; düşüncemizde, sözlerimizde bütün memle
ketin Şark'ında ve Garb'ında hükümferma olan felâketlerle alâkadarız. Onlar için ağlıyoruz, 
onlar için sızlıyoruz. Onun içindir ki, bütçemizin tahammülü nisbetinde İmar ve İskân Ve
kâletine tahsisat konmuştur. Meclisi Âli biran için Aydm yangınını unutmamıştır. Aydın'da-
ki harikzedegâmnın perişanlığım hatırından çıkarmamıştır. Fakat Devlet teşkilâtına taallûk 
eden her hangi bir meselede bizim böyle hassasiyetimizi rencide eden ve ilelebet acısını unu-
tamıyacağımız şeyler göz önüne yığıhrsa hiçbir şey yapamamak vaziyetinde kalırız. Binae
naleyh Aydın'ın ve bütün memleketin Şark'ımn, Garb'ının imarı için evvelemirde her halde 
bir merkez lâzımdır ve o merkez İçin de bir bina lâzımdır. Binaenaleyh çok rica ederim efen
diler! öyle hissiyatı tehyicedecek beyanat ile maksadı öldürmeye çalışmak mâkul ve mantı
ki bir hareket değildir ve bu kürsüden ifade edilecek bir şey değildir. Maslahatı müzakere 
ve mütalâa edelim. Lâzım mıdır, değil midiı? • Receb Beyin buyurduğu gibi - bunu düşüne
lim ve bu noktadan yürüyelim. (Müzakere kâfi sadalan) 

REİS —- Efendim Divanı Riyaset namına İsmet Bey söyliyecekler. 
İKİNCİ REİS VEKİLİ İSMET R (Çorum) — Efendim bu tahsisatı Heyeti Aliyenize Divanı 

Riyaset kararı ile Heyeti İdare teklif etmiştir. Heyeti İdare bu teklifi son altı aylık Avans Ka
nununun bir maddesinde, Hükümet konakları inşaat faslı vardı. O fasla ilâve edilmek üzere 
teklif etmişti. O inşaat faslı Esad Efendi Hazretlerinin telâşlan tatmin edilmek İçin son altı 
aylık Avans Kanununa konulmuştur. O inşaat faslı yanmış olan Hükümet konaklarının ya
pılması içindi. 

ESAD Ef. (Menteşe) — O, Hükümet konakları içindi, biz millet evi için söylüyoruz. 
İSMET B. (Devamla) — Müsaade buyurun! Hükümet düşünmüş. Meclis düşünmüş, son 

altı aylık Avans Kanununa Hükümet konaklarının tamir ve inşası İçin ayrıca tahsisat konul
muş ve bu tahsisatın sarf olunmıyan kısmının bu sene dahi sarf edilmesi hakkında mezuni
yet vermiştir. Vazifesini yapmıştır. O vazife yapılırken Birinci Büyük Millet Meclisinde, dahi 
bu binanın kâfi olmadığı ve mesaisini tanzim edemediği düşünülmüş, kâfi bir bina yapıl
ması esası kabul edilmişti. O esasa müsteniden İkinci Büyük Millet Meclisinin ilk Divanı Ri
yaseti Meclis için kâfi bir bina plânı yaptırmıştır. Fakat bu Meclis binasının gerisindeki arsa
ya yapılacak ve eski binaya iltisak edecekti. Plân çok kıymetli idi ve çok masarifi müeddi 
idi. Plân kıymetli olması itibariyle yapılacak inşaat bu binanın gerisinde olması onun vazi
yet itibariyle kıymetini tenkis eder gibi bir tereddüdü muciboldu. Daha o vakit Devletin 
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makam idaresi dahi takarrür ettirilememiş idi. Nafıa Vekili sabıkı Muhtar Beyefendi bu âcil 
ihtiyacı tatmin etmek için burada kıymetli bir bina temeli olduğunu ve bu temel üzerine 
kâfi bir bina yapılabileceğini ve iş kendisine tevdi edilecek olursa bunun için iyi bir proje 
yapmaya çalışacağını söylemişlerdi. Onun üzerine Divanı Riyaset bu vazifeyi kendisine tek
lif etti ve bir proje vücuda getirdi. O projenin neticesi olmak üzere lâzımgelen tahsisatı Avans 
Kanununun müzakeresi esnasında Heyeti İdareye teklif etti. Demin arz ettiğim gibi Devletin 
makam İdaresi takarrür etmediği için bu da epey münakaşaü muciboldu. Kâfi, gayrikâfi de
nildi. Binnetice Devletin makam idaresi takarrür etsin, ondan sonra Meclisin İhtiyacına kâfi 
iyi bir bina yapalım, denilmişti. Onun üzerine Muvazene! Maliye Encümeni aldı, zannede
rim ki, Muvazenei Maliye Encümeninin reddi, tahsisatın metnine değil, Devletin makam ida
resinin taayyün etmemesi ve bu meblâğın kifayet etmemesi esbabına müstenittir. Yoksa Bi
rinci Büyük Millet Meclisinde dahi böyle kâfi bir binaya ihtiyaç kanaati hâsıl olmuş ve Diva
nı Riyasetiniz dahi o esas üzerine projeleri yaptırmış ve bu tahsisatı teklif etmiştir. Bütün 
arkadaşlar müttefik gibi görünüyor ki, Meclisin mesaisini tanzim etmek için kâfi bir binaya 
ihtiyaç yoktur ve yanmış olan Hükümet konaklarının inşası için de tahsisat vaz'edilmiştir, 
telâşa mahal yoktur. Yalnız bu tahsisatın 1340 senesi Meclis bütçesine vaz'ını Heyeti Celile-
niz kabul buyuracak olursanız Divanı Riyasetiniz daha iyi bir proje ile bu inşaat meselesi 
takibeder ve yakın zamanda ve belki 1340 senesi zarfında kâfi bir bina vücuda getirmeye 
çalışır. En mâkul ve muvafık şekil, zannediyorum ki, bu istenilen tahsisatın 1340 senesi Meclis 
bütçesine vaz'ı için Heyeti Celileniz karar vermesi ve Divanı Riyasetin de bu karar dâhilinde 
inşaatı takibetmesidir. Buna bir karar vermenizi çok rica ederim. (Müzakere kâfi sadaları) 

RÂSİM a (Sivas) — Meclis bütçesine değil. Maliye bütçesine. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine dair takrirler var, müzakerenin kifayetini reyi 
âlinize vazediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini de reye koyu
yorum. Kâfi görmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim! Bu hususta iki takrir aldık, birisi Esad Efendinindir, diğeri de Receb Beyindir. 

Riyaseti Celileye 
Şimdiye kadar bu bina dâhilinde başladık. Avni Hakla vatanın halâsını ve milletin ihya

sını mucib hizmetlere muvaffak olduk. Meclisi Âlinin bu senelik müceddeden bina inşasın
dan sarfınazar etmesini, mevzuubahsolan y ûzondört bin liranın dört senelik muhaceret do-
layısiyle pek perişan merhamete şayan bir halde kalan Aydın kasabasının inşasına sarfını 
teklif «rlerim efendim. 

i 

Menteşe 
Esad 

REİS — Bunu esas itibariyle reye koyacağım. Aydm kasabasının imarında bu paranın 
sarfını teklif ediyorlar. 

RECEB B (Kütahya) — Efendi Hazretlerinin teklifleri Muvazenei Maliye Encümeninin 
lehindedir. Binaenaleyh bendenizin takririm ise mevzuubahsolan mazbatanın tadili mahi
yetindedir. Bu noktal nazardan evvelâ bendenizin takririm reye konmak lâzımgelir. 

REİS — Receb Beyin takririni okuyoruz. 
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Riyaseti Celileye 
Muvazene! Maliye Encümeninin mazbatasının reddi ile tahsisatın kabulünü ve Meclisin 

1340 bütçesine vaz'ını teklif eylerim. 
Kütahya 
Receb 

RECEB B (Kütahya) — Reis Beyefendi! Yeni tahsisat teklifi olduğundan bendenizin tak
ririmi tâyini esamiyle reye koymak lâzım gelir. 

AKÇURAOĞLU YUSUF R (İstanbul) — Memleket zengin olsun; o zaman yaptırırız. 
REİS — Efendim esas itibariyle; Muvazenei Maliye Encümeni Heyeti İdarenin teklifini 

reddetmiştir. Receb Beyin teklifi ise Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasının reddi ile He
yeti İdarenin teklif ettiği tahsisatın kabulü hakkındadır. Tâyini esamiyle reye koymak mec
buriyeti vardır. Bu takriri kabul edenler beyaz, etmtyenler kırmızı rey puslası verecektir. 

ESAD Ef. (Menteşe) — İlk defa benim takririmin reye konulmasını vicdanı pâkiniz em
retmişti. Şimdi de böyle oluyor. Teşekkür ederim beyefendi! Allah yardımcımız olsun. 

REİS — Efendim! Zatıâlinizin takriri ayrı bir takrirdir. Mevzuubahsolan mesele Meclis 
binası yapmak için tahsisat vermek muvafık mıdır, değil midiı? Zaüâliniz ise y ûzondört bin 
liranın Aydın kasabasının imarı için tahsis edilmesini teklif ediyorsunuz, bu ise ayrı bir tek
liftir. Bunu da aynca teklif edersiniz, aynca reye koyarız. Binaenaleyh Receb Beyin takririni 
kabul edenler beyaz, reddedenler kırmızı rey pusulası verecektir. Lütfen reylerini istimal bu
yurunuz. 

Sonuçta, Komisyonun raporunun reddi ile istenen ödeneğin ayrılma
sına dair önerge açık oyla kabul edilerek 71 Numaralı Karar çıkarıldı (3). 

Karar gereği 114 000 liralık ödenek, 1924 Mart ayı geçici bütçesine 
konarak (4) hemen yapım hazırlıklarına girişildi. 

Yeni Meclis binasının yapım plânı Mimar Vedat (TEK) Bey'e çizdirilip, 
bodrum üzerine iki katlı olarak düzenlendi. 

Binanın tamamlanması için 114 000 liraya, sonradan 100 000 lira ilâ
ve edilerek ödenek 214 000 liraya yükseltilmiştir (5). 

Binanın hizmete açılmasından sonra. Maliye Vekâleti, Heyeti Fenniye 
Reisi İrfan Bey'in raporunda yer alan (6) eksiklerin giderilmesi için 517 
sayılı Kanunla (7) 41 000 lira ödenek ayrılarak bina için toplam 255 000 
lira harcama yapılmıştır. 

Son ödeneğin içinden Fen Heyeti Reisi İrfan Bey'e 1 000, binanın tef
rişinde emeği geçen Dolmabahçe Muhafız Müdür Vekili Cemil ve Mülga 
Meclisi Mebusan Muhafaza Memuru Nuri Bey'lere 250'şer lira ikramiye 
verilmiştir. 
(3) Kovanın Mecmuan, C : 2, Sa : 481. 
(4) Tutanak Dergisi, C . 6, Sa : 467-485, Ta : 28.2.1340 (1924) 
(5) Tutanak Dagisi, C 8, Sa : 417, Ta : 8. 4.1340 (1924) 
(6) Tutanak Dagisi, C . 9, Sa : 75-76, Ta : 30.10.1340 (1924). 
(7) Tutanak Dergisi, C : 9, Sa : 75-79, 108-109, Ta : 30.10.1340 (1924). 

Kavatan Mecmuası, C : 3, Sa : 2 
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Binanın donanımı, (mebus sıraları dahil) (8) ve tefrişi Meclisi Mebu-
san'dan ve Saraylardan getirilen eşyalarla tamamlanmıştır (9). 

2 Şubat 1924 tarihli kararla binanın Büyük Millet Meclisi binası ola
rak düşünülüp planlandığı. Halk Fırkası Mahfeli deyiminin ödeme kolay
lığı sağlamaya yönelik yazışma üslûbundan kaynaklandığı düşünülebilir. 

önemli ve kesinlik kazanmamış bir husus da binanın hizmete açıldı
ğı tarihtir. Meclis Tutanaklarına geçmemiş, Başkanlık Divanının 21 Nisan 
1924 tarihli 57 saydı Kararı : 

"Heyeti Umumiyece Büyük Millet Meclisine tahsisi tasvip edilen Mah-
fel binasının Maliye Vekâletinin nezareti altında Emlâki Milliye Heyeti Fen-
niyesi tarafından ikmali inşaatı ile tadilatı lazımenin ifası ve nihayet Ağus
tos iptidasına kadar itmam ve teslimi ve masraf evrakının lacelit Tetkik 
İdare Heyetine Tevdii tensip edilmiştir" biçimindedir. 

Büyük Millet Meclisi Birinci Reisvekili İsmet (EKER) Bey'in Genel Ku
rula sunduğu raporun başındaki ilk paragrafında : 2 6 1 0 1 3 4 0 

"Heyeti Umum iyeye 
Halk Fırkası mahfili ittihaz edilmek üzere inşa olunmakta iken Meclisi Alice, Büyük Millet 

Meclisine berayi tahsis, haliyle mubayaası ve tadilâtı lâzımesi Maliye Vekâleti Heyeti Fenni-
yesince bilicra inşaata devamı kararglr olan bina için iki defada verilen cem'an yekûn 214 
000 liradan, müdevver düyunat hariç olmak üzere (158 120) lirası binanın mubayaası zım
nında Halk Fırkasınca temin olunmuş ve mütebaki (55 880) lira da lüzumu görülen tadilâ
tın icrası için sarf olunmuş ve alâkadarına gösterdikleri azamî gayret ve faaliyet neticesi ola
rak mezkûr binanın, Meclisi Alinin hini küşadında, ikmali inşası kabil olmuştur. (10)" 

denmiş olması, aynı birleşimin 77 nci sayfasında Trabzon Mebusu 
Muhtar (ÇİLLİ) Bey'in kanunsuz harcamayı eleştiren; 

"Filhakika yapılmamış olsaydı bu binaya girip müzakere edemezdik" 
sözlerinden, 30 ekim toplantısının yeni binada yapıldığı, yukarıda belirti
len Başkanlık Divanı Kararı gereği Ağustos ayı başında binanın hazır ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Bu durumda, Musul Sorunu nedeniyle olağanüstü toplantıya çağrı
lan Meclisin, 18 Ekim 1340 (1924) günlü toplantısının yeni binada yapıl
dığı kuşkusuzdur. 

Büyük Millet Meclisinin bu ikinci binası 18 Ekim 1924 tarihinden, 27 
Aralık 1960 tarihine kadar hizmet vermiş, bir anlamda Türkiye Cumhu
riyeti birinci binada doğmuş, burada, ikinci binada büyümüştür. 

Döneminin Mimari özelliklerini taşıyan, Selçuklu ve Osmanlı motif
lerinin süslediği Meclis binası 8,5 ayda tamamlanıp hizmete açılmıştır. 

Bu yapı, hizmetin özüne yönelik derli toplu, biri üyelere, diğeri ziya
retçilere açılan iki kapılı, iç mekânları en iyi biçimde değerlendirilmiş, dış
tan gizemli ve ulvi görünümü ile Cumhuriyet kuşaklarının kabulünde Milli 
iradenin saygınlığını ve yüceliğini sembolize etmiştir. 

(S) Başkanlık Divanının 15 11 1923 tarihli 12 na toplantısınla alman 13r> numaralı Karar "Mech.il Mehusana ait sıraların büyük kısmı Ankara' 
ya nakledilmiş ve kalan kısmı ise peyderpey nakledileceği cihetle Harinye Mektebine vertlmesıne imkân vbnaıhğı " 
(9) Tutanak Dergin, C 7, Sa 129'a ek Mechs Bütçesi Raporu, Ta 5 31340 (1924) 
(10) Tutanak Dergisi, C 9, Sa 75, Ta 30101340(1924) 
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E — ARDAHAN MEBUSU HALİT PAŞANIN VURULMASI 

9.2.1341 tarihli 51 inci Birleşimde Divanı Muhasebat Bütçesinden son
ra Başbakanlık Bütçesinin görüşülmesine başlanmıştır. Birleşimin ikinci 
oturumunun sonunda; 

Reis'in; "(Silâh sadaları işitiliyor. Koridorda adam vurulmuş sesleri) 
(Gürültüler) (1) 

— Efendim; celseyi tatil ediyorum." 

Hitamı celse; Saat 5.20 

bildirisi üzerine oturum saat 5.20'de kapanır (1). Kurşun seslerinin duyul
ması ile oturumun kapanma saati arasında 1-2 dakika fark olacağı, bu du
rumda silâhın ateşlenme saatinin 17.18 olduğu düşünülebilir. Üçüncü otu
rum kısa bir süre sonra hemen 17.21'de açılır. Başkan görüşmelere de
vam ediyoruz sözü üzerine aşağıdaki görüşme yapılır. 

REİS — .Efendim: celseyi açıyorum. Lütfen yerlerinize oturunuz. Müzakereye devam 
edelim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Bey; hani Meclisin muhafız taburu? (Bütçede sesleri, ida
re heyeti izahat versin sesleri) (Meclis koridorlarında tabanca atılıyor sesleri) Efendiler; hani 
Meclisin muhafız taburu? (İdare Heyetine sormalı sesleri) Efendiler; eğer burada silahın sö
zü kaim olacaksa vaziyetimizi tayin edelim. Ne zamana kadar bu inzibatsızlık devam ede
cek, nerededir Nizamnamei Dahilinin 180 inci maddesi? (Yazık sesleri) Efendiler; eğer bura
da silâhın sesi kaim olacaksa biz de bilelim. 

İHSAN HAMÎT BEY (Ergani) —• Ben yarın tabanca ve bomba ile geleceğim. 

REİS — Efendim; Riyaset vazifesini ifa edecektir. 

FERİDUN FİKRt BEY (Dersim) — Efendim; izahat veriniz, Meclisi Millide ne oluyor? 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Meclis koridorlarında infilâk eden bir tabanca sesi 
işitenlerin, mahiyeti meseleye muttali olmamakla beraber hali müzakerede bulunan. Mecli
si Âlileri Heyeti Umumiyesi, maddi veya manevi bir tecavüz ile karşılaşmış değildir ve karşı-
laşamaz. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Devamla) — Millet yaşar. Ne olmuş, anlamak isteriz sesleri) 

(1) mtanak Dergisi. C : 13/1 Sa : 266267 Ih : 9.2.1341 (1925) 
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AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Binaenaleyh dışarıdan patlayan bir tabanca sesin
den dolayı, zemini müzakere haricinde münakaşata girmek zannederimki, efkârı umumiye 
karşısında mucibi teessür olur. (Bravo sesleri) Çok istirham ederim arkadaşlarımdan, zemi
ni müzakere olan bütçeye devam edelim. (Devam sesleri) 

(Bu mesele hakkında izahat istiyoruz sesleri). 

REİS — Müsaade buyurunuz izah edeceğim. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bendeniz de arkadaşım Süreyya Beyin sözlerine iştirak 

edeceğim, biz burada hali müzakeredeyiz, dünyanın her tarafında olduğu gibi, bir hadise 
olabilir. Eğer Meclisin İçinde bir şey hadis olursa o vakit bağrışmaya hakkımız vardır. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Mahiyeti mesele böyle değildir. 
VEHBİ BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz. Mahiyeti mesele hakkında Meclisin bu

gün malûmatı yoktur. Şu anda biz müzakeremize devam ederiz. Arkadaşlarımızdan biri ma
hiyeti meseleyi sordu. Reis burada duruyordu, dışarı çıkmadı, malûmat aldırır ve bize me
selenin neticesini anlatır, biz heyecana kapılırsak, doğru bir şey değildir, müzakereye devam 
ederiz, demir gibi yerimizde otururuz. (Meclisin içinde de tabanca patlamayacağına kim emin 
olabilir sesleri). 

REİS — Efendiler; müsaade buyurunuz, iki arkadaş beyninde bir hadise olmuştur, ka
nunen ne lâzım gelirse o muayyendir, yapılacaktır. Riyaset de vazifesini ifa edecektir. Rica 
ederim teheyyüce imkân ve mahal bırakmayiniz. Müzakeremize devam edelim (Devam sesleri). 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Fransa'da bomba patladı da herkes yerinde oturdu. 

Ertesi gün 10.2.1341 tarihli 52 nci birleşimde aşağıdaki görüşmelerle 
konu aydınlanır (2). 

J. — Ardahan Mebusu Halit Paşa ile Karahisarı Sahip Mebusu Ali Bey arasındaki 
hâdiseye dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır. . -
Heyeti Umumiyeye 

10.2.1341 Şehri halin dokuzuncu Pazartesi günü tahminen saat beşbuçuk raddelerinde 
Heyeti Umumiye hali inikatta iken. koridorda üç, dört el silâh sedası işitilmesi üzerine keyfi
yetin tahkikine tevessül edildikte Ardahan Mebusu Halit Paşa ile Elâziz Mebusu Hüseyin Bey 
arasında zuhur eden ihtilâf üzerine telifi beyn için çalışan Afyon Karahisar Mebusu Ali ve 
Gaziantep Mebusu Kılıç Ali beylerle diğer bazı rüfekanın Halit Paşa ile Meclis methaline mu
vasalatlarında hâdisenin tekevvün ettiği binnetice Halit Paşanın kalbinin altından ağır ve 
Ali Beyin yüzünden ve gözünün altından hafif bir surette yaralandıkları anlaşılmış ve hâdi
senin cürmü meşrut kabilinden bir vak'ayı cinaiye olması hasabiyle Müddeiumumilik ha
berdar ve Meclise davet edilerek ciheti adliyeye meseleye vaziyet ettirilmiş ve Divanı Riyaset 
Heyetince tanzim kılman zabıt varakası ve mahalli hâdisede bulunan zevatın rüvelverleri Müd
deiumumiliğe tevdi edilmiş olduğu berayı malûmat arz olunur. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

(2) Tutanak Dergiti, C : 13/1, Sa . 271-273, Ta : 10.2.1341 (1925) 
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REŞAT BEY (Saruhan) — Efendiler! Bir zamandan beri bu Meclisin muhitinde bir dere
beyliğin havası lstişmâm edilmektedir. Birçok rüfekay ı muhtereme yakmen biliyorum ve his-
sediyorumki kanaatlerini izhar edemiyorlar. Efendiler! Burası Millet Meclisidir. Herkes bu- > 
rada en samimi bir surette bütün kanaatlerini efkârı umumiyeye arz edebilir. Dünkü hâdise 
bu mâruzâtıma şahidi âdildir. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hiç çekindiğimiz yok. 
REŞAT BEY (Devamla) — Nizamname! Dahilimizde "Meclisi Mebusana mûsellâhan 

girilemez" diye bir madde vardır. Bu madde hiçbir zaman tatbik edilmedi. Divanı Riyaset
ten, bilhassa Reis Paşa Hazretlerinden istirham ediyorum. Bu madde şediden ve bilâ istisna 
tatbik edilmelidir, veya ilgası hakkmda bugün bir karar verilmelidir. Buna dair bir de takrir 
veriyorum. 

REİS — Efendim! Mesele bir münakaşa zemini değildir. Onun için bu hususta söz İste
yen arkadaşlar... 

RAGIP BEY (Kütahya) — Paşam! Derebeyliğin meselesi halledilmelidir. (Gürültüler) 
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Derebeylik filân yoktur. Ben şimdiye kadar ne söylemek iste-

dimse kemali serbestiyle söyledim. 

REİS — Efendim! Reşat Beyin: "Mecliste herkes serbest söz söyleyemez" diye vaki olan 
ifadesini şayanı kabul göremiyorum. Bütün âza kemali serbesti ile idare! kelâma salâhiyat-
tardır. Bu hususta Divanın; Meclisi Alice bahşedilmiş olan salâhiyetini tamamen ve bihak
kın istimal edeceğine emin olsunlar. Binaenaleyh bu tarzdaki ifadelerinin lütfen tashih bu-
yurulmasını rica ediyorum. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bu Meclise sürülen lekeyi kabul etmeyiz. Biz de söyle
mek istiyoruz. Ben böyle bir şey görmedim. Aciz olan kimmlg? Kim gördü İse söylesinler. 
(Derebeyliğin havası yoktur sesleri). (Gürültüler). 

REİS — Efendim! Müsaade buyurunuz. Mütalâamı arz ettim ve zannederim ki Meclisi 
Âliden hiçbir mebus ve hiçbir fert şimdiye kadar hürriyeti kelâmına sahip olmadığım his
setmemiştir. Bundan dolayı Reşat Beyin ifadesini tekrar tashih buyurmasını rica ediyorum. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Şu halde söz veriniz. 
KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Paşam! İtham ağırdır. 
REİS — Müsaade buyurursanız bu hususta müzakere açmayı kabul ediyor musunuz.? 

Usul hakkmda Süreyya Bey söz söyleyecektir. Zemini müzakere olacak bir şey yoktur. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Paşam! Meclisi Âli ittiham altında bırakacak mısınız, bu
na müsaade buyurur musunuz? 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! Dûn Meclis koridorunda Heyeti Umumiye 
hâli içtimada iken vukübulan birkaç tabanca infilâkini hepimiz işittik. Bunun nasıl bir vak'aya, 
nasıl bir hâdiseye müstenit ve neden mütevellit olduğunu Divanı Riyaset Anadolu Ajansı ma
rifetiyle bütün efkârı cihana resmen ilan ettirdiği gibi şimdi de Divanı Riyasetin resmen kı
raat edilen müzakeresi mefadiyle mesele tavazzuh etmiştir. Hususi malûmatımız da hemen 
tezkere mealinden ibarettir. Başka şekil ve mahiyette. Meclisi Âlinizi herhangi cihetten mü
teessir kılabilecek bir mahiyete muttali olmuş bir tek arkadaşınız yoktur. Reşat Bey kardeşi
mizin Nizamname! Dahilîde musarrah herhangi bir maddei nizamiye ve kanuniye 
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hükmünün tamamii tatbiki talebini Heyeti Celllenizden arzu etmeyen yoktur. Bunu hepi
miz arzu ederiz. Bir heyeti teşriiyenin kendi mahsulü olan ahkâmı kanuniyeyi her cihetten 
tatbik etmesi hakkıdır. En yüksek ve en intihal bir vazifesidir Bu noktal nazardan talepleri
nin o cihetine tamamen iştirak ederim. Ancak "Yakinen biliyorum ki, birçok arkadaşlar ka
naatlerini izhar edemiyor" sözlerine iştirak edemeyiz. Çünkü Meclisi Âli güya bir tesir altın-
daymış, birçok arkadaşlar kanaatlerini izhar edemiyormuş. Mesaili vataniye ve milliye de 
kemali kanaat ve ciddiyetle buraya gelmiştir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Âcizdir o adam. Madem korkuyormuş ta memleketten buraya 
neye gelmişi? 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Vatanı hürriyet olan bu kürsüden bütün insaniye
tin hürmet ettiği eşhası âliye hakkında kemali tecellütle söz söylemiş olan bir arkadaş sıfa-
tıyle bu kelimeyi Meclisi Âli kürsüsünden Meclisi Âli namına reddederim. (Bravo sesleri). 

ALÎ SAÎP BEY (Kozan) — Reşat Beyin yüzüne reddetmelidir. 

REİS — Müsaade ediniz Salp Bey. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Efendiler! Meclisi Âlinize mensup herhangi bir şa
hıs veyahut herhangi bir kuvvei münferide hiçbir veçhile tesir altına alınamaz. Bu kürsü ye
şil kubbenin altında en esir addedilecek insanların irtikaya kesbi mazhariyet ettiği günden 
beri en büyük hürriyetle begâm olmuş bir makamı âlidir. Binaenaleyh Meclisi Âli Heyeti Umu-
miyesiyle eşhası münkaridesiyle her fikir ve kanaati her vadide ve her sahada kemali ser
besti ile söylemiştir, söyleyecektir ve söylemesi bütün milletin zlmamı kaviyesi ve emniyeti 
altındadır. (Müzakere kâfi sesleri). 

KILIÇ ALÎ BEY (Gaziantep) — Reşat Bey sözünü geri almadılar, bizzat tashih etmelidir. 
YAKUP KADRÎ BEY (Mardin) — Reis Paşa! Sözünü geri almadıkça burada ya o otura

maz, ya biz oturamayız. J 

REİS — Efendim! İfadenizi tashih buyurmanızı rica ederim. 
REŞAT BEY (Saruhan) — Paşam! Maksadım bu hâdiseler tekerrür etmesin. 
KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Kaçıncı defa oluyor paşam? 
REŞAT BEY (Devamla) — Bendeniz bu hususta Nizamnamenin harfiyen ve bilaistisna 

tatbikini temenni ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Artık kâfidir. 
FALİH R1FKI BEY (Bolu) — Paşam! Derebeylik var mıdır, yok mudur? Bunu İfade etsinler. 

REİS — Reşat Bey İfadesini tashih ve sözünü geri almıştır. Mesele yoktur. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Mecliste derebeylik yoktur paşam. 
REİS — İfadesini tashih etmiş ve sözünü geri almıştır, binaenaleyh Ni.zamnamei Dahili

nin tamamii tatbikine zaten öteden beri mecbur olan Divanı Riyaset tatbik edecektir. Reşat 
Beyin bu mesele hakkında bir takriri var. bu takriri Nizamnamei Dahilinin bir maddesinin 
ilgası mahiyetinde olduğu için tabiî mevzuu müzakere olamaz. Yalnız Meclise müsellehan 
arkadaşların gelmemesi hakkmda bir kayıt vardır. Fakat Nizamnamei Dahili de sarihtir. Bu
nu da arkadaşlardan rica ederim. Nizamnamenin maddei mahsusasmı harfiyen tatbik etsinler. 
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Olaya tanık olan Kavanin Müdürlüğü memurlarından Prof. Dr. Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu, TBMM'deki İlk Cinayet başlıklı yazısında; (3) 

"O gün Meclis'te Dlvan-ı Muhasebat (Sayıştay) denetçilerinin devlet harcamalarını de
netlemesi konusunda çok sert tartışmalar oluyor, sesler büyük koridoru aşıp kalem odasına 
kadar geliyordu. Ara sıra bir koşu toplantı salonunun yan kapışma gidip tartışmalara kulak 
misafiri olduktan sonra hemen büroma dönüyordum. Çünkü nöbetçi memurların bürodan 
ayrılması yasaktı. Bu nedenle o günkü görüşmeleri başından sonuna kadar izleyemedim. 
Hava çok gergindi. Başbakan Fethi (Okyar) Bey de tartışmalara katılmıştı. Büronun kapısın
da ayakta durarak olanı biteni izleyip gözlemeye çalışıyordum. 

Akşam üzeri görüşmeler sürerken bir ara Afyonkarahisar milletvekili Ali (Çetinkaya) Bey, 
yanında Gazüıantep milletvekili Kılıç Ali ve Rize milletvekili Fuat beylerle birlikte salondan 
çıkıp büyük holde, saraydan gelme aynaların Önünde durdular. Ali (Çetinkaya) .Bey ortada 
idi ve çok öfkeli görünüyordu. Oysa aslında alçak gönüllü, babacan bir adamdı. Onun, Ayva
lık'ta, küçük jandarma birliğinin komutanı olduğu sırada üstün Yunan kuvvetlerine karşı 
koyduğunu bütün memur arkadaşlar gibi ben de biliyordum. Bunları düşünürken Ardahan 
Milletvekili Halit Paşa'mn da toplantı salonundan çıkarak, holün sonundaki yukarı kat mer
diveninin altında bulunan vestiyerden siyah paltosunu alıp giydiğini ve anakapıdan dışarı
ya çıkmak için Ali (Çetinkaya) ve arkadaşlarının önünden geçerken Ali Bey'e dönerek "Er
keksen gel" dediğini ve Ali Bey'in de, sol kolunu kapıya doğru uzatarak "Gelirim ne olacak" 
dtye bağırdığını duydum, önde Halit Paşa, arkadan Ali Bey ve arkadaşları yaylı kapıdan ge
çip küçük hole indiler. Bir ara meraka düşerek arkalarından gitmek istedimse de, başta be
lirttiğim gibi, korku meraka üstün geldi, kalem odasının içine çekildim, ne olacağını gör
mek İçin pencereye koştum. 

önemli bir şeyler olacağını sezmiştim. Korkmakta haklıydım. "Deli Halit" adıyla anılan 
Halit Paşa, Birinci Dünya Savaşı'nda ön saflarda çarpışmış, türlü yerlerinden yaralanmış, 
Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda da doğu cephesinde yararlıklar göstermiş bir asker emeklisiydi. 
Komutanı bulunduğu birliklerde küçük de olsa kusurlu görülen genç subaylarını bağışla-
mayıp kendi eliyle vurarak öldürdüğü söylentisi yaygındı. Yüz çizgileri her zaman gergin, 
sinirli bir zat olduğu için Meclis'in bütün memur ve kâtipleri ondan çekinirdi 

Benim, büronun kapısından karşı pencereye koşmam birkaç saniye sürmüştü ki, bulun
duğum odanın duvarına bitişik olan küçük giriş holünde birkaç el silah patladı, önsezimde 
ne denli haklı olduğum böylece ortaya çıktı. Bu çatışmanın nedenini doğal olarak bilmiyor
dum. Genel kurul toplantısında bulunan tutanak kâtibi arkadaşlardan birinin anlattığına 
göre Halit Paşa ile Elazğ milletvekili Hüseyin Bey arasında bir tartışma çıkmış. Ben bunu 
genel kurul kürsüsünde geçen bir tartışma sandım. Oysa sonradan öğrendiğime göre, o ge
rilimli toplantıda arka sıralarda geçmiş bu tartışma. Halit Paşa, Hüseyin Bey'e fena halde 
öfkelenmiş "Ben sana gösteririm" diye söylenerek toplantı salonunda Hüseyin Bey'in otur
duğu yerin arkasındaki sıraya oturmuş. Onun adam vurma huyunu herhalde bizlerden çok 
önce duymuş olan Hüseyin Bey, pirelenerek yer değiştirdikçe, Halit Paşa da gidip onun yakı
nma oturmuş. Kısa boylu, pos bıyıkh "halim, selim" bir zat olan Hüseyin Bey sonunda Ali 
(Çetinkaya) Bey'e sığınarak; "Ali Bey, bu deli beni vuracak ne olur aramızı bulun" demiş. 
Ali Bey bunun üzerine Halit Paşa'yı koridora çağırıp : "Paşam, şu zavallı Hüs^rin Bey'den 

(3) 16.4.1989 tarM Cumhuriyet Gaatai, Sa : 2. 
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ne İstersin? Rica ediyorum bırak onun arkasını" deyince, Hallt Paşa bu kez Ali Bey'e öfke
lenmiş ve aralarında bir tartışma geçmiş, tşte yukarıda tanık olduğum olay bu tartışmanın 
sonucu İmiş. 

Ben silah seslerini duyunca Hallt Paşa'nın Ali Bey'i vurduğunu sanmıştım. Meğer Paşa, 
aralıktaki basamakları İner inmez birden geriye dönüp paltosunun cebinden tabancasını çek
miş. Ancak daha o davranırken Ali Bey hemen Paşa'nm ayaklarına atılıp onu yere düşür
müş; böylece Hallt Paşanın kurşunlan boşa gitmiş. Yere yuvarlanan Ali Bey silahını çıkarıp 
Hallt Paşa'yı karnından vurmuş kendisi de yüzünden sıyrıklar almış. 

Hallt Paşa'yı büyük hole açılan kapının hemen sağındaki odaya kaldırdılar. Hol, toplan
tıyı bırakıp koşuşan milletvekilleriyle doldu. Hekimler geldi, savcı ve adliye memurları gele
rek odada Hallt Paşa ile Ali Bey ve arkadaşlarının ifadelerini aldı. Bana ve öteki nöbetçi me
murlara bir süre daha Meclls'te kalmamızı, genel yazman Veysel Adil Bey emretti. Kaldık. 
Uzunca bir süre geçtikten sonra milletvekilleri dağıldı, ortalık kararryordu ki, Cumhurbaş
kanı Mustafa Kemal Paşa geldi, Hallt Paşa'nm yattığı odaya girip bir süre kaldıktan sonra 
ayrıldı." 

Biçiminde olaya açıklık getirir. 
14 Şubat 1925 tarihli 55 inci birleşimde Halit Paşa'nın vefatına dair 

Başkanlık Tezkeresi okunur. (4) 
Meclisi temsilen bir heyetin refakatinde İstanbul'a nakledilen Halit Pa

şanın naaşı, Eyüp Camiinde yapılan büyük merasimden sonra aile kab
ristanına gömülür. 

Genç Cumhuriyetin inkılâpçı Meclisinde meydana gelen bu üzücü 
olay, kamuoyunda geniş yankılar yaptı. Halit Paşa'nın annesi Fatma, Af
ganistan Sefiri Sultan Ahmet ve Sosyalist Sovyetler Cumhuriyeti Mümes
sili Solis, Türkiye Büyük Millet Meclisine taziyet mesajları gönderdiler (5). 

Tutanaklardan ve tanık yazarın açıklamasından anlaşıldığı kadarı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ilk cinayet, bir kasıt, kin ve garez so
nucu olmayıp, savaş alanlarında sadece emir alıp, emir veren, az söz edip 
çok iş yapmaya alışkın iki kahramanın bir anlık öfke ile silâha yönelişinin 
hazin ürünü. Devleti kurumlaştırmada çekilen acıların soyut kanıtıdır. 

Siyasette başarıya; duygudan uzak, bilgili, akılcı ve toleranslı tutum 
ve davranışla gidilir. 

(4) Tutanak Dergisi, C 13/1, Sa 392, Ta 15 2 1341 (1925) 

(5) Tutanak Dergisi, C 14, Sa 66, Ta 172 1341 (1925) 
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BASINDAKİ YANKILARI 





DİL-SÛZ BİR HADİSE (1) 

Mecliste evvelki akşam cereyan etmiş olan vak'a-i dilsûzun tafsilâtını okurken pek şâyân-ı 
dikkat ve rikkat bir nokta göze çarpıyor. 

Bâzı gazeteler vak'ada yaralanmış olan Hâlit Paşa'nın bu, otuzuncu yarası, bâzıları da 
yirmi altıncı yarası olduğunu yazıyorlar. İki adet arasında tehalûf olmakla beraber tebey-
y ün eden bir hakikat var, ki o da Hâlit Paşa'nın şimdiye kadar lâakal yirmi beş defa yaralan
mış olduğudur. 

Hâlit Paşa bu yirmi beş yarayı kâh Kafkas Cephesinde Ruslarla harb ederken, kâh Er
menistan seferinde Ermeniliği ortadan kaldınrken, kâh da Yunan Cephesinde Yunanlıları 
tepelerken almıştır, ömrü böyle düşman karşısında geçmiş, her cephede bir başka kahra
manlıkla temayüz eylemiş ve fakat düşman kurşunları tarafından civan mertliği ile başa çı
kılamamış olan bu celâletli askerin bugün Büyük Millet Meclisi koridorlarında, ırk, din, fır
ka ve silah arkadaşları ile olan bir mücadelede son yarayı alması kadar dil-sûz ve feci ne ta
savvur olunabilir? 

Hâlit Paşa, Harb-i Umumîden namus ve şerefi ile çıkmış bir kahraman olduğu kadar 
Mücâhede-i Milliyyenin de en fedakâr ve muvaffakiyetli kumandanlarından biridir. Erme
nistan seferinde bir kış esnasında Kafkas Dağlarında kar insan boyu yükseldiği bir zaman
da (Kars)'a hücum etmiş, şehri arkasından çevirmiş, bir hamlede Ermenilerin en müstah
kem olan bu mevkiine girmiş ve bir saat içinde tekmil Ermenistan Ordusu Kumandanları 
ile Erkân-ı Harbiyyesini esir etmek ve bu suretle Ermenistan Seferine hitam vermek hârika
sını göstermiştir. 

Hâlit Paşa'nın, gazetelerde okuduğumuz tafsilâta nazaran inanılmaz derecede asılsız bir 
sebeble münazaaya giriştiği arkadaşı Afyon Mebusu Ali Beye gelince, mumaileyh de keza 
Mücahede-i Milliyyede ve Yunanlılara ilk mukavemeti göstermek şerefini ihraz eden kahra
manlarımızdan biridir. Filhakika Yunanlılar Ayvahk'a çıktıkları vakit Ali Bey bir avuç kah
ramanla karşılarına dikilmiş, Yunanlıları günlerce hayretler ve dehşetler İçinde bırakmış, bu 
suretle azimkar ve cesur bir askerin yalnız başına neler yapabileceği hakkında bütün mem
lekete ilk misâli göstererek Hareket-i Milliyyenin adetâ temel taşını atmıştır. Bilâhire Ali Bey 
İstanbul'da ölüm döşeğinde bulunan hasta ailesine tabib aramaya çıktığı vakit bir Ermeni 
casusunun teşhisi üzerine tramvayda İngilizler tarafından tevkif olunarak ailesine tabib ye
tiştireceği yerde Malta'ya sevk edilmiştir. Malta'da en çok görüşerek en iyi dostluk ettiğimiz 
felâket aradaşlarımızdan biri olan Ali Bey, o darülelemde hüsn-ü hulki ile kendisini herkese 
sevdirmiş olan menfazedelerden biri idi. 

İşte evvelki gün Ankara'da, mevcudiyetimizin, istiklâl ve istikbâlimizin yegâne mesnet 
ve harisi olan Büyük Millet Meclisinde yekdiğerine silah çekerek kanlı vukuata sebebiyet ver
miş olan bu iki zât mücahedemizin ve ordumuzun böyle kıymetdâr iki uzvu, iki kahramanıdır. 

Bu dil-sûz vak'anın tafsilâtı gazetelerde okundukça efkâr-ı umumiyyede ne kadar su-i 
tesir ettiğini, hepimizin kalbinde ne derin azap ve ıztıraplar tevlid eylediğini tarif ve ifâdeye 
imkân bulamıyoruz. 

(1) Tevhidi Efkâr Gaatei 11.2.1925 
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Bu vak'a., ihtimal, ki denildiği gibi sırf şahsî bir meseleden ve âni bir feverandan tahad-
düs etmiştir. Fakat böyle de olsa herhalde Büyük Millet Meclisinde pek had bir asabiyetin 
hüküm ferma olduğuna şüphe bırakmıyor. Halbuki son zamanlarda, ihtilâfı mucip olacak 
meseleler binnisbe azalmış, efkâra az çok sükûnet gelmiş gibi görünüyordu. Bilhassa Yu
nan tehlikesi zuhur ettiğinden beri muvafık, muhalif herkes arasında derhal vahdeti fikr ve 
emel hâsıl olmuş, aradaki ihtilâflar ve münaferetler unutularak bütün gözler, vatanın haricî 
ufuklarına doğru teveccüh etmiştir. 

Zâten Efkâr-ı Umumiyyenin, vak'adan en ziyade müteessir olmasına sebebiyet veren hal 
de, böyle haricî tehlikeler mahsûs olduğu bir zamanda, o haricî tehlikeleri ber-taraf edecek 
olan ordumuzun bu kadar değerli iki uzvunun, yalnız Yunanlılara karşı siper ittihaz ede
cekleri sinelerini, kendi aralarında parçalamaya kalkışmış olmalarıdır. 

Bu kadar gayr-ı muntazır ve asılsız olarak zuhur etmiş olan bu hadise, aynı zamanda 
Ankara'nın dar muhitinin de asabı fazla tahrikte büyük bir âmil olduğunu gösteriyor. Filha
kika Ankaka'da siyasiyûnumuz için başlıca içtima ve teneffüs yeri adeta Meclise inhisar et
mektedir. Halbuki Meclisler âsâbı teskin değil, tehyic eden muhitlerdir. İctimalarda herhan
gi bir sebeble sinirlenmiş olanlar ancak geniş bir muhitte, bir çok kimseler ihtilât sayesinde 
huzur-u flkr ve akıllarını iade edebilirler. 

Mamafih Ankara'nın darlığı tahrik-i asabta ne kadar âmil olsa da, yine evvelki günkü 
vak'ayı mazur görmeye imkân yoktur. 

Bu hâdisenin dâhildeki elim tesiratı kadar hariçte de aksi tesir yapacağından şüphe et
meyelim. Siyasî ihtilâfattan dolayı dünyanın her yerinde, gerek halk arasında, gerek Meclis
lerde azîm gürültüler hatta boğuşmalar olduğu daima işitilir. Fakat hiç bir Garb memleketi
nin parlementosunda böyle rövolverle, kurşunla mesâil-i siyâsiyye veya ihtilâfat-ı şahsiyye
nin hall-ü fasl olunduğuna tesadüf etmek imkânı yoktur. Bugün memlekette bir garbçılık, 
asrileşmek ve temeddün cereyanı vardır ve bu cereyanı terviç edenler içinde bir hayli zeva
tın içtihadı da gayet samimidir. Garblılığın kabul edemeyeceği, en ziyade tevahhuş ettiği hal
lerden biri de işte böyle kurşunla ve kanla oynamaktır. Herhangi bir Garp memleketinde me
busların Meclise rövolverle gelmesini akıl kabul edemez. Silah ve kurşun, siyasî münakaşa
larla bir hakikate, bir gaye-i tekâmül ve telakkiye vâsıl olmak isteyen vatandaşlar arasında 
değil, ancak düşmana karşı istimal olunur. Hâlit Paşa'nın şimdiye kadar binlerce düşmanı 
din ve vatanı adem-i âbâda göndermiş olan kurşunlarından üçü değil, biri bile alelıtlak her
hangi bir vatandaşa ve tahsisen mücahede-i milliyyenin bir silah arkadaşına karşı tevcih edil
memeli idi. Keza Hâlit Paşa gibi bir kahramanın bugün hayatla memat arasında firaş-ı ıztı-
râba sermiş olan behbaht kurşun da ancak bir düşman sinesine yakışırdı. 

Ali Beyler, Hâlit Paşalar silahlarını yekdiğerine karşı tevcih edecekler ise yarın düşman 
karşısında bu milleti kim müdafaa edecektir? 

Velhâsıl bu vak'a hangi nokta-1 nazardan tetkik ve tahlil edilse yüreklerde hâsıl ettiği 
azab ve kasvete pay an yoktur. 

Büyük Millet Meclisinde, Mebuslarımızdan çok rica ederiz, sükûn ve vahdete en ziyade 
muhtaç olduğumuz bir zamandayız. Dahilî mesâilde ihtilâf-ı efkâr ve münakaşa olmamak 
kaabil değildir. Zâten memleketi hayır ve selâmetini temin edecek hakikatleri ancak ihtilâf-ı 
efkârdan mütevellid münazarat ile bulup çıkaracağız. Fakat bu fikir ihtilâfları veyahut şahsî 
meseleler hiç bir vakit silah ile halledilemez. 
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Memleketimizde, dünkü ve bugünkü Arnavutluğun bitmek tükenmek bilmez kanlı sah
nelerini mi ihdas ve ihya edeceğiz? Büyük Millet Meclisi Kanun yapmakta, kanunu hâkim 
kılmakta basiret ve kemâlde bütün Memlekete rehber ve mukteda olacak mev kildedir. Hepi
mizin endişe ile gözlerimizi dikerek bütün rehâ ve selâmeti beklediğimiz o mahfilden bize 
böyle kanlı numuneler gösterilirse, zâten bütün mevcudiyetini düşman ilinde kanım ve ca
nım vermekle geçirmiş olan bu millet son çare-i selâmet ve necâtmı da kaybetmiş olmaz mı? 

Ebuzziyazade 
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EĞER HAKKIMIZ YOK İSE (1) 
Lütfen söyleyiniz! 

DÜŞMANLARIMIZI SEVİNDİRMEYELİM ! 

Büyük Millet Meclisinde hiç beklenilmeyen bir zamanda çok elim ve çok müessif bir hâ
dise vuku buldu. Hiç beklenilmeyen bir zamanda diyoruz. Çünkü iki gün evvel Mecliste yek
diğerine kurşun atan mebuslarımızın iki sene evvel elbirliği ile tepeledikleri düşman, yine 
başkaldırmış bulunuyor. Türkiye hududu dâhilinde her tarafta büyük bir teessür ve tees
süfle karşılanan bu hâdise (Meriç)'in öte tarafında kim bilir ne azîm memnuniyeti mucib ol
muştur. Fırsat bulunca bize taarruza hazırlanan klryeler memleketinde 'Türkler birbiri ile 
boğuşuyor!" sözü bütün o bedhah ve düşman ağızlarda kim bilir nasıl sürür ile dolaşmıştır. 
Filhakika iki sene evvel muzaffer Türk süngülerinin karşısında kaçacak ve saklanacak delik 
arayan (Tangalos) lann Türkiye'yi tehdide cür'et ettikleri bir zamanda, onlara karşı elele ça
lışmış olanların yekdiğerine silah çekmesi, elbette yari ağlatır, ağyarı güldürür, emin olma
lıyız ki gülenler, yalnız Yunanlılar ve Rumlar değildir. (Musul) meselesinin istedikleri gibi 
halli için, 

GÜN DOĞMADAN MEŞİMEİ ŞEBDEN NELER DOĞAR 
Ümidi ile bekleyen İngiliz diplomatları da "Türkiye karışıyor!" diye elbette sevinmişlerdir. 
Şüphesiz bu sevinçleri boşa çıkacak, bu müessif hâdise Türkiye Millet Meclisinin tari

hinde, bütün Milletin temenni ettiği gibi, birinci ve sonuncu olarak kalacaktır. Fakat her ne 
olursa olsun Türk askerlerinin çarıkları altında can çekişerek kurtulduktan sonra "intikam!" 
diye feryad eden Yunanistan'ı, "Musul"u Türkiye'ye vermemek için hatır ve hayalimize gel
meyen tezvir dolapları çeviren İngiltere'yi en küçük ümide düşürecek, düşmanlarımızı gül
dürecek böyle bir hâdiseyi, hariçteki tesirau itibariyle de elem ve ızürapla karşılamamak müm
kün değildir. 

Onun için zât-ı vak'a kadar zaman vukuuna da müteessir ve müteellim olmaya ve ' 'düş
manlarımızı sevindirmeyelim!" demeye hakkımız yok mü? 

EĞER HAKKIMIZ YOK İSE LÜTFEN SÖYLEYİNİZ! 

(1) Tevhidi Efkâr, 11.2.1925 
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BİRAZ DÜŞÜNELİM ! (1) 

Büyük Millet Meclisi hadise-i feciası, memleketin pek derin bir yarasının, çoktandır his
sedildiği halde bir türlü mâhiyeti tesbit edilemeyen vahim bir hastalığın meydana çıkması
na sebep oldu. 

Bu hâdiseye âit tahkikat ilerledikçe, mücâdelenin hakikaten pek asılsız bir sebebten ile
ri geldiği, sırf şahsî olduğu anlaşılır gibi oluyor. Bu itibarla vak'ayı, asabiyet neticesi zuhur 
etmiş alelade bir mücaraha vak'ası gibi telakki etmek isteyenler görülüyor. 

Halbuki hâdiseye asıl mühim ve vahim bir mâhiyet veren işte böyle mânâsız bir sebeb
ten zuhur etmiş olmasıdır. 

Çünkü hâdisede alakadar olanlar, birbirlerine derhal tabanca çekip ateş edenler, daha 
dünkü mücahede-i muazzamamızm çok ehemmiyetli iki şahsiyetidir. Sonra hâdise, icrâi ve 
teşrii kuvvetlerimizin hâkim ve nâzımı olan, yâni Türk Milletinin mukadderatına bilfiil vâ-
zıuliyed bulunan Büyük Millet Meclisinin tâ sinesinde cerayan ediyor. Eğer bu hâdise hariç
te bir yerde, bir eğlence mahallinde, herhangi bir münakaşanın neticesinde zuhur etmiş ol
sa idi o vakit belki binnisbe ehemmiyetini kaybeder, büyük bir şeye delâlet etmez, mevziî 
kalırdı. 

Fakat vak'a, biri Ermenista'ın Fatihlerinden olan, diğeri Yunanlılara ilk mukavemeti gös
termiş olan iki şahsiyet arasında ve Millet umurunun temşid edildiği bir zamanda ve me
kânda zuhur ettiğine göre, bu vak'a üzerinde herhalde tavakkuf etmek, derince düşünmek 
ve kendi kendimize "nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz ve bu gidişle hâlimiz ne olacak?" sual
lerini kemal-i endişe ile sormak iktiza eder. 

Herhalde Hâlit Paşa'nm mecruhiyetine sebebiyet vermiş olan vak'a, musalahadan son
raki millî ve medenî hayatımızda bir durak noktası teşkil edecek kadar mühimdir. 

Hepimiz iki seneden beri ve bilhassa son aylarda hissen, fikren büyük bir bî-huzurluk 
içinde idik. Hepimiz mühim bir can sıkıntısının zebunu bulunuyorduk. Herkes kendini bü
yük fırtınalardan evvelki sakin, fakat kasvetli anlarda olduğu gibi, mâhiyetini anlayamadığı 
bir endişe içinde hissediyordu. 

Bu üzüntü ve kasvet ise umumî idi. Muvafık ve muhalif olsun, halktan olsun veya müte
fekkir zümreye mensup bulunsun, bilâ istisna herkes ahvâlden memnun değildi. Muvafık
lar, muhalifleri durup dururken mesele çıkarmakla, gazeteleri mütemadiyen dedikodu yap
makla, kendilerini rahat bırakmamakla itham ediyorlar, muhalifler veya muarızlar ise mevki-i 
iktidarda olanları işlerin iyi gitmemesinden mes'ul tutuyorlar, her iki taraf mütemadiyen 
karşılıklı isnâdât ile gürültü yapıyor, bitaraf olan halk da bu şemâtetlerin hayret ve endişe 
şahidi oluyor ve neticede hepimiz ahvalden müşteki ve bî-huzur bulunuyorduk. 

Bu umumî hoşnutsuzluktan çıkan en sarih, en bedihi, en mümtenlülefkâr hakikat ise 
sulh devresine girdiğimizden beri işlerimizin iyi gitmemekte olmasından ibarettir. Evet, işte 
hakikat bundan ibarettir ve maatteessüf bir türlü itiraf edilmek istenilmeyen şey de budur. 

Bir kere şu son zamanların ahvâl-i umumiyyesine, halkın harekâtına, hatta âdi vukuât-
ı zabıtaya kadar bir nazar-ı tetkik atf edelim. İstanbul İstanbul olalı, hatta dünyada Türkiye 
namına ile bir memleket mevcut bulundu bulunah hiç şimdiki kadar intihar vukuatı 

(1) Tevhidi Efkâr GaztUsi, 12.2.1925 
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işitilmiş midir? Gün geçmiyor, ki herhangi bir sebeple bir gencin hayatına kıydığım öğren
meyelim, hem de ne garip sebeplerle intiharlar! Bir genç memleketime giremedim diye ken
dini Çanakkale'de denize aüyor, diğer bir genç hastayım diye kendini asıyor, bir üçüncü genç 
belki bunlardan daha ehemmiyetsiz sebeblerle beynine kurşun sıkıyor. Hafta geçmiyor ki 
akşam üstü Kızkulesi açıklarından geçen Üsküdar vapurundan bir genç kadın kendini de
nize ilka' edip de dalgalar arasında nâ-bedid olmasın. Hele bu vak'alar o kadar tekerrür etti, 
ki insan, Kızkulesi akıntısının hayatına hâteme çekmek isteyen zavallı Müslüman kadınlar 
tarafından mev'id telakki ittihaz edildiğine hükm edeceği geliyor. Hatta bu intihar salgını 
delilere kadar bile sirayet etti. Nitekim geçen gün nim hasta bir deli Üsküdar Vapurunda 
polisin elinden kurtulup kendini denize attı. Ya vukuât-ı zabıtanın tenevvu' ve dehşetine ne 
diyelim? Son zamanlarda herkesin evine cebren girip bir takım namuslu kadınlarımızın is
metine taarruz âdeta moda oldu. Üç ay evvel böyle bir vak'a galiba Beykoz'da olmuştu. Mü
teakiben Rumeli hisarında aynı tarzda bir hâdise vukua geldi. Nihayet geçen gün de Şişli'de 
bir sâhibe-i namusun hanesine gece cebren girilerek evdeki pâkize kızlara taarruz edildiğini 
kemâl-i dehşetle gazetelerde okuduk. Eskiden İstanbul'da bu tarzda vukuat olduğu hiç işiti
lir rni idi? Böyle hanelere taarruz ve kadınlara cebren tasallut ancak Beyoğlu'nun malûm 
ve muayyen hanelerine münhasır idi. Şimdi ise her aklına esen, gözüne kestirdiği kadının 
hanesine bi-muhâbâ girip tasallut etmek cür'etini nefsinde görüyor. 

Memleketin, buhran-ı iktisadiden mütevellit geçirmekte olduğu azapları, mekteplerde 
açlıktan bayılan çocukları su-i tagaddiden yavaş yavaş ölen yavrucakları, İstanbul'daki he
men her Müslüman evinin duvarları arkasındaki yoksullukları, sessiz sedasız geçen felâket
leri, ışıksız ve ekmeksiz imrar edilen geceleri, bu kış mevsiminde bir okka kömürden ve bir 
sıcacık yorgandan mahrumiyetleri ise, o kadar göze çarpmadığı için uzun uzadıya tarif ve 
teşhir etmek istemiyoruz. 

Bütün bu dertlerin fevkinde ise aramızda siyasi ihtilâflar, münakaşalar ve münafeseler 
vardır. Bu siyasi ihtilâfat da emin olalım ki sırf fikir ihtilâfından tevellüd etmiyor. Siyasi mü
nâkaşaların bu kadar had şekiller alması, bu kadar asabiyetlere sebebiyet vermesi hep ahvâl-i 
umumiyyedeki bîhuzurluluğun hepimizin sinirlerine verdiği gerginlikten başka bir şeyden 
ileri gelmiyor. 

İşte üç gün evvel, Büyük Millet Meclisi koridorlarında, memleketin dün kahramanları 
olan, milletin bugün vekilleri bulunan iki şahsiyet arasında zahiren bir hiçten zuhur etmiş 
gibi görünen vak'anın, böyle şümullü, esaslı ve derin sebepleri vardır. Bu vak'a-i dil-sûzun 
başka türlü tefsire, sırf mevzii ve şahsî addetmeye imkân yoktur. Çünkü ahvâl-i âdiyye hü
küm ferma olan, ahalisi huzur-u maddi ve mânevviye mazhar bulunan memleket ve millet
lerle böyle şahsiyetler arasında bu kabil vukuat zuhuruna imkân yoktur. Vak'anın zuhuru
na sebeb-i yegâne olarak Hâlit Paşa'nın asabiyeti gösteriliyor. Filhakika o kahraman askerin 
fazlaca asabiyülmizaç olduğunu bilmeyen yoktur. Fakat ne de olsa Hâlit Paşa tamamiyle hiç 
yoktan, bir takrir imzalamak kadar ehemmiyetsiz bir meseleden münfail olarak bir silah ar
kadaşına iki rövolver ile hücum edecek bir insan değildir. Bunu söylemekle vak'ada, bâzı 
gazetelerde imâ edilmeye başlanıldığı veçhile bir takım gizli esbabın bulunduğunu iddia edi
yoruz zannolunmasın. Hayır, bizim kanaatımızca Hâlit Paşayı, böyle âdi bir sebeple bu kadar 
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şiddetli harekete icbar eden saik-i hakiki, ahvâl-i umumiyyemizin o genç askerin asabı üze
rinde yaptığı tesirden başka bir şey değildir. Binaenaleyh bizce, bu vak'a-i dil-sûzun müsebbib-i 
aslisi ahvâl-i umumiyyemizin herhalde bozuk olmasından İbarettir. 

Bu bozukluk mevcuttur, muhakkaktır. Çünkü hepimizde, bütün memlekette daimî bir 
asabiyet peyda oldu. Kimi açlıktan muztarip, kimi başkalarının yoksulluğundan muazzeb, 
kimi içtimai ahvalden bizar, kimi siyâset-i dâhiliyyemizden müşteki, kimi Yunanlıların bir 
taarruzu ihtimalinde endlşenâk, velhasıl içimizden bir kişi gösterilemez, ki büyük bir dert 
ile malûl ve müteessir olmasın. 

Bütün dertli vaziyetin âsârı ise mütemadiyen ya intihar, ya müthiş vukuât-ı zabıta, ya 
had münakaşât-ı siyâsiyye suretinde görüyorduk. Nihayet Mecliste evvelki gün patlayan ta
banca ve yere serilen kahraman, derdin bütün ehemmiyet ve dehşetini olanca fecaati ile mey
dana çıkarmış oldu. 

Herhalde, sulhten sonra tutulmuş olduğumuz bu hastalık çok mühimdir, ahvâl böyle 
giderse hayatımızı ve mukadderatımızı bile suret-i kat'iyyede tehlikeye düşüreceği muhak
kaktır. 

Biz çok samimiyetle, çok yüreğimiz yanarak temenni ederiz, ki Hâlit Paşa'mn hayatını 
bir arkadaş kurşunu ile tehlikeye koymuş olan vak'a-i dil-sûz hiç olmazsa mâruz bulundu
ğumuz hevl-nâk aklbet üzerine, büyük küçük hepimizin nihayet nazar-ı dikkatini celb etsin 
de hiç olmazsa milletimiz için rehâkâr ve intibah âmiz bir tesir göstersin... 

Ebuzziy azade 
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DERDİMİZE DERMAN BULMALIYIZ (1) 

Yine aynı hâdiseye avdet edeceğiz. Çünkü hâdise, dünde söylediğimiz veçhile, mevzii ve 
şahsî değildir. Ancak bir iki senedir aramızda hüküm ferma olan keşmekeş-i efkârın, ihtilâ-
fatın nihayet pek feci ve kanlı bir şekilde tezahür etmiş bir neticesidir. 

Hiç şüphe yok ki, memlekette umumî bir âsâp hastalığı var. Bu hastalığın asarı son za
manlarda hemen her sahada ve bir şekilde görülüp durmaktadır. 

Bilâ tereddüt iddia edebiliriz, ki memleketimizde hiç bir vakit bu derecede maddî ve mâ
nevi huzursuzluk hüküm ferma olmamıştır. Harb-i Umumide bile çekilen bunca ızürabata, 
uğranılan bunca felâketlere rağmen fikirlerde yine daha ziyâde küşayiş, kalblerde daha zi
yâde ümit ve ahvâlde daha ziyâde sükûnet ve istikrar vardı. 

Bâzı arkadaşlar Hâlit Paşa Ali Bey hâdisesinin hiç olmazsa siyasî bir fırka İhtilâfından 
ileri gelmediğine müteselli olmalıyız diyorlar. 

Bizce bu hâdise-i dil-sûzun iki muhalif fırka arasında zuhur etmemiş olması, fecaati hiç 
bir surette tahfife medar olamaz. Çünkü bâzı fikirler ve kanaatlerden dolayı bugün siyâse-
ten ayrılmış olan, meselâ, bir Ardahan Mebusu Hâlit Paşa ile bir Afyon Mebusu Ali Bey ara
sında ve meselâ bir Kozan Mebusu Sait Bey ile bir İstanbul Mebusu Rauf Bey arasında va
tandaşlık itibari ile hiç bir fark yoktur. Bu zâtların hepsi vatana başka başka sâhâ ve cephe
lerde ay nı fedakârlıklarla hizmet etmişlerdir ve daha da edeceklerdir. Hâlit Paşa beş on cep
hede beş on türlü fedakârlık etmiş ve nihayet vatanın en felâketli bir zamanında Ermenis
tan'ın Fâtihleri arasında bulunmak şeref-i târihisini ihraz eylemiştir. Ali Bey, Anadolu'ya is
tilaya kıyam eden Yunan Ordularına karşı ilk silah mukavemeti çekenlerin meyânında bu
lunarak nâmını hareket-i milliyyenin en kıymetli sahifelerine geçirtmiştir. Sâib Bey Maraş 
Müdafaası nâmı ile meşhur olan kahramanlığın âmilidir, Rauf Bey, Türk târih-i bahrisinin 
son edvarında Türk Sancağına en büyük şerefi kazandırmış olan yegâne bir kahramandır. 
Böyle kıymetli vatan evlatları bir fırkadan olsunlar, muhalif fırkalardan bulunsunlar birbir
leri ile yalnız fikr-i ihtilâfa düşebilirler, yalnız lisan mücadelesinde bulunabilirler. Fakat dün 
düşman kurşunundan arta kalmış olan vücutlarına ve sinelerine karşı kendi aralarında si
lah istimallerine haklan yoktur. Bizce bu hâdise-i fedanın muhalif fırkalar mensubini ara
sında olmadığına, aynı fırka mensupları arasında vukua gelmiş bulunması daha elîm, daha 
vahimdir. Çünkü bu hal, âsâb hastalığının büsbütün şiddetli olduğunu, fikir ve ictihad ar
kadaşlarını bile birbirine düşürecek kadar hâd devreye geldiğini isbat eder. 

Eğer iddia ettiğimiz gibi, hepimizi mahkûm ve esiri eden umumî bir sinirlilik ve şaşkın
lık devresine gelmemiş olsa idik bir Ermenistan Fatihinin bir Ayvalık müdafii üzerinde, 
Hâkimiyet-i Milliyyenin tâ kalbgâhında, trâde-i Milliyyenin yegâne tecelligâhından iki rövol-
verle ansızın hücum etmesine ve üç kurşun atmasına imkân olabilir mi idi? Hiç Hâlit Paşa 
gibi düşman kurşunlarının yirmi altı isabetine rağmen yere serilmeyen bir kahraman, bir 
Ali Beyin kurşunu ile bugün hayatla memat arasında yataklara serilebilir mi idi? 

(1) TeıAtdk Efkâr Gaataı, 13 2 1925 
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Bâzı rüfekamız da bütün kabahati, Büyük Millet Meclisinde Mebusların dâima müsel-
lah gezmek itiyadında bulunmalarına atf ediyorlar ve "Mebusları iki tabancalı bir Cumhu
riyetin ne medeniyetine, ne demokrasisine, ne intizamına hiç kimse itimad etmez*' diyorlar. 

Bizce bu mütalâa da pek doğru değildir. Çünkü tabanca taşımak itiyadı yalnız Millet Mec
lisine, Mebuslara inhisar etmiyor, bugün bütün memlekette bir tabanca taşımak âdeti pey
da olmuştur. Büyük Millet Meclisinde olduğu gibi hariçte de, ekseıî mesâil, ekseri ihtilâfât 
daha bahis kızışmadan tabanca ile ediliyor. Bunun delili, vukuât-ı Zabıtanın eski zamanla
ra kaabil-i kıyas olmayacak kadar artmış olmasıdır. 

Sanki Harb-i Umumiden beri, yâni on senedir düşmanlara verdiğimiz y üzbinlerce kur
ban kâfi gelmemiş gibi, şimdi bir de aramızda yekdiğerini ifna ve imha yolunu tuttuk. Haya
tımız, sekiz senedir harb ve cidal ile geçtiğinden midir, nedendiı? Yalnız mebusların değil, 
hemen herkesin belinde bir tabanca bulunuyor, bu suretle yukarıdan aşağı tam mânâsı ile 
bir millet-i müselleha olduk. Yalnız şurası câlib-i dikkattir, ki milletler yalnız düşmanlara 
karşı silahlanır, bizlerse şimdiki halde yekdiğerlmize karşı silahlanmış bulunuyoruz. 

Mamafih bizzat mebuslarımızın herkesten ziyâde müsellah olmaları ve Mecliste dâima 
tabanca ile gezmelerinin de umumda tabanca taşımak itiyadının husulünde belki tesiri ol
mamış değildir. Çünkü balık baştan kokar derler ve bu meselin hükmü en ziyâde bizim mem
lekette câridir. Bu itibâr ile dünkü (Akşam)'ın "Millet Meclisi dâhilinde, milletin vekilleri bi
le kendilerini emniyette hissetmeyerek silah taşımaya mecbur kaldıkça, Türkiye Cumhuri
yetinin hâriçte ve dâhilde sükûn ve emniyet manzarası telkin etmesine imkân yoktur" de
mesi doğrudur. 

Mamafih yine tekrar ediyoruz, mesele Millet Meclisinde veya hariçte herkesin tabanca 
taşımasında değildir, fakat böyle bütün bir milletin en ufak vesilelerle tabanca istimâline 
mecbur edecek bir hâlet-i ruhiyyenin hüküm ferma olmasındadır. Bu hâlet-i ruhiyye baki 
kaldıkça, bu hâlet-i ruhiyyenin esbabı izâle edilmedikçe, nizamname tatbiki, nasâyih icrası 
ile kimse silâhını bırakmaz. 

Biz neden bu kadar asabi olduk, neden bu kadar yekdiğerimizi behemahal anlamamak 
yolunu tuttuk, neden birbirimize karşı adetâ hârici düşmanlar nazarı ile bakmaya başladık? 

Halbuki mücâhedemizi bu kadar parlak zaferlerle, bu kadar nazirsiz muvaffakiyetlerle 
itmam ve intaç ettikten ve bir de her kusuru ile beraber, yine çok kıymetli bir sulh yaptıktan 
sonra her vakitten ziyâde birbirimizi sevecek değil mi idik, aramızdaki ittihat her zaman
dan ziyade kuvvetleşmek icab etmez mi idi? Mücahede-i Milliyye esnasmda Hâlit Paşa ile 
Ali Bey yekdiğerine düşman iki cephede mi idiler, yoksa aynı cephede birlikte mi döğüştüler 
ve böyle Hâlit Paşalar, Ali Beyler, Velhâsıl vatanın bütün fedakâr evlâdı aynı gaye uğrunda, 
aynı vahdet-i hudâpesendâneyi göstermemiş olsalar idi, hiç böyle hârikalarla pirâyedâr za
ferlere erişebilir mi idik? 

öyle ise ne oldu da bugün Hâlit Paşa ile Ali Bey, sanki ayrı birer düşman cephesinde 
imişler gibi yekdiğerlerine kıyasıya hücum ediyorlar ve hatta kıyıyorlar? 

Dünyanın en büyük zaferini tarih-i cihana kanımızla yazdık, o zaferi şimdiden yine ka
nımızla mı kirleteceğiz ve sileceğiz? Nazirsiz bir hârika-y ı suudu itilâdan sonra bir de işitil
memiş hare-i sükût ve esfel mi göstereceğiz? 

423 



Görülüyor, ki hâdiseyi hangi nokta-i nazardan tahlil ve muhakeme etsek, bunu mevzi-i 
ve şahsi bir takım esbâbtan zuhur etüğine kaail olmak güçtür. 

Memlekette her halde günden güne vahamet ve şiddetini artıran bir anlaşmamazhk has
talığı vardır. Bu hastalığın ilel ve esbabını uzun uzadıya şerh ve izah edecek değiliz. İçimiz
de dûrbin ve muhakemeli olan herkes bu ilel ve esbabı az çok his ve temyiz etmektedir. Bu 
hastalığın sebeblerini tâyin ve tesbit ederek çâre-i izalesini bulmak ise, bilhassa zimamdâ-
ranı umura teveccüh eden mübrem bir vazifedir. Geçenlerde Fethi Bey beyanatında (sükûn 
ve istikrara muhtacız, her şeyden evvel bunu temine çalışacağım) demekle bu hastalığı gör
düğünü ve tedavisi esbabına tevessül eylediği anlaşılmıştır. Ondan dolayı idi, ki o sözler Efkâr-ı 
Umumiyyede çok iyi tesirler bırakmıştı. Son hâdise ise, sükûn ve istikrarın ne kadar muhtel 
olduğunu maatteessüf pek acı ve dil-sûz bir surette göstermiş oldu. Memleketin Hey 'et-i Umu-
miyyesi İle muazzeb ve muztarib olduğunda hemen hepimiz müttefik bulunuyoruz. Binae
naleyh bir taraftan re'skârda olanlar tesis-i sükûna sâi olacakları kadar umum milletçe de 
derdimizin dermanını behemahal bulmak mecburiyet-i kat'iyyesindeyiz. Yunan Orduları, 
İstanbul surlarından dört beş günlük mesafede bulundukları bir zamanda en büyüğümüz
den en küçüğümüze kadar böyle kanlı ihtilâfa düşecek olursa târih de, talih de bizi affet
mez, târih bir gün hepimizi lanetle yad eder, talih de bu hataların cezasını behemahal verir. 

Bir musibet, bin naslhattan yeğdir derler. Temenni edelim, ki son hâdise-i elime hepi
miz için en büyük vesile-i intibah olsun. 

Ebuzziyazade 
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MİLLİ BİR ZIYA (1) 

İstiklâl mücâdelesi destanının en genç ve en müheyyiç kahramanlarından birinin, Ar
dahan Mebusu Halit Paşa'nın, malûm olan dilhiraş şerait dahilinde ölümü, yalnız mensup 
olduğu zümre için değil, yalnız kendisi ile silâh ve mefkure arkadaşlığı edenler için değil, 
bütün Türk Vatanı ve Türk vatandaşları için tesellisiz bir matemdir. Genç kahramanın câ-
mid ve nâ-kâm cesetini müebbeten ağuşuna almaya hazırlanan mukaddes toprak, onu, bu
güne kadar kim bilir kaç defa yaralı ve muhtelic bir para gibi kendi üstünde titrerken gördü 
ve kim bilir kaç defa coşkun damarlarından fışkıran asil ve kaynar kanın kendi sinesine doğru 
aktığını hissetti. Ne Kafkas Dağlarının ücra tepelerindeki kaypak karlar; ne cenub hudutla
rımızın ötesinde uzanan yâbis çöllerin oynak kumlan; ne mübarek Sakarya'nın âvâre sula
rı; o şeyda vatan fedaisinin kanı İle bu fedakâr toprak arasındaki mütemâdi ulaşmaya mâni 
olamadılar. Kâh Rus şarapnellerinin kasırgası, kâh Ermeni kurşunlarının yağmuru, kâh Yunan 
toplarının borası içinde vuku' bulan bu ihtiraslı kan ve toprak düğünü nihayet dost elinden 
çıkmış bir kaza kurşununun son darbesi ile dünyanın en hâile âmiz zifaflarından birine mün
cer oldu. Bilmiyoruz, ana toprak onu bağrına alırken bir zamanlar o; toprağın üstüne titre
diği gibi titreyecek midiı? Bilmiyoruz, mezar denilen karanlık ve râüp çukurun içinden bir 
ses onun için figan edecek midiı? Fakat bizim kalblerimiz bu feci akıbet karşısında bir ha
zan yaprağı gibi râşedârdır. Ve mevcudiyetimizin derinliklerinden kopan feryat kendisini İfade 
edebilecek bütün kelimeleri ve cümleleri parçalamaktadır. 

Kaza ve kaderin en müthiş cilvelerinden birini teşkil eden bu ölüm vak'asma dâir ne söy
leyebilirim? Diyoruz ki. Halit Paşa kendi hasta asabının kurbanı olmuştur. Diyoruz ki, dima-
ğî bir ihtilâl onu yok yere, mevtin kucağına atmıştır. Gerçi, merhumu yalandan ve eskiden 
tanıyanlarca bu hakikatin hayretâver ve esrarâmiz bir tarafı yoktur. Fakat bu; yine faci' ve 
hevl âmiz bir hakikattir. Ve bunu bir tâbib gözü ile tabiî bir hâdise gibi telakki etmek elimiz
de değildir. Hususiyle Ali Paşa'nın başmda esen ve âkibet bir feveran ile nihayet bulan buh
ran rüzgârının bir kaç zamandır, herkesin nazarı dikkatini celb edecek bir bedahetle esmekte 
olduğunu ve buna rağmen aziz hasta hakkında lâzım gelen şefkat ve siyânet tedbirlerini al
makta ihmalkâr davrandığımızı düşünecek olursak bu teellümümüze vicdan azabma ben
zer bir meraret karışmasına imkân bulamayız. 

O dil-süz faciadan sonra merhumun etrafında bulunanları ilk yoklayan his mutlaka bu 
olmuştur. Lâkin kaza ve kaderin gözü bağlıdır, derler ve bunun mânâsı, mutlaka mukadder 
olan şey yaklaşırken basiretimiz bağlanır demektir. Yazık ki bu basiret bağlanışının en acık
lı kurbanlarından birisi de merhumun pek aziz dostu Afyon Mebusu Ali Bey olmuştur. Halit 
Paşa'yı kavrayan buhranın son feveran dakikasına kadar sükûn ve emniyeti muhafaza eden 
ve bu feveranım kendi eli ile bastırmaya çalışan Ali Bey, bu safdilâne hareketini pek pahalı
ya, bütün kalbi ve bütün maneviyeti pahasına ödemiştir. Filhakika, eğer mümkün olsa da 
biçâre Afyon Karahisar Mebusunun kalbine baksak görürüz ki, bu kalb o faciadan sonra günde 
yüz kere yaralanıp kanamaktadır. Bu itibar ile diyebiliriz ki vuku' bulan hâdisenin iki kur
banı vardır: Bunların ikisi de aynı ıztırabı çekmiş, aynı ölümle pençeleşmiş. Yâlnız biri ebe-
diyyette sükûn bularak gitmiş; diğeri dâimi bir yara, dâimi bir azab ile İçimizde kalmıştır. 

(1) Hâkimiyeti Milliye Gaatei, 15.2.1925 
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Onun içindir ki bize, gidenden ziyâde kalana acımak lâzım geliyor. Zira, şimdiye kadar mert
liği, vefası memlekete ve arkadaşlığa fart-ı merbutiyeti, ahlâk ve seciyesinin nezâheti ile ma
ruf. Ali Bey gibi bir zâtın velev ki müdafaa-i nefs sureti ile olsun en yakın dostlarından biri
nin zryâına sebeb oluşu teselli kabul etmez bir elemdir ve bu elem, şimdiye kadar bir çok 
düşman kurşunu ile delik deşik olmuş mübarek bir vücudun nihayet, kendi şafuldaki bir 
kardeş kurşunu ile devrilişi manzarası gözönüne getirilince, adetâ herhangi bir insan asabı
nın tahammül edemeyeceği bir şiddet ve ehemmiyet kesb eder. 

Binaeneleyh, Ardahan kahramanı Halit Paşa'nm hatırasını hürmet ve ıztırap ile yâd ve 
tebcil ettiğimiz şu anda, aziz ölünün mensup olduğu aileye, dahil bulunduğu Meclise ve bir 
zamanlar en yüksek şereflerine iştirak ettiği Orduya beyan-ı tâziyet etmezden evvel suret-i 
zahirede onun sebeb-i mevti gibi görülen betbaht arkadaşına sabır ve metanet temenni et
meliyiz. 

Yakup Kadri 
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HÂLİT PAŞA İRTİHAL EYLEDİ 

DÜN CENAZE PEK BÜYÜK BİR HÜZÜN VE TEESSÜR 
İÇİNDE BULUNAN HÜRMETKARLARI ELİNDE İSTASYONA 

GETİRİLDİ (1) 

Memleket, evvelki gece, Türk kahramanlığı, Türk hamasetini şahsında temsil eylemiş 
olan pek kıymetli bir evlâdını, kanlı harblerin, kanlı cidalinde teferrüd etmiş bir kumanda
nını kaybetti. Hâli t Paşa Türk tarih-i harbinin bir destanıdır, çok hassas vatanperverliği, nâ
dir görülen cesareti ve parlak zekâsı ile giriştiği her savaştan yalnız muvaffakiyetle değil, ay
nı zamanda kahramanlığına bir kahramanlık daha ilâvesi ile çıkmıştır. 

Hâlit Paşa'nın hâtıralarda taze duran muvaffakiyetleri aşağıda yazacağımız tercüme-ihâli 
nasıl bir kıymet olduğunu göstermeye kâfidir. Fakat merhum, bütün bu vatanî hizmetler 
içinde hemen hemen tedavisi imkânı olmayan bir zâflyet-i asabiyyeye duçar olmuş ve bu 
hâlet-i asabiyye bilhassa son günlerde irâdesini kaybettirecek bir dereceye varmıştır. Mües
sif hâdisenin vukuundan evvel Hâlit Paşa'yı sevenleri, dostları kendisinin istirahate muhtaç 
olduğunu görerek bunu telkin etmekle meşgul olmuşlardır. Fakat Paşa, bu elim vaziyeti, ken
disi de takrir etmekle beraber, kaderin hazırladığı feci bir akıbetten yakasını kurtaramamışür. 

Malûm olduğu üzere Halit Paşa kendisini tedavi ettirmek için evvelâ Almanya'ya, sonra 
da Fransa'ya gitmişti. Son zamanlarda üzerinde nüfuzu olan zevat behemahal siyasî ve yor
gunluk veren hayattan çekilerek kendisini tedavi ettirmesinde ısrar eylemekte idiler, vak'a-
nın suret-i cereyanı merhumun bu hâlet-i asabiyyesini son günlerde en şedid bir şekil ikti-
sab ettiğini göstermektedir. 

Hâlit Paşa'nın ahvâl-i sıhhlyyesinde üç günden beri bir salâh görülmesine rağmen ta-
bibler bir ihtilâftan korkmakta idiler. Bu ihtilat kurşunun seyrine göre ya zatürree veyahut 
bir peritonit olabilirdi. Filhakika Cuma günü öğleden sonra Hâlit Paşa'nın ahvâl-i sıhhiyyesi 
birden bire vahamet kesb etmiş ve derece-i hararet kırka kadar yükselmiştir. Saat üçte has
ta kısmen kendisini kaybetmiş bulunuyordu. Akşama doğru ise büsbütün fenalaşmış ve sun-i 
teneffüs icrasına mecburiyet hâsıl olmuştur. Gece hasta hezeyan devresine dâhil olmuş, ge
ce yarısından sonra ikiyi on geçe irtihal eylemiştir. İrtihal haberini alan Reis-i Cumhur Haz
retleri pek ziyâde müteessir olmuşlar ve derhal köşklerinden Meclise inmişlerdir. 

Cenaze sabahleyin Meclisten Ankara Merkez Numune Hastanesine nakl edilerek bir fet
hi mey t ameliyyesi yapılmış ve ailesinin talebi üzerine İstanbul'da Eyyüp Kabristanına def
nedileceğinden tahnit ve teçhiz ve tekfin olunmuştur. 

Sabahleyin saat dokuzda Reis-i Cumhur Hazretleri namına Başkâtipleri Kaymakam Tevflk 
Bey, Meclis Reisi Kâzım Paşa, Başvekil ve Müdafaa-i Milliyye Vekili Fethi Bey ile Vekiller ve 
Mebuslarımızdan bir çokları ve Ankara Valisi Atıf ve Polis Müdürü Dilâver Beyler hastaha-
neye gelmişler ve cenaze hazırlanıncaya kadar orada beklemişlerdir. Bu sırada da bütün Meclis 

(1) Hâkimiyeti Millîye Gazeiai, 15.2.1925 
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azası ve merhumun takdir kârları ve ehibbâsı ve diğer memurîn-i mülkiyye ve askerlyye ilti
hâk eylemiş bulunuyordu. Cenaze saat onda tabutu tamamiyle örten bir sancağı ve bir pu-
şîdeye sarılı olduğu halde Muhafız Taburu zabitân ve efradının hürmetkar ellerine tevdi edildi, 
önde muhafız mızraklı süvari bölüğü, bundan sonra Polis memurları, inzibat efradı ve Zâbıta-i 
Belediye memurları, tehlilhanlar, cenaze, cemaat ve tarafeyninde tüfek namlıları yere müte
veccih Jandarma Bölüğü geliyordu. Alay namazgah karakolu önünde İstasyon Caddesini takip 
etti. Bu sırada pek çok cemaat sağdan soldan iltihak eyliyordu. İstasyonda bütün Vekâlet 
Rüesa ve Müdirâm, birinci ordu müfettişi Ali Sait .Faşa ve Erkân-ı Askerlyye iltihak eyledi. 
Erkân-ı Harbiyye Reisi Müşir Fevzi Paşa rahatsızlıklarından iştirak edememişler ve bir vekil 
göndermişlerdir. 

Cenaze istasyona gelince süvari müfrezesi büyük kapının sağ ve solunda merâsim-i as-
keriyyeyi ifâ eyledi ve Cenaze buradan yine ihtiram vaziyetinde bulunan Jandarma ve Piya
de efradı önünden geçerek Muhafız Taburu Zâbitam vasıtası ile sancaklarla süslenmiş olan 
bir furgona vaz' edildi. Bundan sonra bütün hâzirunun hazin ve müessir-i ıztırabı arasında 
bir dua ve fatiha ithaf edildi ve herkes biraderi Sami Beye ve akrabasından İstanbul Mebusu 
Hakkı Şinasî paşaya beyân-ı tâziyet eyledi. Tren on biri çeyrek geçe bütün hâzirunun tees
sürü ve merâsim-i askeriyye önünde hareket ve bu sırada bütün Vekiller ve Mebuslar ve hâ
zinin, merhuma son râsime-i selâm ve hürmeti ifa eyledi. 

Yukarıda da söylediğimiz üzere merhum, İstanbul'da merâsim-i mahsusa ile Validesi
nin arzusuna tevfikan Eyyüp Kabristanına defnedilecektir. 

Hayatının henüz kırk birini ikmal etmiş olan bu genç kahramana Doktor Hakkı Şinasî 
Paşa refaket eylemektedir. İstanbul'da merasime Meclis namına Reis Vekili Ali Süruri Bey 
memur edilmiştir. 

Merhumun teçhiz ve tekfini Büyük Millet Meclisi tarafından der'uhde edilmiştir. Kahra
manlıklarını birçok senelerden beri sütunlarına geçirmiş olan "Hâkimiyet-i Milliyye" mer
humun validesi, biraderi ve bütün ailesine beyân-ı tâziyet eyler iken merhuma da rahmet 
ve mağfiret temenni eyler. 

MERHUMUN TERCÜME-İ HALİ 

Merhum; İstanbul'da Beşiktaş'da 1299 tarihinde tevellüd etmiştir. 9 Ağustos 1319 tari
hinde Mekteb-i harbiyyeden mülâzım-ı sânilikle neş'et edip iki sene Yemen ve San'a da kala
rak 1324 bidayetinde kıdemi ile mülâzım-ı evvelliğe, inkılâbı müteakip Birinci Ordu emrin
de tekrar Yemen'e memur edilerek 1327 senesinde de yüzbaşılığa terfi etmiştir. 1326 sene
sinde Trablusgarb muharebesine ve müteakiben Balkan muharebesine Çatalca'da iltihak etmiş 
ve müsalaha üzerine Harbiye Nezareti Daire-i Harbiyye Müdüriyetine tâyin ve harb-i umu
mîde Yakup Cemil Beyin Alayının ikinci Tabur Kumandanlığı ile Şark Cephesine memur edil
miş, 1331 senesinde Ardahan Muzafferiyeti üzerine fevkalâdeden binbaşılığa, 1332 senesin
de Çoruh müfrezesi ile yapmış olduğu hidemâta mükâfaaten fevkalâdeden kaymakamlığa 
terfi etmiş, 10 Mayıs 1333 senesinde Garbî Dersim Kumandanlığına tâyin olunmuş 1334 
senesi bidayetinde Dersim Kürtleri ile beraber Erzincan, Mamahatun, ve bilâhire Erzurum'u 
istirdat etmiştir. 
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Bade, İslam Ordusu Oçûncû Flrka Kumandanlığı ile Batum Muharebesinde bulunup Ahıs-
ha'yı muhasara, Ahikilik'in şimalini zabt etmiş ve mütarekenin ilânı üzerine elviye-i sülüse-
yl tahliye ve Fırkası ile Erzurum'un Tortum kazasına çekilmiştir. 27 Eylül 1336 senesinde 
Ermenistan aleyhine yapılan harekâtın bâisi ve muvaffakiyetin âmili olmuştur. Bunun üze
rine fevkaladeden Miralaylığa terfi etmiş. 1337 bidayetinde Şark Cephesinden Garp Cephe
sine celb ve Kocaeli Grup Kumandanlığına tayin olunarak İkinci İnönü Muharebesine işti
rak eylemiş ve badehu 12 nci Grup Kumandanlığı ile Sakarya Muharebesine biliştirâk Kü
tahya ve Eskişehir'in tahliyesini icâb ettiren muharebelerde bulunmuştur. Umum! taarruz
la Kocaeli Grup Kumandanlığı ile Gemlik, Mudanya, Bandırma istikametlerinde taarruz su
reti İle düşman kuvvetlerinin esaretine ve ric'atın inhizama kalbine müessir olmuştur. Bu
nun için fevkalâdeden Mirlivalığa terfi etmiş, Harb-i Umumi ve İstiklâl Muharebelerinde do
kuz defa mecruh olmuştur. 

Merhumun aldığı madalyalar şunlardır: Muharebe, gümüş liyakat, gümüş imtiyaz, al
tın liyakat altın imtiyaz, üçüncü rütbeden kılıçlı osmanî, Avusturya ve Afganistan Hükü
metlerinin birer nişanı. 
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HÂDİSE VE MAHKEME-İ ASLÎYYE MÜDDE-İ 
UMUMİLİĞİNİN BEYANÂTI (1) 

Ardahan Mebusu Hâlit Paşa'nın cerh ve katline müteallik ihzar kılınan tahkikatın safa
hat ve netâyici hakkında vuku' bulan istifsar üzerine Ankara Mahkeme-i Asliyye Müdde-i 
Umumisi Anadolu Ajansına beyanât-ı âtiyyede bulunmuştur: Ardahan Mebusu Hâlit Paşa'
nın bir takrir imzası teklifinden dolayı Meclis dahilinde Elazığ Mebusu Hüseyin Beyi tehdit 
ve takip etmekte olduğunu gören Afyon Mebusu Ali, Gaziantep Mebusu Kılıç Ali, Kozan Me
busu Ali Sâib, Cebel-i Bereket Mebusu Avni, Rize Mebusu Rauf Beylerin evvel ve âhir teskin 
için sebk eden tavassut ve ricalarının Hüseyin Beyi iltizam telakkisi ile daha ziyâde münfeil 
olan Paşa, Karahisar Mebusu Ali Beye tevcih-i husumete başlamış ve vâki-i niyaz ve istir
hamlar üzerine tâdil-i tehevvür edememiş ve fevren Ali Beye iki elinde tabanca teşhir ve en-
daht sureti ile taarruz ve hücum eylemiştir. Taarruz-u vakıa karşı kendisini muhafaza için 
geri geri çekilmek ıztırarında kalan Ali Beyin yere düşmesi ile Hâlit Paşa'nın mumaileyhin 
üzerine çıkıp be-tekrar tabancayı beynine tevcih ve üçüncü defa endaht eylemesi ve bu me-
yanda lstlmdatına rağmen hariçten bir muavenet görmeyen Ali Beyin belinden çıkardığı ta
bancasının istimal sureti ile Hâlit Paşa'yı cerh eylediği tahkikat-ı câriyye ile vazıhan anlaşıl
mıştır. Vak'anın şekl-i cereyanına göre Hâlit Paşa'nın mükerreren esliha-i nâriyeyi endaht 
sureti ile Ali Beye vâki olup o anda taharrüz mümkün olmayan taarruz nâ-hakkı Ali Beyin 
mücerred def-i zarureti ve Hâlit Paşa'yı cerh sureti ile muvaffak olduğu ve benaberin fiili 
müdafaa-i nefis maksadına matuf bulunduğu cihetle vukua getirilen cerh Kanun-u Cezanın 
kırk ikinci maddesi zeyli mucibince nazar-ı kanunda cürm addolunamamakta ve Hâlit Pa
şa'nın hareketi de Kanun-u Cezanın yüz sekseninci maddesi zeyline muvafık, kati maksadı 
ile mükerreren silah teşhir ve endaht cürmünü teşkil eylemekte bulunmuştur. Hâlit Paşa'
nın vefatı ile sakıt olan fiil-l cinâi-i mezkûr hakkında Müstantıklıkca takibat imkânı kalma
masından Usul-ü Muhakemeyi Ceza Kanununun ikinci maddesi mucibince Hukuk-u Umu-
miyye davasının sükûtuna ve Ali Beyin fiilinin de esbâb-ı mesrûdeye binaen cürm addolu-
namayacağına ve diğer zevatın meselede dahi ve alâkaları kat'iyyen anlaşılamamış olması 
hasebi ile onların da Ali Bey ile mâ'an usul-ü mezkûrun yüz yirmi üçüncü maddesi mantu-
kunca men'i muhakemelerine karar verilmiştir. Hâdise-i cinai cürm-ü meşhûd olduğundan 
ve kanunun bahş ettiği salâhiyete binaen bu bâbta masûniyet-i teşriiyye de mevzu-u bahs 
olamayacağından vak'anın istihbarından sonra Meclis-i Ali'ye gidilmiş ve Mebusan-ı Kiram
dan bâzı zevat da bilâhire İstintak Dâiresine davet edilerek ifâdeleri alınmıştır. Tahkikat-ı mez-
kûrenin zübde-i safahat ve netâyici bundan ibarettir. 

(1) Hahmiytti Mllfye Gaatei, 17.2.192') 
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MECLİSTEKİ HADİSEYE DAİR TAHKİKATIN İKMALİ (1) 

ALİ BEYİN GAYR-I KAABİL-İ TAHARRÜZ BİR 
TECAVÜZE KARŞI MÜDAFAA-İ NEFİS MECBURİYETİ 
NETİCESİNDE MASUNİYETİ TEBEYYÜN ETMİŞTİR 

Aldığımız malûmata göre Meclis'te hadis olan vak'a hakkında devam eden tahkikat bit
miştir. Hulâsa-i tahkikat şu merkezdedir: Vak'a esnasında atılan silahlar dörttür. Üçü Hâlit 
Paşa'nın silah ve rövalverlerine ait ve birisi dahi Paşa'nın cerhasındaki fetha-i cüruhtan çı
kan ve indelmuayene Afyon Karahisar Mebusu Ali Beyin tabancasına alt olduğu anlaşılan 
nikel bir mermidir. Halbuki Paşa: kendisinin Ali Bey tarafından değil Rize Mebusu Rauf Bey 
tarafından vurulduğunu katiyete yakın bir ifâde ile beyan etmiş, Rauf Beyin hâmil olduğu 
tabancalarda -ki birisi Polis tabancası ve diğeri 22 çapında "Simit Feson tabancasıdır- her 
ikisi de akab-i vak'ada ehl-i vukufça bilmuâyene kat'iyyen atılmamış oldukları ve mermile
rin tamamiyle memlû bulunduğu tahakkuk etmiştir. Paşa'nm vücudundan çıkarılan mer
mi Ali Beyin tabancasına ait mermi olmasına ve mezkûr tabancanın çapı otuz iki bulunma
sına nazaran yirmi iki çapındaki Rauf Beyin tabancası ile cerihadâr olmadığı anlaşılmış ve 
Hâlit Paşa'nın Rauf Bey hakkındaki iddiasının aksi tahakkuk etmiştir. Esasen Paşa kendisi
nin arkasından vurulduğunu ityân etmesine karşı fetha-i duhulün arkadan olması icabatı 
fenniyyeden iken fethai duhulün bilâkis ön taraftan vâki olması ve kurşunun arka taraftan 
gömleğini delmiş bir vaziyette görülmüş bulunması da muamileyhin arkadan değil önden 
atılan bir silahla cerhiyetini kat'iyyetle isbat etmiştir. Hâlit Paşa ifadesinde madem ki mer
mi bulunmuş, mesele bitmiştir demiş. 

Vak'anın sebebine gelince: Bir gün evvel malûlîn-i guzatin terfihi hakkında paşanın nokta-
i nazan Meclisçe kabul edilmemiş. Paşa ise bu keyfiyeti Ali Bey ve rüfekasına atf etmiştir. 
Hatta ifâde-i ibtidâiyyesinde "Ali Bey, Rauf Bey. Kılıç Ali Bey, Sait Bey. Avni Bey Mecliste ken
disinin mâlûlîn-i guzat hakkındaki nokta-i nazarını müdafaa edeceklerini ve kendisine bu 
hususta zahir olacaklarını vaad ettiklerini ve fakat müzakere günü aksi reyde bulundukla
rından kendilerine kızdığını" söylemiştir, tfade-i intihaiyyesinde ise bunlardan bahsetme
miş ve ancak Ali Beyi düelloya davet ettiğini, adem-i icabeti üzerine tekrar silahla mücadele 
için haber gönderdiğini, fakat Ali Beyin buna da cevap vermediğini ve vak'a günü kendisi 
Ali Beyi hall-i mesele eylemek üzere Meclis haricine davet ettiği halde Ali Beyin "dışarı çık
mam, meseleyi burada halledelim" dediğini ve kendisinin paltosunu alarak dışarı çıkmakta 
iken bir tehacüme maruz kaldığını ve geriye dönerek Ali Beye istimal-i silah etmesini müte
akip Ali Beyi altına aldığını ve arkasına döndüğünde Rauf Beyi görmesi üzerine kendisinin 
onun tarafından vurulduğuna kanaat getirdiğini ve fetha-i cerhanın hâlâ arka tarafında ol
duğunu ifade etmiştir. İfadesinde "Ali Bey vuruldu mu, daha başka mecruh var mıdıı? Ben 
Ali Beyi altıma aldım, beni Ali Bey vurmamıştır. Çünkü vuramaz." demektedir. Şu hale na
zaran Paşa, Ali Beye öteden beri kalben hâsıl ettiği husumet ve infialini, Hüseyin Bey mese
lesi üzerine teşdit ve tezyid etmiş ve Hüseyin Bey meselesini fırsat ve ganimet addederek 
tahakküm ve tagallübünü göstermek maksadı ile ve katil maksadı ile üç defa Ali Bey üzeri
ne tabancasını tevcih ve endaht ettiği ve Ali Beyin de Hâlit Paşa'nın taharrüzü nâ kaabil ta
arruzunu def ve muhafaza-i nefs maksadı ile altta olduğu halde teşhir ettiği silahını bir kere 

(1) Hakimiyeti Milliye Gamtai, 16.2.1925 
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endaht etmek sureti ile taarruz-u vakıı def eylediği ve bu suretle masumiyeti indettahkikat 
anlaşılmıştır. Hâllt Paşa'nın hareketi cinayet derecesinde görülmüş ve tevkifi lcabat-ı kanu-
niyyeden bulunmuş iken derece-i hararetinin pek yüksek olması ve maznunen vâki ifadesi
ni ikmal eyleyememesi ve hakk-ı müdafaasını bittabii istimale vakit bulamaması ve hulâs-
satan İsticvabına bî-tamamiha imkân-ı kanunî hasıl olamaması yüzünden tevkif edileme
miştir. Paşa'nın isticvabı bî-tamamiha icra edilmiş olsa idi muhakkak surette tevkifi lâzım
dı. Halen cinayet fiilinin failidir. Fakat vefatı dolay ısı ile hukuku umumiyye davasının sükû
tu tabiidir. Tahkikat-ı vakıaya nazaran Ali Beyin hareketi Müdafaa-i Nefisten başka bir ma
hiyette değildir. Bütün delâil, şahadât ve "Eabib raporları ve tahkikat evrakı Ali Beyin fiilinin 
müdafaa-i nefse matuf olduğu merkezindedir. Şu nokta-i nazara göre muamileyh hakkında 
adem-i mes'uliyet ve binnetice men-i muhakeme kararı verilmiştir. 
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F — DÖNEMİN TBMM BÜTÇELERİ VE İDARÎ TEŞKİLATI 

Bütçeler, kurumların yapısına, çalışma koşullarına, gelişmelerine ve 
özelliklerine ışık tutar. 

Genel Bütçe içinde yer alan TBMM Bütçeleri, milletvekillerinin çalış
ma ortamının hazırlanmasında üyelerin özlük haklarına ilişkin hususla
rın düzenlenmesinde önde gelen etkileri nedeniyle, üyelerce duyarlı ve dik
katli biçimde eleştirilip tartışılır. 

Bu dönem içinde çıkarılan 490. 627, 848 ve 1011 sayılı Genel Bütçe 
Kanunlarının bir bölümünü oluşturan TBMM Bütçelerinin yıllara göre öde
nek tutarları, ileri sürülen görüş ve öneriler aşağıya alınmıştır. 

I — (1) Bu bütçe ile belirlenen birkaç hususu vurgulamada yarar var
dır : 

Milletvekili maaşı bu bütçe ile 200 Liradan 300 Liraya çıkarılmakta, 
Meclis Başkanının da ödeneği toplam 600 Lira olarak kabul edilmektedir. 

1 400 adet basılan Meclis tutanaklarının her ilçe dışında bucaklara 
da gönderilmesi önerilmiştir. 

Kütahya Milletvekili ve TBMM'nin eski Başkâtibi Recep (PEKER) in, 
emrinde Başkâtipler bulunan aynı zamanda önemli bir makam ve görev 
olan "Meclis>Başkitabeti" unvanının dünya parlamentolarında olduğu gi
bi "Kâtibi Umumi" olarak değiştirilmesi önerisi kabul edilmiştir. 

Meclis Muhafız Taburunun maaşları Millî Savunma Bakanlığınca öden
mektedir. 

Merasimlere Meclis adına katılacak milletvekillerine yolluk verilme
yecek, bu toplantılara katılan üyeler giderlerini kendileri karşılayacaklar. 
İstanbul Meclisi Mebusanı binasından mefruşat taşınmasına devam 
edilecek. 

Bir kamyon ve eskimiş ve fazla benzin harcayan otomobillerin satıl
ması yalnız Başkana ait yeni ve iyi bir otomobilin satın alınması bunun 
için işletme gideri yıllık 1 200 Lira dahil 9 bin Lira verilmesi önerisi kabul 
edilmiştir. 

Komisyonlar için kira ile tutulmuş binaların kira ödeneği, Mecliste 
mevcut 44 hademenin herbiri için 25'er Lira giyim bedeli konulmuştur. 

Matbaa, memur ve müstahdemine gece mesaisi karşılığı yarım aylık 
verilmesi, komisyonlar, için aylık maaşı 13 Liradan 4 kâtip kadrosunun 
konması kabul edilmiştir. 

(1) Tutanak H C : 7, Sa ; 104-116 (gerdcçei 5.3.1924 tarihli 4 üncü birleşimin ıımundathr) 
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Bütçe üzerinde söz alan konuşmacılar da 
1. Dersim Milletvekili Ferudun Fikri (DÜŞÜNSEL) - TBMM'nin çalış

masını düzenlemek Devletin doğrudan doğruya genel hayatında etkili olan 
kurumların çalışmasını düzenlemek demektir. Meclisin çalışmaları çoğun
lukla Komisyonların çalışmasında ortaya konur ve organize edilir. Komis
yon çalışmaları yetersizdir. Bunun nedeni. Komisyonların yeterince orga
nize edilmemiş olmasıdır. 

Komisyonlar, içtüzüğe göre seçilerek oluşmalıdır. Üyelerin şubelere 
ayrılarak oradan komisyonlara seçilme yöntemi yararlı değildir. Şubeler
de seçim günü hazır olamayan üyeler uzmanlıklarıyle ilgili komisyonlara 
ayrılamamakta ve beklenen hizmeti de yerine getirememektedirler. Kısa 
sürede içtüzük değişikliği yapılmalıdır. Üyeler uzmanlıklarına göre komis
yonlara ayrılmalıdır. 

4-5 komisyona bir kâtip veriliyor. Komisyonların odası yoktur. Kitap 
yok, araç yoktur. Devletin yönetimi yokluklar içinde yapılır mı? 

Komisyonlara yüksek tahsilli, yazı yazabilen, cümle hatası, terkip ha
tası yapmayacak birer kâtip verilsin. Komisyonların kitaplığı yoktur. Ki
tap satm alınması için ödenek konması gerekir. 

2. Zonguldak Milletvekili Tbnalı Hilmi Bey, Mecliste kâtip ve hade
me bolluğu olduğunu, bu bütçenin geçen yıla oranla çok daha kabarık ol
duğunu belirterek, Allahın isimlerinden biri olan (Celile) sözcüğünü sık 
sık kullanmanın zaman ve para israfına neden olduğu (tazimiye) İfade eden 
bu kelimelerin kullanılmaması gerektiği, 

3. İstanbul Milletvekili Yusuf Akçura, BMM bütün memlekette, bü
tün milletin, halkın arasında idare yönünden örnek olmalıdır. Elektrikler 
ikide bir sönmemeli, kütüphanede gürültü olmamalıdır. Kütüphanenin 
30-40 Liraya onarılacak küçük bir balkonun korkulukları açıktır, dalgın 
üyeler buradan düşebilir. 

Genel Kurulda hizmetçi çoktur. Disiplinsiz, kıyafeti bozuk, kiril paslı
lar. Bu kişiler, milletin onuruna yakışır düzgün biçime sokulmalıdır. Dost-
düşman buraya geliyor. Bunlar örnek olmalıdır. Bu kadar işsiz varken, bazı 
kâtipler yazmak bir yana, kompoze etmekten vazgeçtik, okumaktan âciz
dirler. 

Stenografların hizmeti şayanı şükrandır ama, çoğunlukla söylenen 
sözler iyi tutulmuyor. Konuşmacı sonradan düzeltmek zorunda kalıyor. 

Matbaamızda gördüğüm kadarı ile gece-gündüz çalışma yapılıyor. 
Amelesi yorgun düşmüştür. Buraya yeterli ödenek verilmelidir. 
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Tarihi seven kişi olarak, Birinci BM Meclisi Reisi Paşa Hazretlerinin 
çalışma masası ve koltuğunun korumaya alınıp tanıtılmasını öneriyorum. 

Biçimindeki düşüncelerini ifade etmişlerdir. 
Bu bütçe yılındaki Meclisin idarî kadrosu aşağıya alınmıştır. 
Kadro hulâsası 

Adet 
Memur 

1 Başkâtip (Kâtibi umumi) 
16 Kavanin kalemi 
5 Evrak ve tahrirat kalemi 

24 Zabıt kalemi 
7 Muhasebe 
1 Kütüphane 
5 Memurin Muhakemat Encümeni ve Tetkik Heyeti 
2 Muvazene! Maliye Encümeni 
1 Meclis tamirat memuru 

86 Matbaa memurin ve müstahdemini 
7 Posta ve Telgraf 

23 Memurini inzibatiye 
44 Müstahdemini müteferrika 

222 Yekûn (Etyevm mevcut 11 mâzul memur bu yekûndan hariçtir.) 
74 1337 senesi gayesindeki yekûn 

148 1337 senesindeki vaziyete nazaran fazlası 

Bütçenin kabul edilen fasıl ve maddelerine konan ödenek tutarları aşa
ğıya alınmıştır. 

1340 senesi İçin Muvazenei 
Maliye Encümenince 

Fasıl Madde Nev'i Muhassasat teklif olunan 
Büyük Millet Meclisi muhassasatı 

1 1 Riyaset tahsisatı 3 600 
2 Âza tahsiatı 1026 000 

Yekûn 1 029 600 
2 Harcırah 50 000 

3 İstiklâl mahkemeleri masrafı 0 
4 Memurin maaşat ve ücuratı 

1 Memurin maaşatı 16 194 
2 Müstahdemin ücreti maktuası 19 350 
3 Mâzulîn maaşatı 400,80 
4 İstanbul'da muhafız memurin 

maaşatı 1 272 

Yekûn 37 840,80 
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5 Masarifi müteferrika 4 000 
6 Masarifi mütenevvia 

1 Mermeret 1 000 
2 Tenvir ve teshin ve elektrik 

tesisatı 17 580 
3 Mefruşat ve ücreti nakliye 1 500 
4 Otomobil masarifi ve mubayaa 

edilecek bir otomobil bedeli 9 200 
5 Kırtasiye 3 000 
6 İcarat 500 
7 Kütüphane masrafı 3 000 
8 Müstahdemini müteferrika 1 275 

Yekûn 36 055 
7 Matbaa maaşat, ürurat ve mesarifi 1 794 

1 Maaşat 43 758 
2 Ücurat 
3 Gece mesaisi için verilecet ücurat 3 500 
4 Tesisat 11 000 
5 Mesarifi Daime 9 000 

Yekûn 69 052 

8 1 İnzibat memurları maaşatı 2 910 
Yekûn 2 910 

9 1 İnzibat memurları melbusaü 1 300 
Yekûn 1 300 

10 Tahsisaü Fevkalâde! Sehriy 52 539 
Umumi yekûn 1 398 596 Lira 80 Kuruş 

II. — (1) 1925 yılı Bütçesi, geçen yıl bütçesinin aksine uzun görüşme 
ve tartışmaya konu olmuştur. Söz alan üyelerin belirttikleri hususlar ge
nelde parlamentoyu devamlı meşgul eden konular olmaları nedeniyle, özet
lenerek aşağıya alınmıştır : 

1. Vehbi (BOLAK) (Karesi) — Meclis binası iç düzeni ve disiplini ile 
memlekete numune olmalıdır. 

Genel Kurul salonu bir nizama girmeli yarım halde olan komisyon yer
leri tamamlanmalıdır. Kütüphanemiz yoktur. İstanbul'daki gibi toplantı 
salonuna yakın bir kitaplık olmalıdır. Postahanede havale memuru yok
tur. İstanbul'dan kitap getirelim, mübadele sırasında memlekete gelmiş 
zengin kütüphaneler vardır, bunlardan yararlanalım. 

Emirlerin, talimatların, Meclis tutanaklarının ve ilanların yer alacağı Res
mî Ceride (Resmi Gazete) çıkarılmalıdır (2). Memur maaşlarında denge sağ
lanmalıdır. Geçen yılki ikramiye tartışması memurlarımızı rencide etmiştir. 
Maaşlar 1 500 - 1 800 arasında kademelendirilip, bir esasa bağlanmalıdır. 

(1) Tutanak D C . 16, Sa . 215-223, 230-237, Ta : 25, 263.1341 (1925) 

(2) Tutanak II C . K, Sa . 216, Ta . 25.3.1341 
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2. A. Muhtar (ÇİLLİ) (Trabzon) — Meclis binaları hizmete göre ayrıl
malı, komisyonlar oradan oraya taşınmaktan kurtarılmalı, Fırka mensu
bu ile diğer üyelere farklı işlem yapılmamalıdır. 

3. Feridun Fikri (DÜŞÜNSEL) (Dersim) — Kitap alınmıyor, kütüpha
neye önem verilmiyor. Kütüphaneden vatandaşlar da yararlanmalı, istik
lâl Mahkemeleri Meclisin içinden çıkmış diğer mahkemelere benzemez
ler. Bunların yargılama tutanakları doğru biçimde Resmî Gazetede yayım-
lanmalıdır. 

Memurlarımız çok çalışıyor ve devlet memurlarından daha az maaş 
alıyor. 

Yukarıya alınan konuşmalarda görüldüğü üzere, Meclis idarî teşkila
tı, memur ve hizmetliler üzerinde özellikle durulmuş, bunların terfileri
nin sağlanması önerilmiştir. 

Bu eleştirileri cevaplandıran Heyeti İdareden, İstanbul Millet Vekili Ali 
Rıza (BEBE), Meclisin bu binaya geçen sene (1924) kısa sürede ve acele 
taşındığını eksiklerin bu nedenle giderilemediğini, önümüzdeki tatilde kü
tüphane sorununun çözümleneceğini, havale memuru alınacağını, kütüp
hanenin umuma açılmasının Meclisin yetkisinde olduğunu, geçen yıl 
400-500 olan kitap adedinin binlerce cilde yükseltildiğini, Resmî Gazete 
çıkmakta ve kanunların yayımlanmakta olduğunu, Meclis matbaasında 
basılan Resmî Gazeteye tutanakların girmesinin iş yoğunluğu nedeniyle 
çok güç olduğunu, 

İstanbul'dan Ayan Meclisinde mevcut 3-4 bin kitabı Ankara'ya taşıya
caklarını. 

Geceleri çalışarak, tutanakları ertesi günü üyelere yetiştiren memur 
ve müstahdemlerin terfi ettirilmesinin gerektiğini, 

Genel Kuruldaki konuşmaların duyulmasını sağlayıcı çalışmaların ya
pıldığını, tutanakları nahiyelere (bucaklara) kadar göndermenin hazırlı
ğının yapıldığını, kütüphane katalogunun hazırlanmakta olduğunu be
lirtti. 

Meclis personelinin durumunu iyileştirme önerileri, ilgili personelin 
hazır ve hizmet verdiği ortamda yapıldığından öneri sahiplerini persone
lin gözünde değişik duruma getirmekte, duyulan sempati sonucu hizmet
lerinin daha duyarlı ve etkin biçimde yerine getirilmesine neden olmak
tadır. Üyelerin takdir ve sempatisini kazanan personelin terfiinde çoğu kez, 
nitelik ikinci plana atılabilmektedir. İlk kez 1926 bütçesinde böyle bir at
mosferin varlığı izlenimi doğmaktadır. 
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Görüşmeler sırasında odacıya yapılacak zam İçin komisyon olumlu gö
rüşü alınıp, Maliye Bakanına sorulunca. Maliye Bakanı Hasan (SAKA) Trab
zon - "Maliye vekilinin bu hususta hakkı kelâmı yoktur" yanıtını vermiştir (3). 

Meclise, akümülatör, vantilatör, aspiratör, telefon santrali satın alın
ması için ödenek konmuştur. 

Yaz aylarında bağlardan görev yerine gelen idare memurları (idare 
amirleri) için otomobil alınması önerisine, idare memurlarına alırsak ya
rın müsteşarlar, genel müdürler de isterler, sonuçta kâtiplere kadar iner. 
Bu yolu açmayalım. Başkanın otomobili vardır ve olmalıdır. Başkanvekil-
leri otomobil istemiyorlar itirazı karşısında, öneri reddedilmiştir. 

İdare Amiri, Fındıklı'daki Meclisi Mebusan binasındaki mahzeni evrakın 
Ankara'ya taşınacağını, sarayların da Maliyeye teslim edileceğini. Maliye, sa
rayları mektep mi yapacak, ne yaparsa yapsın, beyanında bulunmuştur (4). 

1 545 254 Lira olan Meclis Bütçesinin, bölümlere göre ödeneklerin, 
dağılımı aşağıya alınmıştır. 

Fasıl Lira 

1 Büyük Millet Meclisi muhassesaü 1 033 200 
2 Harcırah 123 500 
3 İstiklâl Mahkemeleri masrafı 

1 Reis, Müddeiumumi ve aza müteferrikası 24 000 
2 Harcırah 9 000 
3 Ketebe maaşatı 2 400 
4 İcar 2 500 
5 Kırtasiye 720 
6 Hademe ücuratı 1 680 
7 Masarifi müteferrika ve tesisiye 2 500 
8 Tahsisatı fevkalâde 4 560 
9 Telgraf Ücuratı 7 000 

Yekûn 54 360 

4 Memurin Maaşat ve ücuratı 57 076 
5 Masarifi müteferrika 5 700 
6 Masarifi Mütennevvia 86 845 
7 Matbaa maaşat, ücurat ve masarifi 71 039 
8 İnzibat memurları maaşatı 3 172 
9 İnzibat memurları melbusatı 1 235 

10/A Meclis Binası inşaatı 51 500 
10/B Telgraf ücuratı 1 000 
10/C Sigorta ücreti 2 500 

(3) Tutanak D C 16, Sa 232, Ta 2631341(192')) 
(4) Tutanak D C 16, Sa 237, Ta 26 31341 (1925) 
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Meclisin bütün idari kadrosu 251 kişiden oluşmuştur. Dağılımı aşa
ğıdaki cetvelde gösterilmiştir (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1340 senesi 

F. M. Jtfevi memuriyet Adet Lira 

4 1 Kâtibi Umumî 1 75 
KAVANİN KALEMİ 

Müdür 1 55 
Mümeyyiz 1 30 
Mümeyyiz 1 20 
Kâtip 6 20 
Kâtip 3 15 
Kâtip 7 15 

EVRAK KALEMİ 
Müdür 1 50 
Mümeyyiz 1 30 
Kâtip 2 15 
Kâtip 1 15 

ZABIT KALEMİ 
Müdür 1 4 0 
Mümeyyiz 1 25 
Mümeyyiz 1 20 
Grup şefi 3 25 
Kâtip 5 20 
Kâtip 10 15 
Kâtip 3 15 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ 
Başkâtip 1 50 
Başkâtip refiki 1 40 

MUHASEBE KALEMİ 
Müdür 1 60 
Mümeyyiz 1 30 
Mümeyyiz 1 25 
Kâtip 1 20 
Kâtip 1 15 
Kâtip — — 
Veznedar 1 35 
Levazım memuru 1 20 

(1) Tutanak D. C : 13, 31.1.1341 (192")) tarihli 43'üncü Birleşim sonuna ekli sıra sayısının 45-48'inci sayfalar. 



F. M. Nevi memuriyet Adet Lira 

4 1 Memurin muhakemat Encümeni ve tetkik 
heyeti kalemi 
Başkâtip 2 3 0 
ikinci kâtip 1 2 0 
Mukayyit 2 15 
Kâtip 3 15 

KÜTÜPHANE 
Hafızı kütüp 1 4 0 
Hafızı kütüp muavini 1 2 0 

POSTA VE TELGRAF 
Müdür 1 25 
Havale memuru 1 2 0 
Muhabere ve posta memuru 1 12 
Müvezzi 1 12 
Müvezzi 1 10 
Müvezzi 2 10 
Mahzeni evrak müdürü 1 5 0 

DAlRE MÜDÜRÜ 1 4 0 
Sabık Meclisi Umumi Dairesi muhafaza 
memurin ve müstahdimini 
Muhafaza memuru 
Serkomiser 
Polis memuru 
Hademe ve odacı 
Tamirat memuru 

4 2 Müstahdemini müteferrika 1 4 5 
Serhademe 1 4 0 
Serhademe muavini 1 4 5 
İmam 1 4 0 
Müezzin 4 5 3 5 
Hademe 1 75 
Bahçivan başı 1 5 0 
Bahçıvan 1 4 5 
Bahçıvan yamağı 2 3 0 
Şoför 2 7 0 
Şoför yamağı 1 4 0 
Telefon memuru 3 4 0 
Ocakçı 2 5 0 
Elektrik mütehassısı 1 2 0 0 
Kalorifer mütehassısı 1 9 0 
Tamirat memuru 1 75 
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F. M. Nevi memuriyet Adet Lira 

7 1 MATBAA 
Müdür 1 40 
Sermusahhih 1 18 
Musahhih 3 15 
Musahhih Muavini 3 13 
Ambar memuru 1 15 

7 2 
Sermürettip 1 65 
Sermürettip muavini 4 60 
Birinci sınıf mürettip 15 55 
İkinci sınıf mürettip 20 45 
Mürettip çırağı 6 25 
Sermakinist 1 65 
Makinist 4 55 
Makinist muavini 4 50 
Makinist çırağı 4 25 
Motorcu 1 50 
Sermücellit 1 65 
Mücellit 1 50 
Mücellit muavini 1 35 
Mücellit çıtağı 4 25 
Mücellit yamağı 5 20 
Odacı ve hamal , 5 30 

8 1 Memurini inzibatiye 
Serkomiser 1 17,5 
Komiser muavini 2 12,5 
.Polis memuru 20 10 

Porsonel adedi: 251 

III — (1) Bu bütçe üzerinde görüşme ve tartışma olmadan doğrudan 
fasılların oylanmasına geçilmiştir. Oylamanın "... Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın" yerine, "Kabul edenler... Kabul etme
yenler..." biçiminde yapılması, bütçe fasılları üzerinde söz alan yok ise re
ye başvurulmayıp. Başkanlıkça "Kabul edilmiştir" beyanı ile yetinilmesi 
önerilmiş ve oylanarak karara bağlanmıştır. 

1 515 230 Lira tutan 1926 yılı Meclis Bütçesinin bölümlere göre öde
neklerin dağılımı aşağıya alınmıştır. 

(1) Tutanak D. C : 25, Sa : 133-134, Ta : 15.5.1926 

441 



Fasıl Lira 

1 Muhassasat 1 056 600 8 Masarifi Mütenevvia 86 758 
2 Memurin maaşatı 28 340 9 Matbaa işletme ma-
3 Ücurat 89 556 sa.ri.fl 6 000 
4 Tahsisatı fevkalâde 53 795 10 Kütüphane masrafı 5 000 
5 Aynıyaü sabite 29 500 11 İnşaat ve tamirat 50 000 
6 Levazım 9 500 12 İstiklâl Mahkemeleri 
7 Müteferrika 3 000 maaş ve masarifi 87 181 

IV — (1) Bu bütçe üzerinde Komisyon adına yapılan açıklamadan an
laşıldığı kadarı ile 1926 bütçesine oranla bir miktar artış olmuş ve bu ar
tışın nedeni Ankara'da memurlara verilen "pahalılık zammı" ile üye yol
luklarının iki katına çıkarılma zorunluğu ve inşaat ödeneğinin artırılma
sından ileri gelmiştir. Bu fark 460 000 Liradır. 1 962 808 Lira tutan 1927 
yılı Meclis Bütçesinin bölümlere göre ödeneklerin dağılımı aşağıya alın
mıştır. 

Fasıl Lira 

1 Muhassesat 1 059 600 10 İkramiye 1 500 
2 Memurin Maaşatı 30 983 11 Masarifi mütenevvia 144 470 
3 Ücurat 93 726 12 Dahili resmi telgraf ücreti 700 
4 Tahsisatı Fevkalade 54 843 13 Matbaa işletme masrafı 6 000 
5 Uzaklık ve pahalılık zammı 440 886 14 Kütüphane masrafı 25 000 
6 Tahsisatı maktua 600 15 İnşaat ve tamirat 75 000 
7 Ayniyatı sabite 28 000 16 Eser tercüme ve tabı 
8 Levazım 9 500 masrafı 7 000 
9 Müteferrika 7 500 

(1) Tutanak D. C 31, Sa 36-37, Ta 1041927 
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G — MECLİS MEMURLARINA İSTİKLÂL MADALYASI VERİLMESİNE 
DAİR ÖNERİ 

Öldürücü karanlık günlerde sürekli ve eylemli biçimde Yüce Meclisin 
Yazım Heyetinde çalışmış memurların, beyaz şeritli istiklâl madalyası ile 
ödüllendirilmelerine dair, TBMM Başkanlığının aşağıdaki tezkeresi Genel 
Kurulun 27.1.1926 tarihli, 46 ncı Birleşimine sunuldu (1). 

Heyeti Umumlyeye 

İstiklâl Mücadelesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ibraz ettiği mesai meyanında Mec
lis Heyeti tahririyesinin ifa eylediği hidematı mebrureye bir nişanei takdir olmak üzere en 
mühlik ve karanlık zamanlarda bilâfasıla ve bilfiil Meclisi Âliye Heyeti tahririyesinde bulun
muş olan memurinin İstiklâl Madalyası ile taltifleri birinci intihap devresi esnasında Konya 
Mebusu Kâzım Hüsnü ve otuz altı refiki tarafından verilen bir takrirle teklif edilmiş idi. Key
fiyet Divanı Riyasetin 21.1.1926 tarihinde münakit dördüncü içtimaında bittezekkür Sakar
ya Muharebesinden evvel tavzif edilmiş ve mezkûr muharebe esnasında Ankara'dan ayrü-
mayarak ifayi hizmet eylemiş olanların beyaz şeritli İstiklâl Madalyası ile taltifleri münasip 
olacağı teemmül edilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük 
Millet MecÜsi Reisi 

Kâzım 

Tezkere okunduktan sonra üzerinde açılan görüşmede memurlardan 
övgü ile söz edilip, kapsamın genişletilmesi istendi. 

özellikle, Sakarya Savaşına kadar Mecliste çalışıp, Sakarya harbine gi
denlerin ve Başkanlık Divanı kararı ile Kayseri'ye gönderilen memurların 
da bu kapsama alınması gerektiği belirtildi. 

Diğer yandan bu madalyanın Sakarya savaşma katılan Fırka ve Kolor
du Komutanlarına verildiği, çeşitli cephelerde hizmet veren zabıtana bile 
verilmeyen madalyanın kıymetinin korunması, değerinin düşürülmemesi 
(ibzale uğratılmaması) belirtilerek, kimi üyelerce önerinin reddi istendi. 

İstiklâl madalyasının Meclis memurlarına verilmesi durumunda ay
nı dönemde Sakarya Savaşı sırasında bakanlıklarda çalışan memurlara, 
cepheye cephane taşıyan Türk kadınlarına, Mecliste çalışan polis, kanı
ma eratı ve subaylarma, telgraf memurlarma ve demiryolları personeline 
de verilmesinin gerektiği belirtildi. 

Sonuçta, Başkanlık önerisi red olundu. Ancak, bu öneri ve üzerinde
ki görüşmeler, millete hizmeti ibadet, baba kabul ettiği devletine hizmeti 
kutsal sayan devlet memuruna Meclisin verdiği değerin ve bakış açısmm 
tarihi belgesini oluşturdu. 

(1) Tutanak IX C : 21, Sa : 275:276, Ta : 27.1.1926 
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H — MİLLETVEKİLİ ÖDENEKLERİ VE ÖDEME BİÇİMİ 

Parlamento tarihi boyunca sorun olan Milletvekillerinin ödenekleri 
üzerinde ilk tartışmalardan birini oluşturan aşağıdaki tutanaklar, aynı za
manda üyelerin ekonomik sıkıntılarını belgeler niteliktedir (1). 

2. — Amasya Mebusu A8/îz Beyin kthsisatmm sureti ikama dair bir karar ittihazı hakkında Tetkiki Hesabat Encümeni 

mazbatan (4/150) 

REİS — Okunacak: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Amasya Mebusluğuna intihabedilen Nafiz Beyin mazbatal intihabiyesi Meclisi Âlice 

10.12.1339 tarihinde tasdik buyurulduğu halde mumaileyhe Divanı Riyasetçe 1339 senesi 
için tam tahsisat itası tahtı karara alınarak Heyeti İdareye tevdi ve Heyeti Müşarünileyhaca 
da o yolda tanzim olunan ita emri vize olunmak üzere encümenimize tevdi buyurulmuştur. 
Malûmualileri olduğu üzere Nisabı Müzakere Kanununun altıncı ve sekizinci maddelerini 
muaddil 8 Mart 1339 tarihli Kanunun birinci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi aza
sına senevi ikibindörtyüz lira tahsisat ita edileceği muharrer olup ikinci devrei intihabiye-
nin birinci senesini teşkil eden 1339 senesi için itası muktezi tahsisat Meclisi Âlinin tarihi 
kûşadı olan 11 Ağustos 1339 tarihinden sene nihayetine kadar olan müddete ait bulunmak 
muktazidir. Şu hale nazaran 11 Ağustos 1339 tarihinden üç-dört ay veya daha fazla zaman 
sonra mazbatal intihabiyesi tasdik edilerek sıfatı mebusiyeti ihraz eden zevata ita edilecek 
tahsisatm kıstelyevm hesabiyle itası lcabeder. Aksi halde senenin son günü mazbata! inti
habiyesi tasdik edilen bir zata da yalnız bir gün için senelik tahsisatın tamamen itası gibi 
gayrimentüd ve gayrikabili kabul bir netice tevlideder. Binaenaleyh istifa, vefat veya mebus
lukla birleşmesi mümkün olmıyan bir memuriyete tâyin suretiyle mebusluktan inflkâk eden 
zevatın yerine intihabolunan mebuslar ikmali müddet için intihabedilmiş olduğundan an
cak o müddete ait tahsisata kesbi istihkak edebilecekleri kanaatinde bulunduğumuzdan Heyeti 
Celilece müstacelen ve tercihan bilmüzakere karara iktiran etmesini temenni eyleriz. 

Tetkiki Hesabat 
Encümeni Reisi 

Kırşehir Gaziantep 
Yahya Galip Ali Cenani 

İsparta Denizli 
Mükerrem Mazhar Müfid 

REİS — Efendim Amasya Mebusu Osman Beyin istifası üzerine yeniden intihabedilen 
Nafiz Beyin tahsisatı hakkında Divanı Riyaset; senelik tahsisatı itibariyle tam tahsisat veril
mesi kanaatinde bulunuyor. Tetkiki Hesabat Encümeni; 11 Ağustos 1339 tarihinden sene 
nihayetine kadar olan müddeti senelik tahsisata taksim ederek, kendisine mazbatasının ka
bul edildiği tarihten itibaren tahsisat itası lazım geleceği kanaatinde bulunuyor. Binaena
leyh keyfiyeti Heyeti Celilenin .terine vaz'edeceğim. 

(1) Tutmak Detgai, C : 5, Sa : 164-167, Ta : 17.1.1340 (1924). 
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MÜKERREM R (İsparta) — Efendim Nisabı Müzakere Kanununun bir maddesinde me-
busanın tahsisatı seneviyesl 2 4 0 0 lira olarak gösterilmiştir. Fakat bu tahsisatı senev iyenin 
yevmî veya şehri veya senevî veya bir taksite merbut olduğu tasrih edilmemiş. Şimdi muhte
lif ihtimalât vâridoluyor. Bir mebus intihabolunuyor, geliyor, 1-2-3-5 ay sonra ya istifa edi
yor veyahut başka bir sebeple Meclisten infikâk ediyor. Şimdi bu tahsisatı seneviyenin alelıt-
lak verilmesini kabul edecek olursak, onun yerine gelecek olan zatın da aynı suretle senevî 
tahsisat alması lâzım geliyor. Bu noktada Meclisi Âlinizden istediğimiz şey, bu tahsisatın se
nelik hesabiyle mi. yoksa taksiat hesabiyle mi tediyesi lâzım gelir? Bu hususta bir karar ver
mek lâzımdır. 

TEVFİK FİKRET R (Konya) — Osman Bey tahsisatını almış mı idi? 

MÜKERREM R (İsparta) — Hayır almadı efendim. (Gürültüler) 

İSMAİL KEMAL R (Çorum) — Tahsisatını almış mıydı? 

REİS — Almadı efendim, aynı suali soruyorsunuz. 

DR. MAZHAR R (Aydm) — Osman Beyin mebusluğa intihabı ile memuriyete avdet et
mesi arasında ne kadar zaman geçmiştir. Ve ne kadar müddet Meclise devam etmiştir? 

MÜKERREM R (İsparta) — Osman Bey; Meclise hiç gelmemiştir, derhal istifa etmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI R (Bozok) — Efendim bu muamelenin emsali geçen devrede geçmiş
tir. Geçen devrede Kırşehir Mebusluğuna Bekir Ağa inühabedilerek buraya gelmiş ve tahsi
satını almış idi, sonra Sadık Bey; mebusluk kendisinin hakkı iken her nasılsa Bekir Ağanın 
buraya geldiğini iddia etmiş, netlcei tahkikatta. Sadık Beyin mebusluğu tasdik olunmuş; bi
naenaleyh Bekir Ağaya tahsisat verilmiş olduğu halde Bekir Ağa gittikten sonra Sadık Bey 
de tahsisat almıştır. Osman Bey İstifa etmiş, hiç tahsisat almamış, Nafiz Beyin tam olarak 
alacağı ulâbittariktir. Bendenizce Osman Bey almış olsa bile Nâflz Beyin bu haktan mah
rum kalmaması icabeder. Çünkü emsali geçen devrede mesbuktur. (Doğru sesleri) \ . 

MUSA KÂZIM EL (Konya) — Efendim bu münasebetle bir prensip meselesi hâsıl oluyor. 
Yani bu bir Osman Bey meselesi değil; bir prensip meselesidir: Osman Bey istifa etmiş, Nâflz 
Bey mebus olmuş. Birincisi tahsisatını almamıştır. Nâflz Beyin tam alması lazımgelir dendi. 
Bir dairei intihabiyeden bir sene zarfında bir, iki, üç, dört inhilâl vukubulursa -olabilir ya-
her birine tam tahsisat verdiğiniz halde, bir sene zarfında dört defa tam tahsisat vermek la
zımgelir. Binaenaleyh bu, vakaa tahsisattır. Fakat tahsisatı, bir devre zarfında ve bir senei 
kâmilede devam edecek addiy le veriyoruz. Yoksa bir gün evvel veya bir gün sonra istifa gibi 
birtakım esbab dolayısiyle tam tahsisat itasını kabul ederseniz; bir. geldi istifa etti, iki geldi, 
vefat etti, üç; memuriyet kabul etti, dört; bilmem ne oldu... Binaenaleyh dört defa tahsisat 
vermek gibi mükerrer, muzaf tahsisat vermekliğimiz lüzumu hâsıl olabilir. Bunu, yalnız bir 
mesele olarak düşünürseniz beis görülmiyebilir. Fakat terakümü ile dört, beş, altı defa tah
sisat vermek gibi ahval karşısında, milletin zararına bir düstur kabul etmiş olursunuz. Bi
naenaleyh Meclise iştirak ettiği günden itibaren şuhura taksimen tahsisatının itası lâzım gelir. 
Encümenin içtihadı; bilcümle esbabı ihtiva etmesi itibariyle şayanı kabuldür. Filhakika ge
çen devrede bir mesele oldu. Fakat meselenin safahatı muhtelifesi vardı, biri almış, diğeri 
talebetmişti. Hattâ, Meclis bir kere reddetmiş, sonra bir defa daha reddedilmiş, daha sonra 
şuna buna müracaatle bir şey olmuştur. O iş bâtıldır, hatadır. Bâtıl; makiysünaley h olamaz. 
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Binaenaleyh çok zararlı bir karar vermek imkânı vardır. Bütçe itibariyle encümenin tadilâtı, 
tashihatı son derecede muvafıktır. Mazbatayı kabul etmek memleketin menafline tamamen 
muvafıktır. 

NEŞET B. (Aksaray) — Osman Bey, Meclise iştirak etmemiştir ki. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, mazbata okunurken nazarı dikkatten kaçmış olan bir nok
tayı encümenden izah suretiyle sormak istiyorum. Neticesi ne ise razı olmak suretiyle bura
dan diyorum ki; 8 Mart 1339 tarihli Kanunun birinci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
azasına senevi 2 400 lira tahsisat îta edileceği muharrer olup ikinci devrei intihabiyenin bi
rinci senesini teşkil eden 1339 senesi İçin itası muktazi olan tahsisat Meclisi Alinin tarihi 
küşadı olan 11 Ağustos tarihinden sene nihayetine kadar olan müddete ait bulunmak lâ
zımdır. Belki bendeniz de bu noktaya el kaldıracağım, fakat şu noktanın tavzihini isterim. 
Zapta girsin. Sonra ihtilâfı mucibolmasın. Encümenin şu ifadesinden anlaşılıyor ki; Teşkilâ
tı Esasiye Kanununda Büyük Millet Meclisinin iki sene geçmekle ikmal edilmiş bulunuyor. 
İkinci sene de; Marttan sonra başlamış oluyor. Kabul buyurduğunuz zaman bu esas kabul 
edilmiş olur. Encümenden bu noktayı soruyorum? 

REİS — Efendim Sabri Bey Divanı Riyaset namına söz söyliyecekler. 

SABRİ B. (Saruhan) — Esas mesele; Nafiz Beyin tahsisatı iken; umumî bir düstur şekli
ni ahzetmiştir. Filhakika Musa Kâzım Efendi Hazretleri, bir ihtimali nazarı dikkate alarak 
encümenin fikrini musîp gördüler. Fakat bu ihtimal gayet bait ve müsteb'attir. Bir devrei in-
tihabiyede bunun vukuu binde, onbinde ve belki de y üzbinde bir ihtimal vardır. Bir kanun 
vaz'olunurken o kadar müstebad olan istisnalar esası muhakeme olamaz. Malûmuihsanı-
nız; verilen para bir tahsisattır, tahsisatın esas hikmeti... (İşitilmiyor sesleri) 

Malûmuâliniz encümenin teklifi bir düstur, bir kaidei umumiye şeklindedir. Heyeti müh-
teremenize bugün ve bugünden sonra kıstelyevm usulünün tatbikinin esas olarak kabulü
nü teklif ediyorlar. Bu teklife nazaran bir mebusun intihabı muayyen olan bir zamandan te-
ahhur edecek zaman bir senenin bütün şuhuruna taksim edilerek kıstelyevm yapılacaktır. 
Halbuki Divanı Riyaset bu fikre iştirak edemedi. İştirak etmemesinin esbabı da iki fikre müs
tenittir. Birisi taamül, ikincisi esasen tahsisatın müstenldolduğu esbab ve hikmettir. Malû
muâliniz, arkadaşların beyan buyurdukları veçhile Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu me
sele cereyan etmiş ve tahsisat verilmiş, buna tekaddüm eden Meşrutiyet Meclisi mebusanla-
rında aynı mesele vukubulmuştur. Bunların hepsine de tahsisat verilmiştir. Sonra Divanı 
Riyasetin lstinadettiği mütalâa tahsisatın şeklidir. Malûmuâliniz, intihabolunan zevat birta
kım evsaf ve şerait haiz olan zevattır ki, bunlar memleketlerinden infikâkleri suretiyle birta
kım ahvale mâruz kalırlar. Kendilerine bu, hiçbir vakit maaş suretiyle verilmemiştir. Ancak 
kendilerinin vazifei mebusiyeti deruhde etmekle diğer işlerinden infikâklerine mukabil bir 
mükâfat olmak üzere, bir tazminat şeklindedir. Binaenaleyh tazminatın zaman ile takdir edil
mesi doğru bir mesele değildir, ikincisi: Mebusan hakkındaki tatbikatın ikinci bir esası var
dır ki o da, hiçbir vakit mebusamn tahsisatı, mebusanın şeraiti, memurin zümresinde bulu
nan zevatın ahval ve şeraitiyle kabili kıyas değildir. Onun İçin bu kıyas nazarı itibara alınır
sa, kıstelyevm de nazarı itibara alınmak lâzım gelir. Fakat arz ederim ki bu; hiçbir zaman 
kabili kıyas ve kabili tatbik değildir ve bu mesele esasen pek nadir vukuagelir mesaildendir. 
Tahsisatın muayyen ve mahdudiyeti sebebi ise şüphesizdir ki, sene başı nihayetine 
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kadar hiçbir vakit Meclisi Âliden, yani içimizden beş kişi ölecektir; binaenaleyh beş kişilik 
tahsisat fazla verilecektir, gibi bir fikir nazarı itibara alınamaz. Bu nazarı itibara alınama
yınca muahharan zam suretiyle veya ahar bir suretle Heyeti Muhteremenlzden mezuniyet 
istihsal ederek ita edilmesi hiç şüphesiz doğru olmadığına delâlet etmez. Onun için Heyeti 
Celilenizce tasvip buyurulurken Divanı Riyasetin bütün düşüncesi encümene nazaran da
ha mukarini hakikattir. Bunun için Divanı Riyasetin kararı veçh üzere bu gibi intihabatta 
-ki bu pek nadir vukuagelmiş şeylerdendir- binaenaleyh bu her halde münakaşa olunacak 
bir mesele bile değildir. Onun için tahsisatın verilmesi lâzımdır ve Cenabı Haktan temenni 
ederim ki arkadaşlarımızdan vefat vâki olmasın. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — lhtimalâtı bâit hattâ eb'at görüyorsunuz; malûmuâliniz bir 
kanun yapılırken ihtimalât düşünülür ve ona göre hükümleri vaz'edilir. İhtimalat, (eb'at de
ğildir. Her gün vukubulmuş şeylerdendir. Sonra benim dediğim mesele tahsisata mâni değildir. 

SABRİR (Devamla) — Efendim! Efendi Hazretlerinin buyurdukları ihtimalâtm kurbiye
si ve budiyeti Meşrutiyetin tarihi teessüsünden beri geçen zaman ile sabittir. Böyle Meşruti
yetin tarihi teessüsünden, Cumhuriyetimizin tarihi teessüsünden beri hiçbir vakit bir mev
ki için dört intihap vukua gelmemiştir. Ancak bir vefat, yerine bir iltihak ve yahut bir inti
haptan istinkâf üzerine yerine diğer bir intihap yapılır. Şimdi Heyeti Celilenize arz ettiğim 
şekilde lhtimalâtı baide dairesine dâhil olur ve bu esasta ağlebl ihtimalât nazarı İtibara alı
nır. Onun için zannederim ki bu hususta izahatım kafidir. 

İHSAN HÂMİD B (Ergani) — Sabri Beyefendi! Zatıâliniz buyurdunuz ki bu tazminattır. 
Tahsisat değildir. 

SABRİ R (Devamla) — Vehbi Beyefendinin mevzuubahsettikleri mesele bununla alâka
dar değildir. İstirham ederim, onu vakti merhununda mevzuubahsederiz. 

İHSAN HÂMİD R (Ergani) — Sabri Beyefendi! Buyurdunuz ki. bu tahsisat değildir, taz
minattır. "Tazminattan kıstelyevm yapılamaz" diyorsunuz. Halbuki Nizamnamei Dahilîde 
bir kıstelyevm meselesi vardır. Zatıâliniz riyaset ettiğiniz zaman bunu defaatle teklif ettiniz. 
Eğer tazminat olsa, yani mebusların devam etmediği müddetçe kıstelyevm yapılmaması lâ-
zımgelseydi, kabul ederdim. Mademki Nizamnamede böyle bir sarahat vardır. Devam etme
diği müddet için kıstelyevm yapılıyor. Binaenaleyh devam etmediği zaman... 

SABRİ R (Devamla) — Efendim, o kıstelyevm meselesi esasa taallûk eden bir mesele de
ğildir. Bir tedbiri ihtiyatidir. Bir tecziyedir ve kendi kendimizi bütün âlemin nazarında gayri 
mesul göstermemektir. Devam etmek istemezsek mesuliyeti vicdaniyemizin mukabili arka
daşlarımız bize bir de mesuliyeti maddiye yapar demektir. 

MÜKERREM R (İsparta) — Efendim, şunu arz edeyim ki, bir iki ay evvel Meclisi Âlinizin 
karariyle Tetkiki Hesabat Encümeni (İşitmiyoruz sesleri) Efendim! Bir, iki ay evvel Meclisi 
Âlinizin karariyle Tetkiki Hesabat Encümeni bütçenin murakabesine memur edilmiştir. Büt
çenin kablessarf murakabesi demek -kanunların tatbiki demektir- kanunların tatbikinde en
cümenimiz tereddüde ve bir müşkülâta tesadüf ederse bittabi müracaat edeceğimiz yer Meclisi 
Âlidir. O itibarla evvelâ encümenimizi mazur görünüz!.. 
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SÜLEYMAN SIRRI B (Bozok) — Muahaze etmiyoruz zaten. 

MÛKERREM R (Devamla) — Vehbi Beyefendi buyurdular ki, "Meclisi Ali bu devrei içti-
maiyede 11 Ağustosta açılmıştır. Binaenaleyh mazbatada senenin, yani bu devrenin meb
dei malûm olduğu halde intihası hakkmda bir şey yoktur" buyurdular. Pek doğrudur. Yani 
11 Ağustosta açümasma nazaran bu senenin tahsisatı gelecek sene 11 Ağustosuna kadar 
mıdır, bu mudur sualiniz? 

VEHBÎ R (Karesi) — Hayır efendim! Çok rica ederim, öyle söylemiyorum. Yaptığınız maz
bataya dikkat buyurursanız dediğimi anlarsınız. 

SÜLEYMAN SIRRI R (Bozok) —• Efendim! Mazbata reddedilecek olursa mesele kalmaz. 
VEHBİ R (Karesi) — İkinci Büyük Millet Meclisinin birinci senesi 11 Ağustostan 1 Mart 

1340 tarihine kadardır, diyorsunuz. Mazbatamız öyledir. 

MÛKERREM R (Devamla) — öyle görüşmedik efendim. (Müzakere kâfi sesleri) 
REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini reyi âlinize vaz'ediyorum. Müzakerenin kifa

yetini kabul edenler lütfen el kaldırsm. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Müzakerenin kifa
yetini kabul etmiyenler lütfen el kaldırsm. Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. Binaena
leyh mesele iki şekilde mevzuubahistir. Birisi Divanı Riyasetin kararı -ki tahsisatın tam ola
rak verilmesidir. Senelik olmak itibariyle-, diğeri Tetkiki Hesabat Encümeninin kararı -ki kıs
telyevm hesabı esas ittihaz edilerek tahsisatının buna göre ltasıdır. İkisini de reyi âlinize vaz'
ediyorum. Evvelemirde Tetkiki Hesabat Encümeninin mazbatasını reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 

TUNALI HİLMİ R (Zonguldak) — Reis Bey. malidir, tâyini esami lâzımdır. 

REİS — Efendim, rica ederim, arayı sayarken söylemeyiniz. Bir taraftan arayı mı sayaca
ğız, yoksa zaüâlinizl mi dinlİyeceğiZ? Efendim! Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Divanı Ri
yasetin kararını kabul edenler lütfen el kaldırsm. 

ZAMİR R (Adana) — Tayini esami lâzımdır. 
REİS — Divanı Riyasetin kararı kabul edilmiştir efendim. 
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1 — MİLLETVEKİLİ ÖDENEKLERİ (1) 

Milletvekili ödeneklerine ilişkin ikinci dönemde yapılan düzenleme
ler ve saptanan ilkeler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Milletvekilleri ödeneklerinin ödenmesinde esas olan, Milletvekil
liğinin başlangıcının saptanmasına dair Kanunî Esasi Komisyonunca ha
zırlanan rapor 19.1.1927 tarihinde Genel Kurula sunuldu. Üzerinde yapı
lan uzun görüşme ve tartışma sonunda : 

"— Mebus intihap edilen bir zatın mebusluk tahsisatına istihkakı Meclise iltihakı ile meş
ruttur. Yalnız Meclisin karariyle müeyyet mazerete müsteniden gelememek fiilen iltihak ad
dolunur. Mebus intihap edildiğine resmen ıttıla hâsıl eden memur vazifede bulunsun, me
zun olsun bu tarihten sonraki müddete ait memuriyet maaş ve tahsisatı fevkalâdesini ala
maz ve İşten el çektirilmiş, vekâlet emrine alınmış, açıkta kalmış olsun, yine bu müddete 
ait maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri verilemez." 

Biçiminde karara bağlandı (2). 
2-8 Mart 1339 (1923) tarihli, 315 Sayılı "Nisabı Müzakere" Kanunu

nu değiştiren kanunun birinci maddesine göre, TBMM üyelerinin yıllık öde
neği 2 400 Lira olarak ödeneceği ve bu kanuna göre yılda 3 ay izin dışın
da izin alan ya da izinini aşıran üyelerin ödeneği günlük hesabı ile kesile
ceği belirlenmişti. 

3. 20.12.1339 (1923) tarihli, 385 sayılı Kanunun üçüncü maddesine 
göre, asker mebuslar görevli oldukları sürece askeri kurallara tabi olup, 
Meclis görüşmelerine katılamazlardı. 

4. 23 Şubat 1340 (1924) tarihli ve 421 sayılı kanunun ikinci madde
sine göre, TBMM üyelerinin yıllık ödeneği 3 600 Liraya yükseltildi. 

Bu Kanunun görüşmeleri sırasında ileri sürülen düşünceler ve tartış
ma konuları bugün de güncelliğini korumaktadır. Bu nedenle, Kanunun 
tümü üzerindeki görüşmeler aynen alınmıştır (3). 

ZEKİ B. (Gümüşhane) — Muhterem arkadaşlar. Nisabı Müzakere Kanununun altıncı ve 
sekizinci maddeleri yerine kaim olmak üzere tanzim olunan birinci maddede şu sarahati 
kanuniye vardır : "Büyük Millet Meclisi müstemirren mûnakit bulunduğu müddetçe azası
na 1 Mart 1338 tarihinden itibaren şehrî iki yüz lira tahsisat itâ olunur.'' Tahsisat meselesini 
müzakere etmezden evvel bendeniz bir defa teklif ediyorum ki bugün : Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu birtakım mevaddı muhtevidir. Acaba 1340 senesi zarfında biz, yani Büyük Millet Mec
lisi müstemirren devam edecek midir, yoksa etmiyecek midir? 

(1) Bu konunun öncesi için II. Cilde Bkz. 

(2) Tutanak D. C . 2fi, Sa : 346-354, Ta . 19.1.1927 

C : 29, Sa : 118-121, Ta . 26.2.1927 

(3) Tutanak D. C : 6, Sa . 203—204, Ta : 21.2.1340 (1924) 
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EMİN B (Tokad) — Tahsisat meselesi başka, istimrar meselesi başka. 

ZEKİ B. (Devamla) — Müsaade buyurunuz, ben istediğim veçhile söyliyeyim. Tahsisat 
meselesiyle bu mesele başka değildir beyefendiler. Bu onun içinde dâhildir. Eğer biz müste-
mirren devam edeceksek vaziyet başkadır. Yoksa bugün Teşkilâtı Esasiye Kanununun yeni 
tespit olunan maddeleri mucibince, Meclisin içtimai dört veyahut altı ay devamda tahsisat 
meselesi değişir. 

REÎS — Zeki Beyefendi! Bu madde tadil edilmiştir, maddei muaddele vardır. 

ZEKÎ B (Devamla) — Bununla beraber Heyeti Celilenize şunu arz edeyim ki şimdiye ka
dar almış olduğumuz tahsisat senevi (2 400) lira değil (4 800) liradır. Zira, bu devrei intiha-
biye neticesinde iki defa intihabolunan zevatı muhtereme (4 800) lira almışlardır. Şu halde 
(200) lira alınacak yerde 400 lira almak icabediyor. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EF. (İsparta) — Şahıslar değişmiştir efendim. 
ZEKİ B (Devamla) -— Efendim, eşhas hakkında bir şey söylemiyorum. Ve bendeniz kim

senin izeti nefsine dokunmuyorum. Yalnız şunu nazarı dlkkatlâllnize arz etmek isterim ki 
bu gün istinadetmiş olduğumuz büyük bir millet vardır ve biz o büyük milletin efkârı umu-
mtyesini de nazarı dikkate almaya mecburuz. Biz "lâyüsel ammanayefal" değiliz. Biz; na
lıncı keseri gibi hep kendi tarafımıza yontuyoruz. (Bunu kabul etmiyoruz sesleri) (Gürültü
ler, ayak patırtıları) (Geri alsın sesleri) 

Efendiler, sözümü geri almam. Ayak patırtılarına çok teşekkür ederim ki bu benim için 
büyük bir iltifattır. Biz; paranın fazla alınmasını düşüneceğimize, paranın kabiliyeti iştlrai-
yesini çoğaltmaya çalışalım. Memleketin menafii umumiyesi namına böyle yapmamız ica-
beder ve Hükümetin düsturu esasisi budur. Tuz Resmine zam yapmaktan vazgeçtiniz. Meni 
Müskirat Kanununu da ilga etmiyelim. O zaman bu tahsisatın ben de sizinle beraber lehin
de bulunurum. Efendi namını verdiğimiz zavallı köylünün sırtına kırk para zammetmeyi ve 
kendi tahsisatımıza bir miktar daha zammetmeyi sizin efkârı umumiyenin vicdanına terk 
ediyorum efendiler. 

CELÂL NURİ a (Gelibolu) — Efendim. Zeki Bey arkadaşımız; Mecliste istismar ve ade-
miistismar gibi bir mesele mevzuubahsetti. Encümende kararlaştırılmış olan bir madde Heyeti 
Umumiyede kabul edilmedikten sonra bu mevzuubahsolamaz. Şunu da arz edeyim ki Mec
lisin istismarını muhil encümende hiçbir lâyiha yapılmamıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI a (Bozok) — Meclis dakikasını kimseye vermez. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim; Zeki Bey biraderimiz bir İki mütalâada bulundular. 
Bendeniz de ondan dolayı bir iki söz söyliyeceğim. Zeki Beyin mevzuubahsettiği maddei ka
nuniye başka suretle tadil edilmiştir. Yani o kanun kalmamıştır. "Mebuslar iki defa tahsisat 
alıyor" diyor. 

Efendiler; bir mebusun müddeti hitam bulur ve o Meclis feshedilirse tekrar yeni bir me
bus geldiği vakit, o müceddeden geldiğinden dolayı bir ay da kalsa, iki ay da kalsa, üç ay 
da kalsa tam tahsisat ahr ki bu, ötedenberi teamülü kadîmdir. Kanunu Esaside vardır. Her 
Parlâmentoda böyledir. Avrupa hükümetlerinde de böyledir. Onun için Zeki Beyefendinin 
mütalâaları gayrivarittir. 

451 



ZEKİ B. (Gümüşhane) — Beş yüz lira yapalım. 

EMİN B. (Tokad) — Reis Beyefendi. Takririmi izah edeyim. Müsaade buyurunuz. 

REİS — Buyurunuz : 

EMİN BEY (Tokad) — Arkadaşlar, Heyeti Ceilenize arz ve takdim olunan teklifi kanuni
nin mahiyeti pek sarih ve esasen müsbet bulunduğu cihetle fazla mâruzâta mahal olmadı
ğına kaaniim. (İşitilmiyor sesleri) tekrar edeyim. Heyeti Celilenize arz ve taktim olunan tek
lifi kanuninin mahiyeti pek sarih ve esasen müsbet bulunduğu cihetle fazla mâruzâta ma
hal olmadığı kanaatindeyim. 

Şukadar ki malûmuihsanmız, kanunlar, lüzum ve iktiza üzerine vaz'ı ve tâdil edilir ve 
bu da ahkâmın ezman ile tebeddül ve tegayyür edeceği kavaidi esasiyesinden mülhemdir 
ki işte bu esasata tevfikan 5 Eylül 1336 tarihli Nisabı'Müzakere Kanununun bugün tadili 
teklif edilen 6 ncı ve 8 inci maddeleri 17 Şubat 1337 ve 9 Mart 1339 tarihlerinde müteselsi-
len tadil edilmiştir. İşte bu gaye ve müessiratı istihdaf eden teklifi vâkıın kabulü de zaruri
dir. Binaenaleyh teklifimizin kabulünü istirham ederim. (Kâfi sesleri) 

5. Milletvekillerine 1342 (1926) yılı ödeneğinden mahsup edilmek 
üzere 3 500'er Lira avans verilmesine dair üyelerce yapılan başvuru so
nucu, Başkanlık aşağıdaki tezkere ile konuyu Genel Kurula sundu (4). 

Heyeti Umumiyeye 

Bu sene zarfında Meclisi Âli azası elbise tedariki vesaire gibi fevkalâde ihtiyaçlarını tat
min için fazla masraf ihtiyar ettiklerinden bahsile, Meclis veznesinden Karzan para talep et
mektedirler. 1342 senesinde tahakkuk edecek matlubatlarından kat edilmek üzere Meclis 
veznesinden Karzan 3 500 er lira verilmesine ve buna tekabül edecek meblağın mukassatan 
Maliye Vekâletinden alınmasını mezuniyet itasını arz ederim. 

23 Teşrinisani 1341 
Büyük Millet Meclisi 

Reisi 
Kâzım 

Genel Kuruldaki görüşmede : 
"BESİM BEY (Devamla) — Teşkilâtı esasiye kanunun da mebdei içtimain Teşrinisani ol

ması itibariyle, bulunan bir hilei seriye ile dört aylık fazla tahsisat alınmıştır. Bu da kâfi gel
memiş; üçüncü seneyi karşılayacağımız zaman yine böyle bir celsei hafiyede bir takrir veri
lerek 1 500 lira tavizen alınması kabul edilmiştir. Bu defa 3 500 er lira tavizen alınması ka
bul buyruluyor. Bundan anlaşılıyorki biz bir içtimaa nihayet verdikten sonra tekrar içtima 
yaptığımızda mutlaka kendimizi düşünmek mecburiyetinde bulunuyoruz. Çok rica ederim 
beyefendiler, bendeniz hakikaten tahsisatın kâfi olduğu kanaatında değilim. Ankara gibi galâi 
esardan boğulan bir memkelette bir mebus için 300 lira kâfi değildir. 

(4) Tutanak D. (Gizli) C : 4, Sa . 550-552, Ta 23.11.1341 (1925) 
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Fakat beyefendiler, bu yol çıkar bir yol değildir. Eğer bu yolda gidersek iyi bir netice ver
meyecektir. Binaenaleyh heyeti aliyeniz bir kanun ile tahsisatı tezyit eder. Şu şartla ki, bun
dan kendisi istifade etmez, yalnız kendisini istihlâf edecek Meclis istifade eder ve o vakit çok 
doğru ve dürüst bir hareket olur ve bahusus Meclisi Âlinin herhangi bir bankadan istikraz 
yapar gibi tavizat şeklinde para alması doğru bir şey değildir. 

REİS — Efendim, elde mevzuubahis bir takrir yoktur. Riyasetin bir tezkeresi vardır; bu 
tezkere 1342 tahsisatından kesilmek üzere arkadaşlara bir para verilmek hakkındadır. Hiç 
bir arkadaş tezyidi tahsisat hakkında bir takrir vermiş değildir. Evvelce verilmiştir. Eakat 
geri alınmıştır. Yani bu yanlış anlaşılmasın. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim, iki kelime arz edeceğim. 120 - 130 imza ile tezyidi 
tahsisat hakkında bir takrir verilmiş, sonra o takrir geri alınmıştır. Şimdi 1342 tahsisatına 
mahsup edilmek üzere İkraz suretiyle alınmak için bir takrir vardır. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — İstirham ederim, esasen tezyit mevzuubahis değildir. Lehde 
ve aleyhde söylemeye hacet yoktur. Bu takriri reye koyunuz. 

BESİM ATALAÜf BEY (Aksaray) — Efendim, atalar sözünde çok büyük hikmetler vardır. 
Veresi içen iki defa sarhoş olur derler. Tavizatı kabul edersek bu ne ile ödenecektir? İki defa 
müzayakaya düşülecektir. Bunun mahalli yoktur. Eğer bu tavizat ihtiyacın telafisi için veri
liyorsa o adam gelecek sene ne yapacaktır? Bu cihetin tenvirini arzu ediyorum. Bu ciheti 
tenvir ederse tavizat olur. Yoksa tahsisata münasip bir şekilde ilâvesi tahtı vücupdadır, zan 
ederim. 

Besim Bey arkadaşımıza gelince; bir kelime ile söyleyeceğim; bu avam firîbliktir. (Bravo 
sesleri) Kendileri de tahsisatın kâfi olmadığını soyuyorlar. Başka ne nam verilebilir. 

BESİM BEY (Mersin) — Şahsım mevzuubahis oldu, söz istiyorum. 
BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Şahsım değil, fikrim. 
BESİM BEY (Mersin) — Muhterem adaşım beyefendi bendenizin tahsisata karşı vaki olan 

ltirazaümı avamflrîblik ile itham ettiler. Şahsı naçizimi bilen ve bilmeyen arkadaşlar da an-
lıyorlarki tezyidi tahsisata avamflrîblik yapacak adam da değilim. Muhterem efendiler, söy
lemek istemezdim. Eakat şimdi söyliyeceğim. Şimdiye kadar tezyiden tahsisat kabul etme
dim ve kabul etmiyorum. Şimdiye kadar almamışım. Hiç bir gün bunu ne matbuata intikal 
ettirdim ve ne de bir arkadaşa Meclisde söyledim. Bunu yalnız benimle veznedar bilir. Bina
enaleyh avam flrîblik tabirini kendilerine ret ederim. 

REİS — Riyasetin tezkeresini kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir." 

düşünceleri yer aldı. 
Sonuçta Başkanlığın önerisi oylanarak kabul edildi. 
6. Başkanlık Divanında görev alan üyelere normal yasama çalışma

ları dışında, tatil süresince bütün bir yasama yılı boyunca yazışmaları yön
lendirip, yönetim hizmetlerini yerine getirirken, görevleri gereği fazla gi
derleri olduğu dikkate alınarak, milletvekili ödeneğinin yarısı kadar taz
minat verilmesine dair Başkanlık Tezkeresi, Genel Kurulca Muvazene! Ma
liye Komisyonuna havale edildi. 
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Komisyon genelde, Başkanlığın gerekçelerine katılmış, ayrıca Divan 
Üyelerinin Yüce Meclisi temsil etmenin gereği fazla giderleri olacağını vur
gulayarak, öneriye katılmış ve verilecek tazminatı yıllık 1 800 Lira olarak 
belirlemiştir (5). 

Teklifin Genel Kuruldaki görüşülmesinde; 1 800 Liralık tazminatın 
Başkana ödenen 300 Lira ile birleştirilerek, aylık 450 Lira, Başkanvekille-
ri ve idare memurları (idare amirleri) için aylık 150'şer, kâtipler için de 
100 Lira olması önerilmiş ise de, sonuçta Başkanlığın istemi doğrultusunda 
Divan üyelerine 1 800'er Lira tazminat verilmesi onaylanmıştır (6). 

7. özellikle dış ilişkilerde önemli sorunların çözümünde, TBMM üye
lerinin uzmanlıklarından yararlanma zorunluluğunu duyan Hükümet. 
Meclisten Teşkilatı Esasiye Kanununun 23 üncü maddesindeki "Millet
vekilliği ile Hükümet memurluğu bir kişide birleşmez" hükmünün yoru
munu istemiş, konu, Kanunu Esasi Komisyonunca incelenerek rapora bağ
lanıp Genel Kurula sunulmuştur. 

Genel Kurulda yapılan uzun görüşme ve tartışma sonunda "Büyük 
Millet Meclisi azasından birine Hükümet tarafından tevdi edilen muayyen 
bir iş, hükümet memuriyetinden addolunamaz" biçiminde yorumlanarak. 
Hükümetin istemi doğrultusunda karar alınmıştır (7). 

(5) Tutanak D C 22, 272 1926 tarihli 62 ncı Birlenme Bağlı Gerekçe S 1 2 

(6) Tutanak D C 22, Sa 332 334, Ta 172 1926 27 Şubat 1926 tan/ılı 765 taydı kanun, R Gazele 931926 - 317 

(47) Tutanak D C 29, Sa 36 46, Ta 10 2 1927 
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J — MASUNİYETİ TEŞRİİYE 
(Yasama Dokunulmazlığı) 

Teşkilât-ı Esaslyenin 17. Maddesi "Seçimden gerek önce ve gerek sonra 
üstüne suç atılan bir milletvekili, Kamutay'in kararı olmadıkça sanık ola
rak sorgulanamaz, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Cinayette Suçüstü ya
kalanma hali bu hükmün dışındadır" 
kuralını getirmiştir. 

Dahili Nizamnamenin 178. Maddesi, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması yöntemini göstermiştir. 

Dahili Nizamname öncesinde, yasama dokunulmazlığının anlam ve 
kapsamını açıklayan, uygulanacak yöntemi belirleyen görüşmeler, Maraş 
Milletvekili Tahsin' (HÜDAYİOĞLU) in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması sırasında yapılmıştır (1). 

II. Dönemde, hakaret, izinsiz ağaç kesme, küfretme, ihtikâr ve göre
vi kötüye kullanma gibi suçlarla 16 üye hakkında yasama dokunulmaz
lık istemi gelmiş bunlardan 15'i devre sonuna ertelenip, sadece cinayet 
suçu ile ilgili bir üyenin yasama dokunulmazlığı kaldırılmıştır (2). 

(1) adi Tutanak D., C : 4, Sa : 556-564, Ta : 7.12.1925 

(2) Bu üyeler : 1 - Ragıp (Kütahya), 2 - Emin (Eskişehir), 3 - Ömer (Kan), 4 - Osman Kadri (Muf), 5 - Katf (Saruhan), 6 - Besim 

(Menin), 7 - Yunus Nacü (Menteşe), 8 - Tahsin (Maraş), (Dokunulmazlığı kakhrılık), 9 • Hacı Bekir (Konya), 10 - Hilmi (Ankara), 11 

- Ahmet Remzi (Gaziantep), 12 - Mehmet Fuat (Kastamonu), 13 - Fuat (Konya), 14 - Ömer (Kars), 15 - Hilmi (Malatya), 16 - Ahmet 

İjfet (Ertuğrul) 
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K — ÜYELERİN DEVAMI SORUNU (1) 

Üyelerin Genel Kurula devamsızlığı değişmez yakınma konusu olmuş
tur. Bir kaç üyenin devamsızlığı ile dağılan Genel Kurul sonuçta, vaktin 
boşa gitmesine ve işlerin geri kalmasına neden olmaktadır. 

Soruna çözüm bulmak için zaman zaman sert önlemlerin alınması, 
kaçınılmaz olmuştur. 

İkinci Dönemde konuya ilişkin girişimlerden bir bölümü aşağıya çı
karılmıştır. 

1. Kastamonu Milletvekili Halid (AKMANSÜ) tarafından, oya sunu
lan ve üç kanun tasarısında çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle veri
len önergede : 

"Kudreti ilmiyesine ve mevcudiyetine nazaran kendisinden milletin her şey beklediği 
Meclisin ekseriyetine rağmen nisabı müzakereyi bile muhafaza edememesi hariçte suitesir-
den hâil kalmıyor. Bu mûhimmeye rüfekayı muhteremenln nazarı dikkatlerinin celbini ve 
Riyasetçe nizamname ahkâmının tamamii muhafazasını rica ederim." 

denilmektedir. 
Söz alan üyeler, Nizamnamedeki cezalar yeterli değildir, ödenek ke

sintisi yapılmalıdır önerisinde bulunmuşlardır. 

Genel Kurulu yöneten Başkan : 

"Önergede Nizamname gereği yerine getirilsin deniyor. Başka teklif 
gelirse o da yapılır" karşılığını vererek konuyu bitiriyor. 

2. Mecliste çoğunluk olup olmadığında kuşkuya düşüldüğünde, yok
lama yapılarak bulunmayan üyeler hakkında ödenek kesintisine gidilme
sine dair verilen 15 imzalı önerge işaret oyu ile kabul edildi (2). 

3. 5 üye tarafından verilen üç önerge ile içtüzüğün 168 inci madde
sindeki 3 oturum üst üste gelmemek kaydı aranmaksızın yapılan yokla
mada, Mecliste bulunmayan üyeden ödenek kesimine gidilmesi, üç yok
lamada bulunmayanların ayrıca gazete ile ilân edilmeleri, Başkanlık izin 
verirken, 225 üyenin Ankara'da bulunmasını sağlayacak biçimde davran
ması önerisi üzerinde yapılan uzun ve sert görüşmeler sonunda öneriler 
red edilmiştir. Konuşmalar sırasında devamın kaçınılmazlığı ve ceza yo
luna gitmenin güçlüğü ve adaletsizliği ifade edilmiştir (3). 

(1) Tutanak D. C . 2, Sa . 230-231, Ta : 24,9.1339 (1923) 

(2) Tutanak R C. 3, Sa. 175, Ta 1.11.1339 (1923) 

(3) Tutanak D. C : 4, Sa : 140-148, Ta . 10.12.1339 (1923) 
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4. Karesi Milletvekili Vehbi' (BOLAK) in, yoklamalarda bulunmayan
lar hakkında kıstelyevm (ödenek kesintisi) yapılmasına dair takriri üzeri
ne yapılan görüşmelerde, Meclisin zamanında açılmamasından, işlerin geri 
kalmasından şikâyetçiyiz deniyor. Ancak, böyle tek başına alınan karar
larla içtüzük maddesi bozulmaması esastır görüşü ağırlık kazanarak, öneri 
red olunuyor (4). 

5. Karesi Milletvekili Ali Sururi Bey'in, yoklamalarda izinsiz ve özür
süz olarak bulunmayanların isimlerinin gazetede ilânına dair Önerisi üze
rine. Başkan: "Nizamname açıktır, buna gerek yoktur" karşılığını vermiş, 
bir üye de "bir de falaka getirelim" demiştir (5). 

6. Ordu Milletvekili Hamdi (YALMAN) ve Kângırı Milletvekili Ziya 
b(ESEN) Beylerin, Meclise devam etmeyen üyelerden hergün için ödenek 
kesintisine gidilmesi hakkında verdikleri öneri, Başkanın kısa açıklama
sından sonra oylanarak, Genel Kurulca kabul edilmiştir (6). 

Sorun 70 yıl sonra da güncel olmaya devam etmektedir. 

(4) Tutanak D. C: 12, Sa : 324-325, Ta : 26.1.1341 (1925) 

(5) Tutanak D. C: 12, Sa : 325, Ta ; 26.1.1925 

(6) Tutanak D. C: 17, Sa : 296, Ta . 13.4.1341 (1925) 
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L — DEVRE İÇİNDE MECLİS TUTANAKLARINA 
GEÇEN ÖZELLİĞİ OLAN 

DURUMLAR VE OLAYLAR 





DEVRE İÇİNDE MECLİS TUTANAKLARINA 
GEÇEN ÖZELLİĞİ OLAN DURUMLAR VE OLAYLAR 

a) Mecliste görüşülüp kesinleşen 1339 (1923) yılı ikinci altı aylık öde
nek tasarısmda, Hanedan ve Hilâfet giderleri son defa ve TBMM bütçesin
den önce "Zatı Hazret! Hilâfet Penanı ve Hanedan 283 347 Lira" ola
rak yer almıştır (1). 

b) 28.1.1341 (1925) tarihli 91 inci Birleşimde Genel Kurulda görüş
meye konu son Komisyon metni olacağı Başkanca açıklanmıştır (2). 

c) Genel Kurulun 3.3.1341 (1925) tarihli 68 inci Birleşiminde istifa 
eden hükümetin getirdiği bütçenin görüşülemeyeceği belirtilerek bütçe 
görüşmeleri ertelenmiştir (3). 

d) Genel Kurulun 12.11.1339 (1923) tarihli 52 nci birleşiminde, bir 
üye. Adliye Vekiline "yeni mahkeme! temyizi vücuda getirmek mesuliye
tini kabul ettiğinizi kat'i suretle söylemenizi? sözüne, Adliye Vekili Seyyit 
Mehmet Emin "Beyim efendim! Adliye Vekili, Dahiliye Vekili, her hangi 
vekil olursa olsun, Heyete karşı su içmekten bile mesuldür" cevabını ver
miştir (4). 

e) Erzurum Milletvekili Rüştü (PAŞA), verdiği bir kanun teklifinde, 
ordudaki hizmetli erlerin muharip erler kadar olduğu, bunlarm bütün 
emirlere rağmen çocuk taşımak, eşya götürmek, çobanlık etmek gibi aşa-
ğılatıcı hizmetlerde kullanıldıkları, talim ve terbiyeden yoksun kaldıkları 
gerekçesiyle emir erlerinin kaldırılmasını ister. 

Millî Savunma Komisyonu, emir erlerinin muharip erlerin 1/6 sı ka
dar olduğu, bunlarm 6 ayda bir değişip talim ve terbiyelerini tamamladık
ları, aşağılatıcı hizmetlerde kullanılmaları kurallara aykırı olduğu, Bakan
lığın önlemesi gerektiği, bunlarm yerine sivil hizmetçinin verilmesinin 
masraf doğuracağı, kışla disiplinini bozacağı, orduya bir piyade erinin 11, 
jandarma erinin 16 Liraya mal olduğu, bu fiyata sivil hizmetli bulunamı-
yacağım belirterek, kanun teklifinin reddini istemiştir. 

Genel Kurulda görüşmesiz komisyon görüşü benimsenerek, teklif red 
edilmiştir (6). 

(1) Tutanak D. C : 2, Sa : 343, Ta : 27.9.1339 (1923) 

348 Sayıh Kanun, Kavatan Mecmua» Sa : 104 

(2) Tutanak IX C: 5, Sa . 431, Ta : 28.1.1340 (1924) 

(3) Tutanak D. C: 15, Sa 111, Ta : 3.3.1341 (1925) 

(4) Tutanak D. C : 3, Sa : 374-375, Ta ; 12.11.1339 (1923) 

(6) Tutanak D. C; 4, Sa : 452-453, Ta : 26.12.1339 (1923) 
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Bu konu 1950 lerde yine tartışılacak ve tarihimizdeki önemli gelişme
lerin tabanını oluşturacaktır. 

f) Bozok Milletvekili Ahmet Hamdi (DİVANLIOĞLU) nun teklifi ile 4 
Şubat 1340 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa, yürürlük 
maddesinden önce "işbu kanuna mugayir olan hükümler mülgadır" hük
mü eklenerek kanun yapma tekniğine aykırı, mevzuatı karmaşaya sürük
leyen marazı bir hüküm konmuştur (7). 

g) Meclis içinde disiplinin sağlanması için üyelerce verilmiş giriş kartı 
olmayan ziyaretçilerin Meclis binasına alınmaması ve görevliler dışında 
hiç kimsenin komisyon ve şube odalarına sokulmaması için bütün üye
lerce özen gösterilmesine dair Başkanlık tezkeresi Genel Kurulda oylana
rak kabul edildi (8). 

h) Sıra Sayısı Geleneği : 
Genel Kurula gelen tasarı ve tekliflerin görüşmesi için bunların tama

mı ve ilgili komisyonların raporları okunarak tutanağa geçmekte ve üye
lerin bilgisine sunulma yöntemi uygulanıyordu. Giderek hacimleri büyü
yen, tasarı ve tekliflerin okunmasından vazgeçilerek ayrıca basılıp dağı
tılması yoluna gidildi. Bu gelenek 1927 tarihli Dahili Nizamnamenin 34/7 
ve 101 inci maddeleri ile zorunlu hale geldi. 

Ayrıca basılan tasarı ve teklifler ile bunların komisyon raporları ge
nelde görüşmenin başladığı tutanağa eklenip, dip notu ile de yeri belirtilir... 

Aynı birleşimde görüşülen birden çok tasarı ve teklifin belirlenmesi 
için bunların numaralanması yoluna gidilmiş ve basılan broşürün sağ kö
şesine (S. Sayısı....) konmuştur. Böylece (Sıra Sayısı) deyimi tasarı ve tek
liflerin gerekçelerini ve komisyon raporlarını ifade eden parlamento söz
lüğünde özel bir ad olmuştur. 

İlk kez numara alan ve ayrıca basılan 1 sayılı sıra sayısı İmar ve İskân 
Vekâleti Teşkili ve İmar ve İskân Müdüriyeti Umumiyesi Teşkili Hakkın
daki 1923 tarihli 352 sayılı Kanun dolayısıyladır. Bu sıra sayısı tutanağa 
eklenmemiş ayrıca derlenmiştir (TBMM Kitaplığı R.K., 107/2). 

İlk S. Sayılarından 6 numara 21. Cilt 39. Birleşimin 122 sayfasından 
sonraya konmuştur. 

(7) lutamk D. C : 5, Sa : 544, Ta : 2.2.1340 (1924) 

(H) Tutanak D. C: 7, Sa: 261, Ta : 10.3.1340 (1924) 
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3 — DİĞER İŞLER 
A) — İSTİKLÂL SAVAŞINDA MALÛL KALAN ŞUBAT VE ERLER 

Bağımsızlık Savaşının kazanılmasında milletçe çekilen acılar, katla
nılan zahmetlerin maddî delilini oluşturan maluliyet listeleri aşağıya alın
mıştır. 

Malûl düşen subayların isimleri İle sakatlıklarının derecelerini göste
rir listeler aynen alınmış, sayıları 1067'yi aşan erlere ait listelere yer veril
memiştir. 

Bir soruya Millî Savunma Bakanının verdiği cevabın ekini oluşturan 
bu listeler. Milletçe övünç kaynağımızdır. 

Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, İstiklâl Mücadelesinde sakatlanan efrada dair sual 
takririne Müdafaa i Milliye Vekili Kâzım Paşanın tahriri cevabı (1) 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Mücadelesi esnasmda, asakiri milliyeden sakatlanarak malûl düşmüş ve bu su

retle muhtacı muavenet olan efrat tesbit edilmiş midir ve bunlar kaç neferden İbarettiı? Mü-
dafaai Milliye Vekâletinden sual edilmesini ve tahriren cevap itasını teklif ederim. 

1 Kânunuevvel 1339 
Konya Mebusu 
Kâzım Hüsnü 

8.12.1339 

T.RM.M. Riyaseti Celilesine 

Başkitabet Kavanîn Müdüriyeti 6/62 numaralı ve 1.12.1339 tarihli tezkeresi Cellleleri arizai 
cevabiyesidir: 

İstiklâl Mücadelesi esnasında zâbitan ve asakiri milliyeden sakatlanarak malûl düşen 
ve bu suretle muhtacı muavenet olanlar tesbit edilmiştir. Dereceli künye defterleri 8.12.1339 
tarihiyle Muvazene! Maliye Encümenine takdim edildiği mâruzdur. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Esbabı fenniye 
dolayısiyle 

Birinci İkinci Üçüncü henüz derecesi 
derece derece derece tâyin edilemeyen Yekûn 
Adet Adet Adet Adet Adet 

Zabit 7 57 40 10 114 
Nefer 37 436 594 — 1 067 

(1) Tutanak Dergin, C ; 4, Sa : 567 Jd 1-8, Ta : 29.12.1339 (1923). 

Maliil /afiler için bu tutanağa bkz. 
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B) İSTANBUL'UN TESLİM MERASİMİNE KATILACAK MECLİS 
HEYETİNİN SEÇİMİ VE HEYETİN KARŞILANIŞI 

Ordumuzun İstanbul'u teslim alma merasiminde Meclis'ten bir he
yetin hazır bulunmasına dair, Beyoğlu İstanbul ve Üsküdar Livaları He
yet Reislerinin aşağıya alınan telgrafları Genel Kurulun 3.10.1339 (1923) 
günlü 31 inci birleşiminde okunarak merasime katılacak 10 kişilik heyet 
kura ile saptandı, özelliği nedeniyle bu işlemin tutanağı aşağıya alınmış
tır (1). 

Meclis namına giden heyetin gereğince itibar görmediği, protokol esas
larının çiğnendiği, doğrudan Meclise saygısızlık edildiği yolunda çetin gö
rüşmeler Mecliste günlerce sürdü. 

Meclisin yüceliğinin ve saygınlığının vurgulandığı bu görüşmelerin 
yansıttığı esasların önemi hiç eskimemiştir. 

istanbul'un Müttefikin kıtaatı tarafından tahliyesi ve ordumuz tarafından işgali münasebetiyle yapılacak merasime azayı 

kiramın davetini mutazammm telgraf. 

REİS — Ruznamei müzakeratımıza başlamazdan evvel İstanbul'dan gelen bir telgrafı 
Heyeti Âliyenize arz edeceğim. 

İstanbul'un hakikî necat ve halâsı olan 6 Teşrinievvel 1339 tarihine mûtesadif Cumar
tesi günü büyük ordumuz al sancaklariyle şehrimize semai zafer ve istiklâl getirirken ni-
gehbanı hukuku millet ve memleket olan milletvekillerinin beraber bulunması sürür ve ifti
harımızı taz'if edeceğinden muhterem vekillerimizin daveti samimanemize lütfen icabetle
rini istirham ederiz ferman. 

Beyoğlu Liva Heyeti İstanbul Liva Heyeti Üsküdar Liva Heyeti 
Reisi Reisi Reisi 
Said Evliya Hâkim Mehmet Rıza 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Efendim Divanı Riyaset tarafından münasip cevap yazılsın. 

istanbul'un ordumuz tarafından işgali merasiminde bulunmak üzere azayı kiramdan intihabolunan zevat 

ALİ RIZA a (İstanbul) — Onbir kişilik bir heyetin gitmesini teklif ediyorum. 
REİS — Müsaade buyurunuz efendim! Telgrafnamede Heyeti Muhteremenizi davet edi

yorlar. Fakat biliyorsunuz ki. Heyeti Muhteremenize mevdu vazife o kadar mühimdir ki, ma
atteessüf bu davete icabete imkân bırakmıyor. 

MUSTAFA NECATI R (İzmir) — Söz isterim. 
REİS — Efendim; inayet buyurunuz, sözümü bitireyim. Halbuki izmir'den de aynı su

rette bir davet vukubulmuştu. Heyeti Muhteremeniz o davete bir heyet izam etmişti. Binae
naleyh şimdi de en münasip bir şekil yine bir heyetin intihab edilerek gönderilmesidir. 

(1) Tutanak Dergisi, C . 2, Sa . 498-500, 556-558, 539-583, 588-596, Ta 3, 6, 8, 10.1339 (1923). 
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SAİB B. (Kozan) — Kur'a, kur'a! 
REÎS — İkinci bir mesele efendim, şurasına nazarı dikkati âlilerini celbederim. Malû-

muâlinlz müzakeraün hüsnü idaresi İçin haddi nlsab olarak İki yüz kişinin mevcudiyeti ka
bul edilmişti. Muahharan arkadaşlardan bâzılarının fevkalâde görülen mazeretleri üzerine 
bu mevcut 190'a inmiştir. Şimdi Heyeti Muhteremenlzden on. onbeş kişilik bir heyet intihap 
ve izam buyurulacak olursa müzakeretta çok müşkülâta mâruz kalınacaktır. Sonra malû-
muihsanınız müntahap âza meyanına Divanı Riyasetten de dört kişinin bilintihap dâhil ola
cağı Nizamnamenin ahkâmı zaruriyesindendir. 

(Onlardan da bir kişi gitsin, sesleri) 
REİS — Malûmuihsanınız Nizamnameniz Heyeti Muhteremenizce daima meriyürriaye 

bir şeydir. (Hayır, sesleri) Onun için şüphesiz ki, Divanı Riyasetin mâruzâtı sizce muteber 
olan Nizamname .ahkâmını tebliğ etmekten ibarettir. Binaenaleyh bu heyet... 

ZEKİ a (Gümüşhane) — Halifeye tebrikât için onbeş kişilik bir heyet gitmişti. 
REİS — Sözümü bitirmeden niçin istical ediyorsunuz efendim? Efendiler, tensip buyu

rursanız beş kişilik bir heyet kâfidir. (Hayır, hayır, sesleri) (Gürültüler) 
ALİ SAİB B (Kozan) — Bir hafta Meclisi tatil edelim. 
ZEKİ a (Gümüşane) — Reis Bey bir teklifim vardır. Efendim, Meclis üç celsesini İstan

bul'da akdetsin. Arkadaşlar muvafakat buyururlarsa üç celseyi İstanbul'da akdedelim vesa
iti nakliye de vardır. 

REİS — Zannetmem ki, arkadaşlar, böyle bir davete velev bir saat olsun Heyeti Muhtere-
menlz tatili müzakerat ederek icabet etsin... Onun için efendiler müsaade buyurursanız beş 
kişi... (Hayır, hayır, sesleri, gürültüler) 

HAMDULLAH SUBHİ a (İstanbul) — Reis Beyefendi, on âza gider. Divandan da dört zat 
gider, ondört zat eder. 

REİS — Efendim, Divanı Riyaset Heyeti Muhteremelerinin arzularına mümaşaata cid
den arzukeştir. Fakat biliyorsunuz ki, Divanı Riyaset müzakerenin selâmeti için düşüncele
rini de arz etmeye mecburdur. Bendeniz vaziyeti Heyeti Muhteremenize arz ve teklif ediyo
rum. Ve Divanı Riyasetin kanaatince beş kişi kâfidir. Fakat Heyeti Aliyeniz daima hâkim ol
duğu için bu miktarı, beş, yedi veya on yapar. 

HAKKI a (Van) — Efendim Meclisi Aliye on kişiyi tebliğ edin, kabul buyurulmazsa mü
zakere cereyan etsin! 

REİS — Efendim şimdi beş zatın gitmesi kabul olunuyor mu? (Hayır, hayır sesleri) O halde 
efendim, yedi. (Hayır, .bayır, sesleri, gürültüler) O halde efendim, onbeş kişinin gitmesini. (Ha
yır, hayır, sesleri) 

Efendim on zatın gitmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 
ALİ SAİB a (Kozan) — Kur'a, kur'a! (Gürültüler) 
REİS —- Rica ederim efendiler sükûneti muhafaza edelim. 
SÜLEYMAN SIRRI a (Bozok) — İstanbul mebusları dâhil olmamak şartiyle. 
REİS — Efendim kur'a çekiliyor. Hüseyin Rıfkı Bey (Edirne), (Daha, dün geldi sesleri) 
HAMDULLAH SUBHİ a (İstanbul) — Reis Beyefendi; makamıâlinizden bir sual sormak-

lığıma müsaade buyurunuz efendim. 
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REİS — Efendim mesele takarrür etti. On kişi Heyeti Âliyenizden, dört de Divanı Riya-
setden gidecektir. 

HAMDULLAH SUBHİ R (İstanbul) — Bundan maadasına. 

REİS — Eğer adedi için ise?.. 

HAMDULLAH SUBHİ R (İstanbul) — Değil efendim. Karara iktiran etmiştir, ona dair söy-
lemiyeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI R (Bozok) — İstanbul mebusları gitmesinler diyecekler! 

HAMDULLAH SUBHİ R (İstanbul) — Efendim kur'a isabet edecek arkadaşlarımızdan 
maada İstanbul mebuslan arkadaşlarımıza da müsaade buyurulacak mı, buyurulmıyacak 
mı? Yani bu heyet arasında İstanbul'a gitmek arzu buyuran arkadaşlara da müsaade edile
cek mi? (Hayır, sesleri) 

Efendim, İzmir için müsaade edildi, Edirne için müsaade edildi, İstanbul'a niçin müsa
ade olunmuyor efendim?.. 

REİS — Efendim nisap meselesini teşrih ettim. Cidden arz ediyorum ki, nisabı müzake
re fazlasına mütehammil değildir. Heyeti Celilenizin arzusu yerine geldi, ondörde iblâğ olundu. 
Divanı Riyaset ise sekiz, dokuz kişinin gitmesini tasavvur etmekteydi. Onun için istirham 
ederim gürültü etmeyiniz efendim, kur'aya devam ediyoruz. 

Faik Bey (Tekirdağ), (Daha yeni geldi, sesleri) 
(İzmir'e gidenler olmaz, sesleri) 

REİS — Efendim, talihe ne diyeceksiniz? Ben görmeden çıkıyor. Rica ederim talih mü
nakaşa kabul etmez. İhsan Bey (Ankara), Gazi Mustafa Kemal Paşa (İzmir), (Sürekli alkışlar) 

Dr. FİKRET R (Ertuğrul) — İzmir Mebusu Gazi Mustafa Kemal Paşa yoktur. 
REİS — Burada o şekilde yazılmış. Fakat hepimizin bildiği Gazi Mustafa Kemal Paşa vardır 

ve yine (Ankara) dır. 

ALİ SAİB R (Kozan) — Torbayı iyi çalkala Ruşen Bey! 
REİS — Şükrü Naili Paşa (Kırkkilise). (Yok sesleri) 

Dr. FİKRET BEY (Ertuğru)l — O zaten resmen İstanbul'a gidiyor. 
REİS — Cevat Bey (Bolu). Nebizade Hamdi Bey, (Trabzon), Hafız Şahin Efendi (Gazian-

teb), Vehbi Bey (Karesi), (Hah sesleri ve handeler) Mahmud Celâl Bey (İzmir), (Ooo sesleri ve 
handeler) 

REFİK R (Konya) — Anlaşılıyor ki. herkes gitmek istiyor. Gidelim orada bir celse yapalım. 

REİS — Sâmih Rifat Bey (Çanakkale), (Yok sesleri). Mustafa Bey (Elâziz), (Yok burada ses
leri) Buradadır. Tamam efendim on tane... 

Dr. FİKRET R (Ertuğrul) — Gazi Paşa Hazretlerinin gitmiyeceklerine göre yeniden bir 
tane daha çekilsin. Başkumandandır, Reisdir. 

SÜLEYMAN SIRRI R (Bozok) — Efendim Gazi Paşa, İzmir diye okudunuz. 

Gazi Paşa İzmir namında mebus yoktur. Malûrnuâliniz Ankara Mebusudur. Binaenaleyh 
yeniden çekilmesi lâzımdır. 
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REİS — Efendim burada yazılmış olması münasabetlyle okudum. Affınızı rica ederim. 
İkshlh ettim efendim, efendim Paşanın yerine İhtiyaten bir kur'a çekiyoruz. Kabul etmezse 
o gider. 

FERİDUN FİKRİ R (Dersim) — Paşa zaten Divanı Riyasettedir. İsterse gidebilir. 

Dr. FUAD E (Kırkkilise) — Şükrü Naili Paşa da resmen gidiyor. Onun yerine de bir tane 
çekilsin. 

RElS — Şükrü Naili Paşayı çıkardık. Kolordu Kumandanıdır. Sâmlh Rifat Beyi de çıkar
dık. Hacı Mehmed Efendi (Maraş), bu zat da heyete dâhil olmuştur, lamam oldu efendim. 
Şimdi esamiyi tekrar okuyorum. 

(Esami tekrar okundu.) 
REİS — Efendim! Ruznamei müzakeratımıza geçiyoruz. 
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C) — MECLİSTE KABUL GÖRMEYEN TEBRİK TELGRAFI (x) 

istanbul'un tahliyesi münasebetiyle meorud telgraflar. 

İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi namına Kâtibi Umumi Şefik Hüsnü imzalı telgraf. 

REİS — Okunacak : 

Ankara'da a M. M. Riyaseti Celilesine 

Memleketimizi sermayedarlarına bir yemlik yapmak ve halkımızı esir etmek maksadiy-
le öz topraklarımızı kanlı çizmeleri altında çiğniyerek yurtlarımızı harebezâra çeviren emper
yalist ordularının azimeti vesilesiyle duyduğumuz hissi süruru ve şükranı Millet Meclisine 
iblâğ ederken işçi ve köylülerimizin ve bütün halkımızın amal ve ihtiyacatına muvafık bir 
iktisadi siyasetle millî istiklâlimizin takviye ve tetvic edileceğinden ümidvar olduğumuzu 
arz ederiz. 

İşçi ve Çiftçi Sosyalist 
Partisi namına 
Kâtibi Umumî 
Şefik Hüsnü 

YAHYA GALİB R (Kırşehir) — Çiftçi Sosyalist Partisi nediı?.. Biz böyle bir Şey tanımıyo
ruz, kendi kendine uydurmuş İmza koyuvermiş... 

REİS — Efendim, Sosyalist Partisi olarak değil, şahsî olarak tanıyoruz. Münasip görür
seniz Divandan münasip cevap yazılsın. 

YAHYA GALÎB R (Kırşehir) — Tanımıyoruz... 

ALİ R (Karahisan Sahib) — Resmen şahsiyeti malûm olmıyan bir telgrafa cevap ve
rilemez... 

YAHYA GALİB R (Kırşehir) — Şahsiyeti malûm olmıyan bir telgrafı Meclisin nazarı iti
bara alması ne dereceye kadar doğrudur? O kimdir, necidir? 

REİS — O halde müsaade ederseniz bir kere tahkik edelim, arz edelim efendim. Ruzna-
meye geçiyoruz. 

Millî mücadeleye karşı çıkanlar onu Bolşevik Hareketi olarak niteledi
ler. Bu telgrafa Meclisin gösterdiği reaksiyonda, bu ihanetin etkisi vardır. 

(x) Tutanak Dergisi, C . 2, Sa 675-676, Ta : 15.10.1339 (1923),. 
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D) — BİNALAR ÜZERİNDEKİ TUĞRALARIN SÖKÜLMESİ 

Bağımsızlık Savaşı kahramanlarını ölüme mahkûm eden imparator
luğun son yöneticileri, bu kahramanların imparatorlukla olan bağlarını 
kökünden koparmıştır. Eskiden gelen, eskiyi anımsatan bütün kurum ve 
kurallar değiştirilerek semboller sökülüp atılmıştır. 

Bu tutumun bir orijinal örneği, millî ve resmî binalar üzerindeki tuğ
ra ve padişah övgülerinin silinip kazınması teklifidir. Bu teklif aşağıya alı
nan tutanakta görüldüğü kadarı ile geçiştirilmiş ise de, ancak uygulama
sı duyarlı biçimde yapılmıştır. (1). 

Rize Mebusu Ekrem Beyin Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bulunan bilumum meba-
nii resmiye ve milliye üzerindeki tuğra ve methiyelerin kaldırılarak yerlerine Cumhuri
yet arması ile Cumhuriyetin tarihi kabulünün hakkettirilmeslne dair takriri (4/144) 

REİS — Okuyoruz. (Kanunu Esasi Encümenine} 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Cumhuriyet de yapsın, adını da yazdırsın. (Kanunu Esasi 

Encümenine) 
REİS — Efendim takriri okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Gerek İstanbul ve Ankara'da ve gerek mahalli sairede bilûmum mebanii resmiye ve mil-
liyenin kapılan üzerinde eski Hükümeti mutlaka devrine ait tuğralar ve müstebit hüküm
darların meday ihini hâvi levhalar bulunmaktadır. Ekserisi en hasis bil: emeli menfaatle ya
zılmış ve kazdırılmış olan bu levha ve tuğraların haliyle bırakılması ve meselâ Cumhuriyet 
fikriyle beslenen bir mektebin kapısının üzerinde müstebit bir padişahın tuğra ve methiye
sinin bulunması kadar garip bir manzaraya Cumhuriyetle idare edilen memaliki sairenin 
hemen hiçbirisinde tesadüf edilemez. Yetişecek neslin fikirlerinde istibdadın en ufak bir eserini 
bile bırakmamak azminde bulunduğumuza nazaran bu gibi levhaların hâlâ mebanii resmi
ye ve mllliyede kalması kabili tecviz olamaz. Binaenaleyh Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde 
bulunan bilûmum mebanii resmiye ve milliye üzerindeki eski tuğra ve methiyelerin kaldırı
larak yerlerine Cumhuriyet arması İle Cumhuriyetin tarihi kabulünün hakketirilmesi husu
sunun tahtı karara alınarak Heyeti Vekile Riyaseti Celilesine tebliğini ve işbu takririn müs-
tacelen mevkii müzakereye vaz'mı arz ve teklif eylerim. 

Rize 
Ekrem 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim geçen gün para meselesinden dolayı burada cere
yan eden müzakerede rüfekadan birkaç zat armanın, paranın da içinde münderiç bulunma
sına dair takrir vermişlerdi. O takrir müzakere edildi. Kanunu Esasi Encümenine havale edildi. 
Kanunu Esasi Encümeni İstanbul'dan gelen birtakım mütehassısların da iştirakiyle çalışı
yor. Binaenaleyh bu takririn de Kanunu Esasi Encümenine havalesini istirham ederim. 

(1) Tutanak Dtrgiu, C : 4, Sa : 665-666, Ih : 5.1.1340 (1924). 
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REİS — Efendim, Kanunu Esasi Encümeni Mazbata Muharriri Bey takririn Kanunu Esasi 
Encümenine havalesini teklif buyuruyorlar. 

YUSUF AKÇURA R (İstanbul) — Maarif Encümenine de havalesinin Maarif Encümeni 
namına rica ediyorum. Çünkü bununla alâkadar asar vardır. Binaenaleyh Maarif Encüme
nine de havalesini rica ediyorum. 

ZEKİ B. (Gümüşhane) — Eslâfın vücuda getirdiği âsâra bugün biz hürmet etmezsek ya
rın ahlâfımız da bize etmezler. 

SÜLEYMAN SIRRI R (Bozok) — Reis Bey. Bu teklif, teklifi kanuni midir? 

REİS — Takrirdir. 
SÜLEYMAN SIRRI R (Bozok) — öyle ise mahlyeü Ja-U-urıiyesi yoktur. 

REİS — Efendim Kanunu Esasi Mazbata Muharriri Bey encümen namına Kanunu Esasi 
Encümenine talebettigl gibi Maarif Encümeni namına da Maarif Encümeni Mazbata Muharriri 
Bey aynı zamanda teklif ediyorlar. Tensip buyurursanız bu hususta birlikte müzakere etmek 
üzere Kanunu Esasi Encümenine havale edelim. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Efendim müşte
rek encümenlere gitmesi kabul edilmedi, öyle ise yalnız Kanunu Esasi Encümenine gitme
sini reyi âlinize vaz'ediyorum. (Ret sesleri) Fakat Kanunu Esasi Encümenine havalesini Maz
bata Muharriri Bey encümen namına talebediyor. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Her hangi bir takriri bir kâğıt parçasını encümen istemek 
salâhiyetine mâlik değildir. Bir teklifi kanuni olur. Encümenden gelir, encümenin istemek 
mecburiyeti olduğu bir şey istenebilir. Aksi halde istiyemez. 

REİS — Efendim reyi âlinize vaz'ediyorum. Kanunu Esasi Encümenine tevdiini kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar, aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Efendim takrir kabul edilmedi. 
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E) - LENİN'İN ÖLÜMÜ 

Lenin'in ölümü Meclisçe üzüntü ile karşılandı. Bunu belgeleyen Geli
bolu Mebusu Celal Nuri Beyin (İLERİ) önergesi ile açıklaması ve oybirliği 
ile alınan karar aşağıya alınmıştır (1). 

GeUbolu Mebusu Celâl Nuri Bey ve refikinin, Rusya Şûralar Hükümeti Başkomiseri Le-
nbıCenapkırvnmvefodıdak^^ 

REİS — Heyeti Muhteremenize arz ediyorum : 

Riyaseti Celileye 
Rusya Şûralar Hükümeti Başkomiseri (Lenin) in vefaü cümlemizi müteessir etmiştir. Türk 

Hükümeti Milliyesinin teşekkülünde ve ilk mücahedatta, en kara günlerimizde olduğu gibi, 
muzafferiyatınuza daima müzahirimiz olan ve Meclisimizi her fırsattan bilistifade alkışla
yan bu zaü Muhteremenin üfulü ebedisinden dolayı komşumuz Rusya Şûralar Federatif Cum
huriyetinin Heyeti Celile namına taziyetini teklif ederiz. 

24 Kânunusani 1340 
Gelibolu Van 

Celâl Nuri Hakkı 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendiler, bundan dört sene evvel bütün bir cihanı husu
met aleyhimize kıyam ve isyan etmişti. Devletimiz ve milletimiz en hatarnâk dakikalarını 
yaşıyordu. Dünyada hiçbir devlet müzahirimiz, muavinimiz değildi. Her taraftan ebvabı is
timdat kapanmıştı. O zamanlar Rusya Federatif Şûralar Hükümeti Komiserler Reisi Mösyö 
Lenin bize her suretle, maddeten ve manen her türlü müzaheratta bulundu. Selefi âliniz olan 
geçen Meclise birçok vesilelerle gönderdiği tebriknameler hepimizin hatınmızdadır. En me
yus dakikalarımızda bizi teşvik ve tergib etti. Kezalik muzafferiyetlerimize de herkesten zi
yade İştirak etmiştir. Vefat eden Mösyö Lenin, Rusya'ya yeni bir istikamet açmış ve Rusya'da 
büyük bir inkılâbm banisi bulunmuştur. (Dünyada sesleri) Bütün dünyada tesiri görülmüş 
olan bir inkılâba başlamış ve Rusya Çarlığının istibdadına hatime çekmiştir. Memlekette bü
yük bir tesiri mucibolan bu inkılâp yalnız Rusya'nın harekât ve sekanâtiyle kalmamış, Emper
yalizmden cihanı kurtarmak için lâzımgelen teşebbüsatta bulunmuştur. O zamanlar, Emper
yalizm, Âli Türkiye'yi ezmeye karar vermişti. İşte o zamanlann hâtırasını Türk Milleti hiçbir 
zaman unutamaz ve bugün Rusya'nın teessüratına iştirak eder. Heyeti Celilenin de, Mösyö 
Lenin'in vefatından dolayı Rusya Federatif Şûralar Hükümetine beyanı tâziyet etmesini ha
lisane arz ediyorum. 

REİS - Efendim, Celâl Nuri Beyin teklifini reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. (Mütteflkan sesleri) Müttefikan kabul olunmuştur. 

Ruznameye geçiyoruz efendim. Şimdi Feridun Fikri Beyin teklifi üzerine Heyeti Celile-
niz, madeni meskukât darbı hakkındaki Kanunu Esasi Encümeni mazbatasının tercihan 
müzakeresini kabul buyurmuştu. Evvelâ onun müzakeresine başlıyoruz : 

(1) Tutanak Deıgisi, C : 5, Sa : 328-329, Ta : 24.1.1340 (1924). 
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F) — ZONGULDAK MEBUSU TUNALI HİLMİ BEY'İN TÜRKÇE KANUNU 
TEKLİFİ 

Teklif Genel Kurulun 1.9.1339 (1923) tarihli 12 nci birleşiminde tartı
şılıp uzun görüşmelere neden olmuştur. Sonuçta dildeki sadeleşmeyi 
amaçlıyan ve bunun gerçekleşmesini ağır müeyyidelere bağlamayı öngö
ren teklif reddedilmiştir. Ancak, sadeleşmenin kaçınılmazlığını vurgula
yan görüşmeler, günümüze ışık tutacak niteliktedir. 

G) — ŞİRKETLERDE TÜRKÇENİN KULLANILMASI 
Amasya Mebusu Ömer Lütfl (YASAN) Beyin Bilumum Şirketlerde 

Türkçe Lisanının İstimaline Dair Kanun Teklifinin Genel Kurulda görü
şülmesi sırasında, Komisyonca teklife gerek olmadığı, bu alanda aşağıya 
alman Kanunun bulunduğu ifade edilmiştir. 

Numara 
2484 

Takvimi Ve kay i sekizinci sene 
26 Cemaziyelevvel 1334 

Sahife Sütun 
2 1 

18 Mart 1332 

Müessesatı nafıa ile imtiyazsız şirketler muhaberat ve muamelâtında 
Türkçe isti'mali hakkında Kanun 

Birinci Fasıl 
İmtiyazlı şirketler 

Madde 1. — Demiryollarla müessesatı nafıai sairede işletmeye ait kâffei muamelât ve 
muhaberat yalnız Türkçe icra olunur. 

2. — Birinci maddenin hükmü elyevm mevcut müessesatı nafıa şirketlerince her biri için 
Nafıa Nezareti tarafından tâyin ve kendilerine tebliğ edilecek güne kadar mevkii tatbika ko
nulmuş bulunacaktır. Yalnız mevcut Demiryollar Şirketi için bu müddet 10 Temmuz 1335 
tarihine kadar temdidolunabilir. 

3. — Birinci maddenin hükmünü ikinci madde mucibince tâyin olunacak günlere ka
dar icra etmiyen şirketlerin müessesatı Hükümet tarafından muvakkaten işgal olunarak hük
mü kanun tenfiz edilir. 

İkinci fasıl 
İmtiyazsız şirketler 

4. — İmtiyazsız her nevi Osmanlı şirketleri memalîki Osmaniye dahilindeki kâffei mu
haberat ve muamelât ve defatir ve hesabatı Türkçe olarak tahrir ve icra ederler. 

(1) Tutanak orij-.fi, C 4, Sa r)72 578, Ta 31 12 1330 (1023) 
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5. — Ticaret Nezaretince müseccel ve sermayesi eshama münkasim ecnebi şirketler için 
bu mecburiyet Hükümetle vukubulacak muhaberata ve efrat ile teati edilecek evraka aittir. 

6. — Dördüncü ve beşinci maddeler ahkâmını 10 Temmuz 1335 tarihine kadar tama
men tevfikı hareket etmemiş olanlar mahaklme sevk olunarak beş liradan elli liraya kadar 
cezayı nakdî ile mahkûm olurlar. Ve mahkûmiyetin tekerrürü hâlinde idarehaneleri sed ve 
icrayı ticaretten men'olunurlar. 

7. — İşbu kanunun tatbiki bir nizamnameyle tâyin olunacaktır. 

8. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu'teberdir. 
9. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve Nafıa ve Ticaret Nazırları memurdur. 
Meclisi Ayan ve Mebusanca kabul olunan işbu lâyihanın kanuniyetini ve kavanini Dev

lete ilâvesini irade eyledim. 
18 Cemaziyelevvel 1334 ve 10 Mart 1332 

Mehmet Reşat 
Sadnâzam .Adliye Nazırı 

Saki İbrahim 
Ticaret ve Ziraat 

Nafıa Nazın Nazırı 
Abbas Ahmed Nesîm! 
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H) — ORDUYA SELAM 

Meclisin orduya teşekkürü kurtuluş günlerinden günümüze değin de
vam eden köklü bir gelenek oluşturur. 

Bu geleneğin oluşumu, Mustafa Kemal'i bağrından çıkan ordunun on-
binlerce şehit ve gazi kanı ile kurtuluşu başarması ve demokratik yöneti
me içtenlikle bağlı kalmasının sonucudur. 

İlk selam ve hürmet kararı : (1) 
Orduya iblâğı selam ve hürmet edilmesi hakkında 

İnönü muharebesinin senei devriyesi münasebetiyle kahraman ordu
muza Meclisin selam ve hürmetlerinin iblâğına karar verildi. 

30 Mart 1338 
Zaferi sağlayan orduya şükran (2). 

Millî mücahedenin mesut bir neticeye isalinde en mühim âmil olan ordumuza 
Meclisi Millinin şükran ve ihtiramatının isali hakkında 

No. 
2 

Mili! mücahedenin şu mesut neticeye isalinde en mühim âmil ve müessir olup (Sevr) 
sahifei siyahını (Lozan) Muahede! garrasına tahvil eden kahraman orduya Meclisi Millinin 
şükran ve ihtiramatının isal edilmesini muta.zammın olup Muş Mebusu îlyas Sami Bey ve 
rûfekası tarafından muta takrir üçüncü içtimain ikinci celsesinde bilkırae o suretle kahra
man orduya Meclisi Millinin şükran ve ihtiramatının isali karargir oldu. 

13 Ağustos 1339 
Lozan Barışının onaylanması nedeniyle TBMM'nin orduya selam ve 

şükranlarının duyurulması : (3) 

BAŞKAN — Efendim! Bâzı rüfekanın takriri vardır. 
Riyaseti Celileye 

Sulhun İstihsalinde en büyük âmil olan şanlı ve kahraman ordumuza Meclisin selâm 
ve şükranlarının iblâğını teklif ederiz. 

Ertuğrul Trabzon 
Fikret Nebizade Hamdi 

Afyon Karahisar Denizli 
İzzet Ulvi Haydar Ruşdü 

(1) Kavaran Mecmuası, C 1, Sa 472, Tutanak D C İS, Sa 391, 397 

(2) Kavaran Mecmuası, C 2, Sa 461, Tutanak D C 1, Sa 43 

(3) Tutanak D C 1, Sa 284, Ta 2381339(1923) 

Bu karar, Kararlar servine girmemi} ve numara almamıştır (K 0 ) 
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REİS — Efendim, Fikret Bey ve rüfekasının takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
(Mütteflkan kabul, sadalan) Mütteflkan kabul edilmiştir efendim. 

İkinci Dönemin son yasama yılında alınan orduya selam kararı ve or
dunun bu karara teşekkürü : 

Beni ve bahrî Cumhuriyet ordularına Meclisi Alinin selâmlarının iblâğı hakkında (4) 
No. 
249 

Vatan ve Cumhuriyetin muhafız ve nigehbanı olan beni ve bahrî Cumhuriyet orduları
na intizam ve mükemmeliyetlerinden dolayı Meclisi Âlinin selâmlarının iblâğı, Heyeti umu-
miyenin 18-V-1926 tarihinde münakit yüz ikinci içtimainin birinci celsesinde takarrür etmiştir. 

Meclisi Alinin berrî ve bahrî Cumhuriyet Ordularına selâmlarmm iblağı hakkındaki karara Başvekâletten gelen cevabî tezke-

re. (5) 

REİS — Okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

19 Mayıs 1926 tarih ve 393/2031 numaralı tezkere cevabıdır : 
Meclisi Âlinin berrî ve bahrî Cumhuriyet Ordularına selâmlarının İblağı hakkındaki 18 

Mayıs 1926 tarih ve 249 numaralı kararname sureti Erkâni Harbiye! Umumiye Riyasetine 
tebliğ edilmişti. 

Cevaben yazılan 25 Mayıs 1926 tarih ve 716 numaralı tezkerede, vatan ve Cumhuriyetin 
selâmet ve emniyeti için Meclisi Âlinin kendilerine vereceği vazifeyi her an ifaya hazır ve iz
har olunan yüksek ve kıymetli teveccüh ve itimattan mütehassis ve müftehlr olan berrî ve 
bahrî ordular zabıtan ve efradı namına Meclisi Âliye arzı teşekkürat ve ihtiramat olunmak
tadır efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Berayı malûmat arz olundu. 

(4) Tutanak D. C: 25, Sa : 261, Ta : 18.5.1926 

Kavaran Mecmuası, C . 4, Sa : 1127, Ramt Gazele : 25,5.1926-381 

(5) Tutanak D. C: 25, Sa : 628, Ta . 30.5.1926. 
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4. SİYASİ PARTİLER 





A — CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN KURULMASI 
23.10.1923 — 16.10.1981 

Meclisin yeni seçime gitme kararı vermesi üzerine Mustafa Kemal'in 
8.4.1923 tarihinde yayımladığı 9 umde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa! Hu
kuk Cemiyetinin işlevinin bittiğini, yeni bir partinin kurulacağını 9 um
denin girişine koyduğu aşağıdaki ifadelerle kamu oyuna duyurmuştu (1). 

"Yeni devre-i mesâide Meclis'in ekresiyetini bu gaye etrafında topla
mak ve memleketi Hâkimiyyet-i Milliyye dâiresinde siyasi teşkilata maz-
har etmek için bir Halk Fıkrası teşekkül edecektir. 

Meclis'te elyevm müteşekkil (Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk 
Grubu), Halk Fırkasına intikal edecektir. 

Mezkûr fırkanın, halk hâkimiyeti, teceddüt ve inkişâfat-ı maddiyye ve 
maneviyye esâsâtına mübteni mufassal ve muntazam bir programı, bil
cümle azasının nazarı-ı münâkaşa ve tasvibine arzedilecektir. 

Buna intizâren, Grubumuz, aşağıdaki umdelerle yeni intihâbâta işti-
râka karar vermiştir" denilmektedir. 

Yapılan seçimlerle, bir anlamda "Müdafaa! Hukuk'un "Halk Fırkasına" 
dönüşümü, 9 umdenin de yeni kurulan Fırkanın programı Milletçe kabul 
edilmiş oluyordu. 

İkinci dönem milletvekilleri 7 Ağustos - 11 Eylül 1923 tarihleri ara
sında Halk Fırkası Tüzüğünü görüşerek son şeklini verdiler. 

Partinin kuruluş başvurusu Mustafa Kemal'in imzasıyla 23 Ekim 1923 
tarihinde yapıldı. 

Yeni kurulan fırkanın İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilgisi olmadığı, 
fırkanın başkanı tarafından kamu oyuna açıklandı (2). 

İlk İdareciler : 
Umumi Reis : Gazi Mustafa Kemal Paşa, Ankara Mebusu, TBMM Reisi 
Umumi Reis Vekili : İsmet Paşa (İNÖNÜ), Malatya Mebusu, İcra Vekilleri 

Heyeti Reisi (Başbakan) 
Umumi Kâtip : Recep Bey (PEKER), Kütahya Mebusu 
Aza : Sabit (SAĞIROĞLU), Erzincan Mebusu 
Aza : Celâl (BAYAR), İzmir Mebusu 
Aza : Cemil (UYBADIN), Tekirdağ Mebusu 

(1) Getûf bUgi için l COt, Sarfa 5-8'e Bkc. 

(2) Türkiye'de Siyasi Partiler, Dr. Tank Zafer TUNAYA, 1952, Sa : 559 
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Aza : Refik (SAYDAM), İstanbul Mebusu 
Aza : Saffet (ARIKAN), Kocaeli Mebusu 
Aza : Münir Hüsrev (GÖLE), Erzurum Mebusu 
Aza : Kâzım Hüsnü Bey, Konya Mebusu 
Aza : Zülfü (TİĞREL), Diyarbakır Mebusu 

İlk Fırka Grubu İdare Heyeti azaları 

Ahmet Mahir 
Ali Rıza (DİREKOĞLU) 
Hakkı (UNGAN) 
Refik (KORALTAN) 
Galip (KÜÇÜKAĞAZADE) 
İhsan (ERYAVUZ) 
Mustafa Necati (UĞURAL) 

Kastamonu Mebusu 
Kastamonu Mebusu 
Van Mebusu 
Konya Mebusu 
Niğde Mebusu 
Cebelibereket Mebusu 
İzmir Mebusu 

Cumhuriyetin ilanından 6 gün önce program ve tüzüğü ile resmen ku
rulan Halk Fırkası, Fırkanın 10 Kasım 1924 tarihli grup toplantısında adına 
"Cumhuriyet" deyimi eklenerek partinin adı "Cumhuriyet Halk Fırkası" 
olarak değiştirildi (3). 

Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşundan başlıyarak 1946 yılına kadar 
gelişim ve değişimler içinde Devletle bütünleşmiş tek parti niteliğini ko
rudu. Bu tarihten sonra da çok partili sistem içinde, iktidarda ve muhale
fette siyasi etkinliğini 16.10.1981 tarihinde çıkarılan 2533 saydı Siyasi Par
tilerin Kapatümasına Dair Kanuna kadar sürdürdü. 

Halk fırkasının nizamnamesi tüzüğü, yeni kurulan Devletin ve yeni
den yapdaşmaya koyulan toplumun dayandığı temel ilkeleri içermektedir. 
Cumhuriyetin ana belgeleri arasında yer alan bu tüzük aşağıya alınmış
tır (4). 

(3) Türkiye'de Siyasi Partiler. Dr. Tank Zafer TUNAYA 1952, Sa : 560. 

Cumhuriyet tarihinin en değerli kaynağı, Müdafaai Hukuk Cemiyetinin ve Halk Fırkasının Grup Tutanakları arşivlere girmemi} ve bütün 

aramalar yonuç vermemiştir. 

(4) Türkiye Cumhuriyetinde Tik Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931), Mete TUNCAY, Ankara 1981. 
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HALK FIRKASI (1923) NİZAMNAMESİ 
UMUMİ ESASLAR 

Madde 1. — Halk Fırkası; Cemiyetler Kanunu mucibince teşekkül etmiş siyasî bir cemi
yettir. Gayesi, millî hâkimiyetin halk tarafından ve halk için icrasına rehberlik etmek ve Türk
iye'yi asri bir devlet haline yükseltmek ve Türkiye'de bütün kuvvetlerin fevkinde kanunun 
velayetini hâkim kılmaya çalışmaktır. 

Madde 2. — Halk Fırkası nazarında halk mefhumu, herhangi bir sınıfa münhasır değil
dir. Hiçbir imtiyaz iddiasında bulunmayan ve umumiyetle kanun nazarında mutlak bir mü
savatı kabul eden bütün fertler halktandır. Halkçılar, hiçbir ailenin, hiçbir sınıfın, hiçbir ce
maatin, hiçbir ferdin imtiyazlarım kabul etmeyen ve kanunları vaz'etmekteki mutlak hürri
yet ve istiklâli tanıyan fertlerdir. 

Madde 3. — Halk Fırkası'na her Türk ve hariçten gelip Türk tâbiyet ve harsım kabul eden 
her fert dahil olabilir. 

Madde 4. — Halk Fırkası'na dahil olan her fert, fırkanın nizamnamesi ile programına 
ittiba edeceğine imza verecektir. Mamafih nizamname ile programda içtihatma muhalif mad
deler varsa fırkanın kongrelerinde mutlak bir serbesti ve hürriyetle içtihatlarım beyan ede
rek o gibi maddeleri tâdil veya ilgaya çalışabilecektir. 

Madde 5. — Halk Fırkası Umumi Reisini hâl-i içtimâda bulunan TBMM'nin âzası meya-
nından Büyük Kongre intihap eder. Vazife-i riyaset tecdiden intihap olunacak TBMM'nin iç
timaa ibtidanm müteakip ilk ln'ikat edecek Büyük Kongre'ye kadar devam eder. Umum! Re-
is'in tekrar intihabı caizdir. 

Madde 6. — Bu umumi esaslara muhalefet eden azalar mensup oldukları heyet-1 idare
nin esbab-ı mucibeye müstenit tekâlifi üzerine Fırka Divam'nın kararıyla fırkadan ihraç olu
nurlar. 

Madde 7. — Umumî esasları gösteren işbu maddeler, ancak Büyük Kongrenin sülüsan-ı 
arasıyla tebdil ve ilga olunabilir. 

FIRKA TEŞKİLÂTI 
Birinci Mebhas 
Merkez Teşkilâtı 
Büyük Kongre 

Madde 8. — Büyük Kongre senede bir defa Fırka Divam'nın tayin edeceği mahalde Nisa
nın 23'ünde içtimâ eder. Fevkalâde mücbir bir sebep tahtında Büyük Kongrenin zaman-ı 
içtimâim yalnız bir defaya mahsus olmak üzere bir sene tehir caizdir. Bu takdirde esbab-ı 
mucibesi vilâyet heyet-i idarelerine bildirilmek şartıyla tehire Flrka Divanı sülüsan ekseri
yetle karar verir. 

Madde 9. — Halk Fırkası'na mensup bütün mebuslarla mutemetler Büyük Kongrenin 
tabiî âzâsındandırlar. Her vilâyetten intihap olunan 2'şer mümessil Büyük Kongrenin mün-
tehap azalarıdır. 

Madde 10. — Kongrenin küşadında sülüsan ekseriyet mevcut olmadığı takdirde müza
kereye 5 gün sonra ekseriyet-i mutlaka ile başlanır. 
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Madde 11. — Kongre Umumi Reis'in riyaset altında içtimâ ederek ikinci reis ve üç kâti
bini ve birer reis, altışar azadan mürekkep olmak üzere (1) Program, (2) İrşat ve Neşriyat, 
(3) Nizamname, (4) Murakabe, (5) Raporları Tetkik. (6) Bütçe ve Tetkik-i Hesabat Encümen
lerini intihap eder. Büyük Kongre encümenlerine Fırka teşkilât-ı faalesinde bulunan zevat 
intihap olunamaz. 

Madde 12. — Kongre teşkilâtı vücuda geldikten sonra Umumî Reis geçen seneye ait ic
raata ve gelecek seneye ait tasavvurlara dair bir nutuk irat eder veyahut bir beyanname kı
raat ettirir. 

Madde 13. — (1) Program Encümeni, programa ait mütalâalarını teklif, (2), İrşat ve Neş
riyat Encümeni de Kongre mukarreratını efkâr-ı umumiyeye arz ve neşr eder. (3) Nizamna
me Encümeni dahi, nizamnamelerde lüzumu anlaşılan tadilât ve tasavvurlarını tesbit ve teklif 
eder. (4) Murakabe Encümeni, Fırkaya mensup hükümet azalan ile, mebusları ve Fırka Heyet-i 
İdaresinde bulunan zevatın bir sene zarfındaki faaliyet ve tarz-ı hareketlerini tetkik eder. (5) 
Raporları Tetkik Encümeni, vilâyet kongrelerinden gelecek raporları tetkik ve mütalâalarry-
la beraber Kongrenin heyet-i umumiyesine iblağ eyler. (6) Bütçe Encümeni Fırkanın sene-i 
âti bütçesini tanzim ederek Kongrenin nazar-1 tasvibine arz eyler. Tetkik-i Hesabat Encüme
ni, Fırka sandığının hesabatını tetkik eder. 

Madde 14. — Encümenler hazırladıkları projeleri esbab-ı mucibesiyle beraber Büyük 
Kongreye arz ederler. Büyük Kongrede madde madde müzakere edilerek kabul veya red edi
lir. Lüzum görülürse bazı maddeler tamik edilmek üzere yeniden encümene gönderilir. Bü
yük Kongre kararlarım mevcut azanın ekseriyet-i mutlakası ile verir. Reyler müsavi olduğu 
taktirde reisin reyi İnzimam eden taraf ekseriyet ihraz eder. 

Madde 15. — Kongre encümenler raporlarının tetkikinden sonra icap edenleri takdir ve
ya tahtie edebilir. Tahtie edilenlerin muayyen müddet fırkanın teşkilât-ı faalesinde bulun-
durulmamasına veya derecesine göre fırkadan ihracına Kongrece karar verilebilir. 

Madde 16. — Büyük Kongrenin müzakerat ve mukarreratı zabtve tescil edilir. Her içti
mâin zabıt hülâsası müteakip celsede okunarak ârâya vaz'olunur. Esas zabıtlarla zabıt hü
lâsaları ve mukarrerat Kongre reisi ve kâtipleri tarafından imza edilerek Kongreye iştirak et
miş olan âzânm isimlerini muhtevi bir defterle beraber hıfz olunur. 

Madde 17. — Kongre nihayetinde Umumî Reis Kongrenin faaliyeti neticesiyle fırkaya ve
rilen yeni istikamet hakkında bir nutuk irad veya beyanname neşr eder. 

TEK PARTİ YÖNETİMİNİN KURULMASI 

Umumî Riyaset 
Madde 18. — Umumî Reis Büyük Kongre'nin, Fırka Divanı'nın ve Meclis'teki Fırka Gru

bu ile Umumî Heyet-i İdare'nin tabiî reisidir. Umumî Reis fırkanın idare-i âliyesini elinde tu
tar ve fırkayı temsil eder. Fırka namına söz söylemek selâhiyetini de ancak Umumî Reis hâ
izdir. Umumî Reis lüzum görürse bu hususta fırkadan münasip zatları tevkil edebilir. 

Madde 19. — Umumî Reis bizzat veyahut Fırka Divanı kararına tevfikan Büyük Kongre'-
yi fevkalâde olarak içtimaa davet edebilir. 
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Fırka Divanı 

Madde 20. — Fırka Divanı fırkaya mensup vekillerle. Umumî Hey 'et-i İdare ve Flrka Gru
bu Hey'et-i İdaresi azalarından mürekkeptir. 

Madde 21. — Fırkanın dahil! ve haricî siyaseti ve idaresinden Fırka Divanı fırkaya karşı 
mes'uldur. 

Madde 22. — Büyük Kongre müçtemi bulunmadığı zamanlarda Fırka Divanı Fırka Prog
ramıyla nizamnameyi tefsir etmek selâhiyetini haizdir. 

Madde 23. — Fırka Divam'nın bilcümle müzakerat ve mukarreratı zapt ve kaydedilir ve 
içtimâda hazır bulunan âzâ tarafından imza olunur. 

Madde 24. — Fırka Divanı'nm kararlarına muhalefet eden bir fırka âzası Büyük Kongre
nin ve binaenaleyh bütün fırkanın kararlarına muhalefet etmiş gibidir. Bu gibiler hakkında 
hareketinin mahiyetine göre İhtar ve fırkadan İhraç cezaları tatbik olunur. İhraç olunanların 
Kongre'ye müracaat hakları vardır. 

Madde 25. — Fırkanın hey'etleri arasında ihtilâf zuhurunda Fırka Divanı hâkem olur. 

Madde 26. — Fırka Divanı lâakal ayda bir defa içtimâ eder. lçtimâlar Umumi Reis tara
fından vâki olan davet üzerine vuku bulur. Bu içtimalarda memleketin harici ve dahilî vazi
yeti, fırkaya alt mesail müzakere olunur. Fırka Divanı Millet Meclisi İntihabını idare ve umum 
fırka meb'us namzetlerini tâyin eder. Flrka beyannamelerini tanzim ve tenvir ve irşadın suret-i 
icrasını tesbit eyler. Müzakere ancak âzâ-yı mürettebe sülüsamnın huzuruyla olduğu gibi 
kararlar da âzâ-yı mevcudenln ekseriyet-i mutlakasıyla verilir. 

Madde 27. — Fırka Divanı haricinde re'sen intihabata müdahale eden veyahut Fırka Di
vanı tarafından verilen istikamet hilâfında hareket eden fırkaya mensup herhangi zat veya 
teşkilât Fırka Divanı tarafından ihtar, ıskat veya fırkadan ihraç ile muamele görür. Bu suret
te muameleye duçar olanların fırkaya müracaat hakları vardır. 

Madde 28. — Fırka ile Heyet-i Vekile ve sair fırkalar arasındaki münasebet ve alâkaları 
Fırka Divanı tayin eder. 

Madde 29. — Büyük Kongre'nin hâl-i içtimâda bulunmadığı zaman Fırka Divanı Umu
mî Hey'et-i İdare azalarından münhal vukuunda yerine münasibini intihap eyler. 

Madde 30. — Umumî Riyasetten, Umumî Heyet-i İdareden, Grup Hey'et-i İdaresinden 
ve Hey'et-i Vekileden muhavvel ve Fırka Divani'nca müzakere ve karar ittihazını müstelzlm 
umur ve muamelâtı tedvir ve suret-i mahsusada Fırka Divanının mukarreratını tesbit ve ma
hallerine sevk ve mümasil vezaifl ifa etmek üzere Fırka Divanının bir Kalem Hey'eti vardır. 
Mezkûr hey'et Katib-i Umumî'nin riyaseti altında bulunup Umumî Reis tarafından münte-
hap ve icabı kadar âzâdan terekküp eder ve lüzumu kadar muvazzaf memur dahi istihdam 
eyler. 

Umumî Hey'et-i İdare 
Madde 31. — Umumî Hey'et-i İdare 9 âzâdan teşekkül eder. Umumî Hey'et-i İdare daimi 

hâl-i içtimâdadır. 
Madde 32. — Umumî Hey'et-i İdare aded-i mürettebenin ekseriyet-i mutlakası İle ittlhaz-ı 

mukarrerat eder. 
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Madde 33. — Bu hey'etln tabiî reisi Umumî Reistir. Umumî Hey'et-i İdare azasından bi
risi Umumî Reis tarafından Kâtib-i Umumiliğe intihap edilir. Kâtib-i Umumî, Umumî Reis 
namına ifa-yı vazife eyler. 

Madde 34. — Umumî Hey'et-i İdare azaları Büyük Kongre tarafından müteakip Kongre
ye kadar ifa-yı vazife etmek üzere intihap olunurlar. Müddetleri hitamında bu zevatın tecdi-
den intihapları caizdir. 

Madde 35. — Umumî Hey'et-i İdare vilâyet hey'et-i idareleri ile muhabere eder ve bu he
yetlerle fırka mutemetlerine Fırk£ Divanının tayin ettiği istikameti verir ve lâakal ayda bü
kere halkın tenvir ve irşadına ait tebligatta bulunur. 

Madde 36. — Umumî Hey'et-i İdare Büyük Kongre'ye ait nizamname ve program layiha
ları ile Büyük Kongre'de okunacak umumî raporları hazırlar ve Fırka Divanı'na verir. Umu
mî Hey'et-i İdare lâakal iki ayda bir kere Fırka Divanı'na memleketteki fırka hayatına, fırka 
faaliyetine ait rapor takdim eder. 

Madde 37. — Umumî Hey'et-i İdare vilâyet mutemetlerini intihap, vilâyet Hey'et-i idare 
âzalarının intihabını tetkik ederek Fırka Divanı'nın tasdikine arzeder. 

Madde 38. — Umumî Hey'et-i İdare azaları meb'us olmadıkları halde şahsî tahsisat alır
lar. Umumî Hey'et-i İdare azasının tahsisatını Fırka Divanı takdir eder. 

Madde 39. — Mutemetlerin mahallini değiştirmek, yahut mutemetliğini ref etmek icap 
eylediği takdirde Umumî Hey'et-i İdare esbab-ı mucibesiyle Fırka Divanı'na arz eder. 

Madde 40. — Umumî Hey'et-i İdare, azalarından birisini fırkanın muhasipliğine intihap 
eder ve bütçe dahilinde yapılacaK sarfiyatı tasdik eyler. 

Madde 41. — Umumî Hey'et-i ldare'nin muvazzaf bir muhasebecisi, lüzumu kadar mu
vazzaf kâtibi, hususî dairesi ve müstahdemleri bulunur. 

İkinci Mebhas 
Vilâyet Teşkilâtı 

Vilâyet Kongresi 

Madde 42. — Senede bir kere Umumî Kongre'nin içümâmdan üç ay evvel Kânunusânin 
23'ünde vilâyet kongreleri toplanır. 

Madde 43. — Vilâyet mutemedi vilâyet kongresinin tabiî âzâsıdır. 

TEK-PARTİ YÖNETİMİNİN KURULMASI 

Madde 44. — Vilâyet Kongresi kaza kongreleri tarafından gönderilen 3'er mümessilden 
teşekkül eder. 

Madde 45. — Kongrenin müzakereye iptidan için mürettep âzânın nısfından bir fazlası
nın huzuru şarttır. 

Madde 46. — Vilâyet Kongresi, vilâyet şûralarında takip edeceği hususî programı tan
zim eder. Umumî program içinde Büyük Kongre'ye gönderilmek üzere teklif lâyihaları ha
zırlar. Büyük Kongre'ye vilâyetten gidecek âzâyı intihap eyler. 

Madde 47. — Vilâyet Kongrelerinde, kongre reislerinin, kâtiplerinin, encümenlerinin in
tihapları ve faaliyetleri aynıyla Büyük Kongre'de olduğu gibidir. 
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Madde 48. — Vilâyet Kongresi 5 azadan mürekkep olmak üzere Vilâyet Hey'et-i İdaresi'-
ni intihap eder ve bu heyete vilâyet mutemedi riyaset eder. 

Vilâyet Hey'et-İ İdareleri 

Madde 49. — Vilâyet Hey'et-i İdareleri Vilâyet Kongresine umum! program ve nizamna
me tâdiline ait tekliflerle vilâyet şûrası ve belediye programı layihalanm hazırlar. Kaza Hey'et-i 
İdarelerini tasdik eder ve bunlara lâzım gelen fikrî istikametleri verir. 

Madde 50. — Vilâyet Hey'et-i İdaresi daimi hâl-i içtimâdadır ve ekseriyet-i mutlaka ile 
ittihaz-ı mukarrerat eyler. 

Vilâyet Mutemedi 

Madde 51. — Vilâyet Mutemedi fırkanın vilâyette mümessilidir. Hudud-u vezaifi, fırka
nın gaye-i teşekkülü ve esasat-ı umumiyesiyle muayyen olup umur-u hükümet ve hüküme
te ait mesalih-i ahaliye müdaheleden memnudur. 

Madde 52. — Umum! Hey'et-i İdare ile vilâyet mutemedi muhabere eder. 

Madde 53. — Vilâyet mutemedi, her kaza merkezine fırka mutemeti tâyin eder ve Umu
mî Hey'et-i İdare'ye bildirir. 

Vilâyet İntihap Teşkilatı 

Madde 54. — Büyük Divan'ın talebi üzerine Vilâyet Hey'et-i İdarelerinin meb'us nam
zetleri hakkında kaza heyet-i İdareleriyle icra edeceği muhaberat neticesine göre namzetler 
hakkında vilâyet mutemeti Umumi Hey'et-i İdareye teklifatta bulunur. Ancak namzetler hak
kında Büyük Divan'm şekl-i nihaiyedeki tebligatı mecbur ül ittibadır. 

Madde 55. — Vilâyet Hey'et-i İdaresi, vilâyet şûralarına intihap olunacak azaların nam
zetliğini kaza hey'et-i idareleriyle muhabere ederek suret-i nihaiyede kararlaştırır. 

Madde 56. — Nahiye ve belediye meclislerinde fırka programını takip edecek nahiye ve 
belediye âzalarının intihabında da kaza hey'et-i idareleriyle muhabere ederek suret-i nihai
yede namzetleri tâyin eder. Aynı surette belediye ve nahiye azalarıyla mahalle ve köy muh-
taran ve hey'et-i ihtiyariyelerinin fırka mensubîninden intihap olunmasına çalışır. 

Üçüncü Mebhas 
Kaza T&şkilatı 
Kaza Kongresi 

Madde 57. — Vilâyet kongresinden bir ay evvel yani Kânunuevvel 23'te kaza kongreleri 
içtimâ eder. 

Madde 58. — Kaza Kongresi, kazaya merbut nahiyelerden gönderilecek 3'er mümessil
den mürekkeptir. Kongre ancak mürettep azasının nısfından bir ziyadesi ile müzakereye baş
lar. İstanbul'da her daire-i belediye birer kaza ve her belediye memurlukları birer nahiye ad
dolunacaklardır. Vilâyet merkezlerine gelince bunlar da birer kaza ve etraflarındaki köylerle 
beraber cesametleri nisbetinde nahiyelere taksim olunurlar ve kaza ve nahiyelerin teşkilât 
ve hukukunu aynen haiz bulunurlar. 

Madde 59. — Fırkanın kaza mutemedi, kaza kongresinin tabi! âzâsıdır. 
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Madde 60. — Kaza kongresinin teşkilâtı vilâyet kongrelerinde ve Büyük Kongrelerde ol
duğu gibi vücuda geldikten sonra 5 zattan ibaret olmak üzere kaza hey'et-i idaresi intihap 
olunur ve kaza mutemeti bu heyetin tabiî reisidir. 

Madde 61. — Kaza kongresi vilâyet kongresine gönderilecek mümessilleri intihap eder. 

Madde 62. — Kaza Kongresi fırkanın umumî programına ve vilâyet şûrası programına 
ait mütalâalarını vilâyet kongresine arz eyler. 

Kaza Hey'et-i İdaresi 

Madde 63. — Kaza Hey'et-i İdaresi kaza kongresine, program ve nizamname tâdiline, belde 
ve nahiye şuralarına ait program ve tekliflerini arz eyler. 

Madde 64. — Kaza Hey'et-i İdaresi kendisine merbut ocak hey'etlerini tasdik eder ve on
lara lâzım gelen fikrî istikameti verir. 

Kaza Mutemeti 

Madde 65. — Kaza mutemeti fırkayı kazada temsil eder. 
Madde 66. — Kaza mutemeti ocak hey'etlerine rehberlik eder ve vilâyet mutemeti ile mu

habere eyler. 

Kaza İntihap Tteşkilâtı 
Madde 67. — Kaza Hey'et-i idaresi, aynı zamanda fırkanın kazadaki intihap teşkilât mer

kezidir. * 
Madde 68. — Kaza Hey'et-i İdaresi, meb'us. şûralar, belediye, nahiye vesaire intihabatın-

da bir taraftan vilâyet hey'eti-i idaresi ile diğer taraftan ocak heyetleriyle muhabere eder ve 
fırka namzetlerinin muvaffakiyetlerini temine çalışır. 

Dördüncü Mebhas 
Nahiye Teşkilâtı 

Nahiye Kongreleri '• 

Madde 69. — Nahiye Kongresi her köy ve mahalle ocağından gelecek birer mümessil
den mürekkeptir ve kaza kongresinden bir ay evvel yani Teşrinisani 23'te içtimâ eder. 

Madde 70. — Nahiyede fırkayı temsil etmek üzere kaza mutemeti tarafından mûntehap 
bir fırka mutemedi bulunur, bu mutemet kaza mutemeti ile muhabere eder. Nahiye Kongre
sinin tabiî âzâsıdır ve nahiye ocağına riyaset eyler. 

Madde 71. — Nahiye Kongresi, âzasmın mecmuunun nısfından bir fazlası ile müzakere
ye başlar. 

Madde 72. — Nahiye Kongresi, 5 kişiden ibaret nahiye ocağını intihap eder. 
Madde 73. — Nahiye Kongresinin vezaif ve selâhiyetleri diğer kongrelerin aynıdır. 

TEK-PARTİ YÖNETİMİNİN KURULMASI 

Beşinci Mebhas 
Köy ve Mahalle Teşkilatı 

Madde 74. — Köy ve mahalle, mensup bulunduğu nahiye kongresinin içtimâından bir 
ay evvel yani Teşrinievvel 23'te Halk Kongresi yapar. 
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Madde 75. — Fırka'ya mensup ve 18 yaşına dahil olan köy ve mahalle ahalisinden her 
zat halk kongresinin tabiî âzâsıdır. 

Madde 76. — Kongre mahallenin şeraitine göre münasip bir yerde veya bir meydanda 
içtimâ eder. 

Madde 77. — Kongrenin müzakereye iptidar etmesi için köy ve mahalle ocağı tarafından 
tutulan defterde isimleri mukayyet ve fırkaya mensup olanlann nısfmdan fazlasmm huzuru 
şarttır. 

Madde 78. — Kongre içtimâ edince reis ile kâtibini intihap ve nahiye kongrelerine teklif 
edeceği maddeleri tayin ve ocak azalarını intihap eder. 

Madde 79. — Köy ve mahalle ocakları üç zattan mürekkeptir. 
Madde 80. — Köy ve mahalle ocaklarının tasdiki nahiye ocağına aittir. 

Madde 81. — Köy ve mahalle ocakları doğrudan doğruya halkın tenvir ve irşadı, fırkanın 
maksat ve emellerinin intişarı ve tahakkuku ile uğraşır. Nahiye ocaklarmdan aldığı emirleri 
icra eder. Mahallî ve umumî intihabatta fırka programmm ve namzetlerinin muvaffakiyetini 
temine çalışır. 

Altıncı Mebhas 
Teftiş Daireleri 

Madde 82. — Müteaddit vilâyetler bir daire-i teftlşiye olmak üzere memleket teftiş mın
tıkalarına taksim olunacak ve her mıntıkada bir müfettiş bulundurulacaktır. Mıntıka mü
fettişi o mıntıkadaki mutemetler ile fırka teşkilâtına merbut hey'etleri teftiş ve mürakebe eder. 

Yedinci Mebhas 
Mecliste Grup Teşkilatı 

Madde 83. — Fırkaya mensup meb' usların h.gr'et-i umumiyesi fırka grubu namını taşır. 

Madde 84. — Fırka grubunun tabiî reisi fırkanın umumî Reisidir. 

Madde 85. — Fırka grubu kendi içinden bir reis ve iki reis vekili ile 9 azadan ibaret bir 
hey 'et-i idare intihap eder. Hey'et-i idare kendi arasından iki kâtip ve bir veznedar tefrik eyler. 

Madde 86. — Hey'et-i İdare, azasının nısfından bir fazlası le içtimâ ve ekseriyetle ittihaz-ı 
karar eyler. 

Madde 87. — Fırka grubu h^ret-i idaresinin intihabı senede bir tecdit olunur. Sene başı 
Mart ayıdır. Aynı zevatın tekrar intihabı caizdir. 

Madde 88. — Hey'et-i îdare haftada lâakal bir kere içtimâ eder. Gruba ait işleri müzake
re eder. Grup binasına, grup kütüphanesine nezaret eyler. 

Madde 89. — Umumî Reis'in, grup reisinin, hey'et-i idarenin veyahut gruba mensup olan 
15 âzânm talebi üzerine grup içtimâ eder. 

Madde 90. — Umumî Reis riyaset etmediği halde grup reisi veya reis vekilleri riyaset eder. 
Grup kâtipleri grup müzakerelerini kayıt ve tesbit eder. 

Madde 91. — Grup içtimâlarında gruba ait umumî meseleler ile makam-ı riyaset, Hey'et-i 
İdare veyahut azalar tarafından ileri sürülen hususat müzakere edilip kararlaştırılır. 
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EK BELGELER 

Madde 92. — Grup içtimâlarında grup azaları rey ve içtihatlarında tamamen serbesttir
ler. Gruba mensup vekiller ile Meb'uslara ait veyahut zuhur eden devlet ve hükümet mesele
leri hakkında bilâkaydüşart beyan-ı fikir ederler ve vekillerin herhangi birinden izahat talep 
edebilirler. 

Madde 93. — Grupta bilmüzakere kabul olunan kararlar gruba mensup bütün azalara 
muta'dır. Grup müzakeresinde ekalliyette kalanlar ekseriyet kararına tâbi olmakla mükel
leftirler. 

Madde 94. — Grup müzakeresi esnasında hazır bulunmayan azalar grubun kararların
dan haberdar olmakla mükelleftirler. Grup âzası grup kararına karşı istinkâf ve mecliste ha
zır olduğu halde araya iştirakten imtina edemez. 

Madde 95. — Grup Hey'et-i İdaresi tarafından intihap olunan icabı kadar muharrikler 
mecliste fırka âzâsmın meclise devamlarına, grubun kararlarına muvafık hareket edip et
mediklerine nezaret ederler. Mecliste mühim meselelerin müzakereleri esnasında âzânm toplu 
bulunmasını, toplu rey vermelerini temin eylerler. 

Madde 96. — Grup âzâlan meclis müzakerelerinde fırka nokta-i nazarını teyit ile mükel
lef oldukları gibi meclis riyasetine, meclis divan-ı riyasetine, hey'et-i vekileye, encümen âzâ-
lıklarına intihap esnasında fırkaya mensup zevatın intihabını temin ile muvazzaftırlar. 

Madde 97. — Yukarıdaki maddede koydolunan makamata intihap olunan zevat grupça 
kararlaştırümışsa grup âzâlan grup kararı mucibince hareket etmekle mükelleftirler. 

Madde 98. — Grupça müzakere edilip kararlaştırılmamış meselelerde grup âzâlan rey 
ve içtihatlannda serbesttirler. Meclis müzakerelerinde grup namma reislerden ve grupça in
tihap olunmuş zevattan başka kimse söz söylemek selâhiyetini haiz değildir. 

Madde 99. — Fırka âzası fırka hey'et-i idaresinden evvelce müsaade olmaksızın mezuni
yet alamazlar. 

Madde 100. — İşbu nizamnameye riayet etmeyenler hakkında makam-ı riyaset veyahut 
Hey'et-i İdare tarafından birinci defa rica, ikinci defa ihtar, üçüncü defa fırka divanının kara-
nyla fırkadan ihraç cezası tatbik olunur. 

Umumî İntihap Tteşkilâtı 

Madde 101. — Millet Meclisi âzâlığı namzetleri, Büyük Divanla fırkaya merbut idare hey'-
etleri arasında muhabere edilerek kararlaştırılır. 

Madde 102. — Fırka namma meb'us namzetliği ilân olunan zatlara Halk Fırkasının bü
tün âzâlan rey vermekle mükelleftirler. 

Madde 103. — Fırka namzetlerine rey vermeyen fırka mensuplan fırkadan usulüne tev
fikan ihraç olunurlar. 

Umumî Madde 

Madde 104. — Fırkaya mensup âzâlar şahsî kazançlannın yüzde birini yardım akçesi 
olarak verecektir. Bilâtalep olan hasbî teberrular kabul edilecektir. 
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B — TERAKKİPERVER CUMHURİYET PARTİSİ (FIRKASI) 
17.11.1924 - 3.6.1925 

Savaş yılları geçmiş, devletin biçimlenip kurumlaşması, toplumun ye
nilenip, çağdaş yaşama geçirilmesi için sıra gerekli inkılâpların yapılma
sına gelmişti. 

Başlangıçta bütün milletvekilleri, temeli Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti olan Cumhuriyet Halk Fırkası üyesi bulunuyordu. Cum
huriyetin ilânı ile başlayan köklü değişikliklere karşı çıkan üyeler ayrı grup
lar oluşturmaya başladılar. Kökleri tanzimat öncesinden gelen düşünce
lerin temsilcileri bu grupların Meclis içindeki muhalefetleri, olumsuz ve 
sert biçimde gelişti. Sonuçta Halk Fırkasından kopan mebusların yeni bir 
parti kurmalarıyla noktalandı. 

İlk muhalefet partisinin kurulup gelişmesi, normal demokratik geli
şimin doğal sonucu olmayıp yenilenme girişimlerine tepki olarak ortaya 
çıktı. Bu oluşum Fırkanın kısa çalışma süresinin bütün eylemlerinde ken
dini belli etti. İktidar, muhalefet ilişkileri kişilere dönük sert ve yıpratıcı 
biçimde gelişti. 

Vatanın savunmasında düşmana karşı el ele, omuz omuza birlik ve 
beraberlik içinde olan silah arkadaşları, sıra inkılâplara gelince ayrı dü
şüp, can düşmanı haline geldiler. 

Mustafa Kemal'in silah arkadaşları Atatürk'ün yanında olmadılar. 
Bir grup milletvekili tarafından 17 Ekim 1924 tarihinde "Terakkiper

ver Cumhuriyet Fırkası" adı altında yeni bir siyasi parti kuruldu. Merkezi 
Ankara Postahane Sokağı 7 numarada olan partinin kurucuları : (1) 

1. Ali Fuad Paşa (CEBESOY) Ankara Milletvekili, 
2. Besim Efendi (ÖZBEK) — Mersin Milletvekili, 
3. Sabit Efendi (SAĞIROĞLU) Erzincan Milletvekili. 
4. Muhtar Efendi (ÇİLLİ) Trabzon Milletvekili, 

MERKEZ İDARE HEYETİ : 
Kâzım Karabekir Paşa 
Dr. Adnan Bey (ADIVAR) İstanbul Milletvekili, 
Hüseyin Rauf Bey (ORBAY) İstanbul Milletvekili, 
Ali Fuad Paşa (CEBESOY) Ankara Milletvekili, 
Rüştü Paşa (PAŞA) Erzurum Milletvekili, 
İsmail Canbulat Bey, İstanbul Milletvekili, 
Sabit Bey (SAĞIROĞLU) Erzincan Milletvekili 

Reis 
İkinci Reis 
İkinci Reis 
Umumî Katip 
Üye 
Üye 
Üye 

(1) Türkiye'de Siyasi Partilet, Dr. link Za/er TUNAYA 1950 Sa : 606-622 
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Üye 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 

Şükrü Bey ( ) İzmit Milletvekili, 
Muhtar Bey (ÇİLLİ) Trabzon Milletvekili. 
Halis Turgut Bey ( ) Sivas Milletvekili, 
Necati Bey (KURTULUŞ) Bursa Milletvekili, 
Faik Bey (GÜNDAY) Ordu Milletvekili. 

Terakkiperver Cumhur iyet Fırkasına dahil olan mebus la r (2) 

1. Ali Fuat Paşa (CEBESOY) Ankara Milletvekili, 
2. Cafer Tayyar Paşa (EĞİLMEZ) Edirne Milletvekili, 
3 . Sabit Bey (SAĞ1ROĞLU) Erzincan Milletvekili. 
4. Halet Bey (SAĞIROĞLU) E r z u r u m Milletvekili, 
5. Münir Hüsrev Bey (GÖLE) E r z u r u m Milletvekili, 
6. Rüştü Paşa (SOYDAN) Erzu rum Milletvekili (3.11.1926'da İdam) 
7. Halil İbrahim Bey (IŞIK) Ertugrul Milletvekili. 
8. İhsan Hamit Bey (TİGREL) Ergani Milletvekili. 
9. Hüseyin Rauf Bey (ORBAY) İstanbul Milletvekili. 

10. Dr. Abdülhak Adnan Bey (ADIVAR) İstanbul Milletvekili. 
11. Arif Bey (AYICI) Eskişehir Milletvekili, (3.11.1926'da idam) 
12. Ahmet Şükrü Bey ( ) İzmit Milletvekili. (3.11.1926'da idam) 
13. Osman Nuri Bey (ÖZPAY) Bursa Milletvekili, 
14. Hasan Necati Bey (KURTULUŞ) Bursa Milletvekili, 
15. Feridun Fikri Bey (DÜŞÜNSEL) Dersim Milletvekili. 
16. Halis Turgut Bey (TARIKÂHYA. KETHÜDAOĞLU) Sivas Milletve

kili, (13.7.1926'da idam) 
17. Ahmet Muhtar Bey (ÇİLLİ) Trabzon Milletvekili. 
18. Rahmi Bey (EYÜBOĞLU) Trabzon Milletvekili. 
19. Hoca Kâmil Efendi (MİTAS) Karahisarısahip Milletvekili, (Afyon-

karahisar) 
20. Hulusi Bey (ZARFLI) Karesi Milletvekili, 
21 . Halit Bey (AKMANSÜ) Kastamonu Milletvekili, 
22. Mehmet Zeki Bey (KADİRBEYOĞLU) G ü m ü ş h a n e Milletvekili, 
23 . Ahmed Besim Bey (ÖZBEK) Mersin Milletvekili. 
24. Abidin Bey ( ) Manisa Milletvekili, (13.7.1926'da idam) 
25. İsmail Canbulat Bey ( ) İstanbul Milletvekili, (3.11.1926'da 

idam) 
26. Bekir Sami Bey (KUNDUK) Amasya Milletvekili, 
27. Kâzım Karabekir Faşa İstanbul Milletvekili, 
28. Refet Paşa (BELE) İstanbul Milletvekili, 

(2) Türkiye'de Siyası Partiler Dr Tarık Zaftr TUMYA istanbul 1952, Sa 621 
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Terakkiperver Cumhuriyet Partisi, programının 2 ncl maddesinde, "Te-
rakkiperverlik (Liberalizm), halkın hakimiyeti (Demokrasi) fırkanın mesle
ki esasıdır" ifadesiyle amacını belirtmiş, 6 ncı maddesinde "Fırka efkâr ve 
itikadâtı diniyeye hürmetkardır" (3) umdesiyle kimliğine açıklık getirmiştir. 

Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cum
huriyet Fırkası, Meclis içinde Halk Fırkasından ayrılan mebusların katıl
masıyla güçlenip, ülke çapında da olağanüstü ilgi topladı. 

Partinin kurulup organize olması, Musul Sorunu ve Doğu isyanının 
yarattığı bunalımlı bir ortamda ve Merkezî idarenin duruma egemen ola
mayacağı biçimde Devrim karşıtlarının âdeta hücumuna uğradı. Bu ara
da ard niyetli ve isyancılara yardımcı olan kişiler de partiye sızdılar. 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 6.5 aylık çalışma süresinde ge
nel seçim yapılmadı. 13 milletvekili için yapılan ara seçimde de partinin 
adayları kazanamadılar. 

Parti programındaki 5. maddede yer alan "Fırka; efkâr ve itikadâtı di
niyeye hürmetkardır" umdesi irticaa davet kabul edilmiş ve bu durum par
tinin kapatılmasında eylemlerinden daha çok etken olmuştur. 

Partinin belli bir yayın organı yoktur. İstanbul basını; başta istiklâl, 
Son Telgraf, Tevhidi Efkâr ve Vatan, yeni parti lehinde yayınlarını sürdü
rürler. 

Kamuoyunca olumlu yankı uyandıran parti ilk şubesini Urfa'da açmış, 
örgütünü tamamlayan ilk il Sivas olmuştur. Doğu illerinde çabuk geliş
miştir. Kapatılmasından kısa bir süre önce 14 Mayıs 1925'te İstanbul İl 
Kongresini yapmıştır. 

Şeyh Sait İsyanı üzerine çalışmaya başlayan Diyarbakır İstiklâl Mah
kemesi, Parti mensuplarının isyancılarla ilişkilerini saptayarak, kendi ka
za çevresindeki parti şubelerinin kapatılması kararı almıştır. 

Doğu isyanı, Mustafa Kemal tarafından bir mefkure ve ideoloji savaşı
mı olarak görülmüştür. Bu görüşünü ' 'Bu seferki cidal bir mefkure harbi 
olarak tanınacaktır. Türk tarihinde askerlerimiz ilk defa olarak mefkure
leri uğrunda asîl bir maksatla harp etmişlerdir. Askerlerimiz ayakları al
tında bir metre irtlfaında kar, çamur bulunmasına rağmen hasımlarına 
karşı koşa koşa, sevine sevine gidip harb etmişlerdir." (3) sözleri ile açık
lamıştır. Ayrıca Büyük Nutuk'ta, partinin kuruluşu, amacı, etkinlikleri, 
İnkılâplar karşısındaki tutumuna geniş yer verilmiştir. (4) 

Mevcut ortamda partinin çalışmalarına devamının, rejime ve yurt bü
tünlüğüne zararlı olacağı sonucuna varan Hükümet, yasal yetkisine da
yanarak, 3 Haziran 1925 tarihinde partinin kapatılmasına karar verdi. 

(3) İKMM Gaateti 28 Nisan 1925 

(4) Büyük Nutuk, Milli Eğitim Basımevi - İstanbul, Sa : 889-893 
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Demokratik yönetimin gelişim tarihinde önemli bir dönemeç oluştu
ran bu karar aynen alınmıştır. 

3 — "..terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın şeddine dair 
Vekiller Heyeti Kararı (5) 

"İcra Vekilleri Heyetinin 3,6.1341 tarihli içtimaında berveçhiâti karar ittihaz olunmuş
tur : 

Mütenevvi tahrikatın Ankara İstiklâl Mahkemesinde cereyan eden takibat ve muhake-
matı esnasında Terakkiperver Cummhuriyet Fırkasının İstanbul civarında vezaifl Tesmiye
sini deruhde eden bazı eşhasın, Fırkanın programında mevcut efkâr ve itikadaü diniyeye hür
metkar olmak esasını tesvili efkâra ve tahrikatı irticakâraneye vesile ittihaz ettikleri sabit 
olmuş ve Fırkanın vaz'ı hazırı hakkında Hükümetin nazarı dikkatini celbe müttefikan karar 
verildiğini nâtık mahkeme kararı Müddeiumumilikten hükümete tebliğ olunmuştur. 

Diyarbekir İstiklâl Mahkemesinin takibat ve muhakematı esnasında dahi Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkasmm resmî mümessillerinin Fırka programında mevcut "efkâr ve itikada-
tı diniyeye hürmetkar olmak esasını memleketi dinsizlerden kurtarmak iddiayı irticakâra-
nesine vasıtai telkinat ittihaz ettikleri ve bu yüzden son irtica ve isyanın tezahüratı esnasın
da bir çok vahim hâdisat vukua geldiği sabit olmuştur. 

Diyarbekir İstiklâl Mahkemesi kendi dairei kazası dahilinde bulunan Terakkiperver Cum
huriyet Fırkası şuabatını şedde karar verdiğini hükümete tebliğ eylemiştir. 

Mahkemelerde ve meleün nâsda cereyan eden bu ahvalden maada hükümetin ıttılaına 
muhtelif vilâyetlerden iblâğ olunan malûmat Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası mensupla
rının programlarında mevcut esası malûmu dini siyasete alet addeden bir vasıtai tesvil ad
detmeğe çalıştıklarını göstermiştir. 

Zaten Ankara İstiklâl Mahkemesinde cereyan eden muhakemat Vahideddin etrafında bu
lunan vatan hainlerinin Avrupa'da teşkil eyledikleri merkezlerden ve memleket dahilinde Hür
riyet ve İtilâf devrinden kalma erbabı fesattan mürekkep vâsi bir şebekei irtica tesisine çalı
şılmak gibi teşebbüsatı izhar eylemiştir. 

Bu ahval tahtında dini siyasete alet ittihaz etmeğe müstaid bir cereyanın idamesi artık 
mümkün olamazdı. Diğer taraftan Büyük Millet Meclisi dini ve mukaddesatı diniyeyi siyase
te alet ittihaz etmek gibi harekâta karşı vatanı sıyanet etmek için kanunu mahsus ısdariyle 
hükümetin takip edeceği veçheyi dahi göstermiştir. 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programında esas olan maddenin dini siyasete alet 
ittihaz etmek demek olup olmadığının tayini gibi Müddeiumumilere taallûk eden bir zemi
ni mütalâaya girmeğe lüzum görülmez. Ancak programdaki maksat ne olursa olsun hükü
met bunun Fırkaya mensup bazı efrad tarafından hakikat ve fiiliyatta tesvil ve irticaa vasıta 
olarak kullanıldığını isritlâatı muhtelife ve mütemadiye ve Cumhuriyet mahkemelerinin mu
hakemat ve mukarreratiyle sarahaten müşahede ve tesbit eylemişin 

Gerek telkin eden ve gerek telkine maruz kalan vatandaşları tesvil ve tahrik avakıbın-
dan muhafaza velhasıl zararı âmmı tahdid için. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının faali
yetten men'i hükümetin artık müsamaha edemiyecegi vezaif sırasına girmiştir. 

(5) Resmî Ceride, 5 Haziran 1925, Sayı 1925 
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Binaenaleyh işbu kararnamenin tebliği tarihinden itibaren ve Takriri Sükûn Kanunu ah
kâmına tevfikan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının bilcümle şube ve merkezleri alâka
dar memurini hükümet tarafından seddolunacaktır. 

Bu münasebetle vatandaşların bilhassa nazarı dikkat ve muhakeme! salimesine arzolu-
nur ki Allah ve vicdan arasında vasıta! telâki olan dinin bir takını makasıdı hususiyeyi istih
sal için siyasete alet ittihaz edilmesi son defa tekrar görüldüğü veçhile memleketimizin tari
hinde pek çok feci hâdisatın zuhuruna ve nihayet din namına tahakküm ve tegallüp dâiye-
sinde bulunan mürteci ve cebbarların keyfî idare ve istibdadma müncer olduğu ve Türk mil
letini asırlarca inhitat ve ıztıraba mahkûm eylediği mücerrep ve müsbitür. 

Büyük Millet Meclisinin kavanini mahsusası ile kafiyen menedilmiş olan bu gibi faali
yetlere müsamaha etmemenin irade! milliyenin Cumhuriyet hükümetine tahmil eylediği ve-
zaifi esasiye olduğuna şüphe yoktur/' 

Tferakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması İle sonuçlanan dü
şünce ve görüş ayrılığı Demokrasi tarihimiz süresince daima etkili ol
muştur. 

Rartinin kapatılması konusu meclis tutanaklarına 9.11.1925 tarihin
de, Başbakanın, Devletin genel siyaseti hakkında yaptığı açıklamalarla aşa
ğıdaki biçimi ile geçti. (6) 

Beyanat 

Başvekil tsmet Paşa Hazretlerinin devletin siyaseti umumlyest hakkında beyanatı. 

REİS — Buyurun Paşa Hazretleri! 
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malaiya) — Efendiler! Devletin siyaseti umumiyesi üzerinde 

maruzatta bulunmak için müsaadenizi rica ederim. Hiç bir sual karşısında kalmaksızm bu 
teşebbüsü doğrudan doğruya almayı arkadaşlarımıza ve vazifeme hürmet eseri addettim. 

Yeniden mesuliyeti icraiyye mevkiine geldiğimiz zaman umumi ve hususî vaziyet karşı
sında bulunmuştuk. Karşısında bulunduğumuz umumî mesele, bir kelime ile, devletin ka
nun kuvvetinin zehnü zaafa uğraması suretinde tezahür etmekte idi. Hususî mesele malû
munuzdur. Şarkta şayanı ehemmiyet bir irtica hadisesi tezahür etmişti. Büyük Milet Mecli
si, her şeyden evvel, bir çok avamilin müttehid ve mütemerkiz faaliyeti neticesi olarak, teba
rüz eden umumi derde elini vaz etmek çaresini düşünmüştür. 

Umumî nizamın gösterdiği halel bir kaç cümle ile şu tarzda hulâsa olunabilir: Haysiyeti 
şahsiye kabili tecavüz bir hedef zannolunmuştu. Cumhuriyetin Polis kuvveti, vazife başın
da cidden şayanı iftihar kahramanlık göstermesine rağmen, kabili istihfaf zannolunuyordu. 
Hülâsa Cumhuriyetin kuvayı müselehasının kuvvet ve kudretini, icabmda tenfiz etmek ikti
darında bulunmadığı zehabına düşülmüş idi. Teşevvüşü evkâr o dereceyi bulmuş idi kt mucibi 
elem olsa da hatıranızı tahrik etmek isterim : 

(6) Tutanak Dergin, C : 19, Sa :60-64, Ta : 9.11.1341 (1925) 
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Bir safsata, yani Büyük Millet Meclisinin iradei milliyeyi temsil etmek hususundaki sa
lâhiyeti mutlâkasım bile duçarı şüphe edecek bir safsata yol almıştı. Herhangi bir mesele
nin, Büyük Millet Meclisinde bir karara iktiran ettikten sonra milletin arzuyu umumisine 
de muvafık olup, olmadığı derpiş edilmelidir, suretinde ayrıca bir safsata şeklinde mügalâ-
tah, müteaddid bir ceryanı efkâr vücuda getirilmek istenildi. (Bravo sesleri alkışlar). 

Rabıtası ve kuvvei maneviyesi ve nihayet iradei milliyenin en yüksek mevkii tecellisi olan 
Büyük Millet Meclisinin "otorite" si bu derece duçarı münakaşa ve tezelzül olunca, elbette 
devletin kuvveti zaafa duçar olmuş addolunmak umuru tahliyedendi. Biz, bu ahval tahtın
da mevkii iktidara geldik. Büyük Millet Meclisinin vazifesi, her şeyden evvel Cumhuriyetin 
Kuvvetini göstermek. Cumhuriyet İdaresi, halk idaresi, anarşiyi men etmeyen, teshil eden 
bir idaredir, tarzında husule gelen kanaatleri kökünden kal etmektir. Büyük Millet Meclisi
nin yedi kudreti memlekette her idareden daha ziyade bir inzibat temin eylemek kuvvetini 
bilfiil ibraz etmiştir. 

Büyük Millet Meclisinin Hükümete tevdi ettiği salâhiyet ve bahşeylediği İtimat ve müza
heret az zamanda, Cumhuriyetin kuvvetini ve umumi nizamın resanetini temin ve tesis ey
lemiştir. Hayatı umumiye, bilhassa nizam ve emniyete müstenit olabileceği için. vücuda ge
len huzur ve sükûn, vatandaşların bütün hayatında feyyaz tesiratım derhal gösterdi; hayatı 
iküsadiyede emniyet ve inkişaf husule geldi; devletin mevkii kesbi kuvvet ve resanet eyledi. 

Memleketin nizamı içtimaisini ve huzur ve sükûnunu muhafaza etmek için lslklâl Mah
kemelerinin faaliyeti bilhassa hayırlı ve feyizli bir tesir icra eylemiştir. İstiklâl Mahkemeleri
nin faaliyeti İle meydana çıkan tahrikâta müteallik teşkilât cidden ibretaverdlr. Meseleyi bi-
dayeten mütalâa ettiğimiz zaman, sırf içtihadının samimiyetinden dolayı, bu tedbirlere lü
zum olmadığını zanneden nice erbabı idrâk gördüm ki, mahkemelerin faaliyeti ile meydana 
çıkan dertler ve icraat ile memlekette vücut bulan feyizli tesirler gerek meclisin ittihaz ettiği 
tedabirdeki isabetini ve gerek Hükümetin icraatındaki vukuf ve mahalline masruftyetini ke
mali samimiyetle takdir eylemişlerdir. Erbabı samimiyet İçin bidayette başka türlü düşünül
müş olsa bile, müteakip hadisatı ve netayici müşahede eyledikten sonra eski noktai naza
rında ısrar eylemeye tabiî mahal olamazdı. 

Büyük Millet Meclisinin verdiği salâhiyeti ancak mahalline istimal etmek ve ancak lâ
zım olduğu kadar istimal etmek İçin fartı İtina sarfettik, bir çok tedablri manla almak mec
buriyetinde bulunduk. Bunlardan birincisi, tekkeller ve zaviyeler üzerinde İttihaz ettiğimiz 
tedbirdir. Seddetmek mecburiyetinde bulunduğumuz tarihe kadar tekke ve zaviyelere men
sup bulunmuş olanların samimiyetleri ve ferden itibarları üzerinde rencide edecek vaziyet 
almaktan kemali itina ile ihtiraz ettik. Bu kararı vermeye mecbur kalışımız, memleketin maddî 
ve manevî huzuru noktai nazarından bu müesseselerin devamı faaliyetinin artık gayri müm
kün, daha faydasız ve zararlı bir hale gelmiş olmasına vicdanen kanaat ettiğimizdendir. 

Bu tedabiri mania meyanında Terakki perver fırka teşkilâtının şeddi mecburiyetinde bu
lunduk. Bizi şedde sevkeden esbap hakkında telâkkiyaü hususiyeye veyahut şurada, bura
da vukubulan dedikodulara atfı ehemmiyet etmeye mahal yoktur. Bizi şedde sevkeden es
bap, üç Haziran tarihinde Heyeti Vekilede verdiğimiz kararda mufassalan dercolunmuştur. 
Esbabı sed bu kararnamede vazıhan görülecektir. Men etmek salâhiyetini istimal ettiğimiz 
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hususu arz ettiğimiz esaslar dairesinde söylûyebilirim. Gerek bu mesele, gerek diğer her
hangi bir mesele üzerinde herhangi bir tedbiri maniimizden bahsedilmek istenilirse, tedbir
lerin bihakkın fart ve âriz ve âmik tefekkürattan sonra zaruri olduğu kanaati ile tatbik olun
duğunu ispat edebilecek bir mevkideyiz. (Bravo sesleri). 

Mevkii iktidara geldiğimiz zaman, karşısında bulunduğumuz husus! icraatın kahraman 
ordumuzun faaliyeti ve uzak ve tenha köylerde kalmış olan vatandaşların da bizzat Cumhu
riyeti kendi malı addederek bütün kuvveti ile müdafaa etmek hususundaki azim ve celadeti 
sayesinde, ne kadar muvaffakiyetli neticeler verdiği malûmunuzdur. (Bravo sesleri). (Alkışlar). 

İrtica hadisesinin tenkilinden sonra, isyana saha olmuş olan vilâyetlerimizin halkında: 
üzerinden bir bulut ve bir yük kalkmış gibi serin ve berrak bir küşay işi efkâr hâsıl oldu. (Bravo 
sesleri) Vatandaşlar, doğrudan doğruya temas ederek ve dertlerini açık kalple doğrudan doğ
ruya Hükümet kapılarına müracaatla ifade eyleyerek arzularını tatmin etmek mevkiinde-
dirler. Hergün oralardan aldığımız haberler vatandaşların muztarip olduğu bir çok dertler
den, hergün bir tanesinin daha hallolunduğunu ve bir tanesinin daha İzale edildiğini, şim
diye kadar gasbedilmiş olan, şunun bunun elinde kalmış olan haklarının hergün bir derece 
daha zahire çıkanldıgmı ifade etmektedir. Fakat gerek teşevvüşü efkâr sahasmda ve gerek 
binefis irtica sahasında bu netayici müsbiteyi elde etmek için sarfolunan emekler, vatandaş
larımızın sarfettikleri gayretler o kadar çoktur ki, atiyi tarsim etmek için mütemadiyen ima
li flkretmek ve mütemadiyen tedabiri şâfiye üzerinde yürümek mecburiyeti kaüyesindeyiz. 
Bütün bu tedabirin feyyaz tesirati hepimizin kemali iftiharla hergün gördüğü neticelerdir. 

Millet, terakkiyatı için, ihtiyacatını temin etmek için mahmul ve meşbû olduğu emelle
rini sürat ve suhuletle küşay işi kalple teminde serin bir havayı nesimfc, serin bir muhit bul
muştur. Büyük istihale devirlerindeki yeni nizam teessüs edinceye kadar, geçecek devrenin 
nezaketi mücerrettir. Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet idaresinin yeni kanunları, yeni usulleri 
tamamen teessüs ve teeyyüt edinceye kadar vatandaşların hissi selimi, tedabiri mania itti
hazına hacet bırakmayacağını mütemadiyen telkin etmişti. 

Fakat bütün millet için de amali umumiye ile müspet ve feyyaz olmakla beraber bu na
zik devrede; teşevvüş vücuda gelirse, o zaman nizamı temin etmek için Büyük Millet Mecli
sinin vaziyet alması zaruri idi. Denilebilir ki, Büyük Millet Meclisinin takriri Sükûn Kanunu 
ile ve tedabiri sairesi ile aldığı vaziyet milletin yüksek seviyei medeniyeye varması için ve 
Cumhuriyet Kanunlarının esaslarını teyit ve tesis etmek için, bir mürakabei âliye tesis et
mesi suretinde tecelli etmiştir. 

Siyaseti hariciye üzerinde de maruzatta bulunmak isterim : 
Bu geçen devre esnasında, münasebatımız bir kat daha tevessü etti. Henüz kendileri İle 

münasebat teessüs etmemiş olan devletlerle hukuku beyneldüvel mucibince yeni usul dai
resinde, mütekabil hukuk dahilinde ve yeni Türkiyenin esasatı ile kabili telif olacak muahe
deler akteyledik. Rusya ile olan, münasebatımızda, aramızda ceryan etmekte olan tahdidi 
hudut muamelesi suhuletle ve hüsnü suretle devam eylemekte ve yakın bir zamanda tama
men neticelenmesine intizar edilmektedir. Gerek bu hudut münasebatı ve tahdidi hudut mu
amelâtı ve gerek bütün münasebat hüsnü niyetin ve mütekabil emniyetin vücuda getirdiği 
tabi ve küşayişli bir safhada bulunmaktadır. 
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Iran ile aramızda bir hudut hadisesi olmuştu. Hadise, Iran Arazisi dahilinde bazı şeka
vet yuvalarının hududu geçerek Karakollarımıza tecavüzü şeklinde tecelli etmişti. Bu hadi
senin takibi esnasında İran Hükümeti samimi bir hüsnüniyetle hareket etti ve kendi arazisi 
dahilinde vücuda gelen bu yuvalan menetmek için yedi İktidarında olan vasaiti istimal te
mayülünü gösterdi. Bu gibi hadisat olabilir, elverir ki hadisatın men'ini ve ademi tekerrürü
nü temin İçin tarafeyn arasında dostluk icabatı tecelli eylesin. 

Afganla münasebatımız, anten tayin edilmiş olan tariki samimiyeti takip ediyor. 

Avrupa ile münasebatımızdan bahsederken, evvelâ Balkanlardan bahsetmek isterim. He
yeti Celile bilir ki, biz. aynı zamanda bir balkan devletiyiz. Balkanlardaki huzur ve sükûn
dan doğrudan doğruya alâkadar bulunuyoruz. Balkanlarda mütecaviz hiç bir emelimiz ol
madığından oradaki huzur ve sükûn için cidden şayanı ehemmiyet bir âmil mevkiindeyiz. 
Balkan devletleri ile münasebatımızda Bulgaristan Devleti ile şimdiye kadar muhadenet mu
ahedesi aktolunmamıştı. Bu muahedename imza edildi. Heyeti Celilenlze takdim olunacaktır. 

Lozan Konferansında aramızda muahede imzalanamamış olan Sırp-Hırvat ve Sloven Dev
leti ile yeni esasat dairesinde muhadenet muahedesi akteyledik. Bu hadiseleri memnuni
yetler telâkki eylediğimizi ifade eylerim. Bu suretle Balkanlarda münasebatı düveliyei .Tes
miyeyi her devletle tesis etmiş bulunuyoruz. 

Yunanistan'la olan muallâk mesailin, münasebatı ahtiye dahilinde intacı için, Hükümet 
faydalı teşebbüslerde bulunmuştur. Ümit ederim ki, bu muahedeler ve bu teşebbüsler alâ
kadar devletler nezdinde tasdik olunur. Heyeti Celileniz de bunları tetkik ve tasdik etmek 
vaziyetinde bulunursunuz. 

İstanbul'da Fransızlarla, Roma'da İtalyanlarla Konsolosluk mukaveleleri aktl için mü
sait esasat dahilinde işe başladık. 

Mesaili muallâka üzerinde de arzı malûmat edeceğim : 
Heyeti Celilenizin malûmudur ki, bunlardan birisi koponlar meselesidir. Koponlar -daha 

doğru bir tabirle söylüyeyim- borçlar meselesinde, bugün muahedenin derpiş eylediği ser
mayenin taksimi muamelesi, alâkadaran ile nihayete ermiş gibidir. Bu esnada murahhasla
rımız tediye akçesinin cinsi üzerinde de alâkadar murahhaslarla temasa geldiler. Müzakere 
devam etmektedir, bizim bu husustaki vaziyetimiz ve noktai nazanmız malûmdur. Biz bir 
defa vaziyetimiz itibariyle borçlar hususunda muahedenin derpiş ettiği ceryanı dalma itina 
ile takip ettik. Bize hiç bir teehhür ve hiç bir vesile isnad olunamaz. İkincisi; muahedenin 
derpiş ettiği ve bize tahmil eylediği borç listesini muntazaman tediye etmek itiyadındayız 
ve temayülündeyiz. Ancak tediye akçesinin cinsi meselesine gelince, bu hususta bizim ikti-
danmız ve bizim sun'umuz olmaksızın harap olan bu memleketi imar etmek vazife! esasi-
yemiz ve hakkı hayatımız nazarı dikkate alınmak lâzımdır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Borcunuzu muntazam tediye etmeye ne kadar muvafık isek memleketin hakkı hayatı
na halel iras edebilecek fevkalâde bir vaziyette bulunmaktan da o kadar ihtiraz etmek mec
buriyetindeyiz. ' ' 

Musul meselesi üzerinde de arzı malûmat edeyim : 

Lozan muahedesi, Musul meselesinde muahedenin imzasmdan sonra, bir konferansta 
mevzubahis edilmesini derpiş eylemişti. Bu konferansın İstanbul'da toplandığı ve bir neticeye 
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vasıl olmadığı malûmunuzdur. Fakat bir noktayı tebarruz ettirmek İsterim : istanbul konfe
ransı akamete uğradığı zaman biz demiştik ki; Konferans, muahedenin kendine havale etti
ği meseleyi Mütelâaya girişmeksizin. yani muahedenin derpiş etmediği mesail karşısında 
bulunduğundan dolayı âdeta müzakereye iptidar etmeden inkita etmiştir. Çünkü biz. mua
hedenin ruh ve mefhumundan hariç teklifat karşısında kalmışızdır. Bunu takiben geçen ha-
disat, İstanbul konferansının inkıtaını mucip olan hususu, dermeyan ettiğimiz fikri teyit et
miştir. Yani, muallâk olan mesele, Musul Vilâyetinin mukadderatı meselesidir, bunun üze
rinde konuşulacaktır, esas, gerek Cemiyeti Akvamda ve gerek Cemiyeti Akvam Komisyonu
nun tetkikatı neticesindeki raporda tebarüz ettirilmiştir. Ondan sonra Cemiyeti Akvamdaki 
safahatı bilirsiniz. Cemiyeti Akvamda, Musul meselesinin müzakeresi esnasmda biz, Lozan 
Muahedesinin esasatı ve hututu dahilinde bulunduk. Lozan Muahedesi bir çok fedekârlık-
larla İstihsal olunmuş bir neticedir. Bunun bize temin ettiği haklar dahilinde meselenin bir 
neticeye isalini temenni eyledik, istanbul Konferansına ait olan maruzatım, meselenin ba
şından nihayetine kadar muahedenin hududu dahilinde, samimiyetle işi halletmek arzusu 
ile çalıştığımızı ve daima samimiyetle meşbu olduğumuzu gösterir. Fakat bu arzu muahe
denin bize temin ettiği bütün haklardan feragati İstilzam etmez. 

Siyaseti umumiyenin umumi hututundan bahsederken Heyeti Celilenizi icraata ait bir 
çok teferruatla tasdi etmek istemem. Yalnız önümüzdeki senede nasbi nazar ettiğimiz nok
talar hakkında maruzatta bulunmak isterim. 

İktisadî tedabir meyanında önümüzdeki sene şimendifer inşaasına sarf ettiğimiz mesai 
ve faaliyeti tezyld etmek tasavvurundayız. (Bravo sesleri) Büyük Millet Meclisinin hassatan 
ehemmiyet verdiği bir esası daha ziyade süratle ve vüs'atle tahakkuk ettirmek için vasait 
talep etmek vaziyetinde bulunacağız. Şimdiye kadar geçen sene zarfında, üç istikametten 
sarfı gayret ettik. Ankara'dan Sivas'a, Samsun'dan Sivas'a ve Kütahya'dan garba doğru. 1340 
senesinde aldığımız ilk bütçe malûmunuzdur. Büyük inşaatın ve işlerin bir kaç aylık teşki
lât devreleri zaruridir. Bu sebeple ancak 1340 Ağustosunda işe başlanüabilmiştir. 1341 Teş
rinisanisine kadar Ankara-Sivas istikametinde ray ferşedllmlş olan kısım 1304 kilometre
dir. Önümüzdeki sene bu üç istikamette şimendifer inşaasına devam etmeyi, Büyük Millet 
Meclisinin arzusundan mülhem olarak, az görüyoruz. Beş altı istikametten şimendifer işleri 
açmak mevkiinde bulunacağız. 

Bilhassa nasbi nazar ettiğimiz büyük meselelerden birisi de adil kanunlardır. Ceza Ka
nununu, Kanunu Medeniyi ve Ticaret Kanununu takdim edeceğiz. 

Millî harsa ait teşebbüssattan olmak üzere bu sene bir lisan akademisi hars noktai na
zarından Türk Lirası üzerinde vazaifl esasiyeyi ifa etmek üzere en yüksek mütehassıslardan 
mürekkep bir akademi vücuda getireceğiz. 

Bilhassa nasbi nazar ettiğimiz büyük tedabir ve ihtiyacattan olmak üzere Heyeti Celile-
nize yeni varidata ait kanun lâyihaları getireceğiz. Bu günlerde Büyük Millet Meclisi, devle
tin vaziyeti umumiyesinde kendi telkinatından ve kendi müşahedatından başka bir çok be
yanata muttali olmuştur. Bunlann Heyeti Umumiyesi devletin ihtiyacatı umumiyesini temin 
etmek için yeni menabii varidat tedarik etmek zarureti karşısında bulunduğumuz müey-
yettir. Heyeti Celilenizin yeni menabi varidat üzerindeki teklifatımızı hüsnü temayül ile te
lâkki buyuracagmdan eminiz. Bu kısa maruzatımla icraatın ana hututunu ve tasavvuratm 
başlıca mesailini arz etmiş oluyorum. (Alkışlar). 
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KÂZIM KARABEKÎR PAŞA (İstanbul) — Vatanımız İçin pek mühim harici vaziyeti stya-
siyemiz mevzubahis olduğu bir sırada Başvekil Paşa Hazretlerinin beyanatını uzun uzadıya 
tahlil ve tenkit etmeyi hal ve zaman dolayısıyle faydalı addetmiyorum. (Niçin sesleri) Temen
nimiz vatanımızın en büyük menafiinin istihsaline hükümetimizin muvaffak olmasını gör
mektir. Yalnız şu kadarını arz edeyim ki, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasının sed kararın
dan hükümetin beyanatta bulunmadığı halde gazetelerle ve bazı beyanatla bu fırka irticaa 
ve suikasıtlara alet olarak gösterilmiştir. Bu gibi beyanat ve neşriyatın böyle mühim bir za
manda dahilde ve hariçte muvaffakiyetimiz için ve Cumhuriyetimizin teali ve tarslni için ne 
büyük zarar iras edeceğini müstağni! arz addederim. Binaenaleyh dahile ve harice karşı bü
yük bir vuzuh ile ve açık alınla bu işâaü red ve tekzib ederim. 

KILIÇ ALÎ BEY (Gaziantep) — Vesikalar var. 

KÂZIM KARABEKlR PAŞA (Devamla) — Vesikaları irae edersiniz. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Kendi başmıza iş yapmaymız. 8 - 10 kişi ile iş olmaz. Kendi 
başınıza iş yapmak istiyorsunuz. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Hükümetin beyanatında şayanı tahlil bir çok me-
vad vardır zannedip de vaziyet bunların tahliline müsait değildir ve fedakârlık olarak tenkit 
etmiyoruz, tarzında bir vaziyeti kabul edemem. (Bravo sesleri, alkışlar) Vaziyeti umumiye-
miz, herhangi bir meselenin şayanı tahlil olduğunu zan ve ima edip de ondan sonra sükût 
etmeyi değil, bilâkis tahlil etmeyi emreder. (Alkışlar) Bahsolunmayan esaslar üzerinde ve-
levki, zımnen olsun, cerh mahiyette vukubulacak imâatı, tafsil edilmedikçe keenlemyekûn 
addetmek mecburiyetindeyim. (Bravo sesleri). 

Devletin vaziyeti hariciye ve dahiliyesi, her türlü münakaşa ve tahlil yapmaya müsaittir. 
Arkadaşları bu hususta teşci etmek isterim. 

Terakki Perver Fırkasının şeddi üzerindeki beyanata geçiyorum. Bize ait olmıyan beya
natı biz, red ve tekzib etmeye bir suretle müdahale etmeyiz, takat bizim hükümetin Terakki 
Perver Fırka Teşkilâtının şeddi üzerine aldığı vaziyetten bahsolunmayışına ve münhasıran 
hükümet kararnamesi haricinde olan beyanatımdan bahsedilişine göre, hükümetin bu fır
kanın teşkilâtı üzerindeki esbabı mucibesi teyit ediliyor demektir. (Bravo sesleri) Böyle bir 
manâ çıkarabilir miyim? 

REİS — Buyurun Hilmi Bey! Söz istemişsiniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! Başvekil Paşa Hazretleri, acizane arz ve 
müdafaa etmek istediğim bir fikri ileri sürdüler. Kendilerine teşekkür ederim. Tekrarından 
teeddub ederim. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur. Takrirler okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Başvekil Paşa Hazretlerinin siyaseti umumiyet devlet hakkındaki istima olunan beya

natlarının tamamen tasvibi ile ruznamei müzakerata geçilmesini arz ve teklif ederiz. 
Afyon Konya 

Ali Refik 
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Riyaseti Celileye 
Afyon Mebusu Ali, Konya Mebusu Refik Beyler tarafından verilen takririn tayini esami 

ile reye vaz'ını teklif ederiz. 

Konya 
Musa Kâzım 

Bozok 
Salih 

Adana 
Zamir 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

İstanbul 
Hakkı Şinasi 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf 

Giresun 
Tarık 

Çorum 
Mustafa 

İzmir 
Osmanzade Hamdi 

İzmir 
Kamil 

İstanbul 
Ali Rıza 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya 
Zonguldak 

Ragıp 
Rize 

Ekrem 

.Zonguldak 
Halil 
Sürt 

Mahmut 
Gaziantep 
Kılıç Ali 

Sinop 
Recep Zühtü 

Bolu 
FalihRıfkı 
Trabzon 

Nebiizade Hamdi 

REİS — İki takrir vardır. Esasen Ali Beyin takririnin tayini esami ile reye vaz'ı hakkında 
onbeş imzalı bir takrir olduğu için Ali ve Refik Beylerin takririni tayini esami ile reye koyaca
ğım. Takriri tasvip edenler beyaz, yani kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey verecek
lerdir. 

(Reyler toplandı) 
REİS — Efendim! Reylerini istimal etmiyenler lütfen reylerini istimal etsinler. İstihsali 

ârâ hitam bulmuştur. 
MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim! Tezyidi varidata müteallik olan kanun lâyihala

rı doğrudan doğruya Muvazene! Maliye Encümenine havale edildi. Halbuki bunların evvelâ 
Kavanini Maliye Encümenine, ondan sonra Muvazene! Maliye Encümenine havalesi icabe-
derdi. Vakit geçmemesi için bugün doğrudan doğruya Kavanini Maliye Encümenine havale
sini Encümen namına istirham eylerim. 

REİS — Efendim! Ali Beyle Refik Beyin, tayini esami ile reye vaz edilen takrirlerinin ne
ticesini arz ediyorum : 180 zat reye İştirak etmiştir. (159) kabul, (21) ademi kabul vardır. Bi
naenaleyh takrir (159) rey ile kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Büyük Meclisin beyanatımızı tasvip suretiyle ye
niden tecelli ettirdiği müzaherete samimi kalpten arzı şükran ederim. Reylerin tecellisinde 
geçen sene olduğu gibi, bu sene de bilhassa memnun olduğum cihet kabul edenlerle, kabul 
etmiyenlerin adeden malûm olmasıdır. 

Ben o kanatteyim ki her hangi bir fikrin medarı istinadı olan adet vazıhan belli olursa 
mevkii icrada bulunanların icraatı o derece kavi ve o derece hayırlı olur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Büyük Meclisin gösterdiği itimat ve müzahereti, Büy ük Meclisin istihdaf ettiği huzur ve 
faaliyet havasını kemali itina ile muhafaza etmeye çalışarak bu itimat ve müzaherete istina
den hay ırh ve feyizli neticeler istihsâl etmeye çalışacağız. Fartı gayret sarfedecegiz. İtimadı 
nefs ile çalışacağız. Büyük Meclis, şimdiye kadar elde ettiği neticeden daha vâsi ve daha emin 
neticeler elde edeceğine emin olabilir. (Alkışlar) 
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BASINDAKİ YANKILARI 





TASFİYE Mİ, İSTİFA MI? (1) 

Bir iki gün evvel bu sütunlarda (fırkacılık bahsi) unvanı ile intişâr eylemiş olan makale
mizden, rüfekânuzdan biri bir kaç fıkra almış ve bu fıkraları vesile ittihaz ederek (tasfiye ve 
istifa) kelimeleri üzerinde bir takım mantıki tahlilât yapmaya kalkışmıştır. 

Halbuki bizim o makaleden asıl maksadımız fırkada bir tasfiye veya istifa yapılır mı, ya
pılmaz mı meselesini tetkik değil, bilhassa Hâkimiyet-i MÜliyyeye müstenid bir idarede tek 
bir fırka ile bir Meclis'i Teşrii olup olmayacağı hakkında beyan-ı mütalaa etmekti. 

öyle zannediyoruz, ki bir iki fıkramızı keşide-i silk-i tenkid eden refikimizde tasfiye ve 
istifa kelimeleri üzerinde yapışıp kalacağını, bilhassa bu mühim nokta hakkındaki mülaha
zatını dermeyan etse idi karilerini ve bizleri daha ziyade tenvir eylemiş olurdu. Hakikat hal
de de bugünkü fırkacılık bahsinde halli lazım gelen en mühim mesele burasıdır. 

Harb zamanlarında bütün memlekette bir tek fırka vardı ki o da millî fırka idi, herkes 
bir tek gayeye müteveccih idi, ki o da düşmanı vatanm harim-i ismetinde boğmak gayesi 
idi. Bütün fırka, bu gaye etrafında şayân-ı tebcil ve takdis bir ittihad ile birleştiği cihetle ni
hayet öz vatanı düşmanın levsi istilâsından kurtardı. 

Şimdi sulh zamanında bulunuyoruz. Dünkü mücahedemiz. nasıl târihimizde naziri ol
mayan bir hareket-i fevkalâde idi ise, bugünkü sulh devresi de keza târihimizde bir mislini 
daha göremediğimiz kadar mûşkilât ile mâli bir devredir. Çünkü bu devrenin omuzlanna 
yüklenmiş olan vazâif ve mûşkilât meyanında evvelâ on senelik harb felâketlerinin tevlid 
eylediği tahribat ve ıztırabâtı tamir ve tehvin gibi pek büyük dertler olduğu gibi, keza altı 
yüz senelik bir devrenin bu nesle miras bıraktığı gayet karışık ve girift İşleri tasfiye emri azî-
mi de vardır. 

İşte bütünbu müşkilâtın izâlesi, bütün bu vazâifin ifâsı, hep bugünkü Büyük Millet Mec
lisinin dûş-u himmetine tevdi edilmiş bulunuyor. Memleketin hakiki salâh ve selâmeti ve 
yeni Türkiye'nin kuvvetli surette esasgîr olması da, Meclisin bu vazifelerini ifâda gösterebi
leceği isabet ve muvaffakiyete vabestedir. 

Bizim anlamak istediğimiz de. böyle. Yalnız Türkiye'nin değil, belki bütün Şark âlemi
nin tarihinde bile yeni bir devre küşâd edecek kadar mühim ve şümullü vazâif ve mûşkilât 
İle karşı karşıya gelmiş olan Meclis-i hâzırın, bütün bu işleri sıkı bir tahlil ve tetkiktan, uzun 
bir müdavele-i efkârdan geçirmeden başarabilip başaramayacağıdır, istifa mı lâzımdır, tas
fiye mi kaablldlr, gibi sırf teferruat-ı tatbikyeden ibaret bulunan meseleler üzerine saplanıp 
kalmay ı muvafık gören refikimizden asıl bu esas hakkında mütalaat sâdır olsa herhalde da
ha ziyade istifade etmiş oluruz. 

Muhtelif içtihatlar, fikirler ve cereyanlar henüz tebellür ve tebarüz etmediğinden dolayı 
usulü dâiresinde fırkalar teşekkül edemeyeceğine gelince, evet bu sözleri biz söyledik yalnız 
bu sözlerimize bir de (şerâit-i hâzıra içinde) kaydını ilâve etmek lâzım gelir. Filhakika bugün 
bir inkılâb devresini geçirdiğimiz için muhtelif içtihadlar ve nokta-i nazarlar tebellür etmek
te tereddüd ve müşkilâta uğramaktadırlar. Biz inkılâb devirlerinin, her türlü içtihatların ta-
mamiyle serbest surette inkişâfına mâni olmak istemesi hakkını büsbütün red etmiyoruz. 
Bu mümanaatın hiç olmazsa dahilî ve haricî siyasette temşit-i umurda istikrarı temin etme
si, memleketin yekdiğerine tamamiyle zıt efkâr ve âmâlin müsademesinden mütevellid keş
mekeşlerden kurtarması gibi bir faydası vardır. 

(1) Tıvhidi Efkâr Gazetesi, 19.10.1924 
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Mamafih bedihî ve lazım olan bu faydaya rağmen yine her ne olursa olsun bir tek fırkalı 
Meclisten, hiç bir vakit tamamiyle musip ve nâfi kararların çıkmasına imkân olmadığı haki
katini de kabul etmek zaruridir. Şu halde ne yapmalı, denilecek olursa biz buna karşı muta
vassıt bir çâre görüyoruz, ki o da evvelki makalemizde söylediğimiz veçhile, fırkada bir tasfi
ye yapılmasıdır. Bu tasfiyenin mümkün olup olamayacağına gelince, evvel emirde böyle bir-
tasfiyenin elzem olduğu esasında ittifak edilmelidir. Nitekim, Hükümete taraftarlığı ile ma
ruf bâzı gazetelerde bile bir çok defalar, bugünkü Halk fırkasında, siyasî umdeler hariç ol
mak üzere bilhassa içtimaî umdeler nokta-i nazarından, tecânüs ve tesanüd bulunmadığın
dan şikâyetler manzur oluyor. Bu şikâyetler ise tamamiyle vakıa mutabıktır. Meselâ biz, çok 
mutedil olan muhafazakârâne neşriyatımızdan dolayı mütemadiyen muaheze ve mülteci
likle itham edildiğimiz halde, Halk fırkasında bizden çok fazla muhafazakâr zevat olduğunu 
görüyoruz. Eğer bize karşı istimali itlyad halini alan tezvir silahını kullanabilmek bizim de 
elimizden gelebilse idi, sizin içinizde bizden koyu mürteciler vardır derdik. Halbuki böyle 
âdi müzevvirliklerle ne bir bahis kazanüabilir. ne de bir hakikat tezahür edebilir. Muhafaza
kârlığın herhangi bir irtica ile edna bir münâsebeti olamayacağına nazaran herhangi bir fır
kada muhazakâr bulunabilir. Yalnız aklın kabul edemeyeceği bir şey var İse o da meselâ (li
beral) bir fırkada muhafazakâr azâ bulunması veya muhafazakâr bir zümrede (lâik) men
suplar görülmesidlr. İşte bugünkü Halk fırkasının başlıca zaaflarından biri de budur. Yani 
siyasî inkılâbatta tamamen müttehid oldukları halde, içtimâi cereyan ve içtihatlarda müte-
sanid ve hemfikir olmayan azanın yanyana bulunmasıdır. Şu halde fırkada hiç olmazsa bu 
nokta-i nazardan bir tasfiye veya istifa lâzımdır. "Buna imkân yoktur, fırka böyle bir sağa 
ve bir sola çeken vaz'lyyetinde sonuna kadar devam edecektir" demek, hükümetin hiçbir 
vakit tam, sabit ve tahavvülünâpezir bir ekseriyete istinad edemeyeceğini kabul eylemek de
mektir. 

Bu şerait içinde ise, hiç bir Hükümetin devamlı ve esaslı işler göremeyeceği muhakkak
tır. Nitekim bugün tsmet Paşa Hükümetini en ziyâde müşkilâta uğratan bu vaziyettir. Çün
kü işitilen sözlere bakılırsa, Hükûmet-i hâzıra bu devre-i tâtillyyeden pek mühim muaheze
lere, tenkidata ve hatta muhacemata uğrayacaktır. Bütün bu sarsıntılar ise hep doğrudan 
doğruya Halk fırkasından gelecektir. Biz doğrusu, bir fırkanın böyle kendi sinesinden, kendi 
kararı ile çıkan bir Hükümeti bu kadar üzmesine akıl erdirenlerden değiliz. 

Hükümet sarih ve vazıh olarak hangi ekseriyete istinad ettiğini bilmeli, kendini tutanla
rın ve kendine muarız olanların kimler olduğunu tefrik edebilmelidir. Bu bedahet karşısın
da artık biz istifa veya tasfiye kelimelerinin üzerine abanıp da bu kelimeleri tahlil ile vakit 
geçirmeyi cidden zâid addederiz. Çünkü bu kadar mühim esasları bırakıp da teferruat ile 
uğraşmaktan hiç bir fayda çıkmayacağını, her bî-taraf vatandaş gibi, biz de müdrikiz. 

Ebuzziyazade 
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MUHALEFET DEĞİL, MÜZAHERET (1) 

Kâzım Karabekir Paşa'mn Meclise iltihakı, Rauf Bey ve arkadaşları tarafından bir grup 
teşkili rivayetleri bâzı gazeteci ve muharrirleri fena halde ürkütmüş gibi görünüyor. Bunla
rın söylediklerine ve yazdıklarına bakılsa davâ-yı millinin en mümtaz ve muhterem ricalin
den mâdûd olan bu zevatın bu hareketleri, Hükümete karşı insafsızca bir muhalefetten, mevki-i 
ikbaldekilerin yerlerine göz dikmekten, hatta memleketi uçuruma sürüklemekten başka bir 
şey değilmiş. Biraz daha gayret etseler, galiba Kâzım Karabekir, Refet ve Ali Fuat Paşalar 
ile Rauf, Adnan ve Canbolat Beyleri de inkılâba çelme vurmakla, mürtecilikle, hatta belki 
de dini âlet ederek memlekette hâdise çıkarmak istemekle itham edecekler. 

Biz bir Kâzım Karabekir Paşa'nm Meclise iltihakı gibi en tabii bir mesele ve bir de Rauf 
Beyin Meclis salonunun bir köşesinde arkadaşları ile müctemi oturmak gibi alelade bir ku-
ûd meselesi üzerine birden bire beliren bu haleti ruhiyyeyi cidden şayân-ı dikkat görüyoruz. 

Vakıa bu hâlet-i ruhiyye tabii değil, sun'î ve iltizâmidir. Dava-yı milliye hizmet etmekten 
herhangi bir kahramanımızdan zerre kadar farklı olmayan sâlifüzzikr Mebuslarımızın Mec
liste herhangi bir hal ve hareketlerinden Hükümetin idaresi nokta-1 nazarından bir zarar de
ğil, behemahal fayda hasıl olacağını bu müzevvirler de pek âlâ bilirler. Fakat onların kendi
lerine göre menfaatları, ihtirasları, anlaşılmayan veyahut pek iyi anlaşılan maksatları var
dır. İşte bu ihtiras ve maksat sâiki ile her şeyden ürkerler. Efkâr-ı Umumiyyenin aynı rah
met addettiği her doğru hareketten bin türlü mânâ çıkarırlar. İşin asıl mucib-i teessüf ciheti 
ise, onların şahsî menfaat itibari ile düştükleri bu endişenin şevki ile vâki olan neşriyatın 
bâzı mehâfili de kandırabilmek, fikirlerde teşevvüşü mucip olmak ihtimâlidir. Bu endişe ol
masa idi, yazdıklarına kimse ehemmiyet vermez, onu silker geçerdi. Nitekim ekseri yazıları 
hatta bir sinek vızıltısı kadar bile bir akis bırakmadan kaybolup gidiyor. 

Kâzım Karabekir Paşa İle Rauf Beyin bir grup teşkil ederek müstakil bir siyâset takip 
etmek istemelerine gelince, -eğer bu teşebbüs vâki ise- bundan Meclisin müzakeraü ve bin-
netice Hükümetin idaresi itibari ile hayır ve selâmet çıkacağı muhakkaktır. Hattâ biz daha 
ileriye giderek diyebiliriz, ki Kâzım Karabekir Paşa ve arkadaşları mebusluk vazifelerini bil
fiil tam vaktinde ifâya başlamışlardır. Eğer bu zevat şimdiye kadar muhafaza ettikleri seyir
ci vaziyetlerinde meselâ bu devre-i içtimâiyyede de devam etmiş olsalar idi, gelecek seneye 
umumî işlerimizin içinden daha çıkılmaz bir hale geleceği muhakkak idi. 

Kâzım Paşa ve rüfekasının Mecliste alacakları herhangi bir vaziyeti muhalefetle tavsif 
etmenin ne kadar mânâsız olduğunu temine ise hacet yoktur. Bizim bildiğimize göre mecâlis-i 
teşriiyyeden hakiki mânâsı ile muhalefet, ancak mevki-i iktidardakilerden umde ve esas iti
bari ile ayrılanlar tarafından yapılabilir. Halbuki gerek Kâzım Karabekir Paşa, gerek Rauf 
Bey ile arkadaşları, umde ve esasları nokta-i nazarından Halk Fırkası İle ve binnetice İsmet 
Paşa Hükümeti Erkânı ile tamamen hem fikir ve hem içtihaddırlar. Zâten başka türlü olma
sına da imkân yoktur. Bu zevatın hepsi hareket-i milliyyeye beraber başlamışlar, davâ-yı mil
linin bütün safahatında beraber bulunmuşlar, düşmanı beraber tepelemişler, sulhu bera
ber yapmışlar ve nihayet davâ-yı millimizin bir netice-i tabliyyesl addedilen inkılâb-ı hâzıra-
yı da hep birlikte tasavvur ve tasmlm ederek mevki-i fiile çıkarmışlardır. Bir işin mebde ve 

(1) Tevhidi Efkâr Gantai, 2.11.1924 
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münteha itibari ile her safhasında ay nı safta bulunanların şimdi bu safhalardan dolay ısı ile 
yekdiğerine muhalif olmasına akıl ve mantık cevaz verebilir mf? Binaenaleyh Şark Fatihi ile 
Muhterem arkadaşlarını herhangi bir esasta, bir içtihatta İsmet Paşa'ya muhalif addetmek 
ve hem mücerretten veya mahzı bühtandan başka bir şey değildir. 

Bizim bildiğimize ve hatta kaviyyen emin olduğumuza göre yeni grubun maksat-ı haki
kisi Mecliste İsmet Paşa'ya muhalefet değil, bilâkis tam manası ile müzaheretten ibarettir. 
Vakıa işleri güçleri mevki-i iktidar etrafında palyanço gibi göbek atarak âdi dalkavukluğa 
münhasır olanlar, bizim bu müzaheret sözümüzden bir şey anlayamazlar. Çünkü onların 
nazarında müzaheret demek, bütün hatalara göz yummak, her fenalığı iyilik addetmek ve 
bu suretle kopardıkları beş on kuruş caizenin şükranını eda edebilmektir. Halbuki hakiki 
müzaheretin, böyle riyakârlıkla hiç bir alâkası olmayacağı malumdur. Hakiki dostlar sıra
sında acı söylemeyi, doğruyu saklamayı bilenlerdir. İşte İsmet Paşa da bugün yalnız böyle 
dostlara ve müzahirlere muhtaçtır. Bir senelik tecrübe kendisine mütemadiyen ' 'mahz-ı ke
ramet, aynı hikmet yapıyorsunuz" diyenlerin, Hükümetini ne fena yola sevk ettiklerini el
bet isbat etmiştir. Çünkü vaziyet meydanda, ahvâl gözler önündedir. Biz Vasıf Beyin maarif-
i memleketi alt-üst ettiği hakkındaki kanaatımızdan vaz geçtik. Ortada Vasıf Beyin yaptıkla
rını unutturacak öyle elim fecayi var, ki İsmet Paşa bunların kendi Hükümeti zamanında 
vukua gelmiş olmasından dolayı belki müddet-i ömrünce vicdan azabı çekecektir. Bu fecayi 
ise malûm olduğu üzere mübadele işinde ika edilen yoksuzluklardır. Eğer bu yolsuzluklar 
vukaa gelirken, İsmet Paşa'ya dost geçinenler kendisini mütemadiyen ikaz ve irşat etmiş ol
sa idiler, memlekete ve Hükümete iyilik mi yoksa fenalık mı yapmış olurlardj? 

Büyük Millet Meclisinin işte şimdiye kadar en büyük noksanını, bu suretle Hükümete 
karşı idarî işlerde doğruyu, tok sözle söyleyecek kuvvetli şahsiyetlerden mahrum olması teşkil 
ediyordu. Vakıa evvelce vicdanının sada-yı isyanını susturamayarak bâzı hakayiki Hükümete 
karşı bağıran müstakil Mebuslarımız yok değil idi ise de bu zevat da, her nedense bir kere 
muhalif addedildiklerinden sözleri tabiatı İle mesmu olmuyordu. 

Halbuki şimdi hakikati, doğruyu söyleyeceklerin, Hükümeti irşat ve ikaz edeceklerin ba
şına Kâzım Karabettirler, Rauf lar, Ali Fuat'lar. Refet'ler gibi İsmet Paşa'nın dünkü silah ve 
mücahede arkadaştan geçecek olursa Meclis müzakeraünda daha ziyade vuzuh, Hükümet 
işlerinde daha ziyade salâh temin edilmemesine imkân yoktur. İşte biz bu itibarla Kâzım 
Karabekir Paşa ve rüfekâsının Mecliste İsmet Paşa'ya muhalif değil, müzahir olacakları ka-
naatında bulunuyoruz. Herhalde yavaş yavaş inkişâf edecek vaz'iyyet iddiamızı telif eyleye
ceğini muhakkak addediyoruz. Şark Fatihi ile Garp Cephesi Kumandanı, mücadehe esna
sında beraber idiler, onun için davayı millimizi o kadar büyük zaferlerle, şereflerle tetviç ederek 
hüsn-ü hitama erdirdiler. Şimdi de sulh devresinde de yine beraber olarak, yine elele vere
rek çalışırlar ise memleketin ıslâh ve imar işlerinde de aynı netâyiç-i hayriyyenin idrâk edil
memesi imkân haricindedir. İsmet Paşa dünkü Gazi ve fedakâr arkadaşlarını, her türlü ga
raz ve İvazdan âri tam mânâsı ile müstağni ve feragat-ı nefs sahibi rüfekâsının kendisine doğ-
rulukdan, hayırlı işlerden müzahir görmekle elbet yeniden yeniye kuvvet alacak, başka şevk 
ve hevesle çalışabilecektir. 

İşte bu ümit ve kanaata binaendir, ki biz Mecliste böyle yeni bir grup teşekkül ederek 
şimdiye kadar mevcut olmayan muvazenenin teminine çalışılmasını memleket için bâdi-i 
rahmet addediyor ve bununla müteselli oluyoruz. 

Ebuzziyazade 
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TEHLİKE MUHALEFETTE DEĞİL, MUVAFAKATTEDİR! (1) 

Meşrutiyet veya meşveretle memleketi idareye başladığımız on beş seneden beri, bizde 
muhalefet kadar hiç bir şey muzır olmamıştır. Mamafih bu mazarrat, muhalefetin hadd-i 
zâtın da, daha zuhur eder etmez hıyanetle müteradif bir mâhiyet almış olmasından ziyade, 
bilhassa herhangi bir muhalefetin behemahal tehlikeli bir meslek ad ve telakki edilmesin
den tevellüd etmiştir. 

Filhakika Meşrutiyeti müteakip teessüs etmiş olan muhalefet zümrelerinin çok geçme
den, Rum ve Ermeni unsurları ile teşrlk-i mesai ederek hakiki vatanperverlik ve milliyetper
verlik ile kaabil-i telif olmayacak yol tuttuğu inkâr olunamaz. Şu kadar var, ki muhalif züm
relerin az zaman İçinde mâhiyet-i hakikiyyelerinln malûm olması, bunların sarahaten ika-ı 
mazarrat edebilmeleri imkânını da hayliden hayliye selb eylemiş, herkesin muhalefete karşı 
dalma müteyakkız ve basiretkâr bir vaziyet almasına bâis olmuştur. Buna binaen, Efkâr-ı 
Umumiyye-i memleketin bu suretle teyakkuz ve İntibahı muhalefetten melhuz olan her tür
lü tehlikeleri tahrip etmiş ve belki de büsbütün izale eylemişti. 

Mamafih doğrudan doğruya muhalefetten gelebilecek zararların önü alınabilmiş, fakat 
ona mukaabil ortaya başka bir zazar ihtimâli çıkmıştır, ki o da muhalefet korkusu ile herke
sin muvafık olmaya mecbur tutulmuş bulunmasıdır. 

Filhakika idâre-i mûstebide ve keyfîyey i yıktığımız şu on beş senelik devrin vukuât-ı gû-
na günü im'an-ı nazarla hâdise-i tetkikten geçirilecek olursa hakkıl insaf itiraf edilmek lâ
zım gelir ki bizde Meşrutiyet ve meşveret-i idareye muhalefetten çok ziyade muvafakat ika'y ı 
zarar etmiştir. 

Çünkü bir kere Meşrutiyet veya Hâkimiyet-i Milliyye mefhumları İle muvafakat kelime
si, yekdiğerine tamamiyle zıt olan şeylerdir. Meşveret veya Hâkimiyet-i Milliyye demek, bü
tün efrâd-ı milletin ferden ferda irâdesini istimal ederek düşündüğünü, istediğini söyleyebil
mesi demektir. Herkesin düşündüğünü, istediğini söyleyebilmesi ise, muvafakati değil, an
cak muhalefeti intaç eder. Esasen milletler için de yegâne bâis-i rahmet olan şekl-1 Hükü
met bu suretle herkesin efkâr ve amalini açıkça izhar edebilmesine ve bu efkâr ve amalin 
tesadümünden hakikatin çıkmasına müsait olan Hükümettir. 

Halbuki biz bir taraftan Meşrutiyet ilân ettik, yani millete az çok Hâkimiyetini verdik 
dediğimiz halde, diğer taraftan da muhalefetin hiyânet yolu tuttuğu bahanesi ile efrâd-ı mil
lete hiç bir fikir ve arzusunu izhar ettirmemek tedbirini ittihaz eyledik. Bu suretle yekdiğeri
ni müteakip mevki-i iktidara gelen Hükümetler, her gün ve bilhassa mebuslardan bütün ic
raat ve ef alleri için dalma tasvip ve muvafakat talep eder oldular. Bu tasvip ve muvafakati 
vermeyenler ise, ne kadar hâlis, ne kadar vatanperver, hatta çok defa mevki-i iktidardakiler-
den daha namuslu ve seviyeli de olsalar, derhal fena manasında muhalefet addeilmeye baş
ladılar. Bu suretle lafzan şekl-1 meşrutiyette idare olunan memleket, hakikat halde her türlü 
murakabeden âzâde ve hemen hemen müstebit bir Padişah derecesinde keyfi surette idâre-i 
umur eden Hükümetlerin elinde kaldı. İşte bilhassa harb-i Umumi esnasmda Milletlerin maruz 
kaldığı dahili felâketlerin hâis-i yegânesi hep bu murakabesizlik, yani muvafakat olmuştur. 
Şu halde geçmiş on beş senelik vukuata bakarak, "bu memlekette tehlike muhalefette değil 
asıl muvafakattadır" hükmünü vermek pek doğru olur. 

(1) Tevhidi Efkâr Gaatai, 16.11.1924 
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Bizim şu mülâhazatı serd etmemize, Ankara'da bu defa bir muhalif zümrenin zuhuru 
ihtimali üzerine muvafıklar cephesinde görülen telâş ve asabiyet asarı saik olmuştur. Filha
kika kaç gündür söylediğimiz veçhile, bâzı mebuslarımızın halk fırkasından istifasını müte
akip, fırka ekseriyetinin tamamen bir vatan tehlikesi karşısında kalmış gibi hiddet ve şiddet 
göstermesi her veçhile gayr-ı muhik ve manasız bir harekettir. 

Bir kere bu gün memlekette her ne olursa olsun, bidâyet-i meşrutiyette olduğu şekil ve 
mâhiyete uzaktan uzağa bile müşabih bir muhalefet zuhuru adimülimkândır. Bir kere ilk 
devrelerdeki muhalefet zümrelerin muzır bir şekil alması, o zümrelere derhal Rum ve Er
meni unsurların iltihak etmesi veya ettirilmesinden ileri gelmekte idi. Bugün İse artık Rum 
ve Ermenilerin herhangi millî bir zümre veya fırkaya girebilmesi İhtimali bile mevcut değil
dir. Saniyen, Halk Fırkasından ayrılmış olan zevatın ekserisi memleketin en namuslu, en 
fedakâr, en kıymetli evlâdındandır ve Hey'et-i Umumiyyesi de istlklâl-i fikr ve vicdanlarını, 
herhangi bir ekseriyetin keyfine emirber etmeyi kabul edemeyen hür ve mütecellit İnsanlar
dır. Şu halde böyle zevatın ekseriyet fırkasından ayrılarak muarız veya muhalif bir zümre 
teşkil etmeleri memleket için hakikaten badl-1 rahmet olacaktır. 

Filhakika, bu defaki Büyük Millet Meclisinin intihab ve tâyininden beri devam eden tek 
fırka usulü, bundan sonra da devam etmiş olsa idi. herhalde asıl bu şekil gerek Hükümet, 
gerek memleket için çok muzır olacaktı. Çünkü Hükümet şimdiye kadar olduğu gibi mura
kabeden, itirazdan âri kaldıkça, hatta kendi de farkına varmaksızın, keyfî surette idare-i umura 
başlayacak, idâre-i keyflyyeye tâbi her memlekette olduğu gibi ister istemez hata üzerine hata 
ika edecekti. Zâten hep bu murakabesizlik her türlü muhalefet ve itirazdan azadelik yüzün
den değil midir, ki hepimizin salısını o kadar sevdiğimiz İsmet Paşa, beceriksizlikle itham 
edilerek Efkâr-ı Umumiyyede kadir ve itibarından bir hayli zayi etmiştir. Bu itibarla Başve
kilimiz karşısında, kendisini yine kendisine karşı murakabe edecek yeni bir kuvvetin zuhu
rundan selâmet ve salâh-ı İdare namına cidden memnun olmalıdır. Bahusus, ki bu murakıp 
kuvvetin rüesası, kendisinin silah vfcymücadele arkadaşlarıdır, yani dün elele vererek dava
yı milliyi birlikte zaferlerin en büyüğüne i'sal eyledikleri zevattır. 

Herhalde muhalefet geçmiş senelerde ne şekilde zuhur etmiş olursa olsun, bugün için 
en zaruri bir âmll-i terakki ve tealidir. Zaten eskiden beri memlekete herhangi bir zarar mu
halefetten ziyâde muvafakat tan gelmişti. Bugün muvafakatin devamı İse belki eski devirler
den ziyade bâdi-i nusret olacak ve şu muazzam sulhumuzun kıymetli semeratını iktitaftan 
bizi men edecek bir şekil almaya başlamıştı. İşte bugün en kıymetli ve vatanperver unsur
lardan mürekkep bir muhalefetin teessüs etmiş olması, bu ıztırab aver ihtimalleri red etmiş 
bulunduğundan dolayıdır, ki Efkâr-ı Umumiyye-i memleketçe büyük bir memnuniyet ve in
şirah ile karşılaşmıştır. Artık görülüyor, ki herkes geçmiş tecrübelerden kâfi derecede ders 
almış, mütenebbih olmuş ve muhalefetin memleket için muzır değil, bilâkis mürid olduğu
nu öğrenmiştir... 

Ebuzziyazade 
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ZEHİR MENBAI (1) 

Dâhiliye Vekili Recep Beyefendinin son nutuklarından birinde İstanbul'u cevize benze
terek asil ve temiz İstanbul'un üstünde cevizin yeşil kabuğu gibi acı bir kaşr, kozmopolit bir-
muhit bulunduğunu söylemesi o muhite mensup olanların bittabii hoşuna gitmeyecek gibi 
buna emin idik. Fakat bu sözü alenen üzerine alacak bâzı kimseler zuhur edeceğini doğru
su hiç tahmin etmiyorduk. Halbuki İstanbul Gazetelerinden biri her nedense derhal alın
mış, hakikatte cevizin yeşil kasrı gibi acı bir İstanbul bulunmadığı, ortada bir acılık var ise 
bunun da halkın haklı şikâyetlerinden İbaret olduğunu iddia eylemiştir. Bize kalırsa temiz 
ve asil İstanbul'un yanmda acı bir İstanbul değil, fakat bir zehir menbaı vardır. Bu itibarla 
Recep Bey İstanbul'un kozmopolit muhiti için çok hafif bir teşbih kullanmıştır. İstanbul'lu-
lar da dahil olduğu halde bir kısım halkımızın vaz'iyyetlerinden müşteki olduklarına şüphe 
yoktur. Cumhuriyet idâresinin uzun felâket senelerinde millete miras kalan ıztıraplan bir 
sene içinde bertaraf etmesi kaabil olduğunu en insafsız ve garazkâr münekkitler bile inkâr 
edememişlerdir. Cumhuriyet idaresi, bu yeni idarenin Hükümetini tutan Cumhuriyet Halk 
Fırkası da mevcudiyeti tabii olan haklı şikâyetlerin izhar edilmemesi lâzım geldiği iddiasın
da hiç bir zaman bulunmamış, haklı şikâyetler karşısında hiç bir gün asabiyet gösterme
miş, bilâkis şikâyeti tevlid eden derdin refi çâresine tevessül eylemiştir. Bütün İstanbul'a 
ve İstanbullulara tercüman olduğunu iddia eden kozmopolit muhit ise halkın hakiki dertle
ri ile meşgul olmayı, bu dertlere çare arayıp göstermeyi yorucu, menfaat temin etmez bir 
meşgale addetmiş, halkın şikâyetine tercüman oluyorum iddia-yı kâzibi ile fikirleri, zihinle
ri teşvişe, âsâbı tahrike çalışmış ve çalışmakta bulunmuştur. Bu muhit acı bir kaşr olmak
tan çok uzaktır. Cevizin acı kabuğu, ancak onu ağzına götüren gafillere ıztırap verir. İstan
bul Kozmopolit muhiti ise memlekete hergün avuç avuç zehir saçmakta, memleketi nifak 
ve şikaka boğmak İçin elinden geleni yapmaktadır. Yalan, tahrif, sahtekârlık bu muhitin kul
landığı belli başlı silahlardır. "Cumhuriyet Halk Fırkası" azasından bir takımlarının yeni bir 
fırka teşkil eylemek veya müstakil hareket etmek üzere fırkadan ayrılmaları hâdisesi etra
fındaki neşriyat bunun en son ve en göze çarpan bir delilidir. Tek fırka ile Hükümeti kontrol 
etmek kaabil olamayacağını ileri sürerek Mecliste yeni bir Fırka teşkil edilmesini terviç ve 
teşvik edenlerin yeni vaziyet karşısındaki tavır ve hareketleri kadar müstekreh bir manzara 
tasavvuru cidden müşkildir. İftirakten evvel iftirakin zarurî ve tabiî olduğunu söyleyenler, 
bekledikleri, temenni ettikleri netice tahakkuk eder etmez memnun olacakları yerde Cum
huriyet Halk Fırkasını ithama kalkıştılar. O kadarla da kalmayarak şimdi araya bir buğz ve 
nefsâniyet sokmak için var kuvvetleri ile çalışmakta, meçhul şahsiyetlere atfettikleri fikir
ler, sözlerle şunu bunu iğzaba gayret eylemektedirler. Bütün bu hareketlerin menbaı İstan
bul'un zehir saçmakta olan kozmopolit muhitidir. Bu muhitin malûm ve mütebariz şahsi
yetleri için şahsi hırs ve menfaat endişesinin fevkinde hiç bir düşünce yoktur. Onların yegâ
ne arzu ve gayeleri vaz'iyyete hâkim olmak, memlekette istedikleri gibi hüküm sürmekten 
ibarettir. Buna mâni olan her şeye, herkese onlar düşmandırlar ve şüphe yok ki düşman ol
makta ve bu husûmet saikası ile etrafa zehir saçmakta devam edeceklerdir. Eğer biz de on
lar gibi Türkiye halkının rüşd-ü siyâsisinden emin olmasa idik âtimizden hakikaten endişe
ye düşerdik. Fakat hayır, millet hakiki hadimlerini nerede, kendi hayat ve istiklâli için 

(1) Hakimiyeti MUtye Gazttei, 17.11.1924 
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hayatlarını mahvedenlerin ne tarafta bulunduğunu görüp biliyor Yalan, riya, tahrif ve sah
tekârlıkla örtülmek istenilen hakikat milletin gözünden kaçmamaktadır 

Bunun içindir ki İstanbul'da zehir menbaı olarak kullanılan çirkin silahların muvaffaki-
yetsizliği neticesinde nihayet kendi kendine kuruyacağından eminiz Bundan biran şüphe 
etseydik feci bir âklbete doğru gitmekte olduğumuzu, tehlikeye karşı şiddetli tedbirler almak 
icab ettiğini söylemekte tereddüt etmezdik. 

Trabzon Mebusu 
Nebizade Hamdi 
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YENİ CUMHURİYET FIRKASI (1) 

Yeni Cumhuriyet Fırkası nihayet kafi surette teşekkül etmiş gibi görünüyor. Bugünkü 
gazetelerin verdikleri haberlere nazaran fırka, (Terakkiperver Cumhuriyet) unvanım kabul 
etmiş ve beyannamesini sabaha akşama Hükümete vereceği gibi aynı zamanda programını 
da neşr etmek üzere bulunmuştur. 

Şu habere nazaran, (Cumhuriyet) fırkasının usulü dâiresinde teessüs etmek için lâzım 
olan şeyleri etrafı ile düşündüğü anlaşılıyor. Yeni Fırkaya en ziyâde kuvvet verecek ve sür'at-
le inkişâf ve tevessuunu temin edecek âmil, bilhasa bir program tanzim etmiş olmasıdır. 

Filhakika usulü dairesinde meydana çıkmak ve memlekette bir cereyan telif ederek ar
kasından Efkâr-ı Umumiyyey i sürükleyebilmek için ilk yapılacak işlerden biri umdeleri ve 
esasaü muayyen ve sabit bir program tanzimidir. (Yeni Cumhurtyet) fırkası bir fırka için prog-
ramsızlığın ne büyük bir noksan olduğunu, şimdiye kadar görülen tecrübelere istinaden pek 
iyi anlamış ve daha ilk hatvede yâni doğarken ortaya programı ile çıkmak istemiştir. Yeni 
fırkayı bu suretle mâkul şekilde harekete sevk eden ise, Halk Fırkasının hâli olsa gerektir. 
Filhakika bir aralık memleketin yegâne fırkası olan ve bütün memleket halkım etrafında top
lamış olmak iddiasında bulunan Halk Fırkasının pek mühim bir noksanı vardır, ki o da şim
diye kadar esaslı, etrafını cami, ağyarını mâni bir program neşr etmemiş ve edememiş ol
masıdır. Vakıa fırka, bilhassa son intihabatı idare ederken (umde) tesmiye edilen bir takım 
esaslar vaz etmemiş değildi. Fakat bu umdeler, hemen her fırka tarafından kendine mâl edi
lebilecek pek umumî mahiyette esasattan ibaret idi. Halbuki intihabat bitip de Meclisde de 
bir Halk Fırkası teşekkül ettikten ve umur-u Devlete bu fırka namına vaz'lyet edildikten sonra 
herhalde evvel be evvel yapılacak iş fırkanın etraflı bir programını neşr etmek idi. Halbuki 
Halk Fırkası böyle birprogram tanzim ve neşrine hiç de yanaşmadı. Binaenaleyh Halk Fır
kasının hiç olmazsa Devleti ve mesâllh-i âmmeyi idare hususundaki maksadı, gayesi hayli
den hayliye mübhem ve gayr-ı muayyen bulunmaktadır. 

İşte fırkanın hakiki programının el'an bu suretle gayr-ı muayyen kalmış bulunmasın
dan dolayıdır, ki Halk Fırkası isminin delâletine rağmen Efkâr-ı Umumiyyenin matlûb dere
cede müzaheret ve muhabbetine mazhar olamamıştır. Vakıa Fırka'bugün zahiren büyük bir 
kalabalıktan müteşekkil gibi görünüyor. Fakat şimdiye kadar bu sütunlarda bir kaç daha 
İzah ettiğimiz veçhile bu kalabalık fırka için hiç de hakiki bir kuvvet teşkil etmez. Çünkü 
fırka mensubinini evvel emirde Hükümet memurin ve mensubîni teşkil ediyor. Bu memu
rin ve mensubînden ise onda birinin bile fırkanın maksat-ı hakikisini, programını bilmedi
ğini suret-i kat'iyyede temin edebiliriz, öyle olduğu halde "Niçin intisab ettiler?" suali soru
lacak olursa, bunun sebebi herkesin malûmudur. Bizde mevki-i iktidarda olan Hükümet, 
memurinin âkideleri, içtihatları, kanaatlan üzerinde daima icrâ-yı tazyik İle melûftur. Nite
kim ittihat ve terakki zamanında öyle idi. İş basma geçen rüesa-yı ittihatta hiç bir vakit her
hangi bir vazife için ehil aramazlar, şahıslarına sâdık ve mensup kimseler ararlardı. O cihet
le memur olmak veya elindeki memuriyeti muhafaza eylemek isteyenler çâr naçar İttihat 
ve Terakkiye intisab mecburiyetinde idiler. Bu mensubiyet bazen samimiyet ve imân ile olurdu. 
Çok defa da zahiri ve yalnız dil ile ikrar mahiyetinde kalırdı. İşte bugün de Halk Fırkasına 

(1) Tevhidi Efkâr Gazetesi, 18.11.1924 
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mensubiyet maatteessüf bu şekilde olmaktadır. Yani fırkanın başlıca mensubinlni Hükümetin 
gazabına uğramaktan bihakkın çekinen memurin teşkil eylemektedir. Bundan dolayı me
murlarımızı itham etmek kimsenin hatırından geçmez. Bizde Hükümet, memurin sınıfını 
o derecede keyfîne, şahsî âmâl veya ağrâzına, menafline alet eder oldu, ki nihayet memurin 
için bu devrede de zahiren olsun. Hükümetin başlıca umdelerini kabul ve tasdik etmiş gibi 
görünmekten başka çâre kalmadı. Bundan dolayı da memurlarımız tamamiyle mazurdur. 

Fırkanın sair mensubinine gelince, onların da ekserisi ne olduğunu, nereye gittiklerini 
hiç de fark etmeksizin fırkaya dâhil olmuşlardır. Nitekim evvelce de bir defa nakl ettiğimiz 
veçhile, İstanbul'daki bazı fırka rüesası, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak kanaat ve 
içtihadı muvafık olsun olmasın ellerine geçirdiklerini fırka defterine kay t ey lemislerdir. İsimleri 
bu şerait içinde deftere geçmiş olan zevatın bir kısmı İse, fırka merakizine ayak bile atma
maktadırlar. Bu zevat içinde, bazı aşinalarımız olduğu cihetle bize öyle menkıbeler anlat
maktadırlar, ki bu menâkıb karşısında hayrette mi kalmak, yoksa gülmek mi lâzım geldiği
ni tâyinden âciz bulunuyoruz. 

İşte mahalle, nahiye, kaza veya vilâyet merkezi namları ile bir çok nazarı taksimat yap
mış olan Halk Fırkası bugün böyle acınacak bir haldedir. Bunun yegâne sebebi de fırkanın 
el'an bir program neşr etmemiş veya neşrine yanaşmamış bulunmasıdır. 

(Yeni Cumhuriyet) fırkası ise teşekkül ve teessüse karar verdiği vakit şüphesiz her şey
den evvel karşısındakinin bir noksanını görmüş ve mevcudiyetini, muntazam ve muayen bir 
program üzerine bina etmek istemiştir. (Cumhuriyet) Fırkasının ilk adımda böyle makul ve 
mantık! bir surette İşe başlaması, memlekette ve halk nezdinde tabiatı İle büyük bir rağbet 
kazanmasını temin edecektir. Bu rağbetin bidayette müteenniyâne ve tereddütkârane olma
sına intizar olunabilir. Çünkü bir iki senedir cereyan eden vukuat, bilhassa Müstakililefkâr 
gazetelerin samim-1 vicdanlarından gelen Sada-yı İntibaın vuku bulan neşriyatları üzerine 
uğradıkları avâkib, herkese az çok ihtiyatlı ve basiretkâr davranmak lüzumunu öğretmiştir. 
Fakat memlekette (Hâkimiyet-i Milliyye)nin teessüs ettiğini İddia eyleye durmakta olduğu
muza göre efrâd-ı milletin kendi içtihat ve kanaati dâiresinde istediği fırkayı beğenmek, iste
diği zümreye girmek hususundaki hakkını serbest surette İstimal etmesine tabii ilâ nihayet 
kimse mümanaat edemez. Bahusus, ki yeni fırka, almış olduğu (Cumhuriyet) unvanı ile, ken
disinin inkılâbat-ı hâzıraya hiç de muânz olmadığını isbat etmektedir. İnkılâbata muarız ol
mak şfyle dursun, yeni fırka bilâkis inkılâbın esaslarını takviyeye hizmet etmeyi başlıca umde 
ittihaz eylemiştir. Filhakika Cumhuriyet Fırkasmm bir umdesini de, Meclise ait olan herhangi 
birhakkın başka makama verilmemesi teşkil ediyor. Bu umde ise, (Hâkimiyet-i Milliyye)nin 
üssül esası demektir. Nitekim Cumhuriyet Fırkasmm bu esası da en mühim umdelerinden 
biri ittihaz etmesi, memlekette mühim bir mevki ihraz etmesini ayrıca temin edecektir. Çünkü 
Türkiye halkı, malûm ve maruf bir kaç ücretli, madrabaz ve riyakâr muharrir veya gazeteci
nin bin türlü maskaraca neşriyatına rağmen Hükmiyetlnin, irâdesinin mâhiyetini, kıymeti
ni pek iyi müdriktir ve o hâkimiyet ve irâdeyi âdi menfaat peşinde dolaşan bir kaç aç mu
harrir ve gazeteciye kaptırmaya hiç de mütemayil değildir. Bu sebeple halk, kendi hâkimi
yetini bilfiil ve hakikî surette tahkim ve tarsln edecek olan bir kuvvetin, her zümre veya fır
kanın candan ve samimi surette müzahiri olmakta gecikmeyecektir. 
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Velhâsıl yeni Cumhuriyet Fırkası, usulü dâiresinde teşekkül ettiği kadar, halka kendini 
sevdirecek umdelerle de meydana çıkıyor. Biz her vakit söylediğimiz üzere istlklâl-i efkârı
mızı daima muhafaza ettiğimiz cihetle bu yeni fırka ile şahsen hiç bir alâkamız yoktur. Şim
diki halde yaptığımız, Fırkanın zuhur ve teessüsünü. Mecliste muvazeneyi temin edeceği ci
hetle, memnuniyetle karşılamaktır. Fakat fırka İşe başladıktan sonra İlân eylediği esasattan 
ayrılacak olursa ona karşı da bilâ kayd-ü şart hakk-ı tenkit ve muahezemizi muhafaza ede
ceğimiz tabididlr. Ş imdiki halde fırkanın başmda Kâzım Karabekir'lerln, Rauf lann, Ali Fu
at ve Refet'lerin bulunması bize büyük ümitler vermektedir. Yeni Fırkanın bizi bu ümitleri
mizden aldatmamasını ve teşne-i salâh ve selâmet olan Türkiye halkını beklediği rahmetle
re ve nimetlere nail eylemesini kemâl-i samimiyetle temenni ederiz. 

Ebuzziyazade 
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NEREYE GİDİYORUZ? (1) 

Tarih bir tekerrürden ibarettir derler ve hakikaten ne gariptir ki aynı ahvâl, aynı vaziyet 
karşısında tam üç sene evvel aynı unvan altında bir makaleyi, "Tercüman-ı Hakikat" gaze
tesinde neşr etmiştim; on üç sene sonra, yâni tam bir asra sığmayacak kadar vakıa ve hâdi
selere, felâket ve musibetlere takallus ve tezelzüllere şahit olduktan sonra yine aynı vaziyet 
karşısında bulunmak ve ay m unvanda bir makale yazmak mecburiyetinde kalmak, cerey ân-ı 
ahvâli görüp netâyicini az çok sezebilecek bir insan için ne kadar elim bir haldir. Demek 
ki bütün bu vakıa ve hâdiselerin, felâket ve musibetlerin ihtiva ettikleri ders-i ibret ve telkin 
etmeleri lâzım gelen teyakkuz ve intibah, hep heder olup gitmiştir. 

Ah! O ne tatlı hülya idi! Milli mücadelenin icazkâr tetevvücünden sonra artık ne kapitü
lasyonlar kalmış, ne de Saray ve Saltanat! Şan ve şeref halesi ile muhat hür ve müstakil Türk
iye'de nihayet Türkler, hâriç ve dâhilde, kendi mukadderatlarına, kendi tarih ve ikballerine 
hâkimdirler; beşeriyetin ve dimağ ve ilmin arayıp bulabildiği en mükemmel bir şekl-i Hükü
mete nail olmuşlardır. Geçirilmiş olan felâket ve musibet imtihanından bunlar elbetteki mu
saffa olarak çıkmışlardır ve bu imtihanın verdiği ibret ve intibah dersinden elbetteki âzami 
derecede istifade edeceklerdir. 

Artık bunları yekdiğerinden ayıracak dünyada bir kuvvet mutasavver bile değildir. Ar
tık bunlar; hiç bir ihtirasın, hiç bir hevesin zebunu olmazlar! Milli Mücadeleyi tetevvüc etti
ren ittifak ve vifâkı bunlar, hârici düşmanı ve saltanatı defettikten sonra dahi idâme ettire
ceklerdir ve bu kere o mücadeleyi; vatanın bin bir yaralarını sarmaya, milletin bin bir dertle
rine çâre aramayı müttefiken tavsiye eyleyeceklerdir. 

Ah bu ne tatlı hülya idi! Bu hülya; hayale yakın bir istikbalde; müterakki, müteâri azim 
ve irade ile ileriye doğru mütemadiyen yürüyen, her gün refah ve saadetini inkişaf ettiren, 
maddi ve manevi, ilmî ve fennî, ahlâki ve bedihî ihtiyaçlarını sür'atle tatmin ederek müsta
kil, hür, serbest medeni milletler ile hem-inân olarak yürüyen bir Türkiye tasvir ediyordu 
ve bu tasvir insana yaşamak, daha yaşamak, o günleri görmek zevkini veriyordu! 

Fakat hey hat! Bu yalnız bir hülya imiş! Şimdi o hülya uçmak üzeredir, onun yerine yine 
bir çok kereler görmüş olduğumuz musibet, felâket günlerinin arifesindeki emare ve alâmetler 
belirmeye başladı! Eyvah yine Türkler didişmeye koyuldular! 

Tab'an nikbin olan bana bu kara satırları yazdıran âmil; son günlerin hâdiseleridir! 
Zannolunmasın ki ben Cumhuriyet Halk Fırkasından bir zümrenin ayrılmasına esas iti

bârı ile fazla ehemmiyet verenlerdenim! Hayır! Bu ayrılık zâten mevcuttu ve ergeç vâki ol
ması mûbremdi. Beni endişeye sevk eden yegâne âmil, ayrılmamın almış olduğu şekil ve 
tutmuş olduğu istikamettir! 

Hakiki fırkaların nasıl teşekkül ettikleri, ulemanın tetkikatı ile bugün tamamen tavaz
zuh etmiş bir kaziyyedir! 

Hakiki fırkalar; yâ taazzuv etmiş olan bir fikrin, yahut yine taazzuv etmiş olan bir men
faatin mahsulüdürler. Tabir-i aharla insanlar yâ muayyen fikirler ve kanaatlar veyahut mu
ayyen menfaatlar etrafında toplanırlar! Bu nevi toplanışlar tabiidir ve bu nevi toplanışlar bi
rer hakiki varlıkları temsil ettiklerinden memlekette daima hayır ve nef i mucip olurlar. 

(1) Hakimiyeti Milliye, 18.11.1924 
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Bunun haricindeki toplanışlar ise; sun'i olduklarından herhangi bir memleket İçin za
rar ve ziyandan başka bir netice vermezler. Çünkü sâikleri ne fikir ve kanaat ve ne de su-
nuf-u milletten herhangisinin menfaatini temin olmadığından; bu gibi fırkalar yalnız şahsî 
ihtiraslar üzerine teşekkül ederler. Şahsî ihtiraslar ise, dâima teşettüt ve teşevvüşü mucip 
olur ve tatmin edilseler bile payidar olmazlar. Binaenaleyh bir ateş gibi memleketi yakıp ka
vurduktan sonra, kendileri ve ihdas etmiş oldukları terkipler de sönüp giderler. Memleketi
mizde bunun en canlı ve bariz misâli İtilâf ve Hürriyet Fırkası idi! 

İşte beni endişeye, bedbinliğe sevk eden âmil! 
Filhakika Cumhuriyet Halk Fırkası da bütün memleket gibi ne temsil ettiği fikir ve ka

naat ve ne de menfaat nokta-i nazarından yeknesaktı! Fakat yine bütün memlekette olduğu 
gibi onun arasında da iki şey ve hakiki cereyan mevcuttu! Bu cereyanlardan birisi, liberallik, 
diğeri de muhafazakârlıktı! 

Eğer filhakika. Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılmış olan zümre muhafazakârlığı temsil 
ederek muhafazakâr bir manzume-i efkâr etrafında toplanmış olsa idi; ben bu ayrılığı ve bu 
nevi toplanışı pek tabii görür ve alkışlardım! 

Fakat hakikatte böyle olmuyor! Hakikatte ayrılık ve toplanış başka esaslar ve başka sâ-
ikler ile vâki oluyor. 

Bu esas ve sâikleri keşfedebilmek için şimdiye kadar tebarüz etmiş olan iki hâdisenin 
tetkiki lâzımdır. 

Bu hâdiselerden birisi Cumhuriyet ve halkçılığın müzayedeye konulması, diğeri de ay
rılmış olan hizlblerin-başına geçen şahsiyetlerdir. 

Bu âmilleri birer birer tetkik edelim: O zaman gerek yeni ayrılmış olan hizbin mâhiyet 
ve istikameti ve gerek benim endişelerimin esbabı taayyün eder. 

Cumhuriyet ve Halkçılık müzayedededir! Şimdiye kadar yeni hiçbir organı olmak üzere 
tanınmış olan gazetelerde tarahşuh ettiğine göre yeni hizib Cumhuriyetçi ve Halkçı olacak
tır! O halde hizbin Halkçılığı ve Cumhuriyetçiliği tesis ederek bu iki umdeyi kendisi için şiar 
ittihaz etmiş olan Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılmasına sebep nedir? Filhakika yine 
o gazetelerin ifâdesine göre yeni hizib "mütekâmil" Cumhuriyetçi olacakmış ve ilk sırada 
bu hassasını İsbat için, köy kanunlarının tatbikini, Şehremlnlerlnin ahali tarafından intiha
bını, umum! intihabın bir dereceli olmasını talep edecekmiş! Bundan mâda, hizib fesih ve 
veto salâhiyetlerinin Rels-i Cumhura verilmemesini ve alelumum Büyük Millet Meclisine ait 
hukuk-u hükümraninln muhafazasını temin edecekmiş! 

Şimdi bütün bu iddiaları tetkik ve tahlil edelim! Görülecektir ki meydanda, gözlere üfü-
rülen sabun köpüğünden başka bir şey yoktur. 

Mütekâmil Cumhuriyet tertibinden başlayalım! Bu tertip kendi kendine hiç bir mânâ 
İfâde etmez. Kadim kâinlerin kullandıkları şaşırtıcı bir kelimeden başka bir şey değildir. Onun 
tezahüratına gelince, malûmdur ki köy kanununu Cumhuriyet Halk Fırkası tertip, tanzim 
ve kabul etmiştir. Bütün bunları tabiatı ile tatbik etmek için yapmıştır. Binaenaleyh bu hu-
susuta yeni hizib açık kapıyı zorlamaktan başka bir şey yapmıyor. 

Şehreminlerinin intihabı İle umumî intihabatm bir dereceli olmasına gelince, Teşkilât-ı 
Esasiyye Kanununu kabul eden ve Cumhuriyet Halk Fırkasının, bu hususları nazar-ı dikka
te aldığı ve ilk sırada bunlara ait kanun lâyihalarım müzakere edeceği malûmdur. Etme-
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miş olsa bile Halk Fırkasından ayrılmış olan hizib, bu mevadda ait fırkaya bir teklifte bulun
du mü? Ve fırka teklifi reddetti mi? Fırkadan olduğumuz için kat'fyyetle iddia edebiliriz ki 
böyle bir teklif vâki olmamıştır! Binaenaleyh bu hususta dahi hizib bir el çabukluğu yapıyor. 

Hizbin ileri sürdüğü "veto ve fesih" salâhiyetleri vaktiyle Halk Firkasınca müzakere edildi 
ve reddolundu. Fırkaca kabul edilmiş olan Teşkilât-ı Esasiyye Kanununda ne veto ve ne de 
fesih hakkı kimseye verilmiş değildir. Binaenaleyh hizib burada da canbazhk yapıyor. 

Meclisin hukuk-u hükümrânisine gelince, bu hukuku ilk evvel; Teşkilât-ı Esasiyye Ka
nunu ile tanzim ve tespit ederek ilân eden ve bütün efrâd-ı milleti ona tebaiyyet ettiren Cum
huriyet Halk Fırkasıdır! Bunu yapan fırka tabiatı ile o hukukun muhafazasını da üzerine al
mıştır. Binaenaleyh Fırkadan ayrılan bir "hizib" in bu hukukun istikbâlde mahfuztyetini 
üzerine alması, bir tehlikenin mevcut olduğu fikrini vermek istemektedir ki ezhanı teşviş 
ve tahrikten başka bir manayı ifade etmez. "Hizib"in ilk attığı hatvede almış olduğu bu hu
susiyeti kayd edelim, zira "hizib" in alacağı istikameti en ziyâde ifade eden bu cihettir. 

îşte bütün bu tahlil, "hizib" in ilk günden "demagoji" yoluna girmiş olduğunu isbat edi
yoruz. Demagoji demek, efkâr-ı âmmeyi vahi vaadler ve mübhem emareler ile tahrik ederek 
celb ve teşviş eylemek demektir. Bunun için de hizib'ln hasseten Cumhuriyeti müzayedeye 
koydu ve müzayedeye mütekamil Cumhuriyet, hukuk-u hüküıhrâninin mahfuziyeti, köy ka
nununun tatbiki, şehreminlerinin intihabı, umumî intihabatın bir dereceli olması gibi mad
deler ile çıktı. 

"Demagoji" tarikinin ne kadar mühlik bir delalet ve felâketli bir siyaset olduğunu tarih 
birçok emsal ile isbat etmiştir. Roma ve Yunan Cumhuriyetleri bu bataklığa batmıştır. Fran
sa'da 93 senesinin kanlan bu yolda dökülmüştür. Cenubî Amerika Cumhuriyetleri, bu felâ
ket içinde püyândırlar. Allah Memleketi demagoji belâsından muhafaza etsin! Amin. 

Şimdi geçiyorum hizbin teşekkülüne saik olan şahsiyetlere! 

Ağaoğlu Ahmet 
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NEREYE GİDİYORUZ? (1) 
— II — 

"Hizib"in mahiyetini irâe için ikinci âmil; basma geçmiş olan şahsiyetlerdir. Hüseyin 
Rauf Beyden, Kâzım Karabekir Paşa'dan, Refet Paşa'dan, Ali Fuat Paşa'dan ve Adnan Beyden 
ibaret olan bu şahsiyetler bütün memleketçe tanınmışlardır. Bunlar Halk Fırkasının başın
da bulunan Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa'nın en yakın arkadaşları ve şerik-i mesaileri
dir. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Pişva ve rehberliği ile harekât-ı milliyyey i idare etmiş 
ve harekât-ı milliyye esnasında vâki olan bütün icrââta, bütün inküâbl hareketlere yalnız 
iştirak etmiş değil; onları fiilen tatbik ve tahakkuk ettirmişlerdir. Yine Mustafa Kemal Paşa'
nın rehberliği ile kâh Başvekil, kâh Vekil, kâh Ordu Kumandanı ve kâh kıta ve mıntaka Vâli-i 
Umumisi sıfatı ile Halk Fırkasının takip ettiği gaye ve emellerin senelerce hadimi olmuşlar
dır. Vakti ile Hüseyin Rauf Beyin Mustafa Kemal ve tsmet Paşa'ların dehâlarına itimadı bir 
derecede idi ki Malta Mahbesinde bana defaatla bu cümleyi aynen söylemiştir: "Ankara da, 
Sivas da ve hatta Erzurum da sükût edebilir. Fakat Mustafa Kemal ile İsmet berhayat iken 
endişe etme; bunlar yaşadıkça işin serencamı hayır ve muvaffakiyettir; buna imân et!" 

Ve filhakika işin serencamı hayır ve muvaffakiyet oldu. 
O halde bugünkü ayrılığın sebebi nedir? 
Bugün hizbin basma geçmiş olan zevat İle Halk Fırkası Reisleri olan Mustafa Kemal ve 

İsmet Paşa'lar arasında fikir ve kanaat itibârı ile ayrılık olduğunu düşünmek bu zevata ya
kıştırmak istediğim riyakârlık atfetmek olur! Zira Mücahede-i Milliyyenin ikmaline ve inkı
lâbın itmamına kadar, yine aynı zevatın aynı rehberler ile beraber, bütün kuvvetleri, bütün 
mevcudiyetleri ile teşrik-i mesâi eder görüyoruz. Tek bir hatve yoktur ki bunlarsız icra edil
miş olsun! Ne diyorum, tek bir hareket yoktur ki bunlar başında bulunarak icra etmemiş 
olsunlar! Fikir ve kanaat birliği olmadıkça bunlar bu vaziyeti alırlar miydi? 

O halde yine soruyoruz : Ayrılığın sebebi nedir? 
Bu suale cevap verebilmek için hâdiseleri tetkik edelim. 
Lozan müzakerâtı cereyan ederken Kabinenin Başvekili olan Hüseyin Rauf Bey ile aynı 

kabinenin Hâriciye Vekili ve yine Kabine tarafından Lozan Müzakeratını icra İçin murahhas 
tâyin edilmiş bulunan İsmet Paşa arasında bir şeyler oluyor. Muğber olan Hüseyin Rauf Bey 
tsmet Paşa ile yüz yüze gelmemek için İsmet Paşa'nın avdeti esnasmda Ankara'yı terk edi
yor. Ve o günden itibaren Rauf Bey küskün bir vaziyet takmıyor. Kâzım Karabekir Paşa; bu
sene evvelisine kadar; Halk Fırkası Hükümetinin Şark Kumandanı ve Şark Vilâyetleri Vâli-i 
Umumisi idi! Bir seneden beri ise; Halk Fırkası Mebusu olmakla beraber memlekette mev
cut üç ordu müfettişliğinden en mühimminin başında bulunuyordu. 

Ali Fuat Paşa bir sene evvel; Halk Fırkası Meclisinin Reisi ve bir seneden beri de aynı 
fırkaya mensup bir Mebus ve Ordu müfettişi idi. Adnan Bey Halk Fırkası ve Halk Hükümeti 
sayesinde dünyada pek az doktorlara nasip olan Halk Fırkası Meclisinin Riyasetinde yine 
Halk Fırkası Hükümetinin Dâhiliye, Hariciye, ve Sıhhiye Vekâletlerinde bulunmuş ve niha
yet Halk Fırkası Mebusu olmakla beraber; düne kadar Halk Fırkası Hükümetinin İstanbul'
da mümessili idi! 

Refet Paşa'ya gelince : Müteaddid kereler Halk Fırkası Hükümetinin Vekâletlerinde bu
lunmuş ve nihayet İstanbul ve Rumeli gibi mühim bir kıtanın Vâli-i Umumisi olarak Halk Fir-

(1) Hakimiyeti Millîye, 20.11.1924 
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kası Hükümeti namına istanbul'u tesellüm etmeye memur edilmişti. Yine Halk Fırkası na
mına Mebus intlhab olunmuştu. 

O halde yine soruyoruz : Ayrılığın sebebi nedir? 

Bu muammayı bize Refet Paşa'nın Akşam Gazetesinde icra ettiği bir mülakat keşfettiri
yor. Paşa Hazretleri bu beyanatlarında bugün "hizib" in başına geçen ve yukarıda isimleri 
tasrih olunan Paşalardan mürekkeb bir Hükümet teşkiline hasr-ı vücut ve faaliyet eyleyece
ğini ilân buyuruyorlardı. Halbuki Paşa Hazretleri bu beyanâtını icra ederken; Hükümet ba
şında yine eski arkadaşlarından birisi olan İsmet Paşa bulunuyordu. Demek ki Paşa'nın mak
sadı; yalnız Başvekâlet değil, alelumum bütün Hükümeti, arkadaşlara. Paşalara hasr ve yal
nız bunlara mâl etmekti! 

Koca Sadi! sen bu şarkın ruhuna, ledünniyyâtına daha yedi yüz evveline kadar hulul 
etmiş bulunuyorsun! Aşağıya kaydettiğin bu sözlerin ne kadar manidar imiş. 

Deh dervişî der kilimi bihüsbend 
Dü Padişahı der iklimi ne küncend 
Yani on derviş bir palaspâre içinde yatarlar; fakat iki padişah bir ülkeye sığmazlar. 
On altı seneden beri biz mütemadiyen bu sözün ihtiva ettiği Hükümetin felâketli ve meş'-

um tahakkuku huzurundayız! 
On altı seneden beri; iki koçun başı birkazana sığmaması yüzünden, bu zavallı memle

ket ve bu bedbaht millet neler çekti?! 
Ittihad ve Terakki zamanında bir Miralay Sâdık Bey ile Talât Paşa arasındaki rekabet ve 

inat; Türk Milletine koca Rumeli bahasına mâl oldu! 
Harb-i Umumî esnasında; Enver Paşa -Cemal Paşa kavgaları, milleti felaketten felâkete 

sevk etti ve nihayet Türkiye'yi binbir paçavraya çevirdi! 
Bugün de aynı felâketin tekerrürü arifesinde miyii? 
Bu suali Türkü seven, Türk vatanının selâmeti ile kendisini alakadar addeden herkes 

kendi kendinden sormalı ve üzerinde uzun uzadıya tevakkuf etmelidir. 
Ben fırkalardan, fırka ihtilâflarından korkmam! Ben cehil ve cehaletten ve taassubtan 

korkarım! Zira kanaat-ı fikir üzerine müesses fırkaların mevcudiyeti zâten elzemdir. Ve bun
ların tesadümünden hayır ve bereketten başka bir şey çıkmaz. > 

Kabakçı Mustafa'lar, Derviş Vahdetiler tarafından idare olunan cehl-i cehalet ve taassu
ba gelince; bunlar da mâhiyetleri itibari ile mahkum zavallıdırlar. 

Ben bilâkis enaniyyet iddiasında bulunan ve hırslarına tâbi ve cehl-i cehaletten ve taas
subtan istifâde etmek yolunu bilen Beylerden ve Paşalardan korkarım! İşte benim korkum! 

Benim bu korkum on altı senelik tarihi vak'alara ve müşahedelere müsteniddir! 
Ecdadımız bir zillullâh ve müeyyed-i min tarafillâh nazariyesine iman ederlerdi. Onlar 

memleket ve milleti Allah tarafından Sultanların ve Padişahların yedd-i tasallut ve tasarruf
larına tevdi edilmiş bir vedia gibi tasavvur ederlerdi. Padişahların, sultanların zulmlerinden 
ve kahırlarından Allaha sığınarak "Allah cezasını versin" diye müteselli olurlardı. Bu teselli 
hakiki idi, çünkü bir İman ve itikad üzerine müstenitti. , ' 

Biz ahlâf bu nazariyenin bâtıl olduğunu anladık. Hakimiyet-i Milliyye esasına sarılarak; 
kendimizi Sultanların, Padişahların tasallut ve tecebbürlerinden kurtardık. 
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Fakat eyvah ki bu kere de Paşaların ve Beylerin hırslarına, tamahlarına tutulduk! Mem
leket ve millet on altı seneden beri Paşaların ve Beylerin didişmelerine, vuruşmalarına kur
ban olup gidiyor! Paşalar ve beyler yalnız kendileri işbaşında bulundukları ve her şeye hâ
kim oldukları müddetçe inkılâbın ve bütün işlerin de yolunda olduğunu ve olacağını tasav
vur ediyorlar. Binaenaleyh dâima ve münhasıran kendilerinin hâkim olmalarını talep eyli-
yorlar. Başkalarının Hükümet başında iktidar mevkiinde bulunmalarına asla tahammül et
mezler. Bir tek gün Hükümet başından ayrıldılar mı, her şey fena gitmeye başlar, her şeyi 
karanlık görürler, hürriyetlerde, Cumhuriyet de tehlikeye maruz kalır. 

İşin feci ciheti şudur ki bunları tatmin etmek İmkânı da yoktur. Hepsini memnun ede
bilmek için bu memlekette lâakal onbeş Hükümet teşkil etmelidir. Hele bu kadarlarının da 
bunları memnun ve tatmin edeceği şüphelidir, zira Hükümetlerde de mevkiler ister istemez 
mütefavittirler. Binaenaleyh kavgalar, didişmeler yine devam edip gider! 

îlân-ı Meşrutiyetten beri bu memleketin maruz kaldığı bütün sarsıntıları, bütün ihtilaç
ları tetkik ediniz: Pek çabuk başı ezilmiş olan Derviş Vahdeti'nin ika etmiş olduğu 31 Mart'-
taki taassub ihtilâcından mâda, mütebaki bütün sarsıntılar, bütün felâketler Paşaların ve 
Beylerin hırslan yüzünden gelmiştir! Zavallı halkımız, kendisinden ne istenilmiş ise, kendi
sine ne teklif edilmiş ise, hep vermiş ve kabul etmiştir. Diğer sunuf-u ahali de aynı itaatla 
hareket eylemiştir. Hattâ muharrirlerimiz bile, ekseriyetle bu İhtilaçların, bu teşettütlerin 
önünden değil, arkasından sürüklenerek yürümüşlerdir. 

Bu kere de aynı hâdisenin tekerrürü arifesinde bulunduğumuz kanaatındayım ve kor
kum da işte bundandır. 

Unutmamalıdır ki, memleket derin ve şümullü bir itilaf yapmıştır. Tkrihen istinad ettiği 
bütün esasları yıkmıştır. Bu esasların yerine vaz ettiği yeni temeller henüz resânet ve meta
net kesb etmemiştir. Memleket bu nokta-i nazardan adetâ havada muallâk kalmıştır. 

Böyle bir vaziyette hiç olmazsa inkılâbın ilk sırasında bulunmuş olanlar için toplu kal
mak, bir Reisin etrafında sıkı durmak bir vazife değil mi İdi? 

Halbuki işte tam bu sırada inkılâbın göze çarpar âmillerinden bulunmuş olan bir züm
re. Paşalar ile Beyler: ayrılıp gidiyorlar. 

Niçin ve nereye? 
Bir taraftan demagoji yaparak dünkü arkadaşlarını hürriyet ve Cumhuriyeti güya tehli

keye maruz bıraktıklarmı ilân ve diğer taraftan da Cumhuriyet ve Hürriyetten mutazarrır 
olarak memnun olmayanları etraflarına toplamak, dünkü inkılâb arkadaşları ile mücadele
ye girişmek için! 

On altı seneden beri Paşalar ve Beyler kavgası dâima böyle çıkmıştır ve bu kavgaların 
neticesi olarak memleket onda yedi kısmını kaybetmiştir! 

Zira dâima müterassıd-ı fırsat olan kozmopolitler ile ecnebilerin bu gibi kavgaların ar
kasından zuhur etmiş oldukları görülmüştür! 

Bu kere ise neyi kaybetmek tehlikesine maruzuz bilir misiniz? 
Türkün son melcei olan son yurdunu! Zira kaybetmek için elimizde ne Rumeli, ne Irak, 

ne Filistin, ne Şam ve Arabistan, ne Mısır ve ne de Afrika kalmıştır. Elimizde kalan; yalnız 
ocağımızdır. 
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Ey Türk gözünü aç! On altı senelik felâket ve musibetle dolu tarihinin verdiği dersten 
ibret al ve Padişahlardan kurtardığın bu son ocağın da Paşalar ve Beyler bâzicesi olmayaca
ğını azim ve iraden ile isbat et! 

Ağaoğlu Ahmet 
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CUMHURİYETÇİ OLMAK DA MEMNU MU? (1) 

Halk Fırkasının gazeteci ve muharrir güruhu gittikçe tehlikeli insanlar olmaya başladı
lar. Bunların karşısında yavaş yavaş kimse için ağzını açıp da bir fikir dermeyan etmeye, bir 
söz söylemeye imkân kalmayacak. Fırkaya geçenlerde vaz olunan inzibat-ı askerî gibi galiba 
bu yârân da memlekette düşünen ve yazan ne kadar insan var ise onların efkâr ve akvâlini 
taht-ı inzibat ve esarete alacaklar. Bu âvâreler son zamanlara kadar Hükümetin en ufak bir 
tekit ve muahezeye maruz kalmasına tahammül edememekte idiler. Kimden en ufak bir sada-
yı iştikâ sâdır olsa derhal yakasına yapışıp zavallıyı envâı lthamât ve isnadât altında bunalt
makta idiler. Fakat ortaya yeni bir fırka teşekkül etmek ihtimali çıkınca, bu fikir ve kalem 
düşmanları daha ziyâde azıttılar. Kendilerinden başka düşünenleri sarahaten hiyânet-i va-
taniyye, memlekette şûriş çıkarmak töhmetleri altında bile bırakmaktan çekinmemeye baş
ladılar. Bu azgınlığın büsbütün kudurmuş şeklini de, yeni Cumhuriyet Fırkasının programı 
neşr olunur olunmaz görmeye başladı. Filhakika Ankara'dan gelen haberlere nazaran "bâzı 
gazeteciler Cumhuriyeti benimsemek inhisarını o kadar ileri götürmekte imişler ki Terakki
perverlerin Cumhuriyeti tehlikeye düşmüş gibi göstererek efkârı teşvik etmekle ithama ka
dar varıyorlarmış" 

Nitekim Fırkanın başlıca müdafii olan ve Türk matbuatının da en tahammül edilmez-
muharrirlerinden bulunan Ağaef Bey, yeni fırkanm programı münasebetiyle yazdığı maka
lede şu sözleri söylemektedir: 

"Fırkadan ayrılan bir hizbin veto ve fesih haklarının istikbâlde mahfuziyetini üzerine 
alması bir tehlikenin mevcut olduğu fikrini vermek istemektedir, ki ezhanı teşviş ve tahrik
ten başka mânâyı ifade etmez" 

Şu sözler gösteriyor, ki artık bu memleketlerde düşünmek isteyenler, yazı yazmak iste
yenler için yalnız bir çare-i selâmet kalmıştır, ki o da her hususta Halk Fırkasının nâşir-i ef
kârı olan üç beş gazeteci veya muharrir gibi düşünüp yazmaktan ibarettir. Pek mahdut ve 
mahzur olan bu dâire haricinde herhangi bir fikir dermeyan etseniz, herhangi bir mütalaa
da bulunsanız en az maruz kalacağınız itham, efkârı teşviş ve tahrik cürmüdür. Velhasıl gün 
geçtikçe fırkanm yobazları ortaya müthiş, nâ kaabil-i tahammül bir İnhisarcılık çıkarmaya 
başladılar. Dön sükût edecek olursanız, bak mertçe, fikrini söylüyor mu. Cumhuriyetçi ol
duğunu ikrar ve ilân ediyor mu? Diye kafanızın içine kadar karışıyorlardı. Bugün ortaya ye
ni bir fırka çıktı ve kendine (Terakkiperver Cumhuriyetçi} unvanını verdi. Yâni dün talep ve 
ısrar olunduğu veçhile şüpheli addedilen Cumhuriyetçi olduklarını sarahaten ilân ve hatta 
bir program ile de tâyin ve tespit eylediler. Fakat yine bu Efendilere kendilerini beğendire-
mediler. Şimdi bir taraftan "Cumhuriyetçi biziz, kimseye bu unvanı veremeyiz" diyorlar, di
ğer taraftan "zaten Cumhuriyet esasatını muhafaza edeceğiz demek bu esasatın tehlikede 
bulunduğuna işaret ile ezhanı teşviştir" iddiasmda bulunuyorlar. 

Bu şerait içinde hangi mesleği intihab ve hangi fırkaya intisab edeceğini insan tâyinde 
cidden korkuya düşüyor. Sükût edip bir şey söylemeseniz "riyakâr, hâin, mürtecisiniz", ağ
zınızı açıp "hayır. Efendiler biz de Cumhuriyetçiyiz» hatta Cumhuriyet esasatını şiddetle mü
dafaa, programımızın umdesidir" deseniz bu defa da "maksadınız ortalığı karıştırmaktır" 
mukabelesinde bulunuyor. 

(1) Tevhidi Efkâr, 19.11.1924 
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öyle ise lütfen söyleyiniz, efendiler, herkes hangi yolu tutsun, hangi içtihatta bulunsun, 
nasıl düşünsün ve ne söylesin. 

Bu suallere vereceğiniz cevabı biliyoruz. Derhal "bizim gibi düşünün, bizim gibi söyle
yin, Hükümetin hiç bir hatasını görmeyin, hiç bir şeyi tenkid etmeyin, bütün yanlış icraatın 
pek musip olduğunu İddia edin" diyeceksiniz. 

Peki ama, herkesin vicdanı sizin gibi ücretli muharrir ve emirber gazeteci olmaya müte
hammil değildir. Halk Fırkası pek iyi olabilir. Umdeleri de fena değildir. Fakat şimdiye kadar 
olan tecrübelere nazaran bu umdelere çokluk riâyet olunmuyor, fırka mensubininin bâzıla
rı çok rnütehakkimdir, kimseye ağırbaşlılık doğru bir söz söyletmiyorlar. Ondan dolayı fır
kayı terk etmeye mecburiyet hâsıl oldu. Mamafih Halk Fırkasından çıkıp ayrı bir fırka teşkil 
etmek, Cumhuriyet ve Hâkimiyet-i Milliyye esaslarına muhalif olmaya delâlet etmez. Bilâ
kis yeni bir fırka teşkili bu esasların bir kat daha takviyesini temin ve teshil eyleyecektir. 

İşte hakikat-i hal bundan ibarettir. Bu kadar bariz bir hakikat karşısında telâşa düşmekte, 
yaygara koparmakta, herkesi tehdit etmekte ne fayda, ne mâna olabiliı? 

Hem Cumhuriyet unvanını ne hakla taht-ı inhisara alıyorsunuz!? Yalnız Halk Fırkasında 
olanların Cumhuriyetçi addedilecekleri iddiasının akıl ve mantıkta yeri var mıdıı? Bu iddia
nın biran için hakikat olmak ihtimâlini kabul etsek, memlekette Cumhuriyetçilerin mikta
rının pek az olduğuna hükmetmek lâzım gelmez mi? Bugün Türkiye nüfusunun kaçta kaçı 
Halk Fırkasına dâhildir? Fırka defterlerine alabildiğine isim yazdığınız halde mensubinin mik
tarı nüfus-u umumiyyenin onda birini bulabilir mi? Şu halde Türkiye halkının yalnız onda 
birini Cumhuriyetçi, mütebakisini, yâni onda dokuzunu da tarafsız olarak mı kabul edeceğiz? 

Sonra Ağaef Bey gibi her cihetle, ismi, akidesi, mezhebi ve cinsi itibari ile bu memleke
tin tamamen yabancısı olanların ve ancak beş on kuruş, menfaat temini için harîmimize 
kadar sokulmuş bulunanların, Kâzım Karabekir Paşa gibi eâzım-ı ricali milliyyemizden ma-
dut bir zâtın Riyasetinde teşekkül eden bir fırkayı, ezhanı teşviş ile ithama ne haklan var-
du? Bu ne kadar büyük bir cür'et. ne mütecâvizâne bir hadnâşinashktır. Ağaef ler bu mem
leketin sâdık evlâdı, Cumhuriyetin muhafızı olacaklar da. Kâzım Karabekir'ler, Rauf lar, Ali 
Fuat'lar daha bir çok millî kahramanlar vatanın düşmanı, hâkimiyet-i Milliyye esaslarının 
aleyhtarı, mürteci addedilecekler öyle mi? 

Bu kadar tahrif, bu derecede tezvire bu mertebe insafsızca ve vicdansızca isnâd ve it
hamlara vicdan-ı âmme tahammül eder mi zannediyorsunuz? 

Görülüyor, ki Ağaef Bey ve emsalinin neşriyatı hakikaten had-naşinâslığın son merte
besine varmaktadır. Esasen, Halk fırkasını en ziyâde mazarrat ika edenler de bilhassa bu 
münevverlerdir. Zavallı İsmet Paşa, etrafını almış olan bu dalkavuk güruhundan bir türlü 
yakasını sıyıramıyor. Halk Fırkasına, hariminden bu nâ-lây ık insanları çıkarıp atamıyor. İş
te ondan dolayı, ki Halk Fırkasının itibari günden güne azalıyor. îstiklâl-i vicdan sahibi ve 
hür fikirli ne kadar insan var ise birer birer fırkayı terk edip çekiliyor. Fırka bu bir kaç müte
caviz muharririn, kendi namına yazı yazmasına müsaadede devam edecek olursa az zaman 
içinde büsbütün zayıf düşecektir. Bir iki senedir sık sık tekrarladığımız bir mesel var. Dai
ma "akıllı düşman, akılsız dosttan yeğdir" diyoruz. Bunun en büyük delilini, üç beş gazete
cinin fırkanın nâmına itâ eledikleri mazarrat teşkil ediyor. Fırka kendi kendine kalsa, herhalde 
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gideceği yolu daha iyi görür, daha dürüst hareket eder, değerli uzuvları da şimdi olduğu gibi 
birer birer fırkadan çekilmezlerdi. Mamafih bizim flkrimizce henüz vakit geçmemiştir. Mec
lisin en kıymetdâr mebusları ayrı bir fırka teşkil etmekle beraber, eski fırka da yine kendini 
toplayabilir, az çok mevkiini muhafaza edebilir. 

Herhalde bu mevkiini muhafaza etmenin, memlekette itibar sahibi olmanın yolu, bir kaç 
muharrire mütemadiyen herkesi tahkir ettirmek, erbâb-ı namus ve fazilete tecavüzâtta bu
lundurmak, mütemadiyen tehdidat yaptırmak, herkesin vicdanına, imanına, akidesine mü
dahale ettirmek değildir. Memleket hakkm ne tarafta, delâletin hangi cihette olduğunu fark 
edecek kadar akıl ve iz'an sahibidir. Bir Ağaef Beyin isnadat ve tezvirâtı ile Kâzım Karabekir 
Paşalar, Rauf Beyler gibi temiz ve faziletli insanlar küçülmez, bilâkis bir kat daha yükselirler. 

Hele Cumhuriyetçiliği taht-ı inhisara almaya kimsenin hakkı yoktur. Her isteyen Cum
huriyetçi, fakat her Cumhuriyetçi, Cumhuriyeti Ağaef Bey ve emsali gibi telakki etmek mec
buriyetinde değildir. Binaenaleyh "Cumhuriyetçiyim. Hatta Cumhuriyeti takviye için Fırka 
da teşkil ettim." diyenleri olsun rahat bırakınız. Bunu da yapmaz da şimdiye kadar olduğu 
gibi sükût edeni irtica ve riya ile, söyleyeni de teşviş-i ezhan etmekle ithamda devam eyleye
cek olursanız memlekette hûrriyet-i fikir ve kelâm kalmamış demektir. Bari bunu evvelden 
açıkça itiraf edin de herkes başmm çâresine baksın! 

Ebuzziy azade 
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YENİ FIRKA İÇİN (1) 

Şarkın da, garbın da bütün âfâkını kaplayan bir ateş var : Bu. Halkçılık ve Milliyetçilik 
âteşidir. Bundan böyle milletlerin kendi mukadderatına hâkim olmaları asıldır. Mukadderat-ı 
târihiyye buna elveriyor, bu cereyan-ı târihiyye karşı koymak imkânsızdır. Milletlerin târi
hinde görülecek ric'i hareketlerin istikranna imkân yoktur. Bu hareketler, olsa olsa milletin 
müsbet faaliyetini bir müddet için tevkif eder. 

Bu itibarla yeni Fırkanın teceddüde, ciddi salâh ve inkişafa taraftar olacağından bahs 
etmesi; gayet tabiidir. Çünkü bu memlekette artık teceddüd ve inkişaf yolunda yürümeye
cek bir teşekkül-ü siyâsinin hakk-ı hayatı yoktur. 

Zaman; ne kuvvetli, ne yaman bir müceddittir. Meselâ bundan on, on beş sene evvel mem
leketin bir çok muhitlerinde samimi bir mâkes olan (şeriat isteriz) hitabı bugün en muassıb 
dudaklarda bile -hiç olmazsa zahiren- bir hande-i istihfafla karşılanmaya mahkûmdur. 

Teceddüde, inkılâba karşı cepheden yürümeyeceğini anlayanlar, dolaşık yollardan, çe
virme hareketleri İle hedeflerine kavuşmak yolunu ayıracaklardır. 

Teşekküre şayandır ki, artık Türk Milleti pek acı tecrübelerden sonra yaldızlar içinde, 
kokular İçinde saklanan zehirli çiçekleri derhal fark edecek kadar akl-ı selime mâlik bulunuyor. 

Millet Meclisinde muayyen esaslara müstenid fırkaların taaddüdü aleyhinde bulunmak, 
tabiata karşı koymaktır. Ekseriyet fırkasının icraatını murakabe ve tenkid edecek samimi 
bir muhalefetin faydası barizdir. 

Siyâsi fırkaların teşekkülünde âmil olan esaslar; aşağı yukarı her memlekette aynıdır. 
Fakat unutulmamalıdır ki bu gibi teşekküllerin de tâbi olduğu muayyen kanunlar vardır. 

Türkiye'de siyâsi fırkaların teşkili sahasında yapılan tecrübelerde az çok, muayyen olan 
bu usullere riâyet edildiği vâki değildir. 

Bizde iftirak ve ittifak için prensiplerden ziyâde şahıslar ve infialler hâiz-i tesir oluyor. 
Tabiidir ki, bu gayr-ı tabii şeraitli vücut bulan teşekküllerden memleket için fayda yerine ma
zarrat doğuyor. 

Türkiye'nin Meşrutiyet tarihi bizim için ne zengin bir saha-1 tetkiktir! 
Tarih, tekerrürden ibarettir, derler. Ben bunun alelıtlak bir hakikat olduğunu kabul et

miyorum, fakat aynı muhitlerde aynı telakkiyi taşıyanlar arasında, aynı şerâit-i hayatiyye 
İçinde bulundukça büsbütün esassız olduğuna da hükmedilemez. Efkâr-ı Umumlyyemizin 
muhalefete karşı duyduğu nefretin ruhî sebepleri budur. 

On altı seneden beri Türkiye'de türeyen nihayetsiz siyâsi fırkalar, çok parlak programlar 
yaptılar, çok ümitbahş vaadlerde bulundular. Eğer bu programların ihtiva ettiği mevaddın 
yüzde onunu tatbika imkân bulunsa idi, bu harap diyarımız şimdi bir gülizâra dönmüş ola
caktır. 

Hayat-ı siyâsiyyede mühim bir nokta-i nazarı dikkate almak mecburiyetindeyiz : 
Siyasî teşekküllerin kuvvet ve kıymetlerinin mikyası; sadece tertip ettikleri programları 

değil; fakat her şeyden evvel o programları tatbik edeceklerin şahsiyetleri ve akideleridir. 

(1) Hakimiyeti MUtye, 25.11.1924 
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Bu itibarla tabiat-ı hadisâtı cebr ederek teşkil eden Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
nın esaslı bir kuvvet ve kıymetten âri olduğuna şüphe yoktur. 

Eğer yeni fırkanın rüesası; parlak programların, süslü sözlerin leylilerinde bir tesir ya
pacağına kanaat ederek programlarını o nokta-i nazardan tertip etmişler ise halkın psikolo
jisine karşı mücrimâne bir gaflet içinde bulunduklarına hükmetmek lâzımdır. Bu tarz-ı te-
fekkül, halkın aklı selimine iman etmeyenlere yaraşır. Artık halk, söze değil, işe kıymet ve
recek mertebe-i taallûku ihraz etmiş bulunuyor. Milletin mukadderatını idare mesuliyetini 
taşımak isteyenler, her şeyden evvel bu hakikati idrâk etmelidirler. 

Bu ifadâümıza bakarak yeni bir fırka teşkili aleyhinde bulunduğumuza hükmetmek ha
tadır. Hiç bir ferdin hakk-ı hürriyetini, hürriyet-i tefekkürünü inkâr etmek aklımızdan bile 
geçmez. Maksadımız, yeni teşekkülün şimdiye kadar gördüğümüz yüzlerce emsaline bir nazire 
daha ilâve etmekten başka bir mâhiyet arz etmediğini göstermektir. 

Büyük fikirleri, yüksek prensipleri idâde sahasında tatbik edebilmek için hususi bir ka
biliyet lâzımdır; müdafaa ettikleri prensipleri henüz ruhlarına sindiremeyenlerin, âkideleri
ne hazmetiremeyenlerin muvaffak olmalarına imkân yoktur. 

Dikkat ettik : 

Cumhuriyet Halk Fırkasından irtidâd eden beş on zâtın teşkil ettiği yeni fırkanın beyan
namesinde senelerden beri telâffuz edile edile sâmiamıza pek munis gelen, esasen ruhumu
za ve akidemize pek uygun olan bir terkip sık sık tekrar edilmiş: 

Hâkimiyet-i Milliyye! 
Yeni fırka ne demek istiyor? Muhalifi olduğu Cumhuriyet Halk Fırkasının Hâkimiyet-i 

Milliyye esasına muarız olduğunu mu iddia ediyor? 
Yeni fırkanın müessislerince malûm olmak gerektir ki kendilerinin bugün beyanname 

ve programlarına ilâve ettikleri, halka hoş görünmek için ilâve ve mecbur oldukları hâkimiyet-i 
Milliyye terkibini bundan beş sene evvel Cumhuriyet Halk Fırkası bir ideal olarak ortaya at
mış ve bunu programının ilk maddesi, ilk umdesi olarak telakki etmişti. 

Cumhuriyet Halk Fırkası, "Hâkimiyet-i Milliyye" prensibini İfade ettiği zaman, İstanbul'da 
bir Saltanat ve Hilâfet hâkimiyeti mevcut idi; bu taht-ı hâkimiyet, onu muhafaza edecek, onu 
muhafaza için Hâkimiyet-i Milliyyeyi ve bizzat Milleti boğacak anâsırla ihata edilmiş bulu
nuyordu. 

Bundan başka Cumhuriyet Halk Fırkası daha elim bir hakikate vâkıf olmakla dilhûn 
idi: Kendi sinesinde yaşattığı, kendi mevcudiyetinden ayırmak istemediği bâzı mümtaz aza
sının büyük bir hulûs-u vicdanla o saltanat ve hilâfet hâkimiyetine merbut ve muhib olduk
larını biliyordu. Bununla beraber bütün bu manialar fırkayı tarlk-i azminden çeviremezdi. 
Nihayet pek çok kıymetli hayatlar pahasına mukaddes umdesi, milletin Hakimiyet-i fiiliyye
sin! istihsal etü. 

Müteakiben idâre-i devlet şekillerinin en mütekâmili olan Cumhuriyeti ilân etmekle mil
letin hâkimiyetine en vâsi bir saha-i tatbik açtı. 

Şimdi Milletin senelerden beri görmediği sulh ve mesai devresinde onu refaha ve teced
düde götürecek ciddi tedâbirin tatbikatı ile meşgul bulunuyor. Ona tagallübten, tahakküm
den bahs eylemek, onu Hâkimiyet-i Milliyyeye karşı vefasızlıkla itham etmek, en haflf bir 
tâbir ile insafsızlıktır. 
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Cumhuriyet Halk Fırkası tahakkuk ettirdiği siy .âsi ve İçtimâi inkılâblan ile siyâsi rüşdü-
nü isbat etmiştir. Onu ric'ata değil, hatta bir an bile tevakkufa icbar edecek her teşebbüs 
akamete mahkûmdur. 

Artık bizim için geriye bir adım daha atmanın ihtimâli yoktur, tnkılâb ve i'tilâ yolunda 
şiarımız budur : 

Daima ileri! 
Siirt Mebusu 

Mahmut 

526 



ASIL HEDEF (1) 

Anlaşılıyor ki İstanbul'un muayyen muhitleri mütemadi bir teheyyüç ve taharrük ihti
yacı ile malûldür ve bu ihtiyacı tatmin içindir ki İstanbul'un bâzı evrak-ı havadisi velveledâr 
haberler neşrinde yekdiğeri ile rekabet etmektedirler. 

Bu, marazi bir haldir ve tesiri İstanbul'un mahdut ve muayyen muhitlerine münhasır 
kalmış olsa idi, belki dikkat ve itinayı celb bile etmezdi. 

Fakat maatteessüf bu illet, o mahdud ve muayyen muhitlerin hududunu aşarak gerek 
bizzat İstanbul'u ve gerek bütün memleketi yavaş yavaş istilâ etmektedir. Her sabah gazete
sine koşan kariin sinirleri yeni ve mühiyyic haberler ile tahrik edilmekte ve hususî ve umu
mî hayatımızın muhat olduğu bunca noksan ve ihtiyaçları tatmin hususunda huzur-u kalb 
ve emniyet-i dimağla çalışmak imkânı selb edilmektedir. 

Bugün birisi Gazi Paşa'nın dikdatörlûk temayülü, yarın diğeri Meclisin feshi, üçüncü gün
de bir başkası Türk Mustafa Paşa Mahkemesi gibi her türlü asıl ve esastan âri ve lâkin hal
kın evhamını gıcıklayacak mahiyette mevzuular icat ve efkâr-ı umumiyye-i mütemadi bir 
teheyyûç altında tutmaya çalışırlar. 

Gazi Paşa'nın diktatörlüğüne engel olmak. Meclisin feshine mümanaat etmek, Türk Mus
tafa Paşa Mahkemesine meydan okumak, hem izdihamların evhamlarını tahrip ve hem de 
kahramanlıklar manzarası irâe edici pozlardır! Bu kadar şerefle muhat bir pozun cazibesine 
dayanılır mı? Maatteessüf demokrasi denilen rejimin bu gibi şarlatanlıklar siyah cihetleri
dir. Bu rejimin ihtiva ettiği nimetlere karşı bu külfetlerine katlanmak mecburiyeti vardır. 

Fakat takip olunan asıl maksat, İstihsali arzu edilen hakiki hedef aceba nedir? 
Vakayii tahlil edelim : 
Şimdiye kadar bütün hücumlar zahiren İsmet Paşa'ya ve İsmet Paşa'nm kabinesine ma

tuftu. İsmet Paşa ve onun kabinesi ortadan kalksın da etraf gülistana dönsün! 
Bu tarz-ı hareket şarlan ezeli vasfıdır. Garbın şehirleri ve sokakları kendisine hizmet eden

lerin âbideleri ve heykelleri ile tezyin edilmekte iken şarlan şehirlerinde ve sokaklarında ken
disine hizmet etmiş olanların asıldığı ağaçlar, kesildiği yerler çocuklara ibret olmak üzere 
uzaktan parmakla ve korkunç hikâyeler ile gösterilir! 

Böyle bir zihniyet için bir İsmet Paşa'nın ortadan kalkmasını arzu etmek çok mudur? 
Filhakika, İsmet Paşa'nın istifası, İstanbul'un o muharrik ve muheyylç muhiti tarafın

dan meserretler ile karşılandı. Artık bunlann sinirlerine sükûn geleceği ve herkesi de rahat 
bırakacakları zannolundu! 

Fakat ne ararsın? 
Bunlar vakıa Fethi Bey kabinesini, ilk günlerinde benimsediler, alkışladılar. Fakat bu 

da yine Şarlan mahut düsturu olan, 
Lâhubbe alâ bel libugzı Muâviye 
Fetvasınca yapılan bir manevra idi! 
İntikam hissinin tatmininden hâsıl olan neş'e yalnız bir kaç gün devam etti. 
Hakikatte husumet ibraz edilen şahıs ne İsmet Paşa ve ne de muhabbet ibzal olunan 

zât Ali Fethi Bey idi! 

(1) Hakimiyeti Millîye, 9.12.1924 
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Zira İsmet Paşa ve Ali Fethi Bey, ifade ettikleri mâna ve mefhum ve taşıdıkları bayrak 
itibari İle; aynı insanlardır, bunların İkisi de, aynı Cumhuriyet Halk Fırkasının reisleri, aynı 
siyâsi, İçtimâi, iktisadi, adlî ve irfanı elem ve arzuların mümesilleri ve bu arzu ve emelleri 
İstihsal hususunda takip olunacak aynı yolların rehberleridir; ve bu hal Cumhuriyet Halk 
Fırkası mevcut ve mukadderat-ı milliyyeye hâkim olduğu müddetçe, hep böyle olacaktır. Ya
ni o Fırkayı temsil eden, o Fırkanın namına memleketi idare eden zâtın ismi kim olursa ol
sun; hep aynı mâhiyeti, aynı şahsiyeti, aynı yolları temsil edecektir. 

Binaenaleyh; yapılan tahrikat ve tasmimâün asıl menba ve sebebini şahıslarda aramak 
beyhudedir, asıl takip olunan yıkılması arzu edilen, sükûtu istenilen Halk Fırkası ve bu Fır
kanın ifade ettiği mana ve mefhumdur! 

Hakikat budur, bunun haricinde her şey efsânedir! 
Cumhuriyet Halk Fırkası neyi ifâde ediyor! 
Onun ifâde ettiği mânâ ve mefhum, şarkta şimdiye kadar emsali görülmemiş muazzam 

bir inkılâbtır! 
Bu inkılâbın esasları böylece telhis edilebilir: 
(1) Asırlardan beri Saltanatın etrafında toplanmış, beynelmilel bir halita tarafından hu

kukundan mahcur edilmiş olan Türk Milletinin hükümranlık ve Hâkimiyet-i Hukukunun 
iadesi. 

(2) Türk vicdan-ı millisine Devlet ve Hükümetinden başlayarak bütün maddî ve mane
vî tecelliyât üzerine kendine hâs olan mührü basmak salâhiyetinin ihyâsı. 

(3) Türk Milletini tekâmül ve terakklyât-ı kevniyeden şimdiye kadar mahrum ederek 
maddî ve manevî esaretlere mahkûm eden bütün maddî ve manevî zincirlerin kırılması ve 
bunun temini için de: 

(a) Asri devletle asri zihniyetin tekevvünü. 
(b) Saltanatın ve Hilâfetin lağvı ile; Millete hukuk-u hükümrânisinin halkçı bir Cum

huriyet şeklinde iadesi. 

(c) Millî Türk irfanı ile millî Türk hukukunun beynelmilel irfan ve hukuk yerine ikamesi. 
(d) Millî Türk iktisadiyâtının beynelmilel iktisadiyât yerine vaz'ı. 
(e) Türklüğün ezeli beşiği olan ve asırlardan beri unutularak saltanat ve saltanatın et

rafında toplanmış beynelmilel halita tarafından soyulan Anadolu'nun tefevvuku! 
İşte Cumhuriyet Halk Fırkasının icra etmiş olduğu muazzam inkılâb ve temsil eylediği 

mânâ ve mefhum! 

Hakikatte bütün hücumlar, bütün taarruzlar, bu inkılâba ve bu mânâ ve mefhuma kar
şı yapılmaktadır! Filhakika; bütün taarruzlar, bütün hücumlar aynı istikamet üzerine tev
cih ediliyorlar. Bunlardan bazıları meselâ. Cumhuriyeti, Halkçılığı, asri zihniyet ve Devleti 
kabul ediyorlar. Fakat, Millî Türk iktisadiyâtına, Anadolu'nun tefevvukuna, Türk vicdân-ı 
millisinin hâkimiyetine yanaşmıyorlar. Diğerleri ise; bilâkis Millî iktisadiyâtı, Anadolu'nun 
tefevvukunu kabul ettikleri halde; asri zihniyete, millî Türk irfânma. Millî Türk hukukuna 
İtiraz ediyorlar! 

Halbuki Cumhuriyet Halk Fırkasının yapmış olduğu inkılâb ve bu inkılâbın ifade ettiği 
mefhum ve mânâ tecezzi kabul etmez bir küldür! 
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İsmet Paşa ve Kabinesine karşı husumet ibraz edenler; bu kabinenin sükûtu ile bu kül
lün de tecezziye uğrayacağını, mutaassıp ve müfrid zannettikleri İsmet Paşa ile arkadaşları
nın çekilmeleri ile inkılâb mefhumunun eczası arasında tasfiye imkanı olacağını zannetti
ler. Tabir-i aharla, bu zavallılar, Cumhuriyet Halk Fırkasının taşıdığı bayrağın sahibi olmak 
üzere bir şahıs ve onun etrafında toplanmış olan Hükümet adamlarını gördüler ve bu zeva
tın düşmeleri ile bayrağın parçalanacağı hülyasına kapıldılar! İsmet Paşa'nın yerine gelecek 
olan zât meselâ, milli iktisadiyât yerine yine beynelmilel iktisadiyâtı ikame eder, asrî devlet 
zihniyetinden vaz geçer, beynelmilel haritalara yeniden meydan verir ve ilâhiri gibi galât-ı 
rü'yete düçâr oldular. 

Halbuki yukarıda da zikr ettiğimiz veçhile Cumhuriyet Halk Fırkasının ifâde ettiği mâ
nâ ve mefhum gayr-i kaabil-i tecezzi ve inkısamdır! 

Şahsiyetler değişebilir, fakat o fırka mevcut iken ifade ettiği mânâ da bir kül halinde mev
cuttur. Ve fırka tarafından iş basma getirilen kim olursa olsun o küllü muhafaza etmekle 
mükelleftir! Meselenin başka surette tasavvuru bile imkân haricindedir. Nasıl ki Muhterem 
Fethi Beyefendi de beyanatının ilk sözleri ile bile bu hususu teyid etmeye başlamış ve İsmet 
Faşa tarafından takip olunan dahil! ve haricî siyâsetin hutut-u umumiyyesine sadık kalaca
ğını iryân eylemiştir. 

Zaten bunun aksi nasıl oluı? Ne fırka ve ne de fırkanın temsil ettiği inkılâb herhangi 
bir şahsın malı değildir ki şahsın tebeddülü ile fırkanın takip ettiği meslek de değişebilsin! 

Esasen İsmet Paşa'nın istifasından bir şey bekleyenler üzerine, Fethi Beyefendinin bu 
beyanâtı ilk soğuk su tesirini İcra etü! Bunlar beklediklerine nail olamayacaklarını anladı
lar. Ve Fethi Bey Kabinesine karşı acı -tatlı yüz göstermekle beraber -o eski tehyiç ve tahrik 
usullerine devam etmektedirler. 

Tekrar ediyoruz, kendimizi aldatmayalım : 
Hakikatte ıskatı arzu edilen ne İsmet Paşa'dır ve ne de Fethi Bey; Cumhuriyet Halk Fır

kası ve bu Fırkanın ifade ettiği inkılâb ve hedeflerdir. Filhakika karşımıza çıkanların kâffe&i 
aynı maksat ve emel etrafında toplanmış değildirler. Bunlar fırkayı muhtelif ve hatta müte-
zâd ve mütebâyin cihetlerden yıpratmak istiyorlar. Fakat bu hâdise meselenin mâhfy'etini 
bizce değiştirmez. Hücumlar muhtelif ve mütezâd taraflardan yapılmakla beraber; netice bir
dir, yani inkılâbın esaslarını çürütmek ve fırkanın ifade ettiği mânâyı yıpratmak. Cumhuri
yet Halk Fırkası bu hakikati olduğu gibi görmekte ve ona göre hareket etmektedir! 

Ağaoğlu Ahmet 
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İNANMAYINIZ, KANMAYINIZ1 (1) 

Halk Fırkası mensubininln munsip ve mutedil mebus ve mümessilleri ile de anlaşama
dığımız esaslı bir nokta var. Böyle aklı başında olan zevat da mühim bir hakikatten ya sami
mi surette tegalül, yahut ankasdin tecâhül eyliyorlar. 

Bu tegafül ve tecâhül'ün yeni bir numunesini, Siirt Mebusu Mahmut Beyin, İstanbul 
intihab-ı ahiri münasebeti ile (Hâkimiyet-i Milllyye) de neşr ettiği bir makalesinde görüyoruz. 

Telgrafların münhasıran verdikleri malûmata nazaran Mahmut Bey, bu makalesinde Halk 
Fırkası namzetlnin muvaffak olmasından dolayı izhâr-ı sürür ettikten sonra, muhalif gaze
teleri, Halk Fırkasını batırmak için çalıştıklarını, İstanbul'un sinesine her gün acı zehir akıt
tıklarını, fakat neticede İstanbul akl-ı seliminin galip geldiğini söylemekte imiş. 

İstanbul matbuatım böyle toptan ithama karşı, rüfekâmızı müdafaa etmek bize düşmez. 
Yalnız Ankara mehafill bizim de, Hükümete veya Halk Fırkasına karşı müretteb surette mu
halefet yaptığımız kanaatında bulunduğumuz cihetle, Mahmut Beyin nâ-hak isnâdma ken
di hesabımıza düşen cevabı vermek isteriz. 

Halk Fırkasının samimi ve hâlis olan erkân ve mensubun! de hakikaten iki noktada hata 
ediyorlar, ki o da, evvelâ İstanbul'da fırkayı batırmak için muntazam surette sarf-ı mesâi eden
ler bulunduğuna ihtimal vermeleri, saniyen gazetelerin neşriyatı ile fırkanın cidden haysi
yet ve itibârının kesr olunacağı zannında bulunmalarıdır. 

İstanbul'da Halk Fırkası aleyhinde müretteb surette çalışanlar var mıdır, yok mudur? 
Bu bâbta esaslı tahkikat yapmak ve kafi teminat vermek bize düşmez. Bizim temin edebile
ceğimiz yalnız bir şey vardır, ki o da (Tevhid-i Efkâr) m kat'iyyen ve kat'iyyeten Halk Fırkası
nı batırmak, hatta ankasdin rencide etmek gibi bir fikri ve maksadı olmadığıdır. Halk Fırka
sını batırmakta şahsen bizim ne gibi menfaatimiz olabilir? Hiç bir Fırkaya mensup değiliz, 
hiç bir makamda gözümüz yok, kimsenin muavenetine müftekır değiliz. Yeni zuhur etmiş 
olan (Cumhuriyet) Fırkası hakkında vuku bulan takdirkâr neşriyatımızda bizim bu yeni fır
ka ile uzaktan yakından bir münasebetimiz olması da icab etmez. Yeni fırka müessis ve er
kânının başhcalanna karşı şahsen büyük bir hürmet ve muhabbetimiz var. Neşrettikleri prog
ramda güzel esaslar gördük. Fırka erkânı bir iki defa vuku bulan beyanâtlarında, herkesi 
müteselli ve ümit var edecek sözler söylediler. Biz de herkes gibi programı beğendik, güzel 
sözlerden münşerih olduk ve o saik ile fırkadan takdirkârane bahsediyoruz, tşte yaptığımız 
bundan ibarettir. Halk Fırkası bir iki senedir kendisi için fazlaca medh-ü sitayiş işittiği için 
çok kıskanç olmuş, sırası düşüp de başkaları da medh edilince adetâ müteessir ve münfall 
oluyor. Ve başkalarının medh edilmesini kendisi için behemahal zem gibi telakki ediyor. 

Halk Fırkası hakkında hiç bir kasdimiz olmadığını bu suretle bir daha temin eyledikten 
sonra fırkayı galat-ı muhakeme ve rü'yete sevk eden diğer mühim bir naklsayı tavzih edelim. 

Fırkanın kendisini batırmak için çalışanlar bulunduğunu zanneylemesi bir hatadır. Fa
kat ondan büyük bir hata var, ki o da böyle su-i niyet sahibi gazeteciler mevcut ise, o gazete
cilerin neşriyatı ile fırkanın herhangi bir zarara uğrayabileceği zannına düşürmesidir. 

Su-i niyete müstenid, müzevvirâne ve müfsidâne neşriyat ve isnadat her yerde az çok 
ezhanı teşviş edebilir, efkâr-ı umumiyyede şüpheler uyandırabilir. Fakat bu neşriyatın, hiç 

(1) Tevhidi Efkâr, 15.12.1924 
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bir hakikate, hiç bir emr-i vakıa halkın hissiyat ve temayûlâtına istinad etmez de, mücerret 
bir kaç muharriririn mahsul-ü karihası olursa bu kadim yazıların Efkâr-ı Umumlyyede bflâ-
nihaye yer bulacağını zannetmek, pek büyük bir gaflet olur. 

Halk Fırkası iyi iş görsün, halk fırkasına mensup mebuslar feragat-ı nefs İle muttasıf bu
lunsun, memlekete karşı mücahede senelerinde olduğu kadar fedakârlık göstersinler, dü
rüst hareket etsinler, güzel sözler söylesin, halkın celb-i kalbine muvaffak olsunlar da sonra 
dört beş gazetecinin ankasün her şeyi fena görmek ve göstermek yolundaki neşriyatı ile, halkın 
nazarında menfur olsunlar, böyle bir şeyin vuku bulacağını zanney lemek ezdadın içtima ede
bileceğine inanmaktan hiç de farklı değildir. 

İstanbul gazetelerinin neşriyatından müteessir olan Halk Fırkası ve Hükümet, bütün bu 
neşriyatı su-i niyete ve müretteb surette muhalefete hamledeceklerine, bir defa da kendi ken
dilerine "yahu, bizim de hiç bir kabahatimiz, hiç bir hatamız yok mü? Aceba halkın tevec
cühünü .kaybedecek bir şey yapmıyor muyu2?" suallerini sorsalar olmaz mi? Halbuki bu 
muhik suallerin irâd edildiğini bir defa işitmek kimseye nasip olmuyor. 

Fırka namına her gün sütün sütün münasebetsiz neşriyatta bulunan emirber ve ecir 
muharrirler (Siirt Mebusu Mahmut Bey, Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Bey gibi musip zevat 
bu güruha dahil değildirler, su-i tefehhüme mahal kalmasın) Hükümetin en göze batan ha
talarını da bir defa olsun tenkil ve muaheze eyliyorlar mı? 

Bugün halk fırkasının asıl halletmesi lâzım gelen mesele Fırkayı istanbul Gazetelerinin 
neşriyatı mı, yoksa kendi ef al ve icraatı mı batıracağı noktasıdır Fırka eğer iyi hareket edi
yor ise, hey'et-i umumiyyesi İle memleketin hayrına çalışıyorsa, hiç bir hata irtikâb eylemi
yorsa, emin olsun, ki İstanbul'un dört beş gazetesine kırk elli muânz gazete daha İltihak 
eylese, yine en ufak bir zarara uğramaz. 

Esas fırkaya karşı bütün bir kafile-i matbuatın müretteb surette aleyhtarlıkta ittifak ey
lemelerine İmkân aklı ve mantığı da yoktur. İstanburun başlıca gazeteleri fikir, gaye, İçtihat 
itibari ile yekdiğeıierinden ayrıdırlar. Bunları müşterek gibi gösteren nokta, yalnız Hükü
meti tenkitte hatır ve gönüle bakmamalarından ibarettir. 

Fırkanın, Hükümetin hakikaten bâzı hataları olmasa idi bu kadar muhtelif içtihat ve mes
lekte olan gazetelerin hem ahenk olarak muârızlık etmeleri mümkün olabilir mi idi? 

Binaenaleyh muhik olan bir şey var, ki fırkayı gazetelerin neşriyatı değil, ancak kendi 
harekâtı mutazarrır ettiğidir. Sonra İstanbul Gazetelerini, her gün şehrimizi zehirlemekle 
itham da çok İnsafsızhktır, ki böyle haksız isnadat Mahmut Bey gibi zevata yakışmaz. Siirt 
Mebusu bu sözlerin öteki akıdesiz ve menfaat düşkünü gazetecilere bıraksın, çünkü, perde-
bîrûnluk etmek ancak onlara yakışıyor. Biz kendi hesabımıza, aklde-i içtimalyye itibari ile 
halk fırkasına muarız olmakla beraber, fırkanın sinesinden çıkan Hükümette hüsn-ü idare 
âsân görürsek fırkaya da, Hükümete de kemal-i samimiyetle taraftarlık etmeye daima hâzı
rız. Zâten bütün İstanbul matbuatının da böyle hareket edeceği muhakkaktır. Bunun en ba
riz, en nâ-kaabil-i red ve inkâr misâlini ise, mücahede esnasında yine bu matbuatın huda-
peşendâne neşriyatı teşkil eder. O zaman Hükûmet-i Milliyyenin yegâne gayesi düşmanı ez
mek gibi, bütün amal ve mesâisini bu gayeye hasretmişti. Bu mesaisinde çok muvaffak ol
makta idi. Ondan dolayı bütün memleketin efkâr-ı umumiyyesi ve ona tercüman olan İstan
bul matbuatı -İngiliz sansürüne rağmen- Hükûmet-i Milliyyenin en candan taraftarı idi. 
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Dûn en müşkül, en vahim ve tehlikeli zamanlarda, bin türlü mevanie rağmen her gün istan
bul'dan, "Anadolu muvaffak olacakürl" diye bağıran matbuat bugün hiç bir sebep ve salk-i 
tabii yok ise niçin aynı Hükûmet-i Mllliyyeye muarız olsun? Eğer muarız ise, o halde kaba
hat matbuatın değil, mutlak Hükümetindir. Biz daima söylediğimiz bu hakikati Siirt Me-
bus'u Muhteremi Mahmut Beye, makalesi münasebetiyle bir daha tekrar ediyoruz. Zaten 
bugünkü dedikoduların durması, ortada sükûnet gelmesi ancak bu hakikatin fırkaca anla
şılmasına mütevakkıftır. 

istanbul intihabındakl muvaffakiyete gelince; bunun fırkayı şaşırtmamasını, yanlış ze-
hablara sevk etmemesini çok temenni ederiz. Bu intihab, İstanbul Efk&r-ı Umumiyyesinin 
ma'kesl değildir. İstanbul müntehib-i sânileri serbest kalsa idi Hakkı Şinasi Paşa hakkında
ki bir zâtı mebus yapmayı bir saniye hatırlarına getirmezlerdi. Hakkı Şinasi Paşa müstakil 
olarak namzetliğini vaz etse idi, ya bir veyahut iki rey alabilirdi. 

O cihetle fırkaya hitaben, bu intihaba "inanmayınız, kanmayınız" diyoruz. Fırka mem
leketin temayülât-ı hakikiyyesini anlamak istiyorsa müstakil gazetelerin neşrtyatını piş-i tetkik 
ve basirette tutmalı ve siyâsetine, hissiyât-ı umumiyyeyi tatmin edecek istikamet vermeli
dir. Bunlar yapılmayıp da İstanbul matbuatını itham ile iktifa edilirse, bu yanlış yol, mevcut 
dedikoduları idâme ve hatta tezyitten başka bir netice vermez. 

Ebuzziyazade 
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(LAİK)LİĞİN ASIL DÜŞMANLARI KİMLERDİR? (1) 

Biz şimdiye kadar lâikliğin en büyük düşmanlarını lâiklik namına malûm neşriyatı he-
zeyangâranede bulunan müfrid ve akidesiz güruhtan ibaret zannediyorduk. Halbuki bu müfrid 
güruha yavaş yavaş mutedil ve aklı başında addedilen lâiklerin de iltihak etmek üzere bu
lunduğunu görüyoruz. Bu hal devam edecek olursa, yâni mutediller de müfrldlere iltihak 
ederek hepsi elbirliği ile akıllarına gelen garaibi asrilik muktezası diye göstermeye başlaya
cak olurlarsa o halde bizler için bu münasebetsizliklerle uğraşmaya hakikaten hacet kalma
yacak. Her gün işittiğimiz bir yeni şekildeki hezeyan karşısında beyhude yere asabiyete düş-
meyip muhâfaza-i sükût edecek ve müfrid lâik beyleri istedikleri gibi söylenmekte serbest 
bırakacak olsak, bu beyler mesleklerinin bu memlekette değil, hatta Afrika'nın, ahlâk ve na
mus mefhumlarından tamamen bî-behre akvâm-ı ibtidaiyyesince bile şayân-ı kabul olma
dığını pek çabuk isbat edecekler ve bu suretle kendi foyalarını kâfi derecede yine kendileri 
meydana çıkararak çabucak iflâs edeceklerdi. 

Lâikliği yükseltmekten ziyâde batırmağa hadim olacak bu garip müdafaalardan birine 
de İki gün evvel Tanin refikimizde müsadif olduk. Hüseyin Cahit Bey "irtica başlıyor mü?" 
unvanı ile bir makale yazmış ve bunda zabıtanın ehemmiyetsiz bir tedbirini vesile ittihaz 
ederek bir sürü mütalaat dermeyan etmiş. Bu mütalaatı dikkatle okurken kendi kendimize, 
"aceba Cahit Beyin maksadı hakikaten lâikliği müdafaa mıdır, yoksa suret-i haktan görüne
rek herkeste, lâikliğin muhâlif-i ahlâk bir meslek olduğu hiss-i kanaatini hâsıl etmek midir?" 
sualini bî-ihtiyar sormakta muztar kaldık. 

Cahit Bey bu makalesine şu câlib-i dikkat satırlarla başlıyor : 
"İrtica başlıyor mu? Belki... Fakat, öyle büyük bir velvele ve nümayiş ile değil. Sinsi sin

si, adetâ kendisini hiç hissettirmeksizin, tebeddül-ü kıyafet etmiş, asayişin, ahlâk ve âdâb-ı 
umumiyyenln muhafazası şekline bürünmüş bir halde, içimize sokulmak istiyor, kaybettiği 
zemini yavaş yavaş tekrar istirdat etmek, bulunduğu yere tutunmak ve kök salmak isteye
cek bir tarzda" 

Bu satırları okuyanların, bir kere tazammun ettiği açık ve acı jurnalcilik karşısında de
rin ıztıraplar duymaması kaabil değildir. Biz bu tarzda jurnalciliğin şimdiye kadar Ankara'
nın mahud Dalkavuk gazetecilerine hâs bir itiyad olduğunu zannediyorduk. Filhakika yal
nız o gazetecilerdir, ki her başları sıkıldıkça, akıl ve mantık dâiresinde mübahaseden her 
âciz kaldıkça, hemen irtica silahına sarılırlar, bu silahla herkesi tehdit ederler ve alenî jur-
nalcılıkta bulunurlar. Halbuki şimdi maatteessüf görüyoruz, ki bu sakim yola, Cahit Bey gi
bi aklı başında ve mutedil addolunan laik ve liberal mütefekkirler de gitmekten bir zevk alı
yorlar. Veyahut herhangi bir menfaat ümit ediyorlar. 

Cahit Beyi bu kadar telaş ve endişeye düşüren de nedir bilir misiniz? Zabıta, hanımların 
Beyoğlu'nda her lokanta, bar ve pastahaneye girmesini men etmiş. Refikimiz işte bu haberi 
gazetelerde okuyunca azîm korkulara düşmüş, şimdiye kadar irtica ithamlarına karşı ken
disi hücum edip dururken, bu defa münasebetsiz ithamları yapanların sınıfına iltihak et
miş ve "aman dikkat edin, irtica sinsi sinsi baş kaldırıyor, böyle şey inkılâb Hükümetine, 
lâik Cumhuriyete yakışır mı?" diye feryat ve istimdat ediyor! 

(1) Tevhidi Efkâr, 30.12.1924 
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Cahit Beyin bu sözlerini yakalayıp kendisine "demek sizin nazarınızda lâiklik ahlâksız
lığı neşr ve himaye, Cumhuriyet idaresi kadınların bara gitmesini teşvik ve sahabetten iba
rettir." demek pek kolaydır. Fakat maksadımız işe mugalâta veya mülâtafa kanşürmak de
ğildir. Cahit Beyin tarz-ı müdafaasından çıkacak netice-i mantıkiyye bundan ibaret olmakla 
beraber o nokta üzerinde ısrar etmeyeceğiz. 

Yalnız bizim merakla öğrenmek istediğimiz bir şey var. îslâm erkekleri olsun, İslâm ha
nımları olsun her sınıf ırkdaş ve dindaşımızın barlara, sefahethânelere devamının en ziyade 
aleyhinde olanlar meyanında biz de varız ve asrilik, liberallik nâmına Beyoğlu'nda hergün 
mütezâyiden yapılan ahlâksızlıklara karşı arasıra, zabıtanm nazar-ı dikkatini celb ile tedbir 
ittihazını tavsiye edenlerin de galiba başında bulunuyoruz. 

Şu halde refikimizin telâkki ve tefsirine nazaran bu memlekette sinsi sinsi irticai hort
latmak İsteyenlerin meyanında ve hatta başında biz bulunuyoruz, öyle mi? Yarabbi, bu ne 
kadar insafsızca bir telakkidir, bu ne kadar vahim bir isnattır? 

Ahlak ve âdap meselelerinin irtica ile ve hatta muhafazakârlıkla ne alakası vardır? En 
liberal ve lâik olanlar meyanında bile akidesi sağlam hiç kimse yok mudur, hiç bir lâik bulu
namaz rnı, ki hareminin veya kerimesinin Beyoğlu'nda meselâ bir Rum ve Ermeni ile kucak 
kucağa dans ettiğinden veya barda baş başa işret eylediğinden teessür ve teessüf duymasın? 

Mamafih zabıta tarafından ittihazı rivayet olunan tedbirin sâikl bu da değildir. Son za
manlarda Masuniyet-i Şahsiyye Kanunu bahanesi ile bir takım çarşaf giymiş kadınlar, tak
sim meydanındaki meyhanelere devam ederek yalnız başlarına rakı içmeye başlamışlardır. 
Dünyanın hiç bir yerinde hatta Paris ve Berlin'de bile böyle şehrin en güzergâh ve muteber 
yerlerinde kadınların meyhanelere girerek meselâ rakı yerine absent kullanmalarına müsa
ade etmezler. 

O yerlerde bütün gazinolara zabıtanın şedid tenbihatı vardır. Onun için garsonlar ka
dınların işret edip sarhoş olmasına meydan vermezler. Bizde ise Masuniyet-i Şahsiyye Ka
nununun yanlış tefsir edilmesi, lâikliğin yanlış anlaşılması yüzünden islâm kisvesini lâbis 
kadınların Taksim meydanlarında rakı içmesine kadar bir aralık müsaade olunmuştur. Bu 
yüzden ise o mahallerde mütemadiyen vahim hâdiseler zuhur etmektedir. İşte bu hâdisele
rin karşısında nâçar kalan ve hayatı da dâima tehlikeye düşen zabıta, nihayet sırf asayiş yü
zünden bâzı tedbirler ittihazına lüzum görmüştür. Meselenin hakikati bundan ibarettir. Ma
mafih zabıta öteden beri tatbika meydan kalmadan, derhal aklı başında bir gazete çıkıyor 
"bu nasıl tedbir, böyle şey Cumhuriyete yakışır mı, bu memlekette irticai bizzat Zabıta mı 
uyandıracak?'' tarzında hücuma ve jurnalcılığa başlıyor. Bu şerait içinde gel de memleketin 
âdâb-ı umumiyyesini ve asayişini muhafaza et. 

Zabıtanın, kadınlarımızın Beyoğlu'nda lokantalara girmesine de mümanaat etmek iste
mesine gelince; bu da Beyoğlu'nun ekseri lokantalarının bugün tam manası ile birer mey
hane olmasından ileri gelmiştir. Filhakika rakının da likörden madut olduğu tefsirinden be
ri her lokanta rakı satmaktadır. Her rakı satılan yerde de mutlak vukuat olmakta, hele ora
lara kadın devam ederse behemahal vahim hadisât çıkmaktadır. 

Dünyanın her yerinde kadınlık ve kadınlar için bâzı tedâbir ittihazı mecburiyet-i kat'iy-
ye altında görülmüştür. Çünkü hadd-i zâtında hafif meşrep olan kadınlar, ekser bulunduk-

534 



lan yerlerde hâdise İkaına sebebiyet verirler. Bu hal, bizim memlekette daha fazladır. Çün
kü, anâsır çok karışıktır. Bâzı şekilde harekât ve ef ale karşı da halk daha ziyâde hassastır. 
Her memleketin zabıtası ise, o memleketin ihtiyacatına, adatma göre tedbir ittihazı mecbu
riyetindedir. Hattâ bu mes'uliyet bir şehrin muhtelif semtlerinde bile değişir. Meselâ Gala
ta'mn Kemeralü sokağındaki bir koltuk müdavimini bile tokatlayan müşterilerine aynı su
retle muamele edilemeyeceği gibi şehrimizin bugünkü ihtiyacatım bu günkü elim hâlini, hal
kın sefaletini, kadınlarımızın yanlış telkinler yüzünden hergün biraz daha nezâhetlerini kay
betmelerini hiç nazar-ı dikkate almayahm mi? Bu facialar karşısında hiç yüreğimiz yanma
sın mı? Erkeklerimizin bile muhtaç-ı siyânet olduğu bir zamanda, kadınlarımızı, hatta ken
dilerine rağmen, hiç bir fenalıktan tahzir etmeyelim mi? 

Bu fenalıklar karşısında yüreği yanıp da, "aman bir çâresini bulalım!" diye feryat eden
ler Cahit Bey nazarında birer mürteci iseler, o halde kendisi de bir âdâb-ı umumiyye kun
dakçısından başka bir şey değildir. Bu vaziyet karşısında ise lâikliğe muhafazakârların mı 
yoksa asıl kendi taraftarlarının mı en büyük düşmanlık ettiğine efkâr-ı umumiyye hük-
mey leşin! 

Ebuzzlyazade 
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FIRKA DEĞİL, GRUP (1) 

Flrka mı, grup mu, istifa mı, tasfiye mi meseleleri efkâr-ı umumiyye ve matbuatı işgalde 
devam ediyor. Hatta Kâzım Karabekir Paşa'nın Meclise iltihakı ve Mecliste şimdilik beş mü
him mebustan mürekkep bir grup teşekkül ettiği rivayetleri bu meseleler üzerine enzar-ı dik
kati büsbütün celb eylemektedir. 

Kâzım Karabekir Paşa'nın, müfettişlikten istifa ederek Meclisteki Mebusluk vazifesine 
avdet eylemiş olmasındaki isabet muhtaç-ı izah değildir. Bir kere İstanbul halkı, gerek mü
şarünileyhi, gerek Refet Paşa ve sair arkadaşlarını. Mecliste bilfiil şehri temsil etmeleri için 
intlhab eylemişlerdi. Bu itibarla Kâzım Karabekir Paşa'nın vazife-i askeriyyesi icabı olarak 
uzun müddet Meclisten uzak kalmış bulunması herhalde. Meclis için mühim bir noksan idi. 
Çünkü herkes bilir ki Karabekir Paşa mücahede-i milliyyemizin en kıymetli, en feragat-ı nefs 
sahibi kahramanlarından bir Kumandan olduğu kadar, memleketin irfan ve ümran saha
sındaki ihtiyacat-ı azimesini en ziyâde yakından ve candan tetkik ederek bu hayatî mesâil-
de çok esaslı tecrübe ve fikirleri olan ricâl-i milliyyemlzden de biri ve belki birincisidir. Çün
kü müşarünileyh bilhassa Erzurum'da, bir taraftan Şark hudutlarımızın masuniyet ve selâ
metini, nazlrslz zaferlerle, kahramanlıklarla temin eder İken, diğer taraftan o bikes kıt'a-i 
vatanımızın medeni her türlü ihtiyacatını tatmin esbabına bilfiil teşebbüs etmiş ve nice me-
şagili arasında bu sahada da mühim muvaffaklyât ihraz eylemiştir. 

İşte memleketin askerlik vazâifi bir dereceye kadar azalarak daha ziyade medeni ihti
yaçlarını düşünmek icab ettiği bu devrede Kâzım Paşa'nın Meclise avdet etmiş olması, ge
rek Meclisi bir çok mühim hususlarda tenvire, gerek muhtelif cereyanlara muayyen ve müs-
bet istikametler vermeye hâdlm olacağından dolayı pek musip olmuştur. 

Karabekir Paşa'nm aynı zamanda Rauf Bey, Refet Paşa, Canbolat ve Adnan Beyler tara
fından teşkil edilmiş gibi görülen grupta da beraber bulunacağı söyleniyor. 

Evvel emirde böyle bir grubun hakikaten teşkil edilip edilmemiş olduğunu henüz kafi 
surette bilmiyoruz. Şimdiye kadar Ankara Muhabirlerinin lş'âratından anladığımıza göre (Mu
hammes) unvanı ile bir gruptan bahsedilmesi bilhassa bu beş İstanbul mebusumuzun bir 
köşede müctemian oturmasından tevellüd etmiştir. Böyle müctemian oturmak İse mutlak 
grup teşkili fikrinden ziyâde, meselâ İstanbul mebuslarının tabii bir mukarenet ile bir arada 
oturmak istemelerinden de neş'et eylemiş olabilir. Mamafih diğer taraftan grup teşkil edildi
ği, hattâ bu grubun büsbütün ay rı bir fırkanın nüvesi de olacağı rivayetlerinin tekerrürü kar
şısında mebhusunanh beş mebusumuzun şimdiye kadar hiç bir tekzib veya tavziha lüzum 
görmemeleri, bu bâbtaki rivayetlerin pek de asılsız olmadığı zehap, hatta kanaatim tevlid 
ve te'yid ediyor. 

Eğer hakikaten böyle bir grup teşekkül etmiş veya. etmek üzere bulunmuş ise, bunun 
da Meclis müzakeratının hüsn-ü cereyanı ve binnetlce Hükümet işlerinin, ümmet-i mesali-
hanın selâmetle temşidl nokta-1 nazarından büyük faydaları olacağı muhakkaktır. 

Büyük Millet Meclisine şimdiye kadar bulunan en büyük kusur, tek fırkadan mürekkep 
olmasından ibarettir. Meşveretle ve Hâkimiyet-i Milliyye ile idare olunan memleketlerin hiç 
birinde tek fırkalı bir Meclis olamayacağında, tek bir fırkanın hükümete hâkim olmasmm 

(1) Tevhidi Efkâr, 1.1.1924 (25) 
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bir (oligarşi) Hükümetinden başka bir şey addedilemeyeceğinden hemen herkes müttefik
tir. Nitekim şimdiye kadar halk fırkasına ve Hükümete en ziyade müzahir addedilen gazete
ler bile son zamanlarda (tek fırkalı Meclis olamaz) hükmünü pek açık ve kafi surette ver
mekte tereddüd göstermiyorlar. Meşveret ve Hâkimiyet-i Milliyye nokta-i nazarından bu hü
kümdeki isabet tabii ve muhakkak olmakla beraber, Büyük Millet Meclisinin teşekkül-ü hâ-
zırasında da bir emr-i vâki vardır, ki o da bütün Meclis azasının, Halk Fırkası tarafından inti-
hab edilmiş olmasıdır. Bu suretle Meclisin hemen bütün azası, şekl-i intihablan itibari İle 
Halk Fırkasına mensupturlar. Sonra bu vaziyeti takviye eden diğer bir hal vardır, ki o da Meclis 
azâsınm hepsinin, meselâ hiç olmazsa, fırkanın siyasî umdelerinde müttehid ve müttefik 
bulunmalarıdır. Esasen son zamanlarda yapılmış olan bir kaç mühim inkılâbın en had dev
resini geçirmekte olduğumuza göre, bu siyasî umdelerde. Meclis azası arasında olsun, itti
fak lâzımdır. Çünkü inkılâb devreleri nâzik oldukları kadar, inküâbçılar da hassas insanlar
dır. En ufak hâdiselerden, en masum ve samimi cereyanlardan, fikirlerden ve sözlerden der
hal vehme düşerler ve karşılarında, ahvâl-i tabiiyyede bulunanların hatır ve hayâline gelme
yen, muvâhhiş ihtimaller görürler. Zâten ınkılâbçıların bu tabii hassasiyetlerini ve meyli te-
vehhümlerini, bilhassa bizim memlekette, yazılan ile mütemadiyen körükleyen bir kaç mü-
zevvir, muharrir ve gazeteci de vardır. Bu şerait içinde ise Meclis-i hazımda bütün mebusla
rın, zâten fikir ve kanaatlerine de tevafuk eden siyasi esaslarda daima müttefik ve müttehid 
bulunmaları herhalde selâmet-i memleket iktizasındandır. 

İşte bugün Meclisin bir fırkadan mürekkep bulunması, bir taraftan intihabın netice-1 ta-
biiyyesi ise, diğer taraftan da siyasî umdelerde ittifakın mecburî ve zarurî olmasıdır. Fakat 
bir taraftan memleketin siyasî huzur ve selâmeti İçin elçem olan bu yazlyetin diğer taraftan 
büyük mahzuru da oluyor ki o da Hükümet kendi karşısında doğru, yanlış bütün arzuları
na, emellerine münkad bir fırka gördükçe icraat ve harekâtında her türlü murakabeden, tef
tişten âzâde kalması ve binnetice her murakabesiz kuvvet gibi yanlış yollara gitmesidir. Bu
nun en son tecrübesini de Meclisin bu defaki altı aylık tatilinde gördük. İsmet Paşa Hükü
meti, her türlü tenkit ve muahezeden âzâde kalarak rahat rahat çalışabilmek için Meclisin 
tatilini dört gözle bekleyip durmuştu. Bu tatil nihayet geldi. 

Esasen Hükümet, Mecliste dâima arzularına münkad bir ekseriyete mâlik oldukça, Mec
lisin hal-i içtimada olmasından hiç de korkmamak iktiza ederken, İsmet Paşa ve arkadaşları 
bübütün serbest kalmak için tatili tacil ettiler. Fakat bu altı aylık tatil esnasında ne oldu? 
Hükümet ümit ve vaad ettiği gibi muvaffakiyetli işler görebildi mi? Bilâkis murakabe kor
kusu olmayan bâzı vekillerin azâmi derecede keyfi icraat ve harekâtından dolayı bir çok sa
halarda çok elim yolsuzluklar vuku buldu. Bunların en fecilerinden biri de bilhassa müba
dele işinde yapılmış olan müthiş hatalardır, ki bu yüzden feda edilen dindaş ve vatandaşla
rın adedi hakkındaki rivayetleri dinlemeye bile kulaklar mütehammil değildir. İşte şu altı 
aylık tecrübe Mecliste tek bir fırkanın bulunmasındaki ve Hükümetin murakabeden azade 
kalmasındaki büyük mahaziri de bu suretle memleketin ve halkın zararına olarak pek acı 
derslerle göstermiş oldu. 

Şu halde bugün halledilmesi lâzım gelen en mühim mesele. Mecliste esaslarda mütte
fik tek bir fırkanın bulunmasındaki mecburiyet ve zaruret-i siy âsiyye ile, Hükümetin mura
kabesiz kalmasındaki mahzurları telif edebilmek çarelerinin taharrisidir. 
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Biz bu çok mühim ve çok hayati meseleyi bundan evvel de bir kaç defa mevzu-u bahs 
etmiş ve kendi aklımıza göre bir çâre bulmuştuk. Bu çare de, teferruata ait mesâil ile Hükü
metin idaresine müteallik hususatta, fırkada ekseriyet grubu ile hemfikir olmayanların bir 
tasfiye veya istifa sureti ile ayrılarak ayrı bir grup teşkil etmeleri idi. Çünkü siyasî umdeler
de bütün fırka mensubîni müttefik olduğuna göre bariz farklarla büsbütün ayrı bir fırka teş
kiline imkân yoktur. Halbuki Meclis bir fırka elinde kaldıkça da, muvâzene kat'iyyen olama
yacağından, bu şekil de zararhdır. Evet o halde yapılacak şey, dediğimiz gibi hiç olmazsa 
Hükümetin idare mesâilindeki hataiyyâtına iştirak etmeyenlerin ayrı bir grup teşkil ederek 
Mecliste muvâzene teminine sâ'i olmalarından ibaret idi. 

İşte bu defa Kâzım Karabekir Paşa ve arkadaşlarından mürekkep bir grup teşekkül et
mesi, bizim bu temennimize tamamen tevafuk eylemektedir. 

Grubun başlıca erkânı Kâzım Karabekir Paşa, Refet Paşa, Rauf ve Adnan Beyler olduğu
na göre Davâ-yı Millimizin en güzide erkânından teşekkül etmiş demektir. Bu zevata ahiren 
Ali Fuat Paşa'nm iltihak etmiş olması büsbütün mucib-i memnunlyyettir. Çünkü Ali Fuat 
Paşa da dâvâ-yı millimizin teessüs ve inkişafında en ziyade âmil olan kahramanlarımızdan 
biridir. Türk Milletinin ihraz ettiği muazzam zaferleri, bugünkü istiklâlimizi medyun oldu
ğumuz bu şöhretli ve kıymetli zevatın gerek Hükümetin idaresinde, gerek hususât-ı sâirede 
Mecliste pek büyük hizmetleri olacağı muhakkaktır. Bu zevata herhangi bir emer-i şahsî is
nadına imkân ve ihtimal olmadığına ve siyasî umdelere de muarız bulunmaları hatır ve ha
yâle gelemeyeceğine nazaran, Kâzım Karabekir Paşa ve arkadaşlarına muhalif demeye im
kân yoktur. Hayır bu zevat muhalif değildirler. Ve olamazlar, bütün maksatları, bütün arzu
lan, efkâr-ı umumiyyenin talep ve temennisi veçhile işlerin düzelmesinden ibarettir. Şurası 
muhakkaktır, ki müşarünileyhin işlerin düzelmesi ve bilhassa tâ ilk makalemizde şikâyet 
ettiğimiz keşmekeş fikrinin ortadan kalkması hususunda bâdi-1 rahmet olacaklar ve İsmet 
Paşa her vakit ki silah ve mucahede arkadaşlarının bu defa Meclis'te de kendisine hayırhâ-
hâne müzaheretleri sayesinde, nihayet idarede salâh ve selâmet temini yollarını bulabilecektir. 

Ebuzziyazade 
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KAN ÎLE DEĞİL, KANUN İLE! (1) 

Halk Fırkasının müfrid mensuplarından ve gürültücü muharrirlerden biri geçenlerde 
makalelerinden birinde "sizleri (yani mürteci veya muhafazakârları) murdar kanlarınızın çir-
kâbesi içinde boğacağız!" sözleri ile hitam vermişti. 

Kailinin hiffet-i mizaç ve meşrebine nazaran, bu sözlere omuz silkip geçmekle de muka
bele olunabilirdi. Halbuki biz böyle yapmıyoruz ve bu tehdidi ehemmiyet-i lâzimesi ile der
piş eylemeyi daha muvafık görüyoruz. 

Ehemmiyet vermemizin sebebi bir kanun ve inkılâb devrinden ziyâde vahşet ve engizis
yon devrine yakışacak olan bu sözlerin Halk Fırkası Hey'et-i umumiyyesinin miyâr-ı zihni
yeti addettiğimizden değildir. Herhalde bugün Hükümete ve dolay ısı ile memlekete hâkim 
olan Halk Fırkası ekseriyetinin bu suretle düşünmediğine ve hatta kısmen de kendilerine 
izafeten savrulan bu tehditlerden bizim kadar müteessir olduklarına şüphe yoktur. 

Fakat şurası da kaabil-1 inkâr değildir ki, Halk Fırkası içinde bu tarzda düşünen ve inkı
lâb namına böyle mecnunâne bir siyâset takibinin yine inkılâbın muktezası ve icab-ı men
faati addeden, yalnız o satırların muharririnden ibaret değildir. Fırka içinde ifratkârlığı muh
telif derecâta taksim edilecek bir zümre olduğu muhakkaktır ve bu zümrenin içinde de ken
dileri gibi düşünmeyen her kelleyi uçurmanın lüzumuna kani veya kail bulunan bir fitne 
de şüphesiz mevcuttur. 

Bu fitne mensuplarının ne miktar olduğunu bizler tabii bilemeyiz. Fakat mesele, mik
tarda değil, taraftarı az olsun, çok olsun bu zihniyette insanlar bulunmasındadır. 

İşte memleket için, mevcudiyetimiz için, istikbâl ve ikbâlimiz için velhâsıl her şeyimiz 
için en büyük tehlike de içimizde bu suretle düşünebilen vatandaşların mevcut olmasındadır. 

Bu mûfridler, hiç bir muhalefet-i efkâra, tenkide, muahezeye, hatta en ufak nokta-1 na
zar mûbâyenerJne bik tahammül edemiyorlar. Kim Hükümet icrâatını, siyâset hatalarım ednâ 
surette tenkit etse, kim meselâ fırka mensuplarından birinin göze batacak kadar aşikâr bir 
hatasına itiraz eylese derhal karşısına çıkıyorlar, onu muaheze ve mûterizi hlyânetle, İha
netle, vicdansızıkla itham ediyorlar ve kendisine en hafif ceza olmak üzere asılmasını, kafa
sının uçurulmasını lâyık görüyorlar, hatta fazla coştukları vakit de yukarıda naklettiğimiz 
veçhile "seni murdar kanının içinde boğacağız" diyorlar. 

Herhangi bir İdarenin payidar olması için mayasanmı mutlaka evlâd-ı vatan kam ile yu-
ğurulması nazariyesinin fecaatini İzhâr ve izah için bilmeyiz uzun uzadıya meşruhata giriş
meye hacet var mıdır? 

Türklerin altı yüz sene evvel teşkil ettikleri saltanat hiç şüphesiz dünyanın en büyük, 
en muazzam saltanatlarından biri idi ve yine hiç şüphe yoktur, ki hiç bir devlet, kurun-u 
müteahhire tarihi üzerinde Türklerin lcrâ ettikleri kadar büyük tesir icra etmemişler, hiç 
bir millet Türkler gibi târihi, devirlere ayıramamışlar ve zaman zaman şuûn ve hâdisat-ı 
cihan üzerine hâkim olmamışlardır, imparatorluğumuz bir zamanlar magrib-i aksâdan baş
layarak hemen bütün Bahr-1 Sefld havzasını havze-i hâkimiyetine almış, Viyana kapıların
dan, Hint sularına kadar milyonlarca beşer ve hemen edyân-ı mevcudeden kâffesine men
sup insan kitleleri üzerinde fermanferma olmuşlardır. 

(1) Tevhidi Efkâr, 8.1.1925 
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işte zaman zaman velvele-i istilâ ve satveü böyle cihanı tutmuş olan bir devlet bu azamet-1 
ikbal ve İtilâya ancak bir elinde seyfl celâdet ve diğer elinde mizan-ı adalet tuttuğu zaman
lar lâyık olabilmiştir. Sonra girmiş olduğumuz inhitat ve tedenni devri ise, milletin bir elin
deki mizan-ı adaleti bırakarak yalnız diğer elindeki silaha güvenmek yolunu tuttuğu andan 
itibaren başlamıştır. 

Bugün saltanatları yıkarak yaptığımız inkılâbın yegâne maksut ve gayesi, şahsî idarele
rin netice-i tabiisi olan bu adaletsizliğe nihayet vermekten ve milletin hâkimiyet-i hakikiye 
ve îrâde-i kat'iyyesini esasgir etmekten ibarettir. 

Şu halde bugünkü inkılâbın istinadgâh-ı mevcudiyeti yalnız adl-ü hak ve onun nâzım 
ve müekkidi bulunan kanundur. 

Tarihte bilhassa ezmine-i müteahhirede hiç bir İnkılâb, hiç bir yeni şekil Hükümet ve 
idare gösterilemez, ki kan ile cebir ve zulm İle tahakküm ve istibdat ile teessüs etmiş ve pa
yidar olmuş bulunsun. 

Fransızlar ihtilâl-i kebir zamanında tesis ettikleri ilk Cumhuriyetlerini, yalnız şekl-i ida
rede değil, fikirlerde ve vicdanlarda da inkılâb yapmak bahanesi ile kana boyamışlardır. Bu 
ifrat ve hunharlık ise, o inkılâbın ve muhassalası olan cumhuriyeti on sene bile yaşatamadı, 
nihayet yerini istibdat-ı idareye terk eyledi. 

1848'de tecrübe edilen ikinci Cumhuriyet de keza daha bidayetinde kanla başladı, on
dan dolayı yine bir müstebidin kanlı tasallutu üzerine ortadan kalktı. Fransızlar bir asır içinde 
yaptıkları bu iki tecrübeden aldıklan ders-i ibret İle nihayet 1875'de üçüncü defa tekrar 
Cumhuriyet-i idareyi tesis eylediler. Bu üçüncü Cumhuriyet devrinde ise İnkılâb ve şekl-i 
idare nâmına bir tek Fransızın burnu bile kanamamış. Cumhuriyeti sarsmak için zaman za
man zuhur eden Kral ve imparator taraftarlarının teşebbüsatını. Cumhuriyet idaresi ile er
kânı yalnız kanun ile. yalnız adalet ve Hâkimiyet-i Milliyye ile karşılamışlar ve bu teşebbü-
satı, hiç bir sarsıntıya meydan vermeksizin daima akim bırakmışlardır. 

Bundan dolayıdır, ki Fransa Cumhuriyeti bugün payidardır, Fransa her zamandan zi
yade feyizlidir, ahalisi hürdür, irâdesine tam manası ile sahiptir ve artık bundan sonra Fran
sa'da Cumhuriyet-i idareyi en ufak bir endişeye düşürecek ednâ bir hareket olmak imkânı 
yoktur. 

Tarihin gösterdiği bi-had ve hesap şâir misaller olmasa idi. yalnız Fransa'nın bugünkü 
hâli, bize hür, esaslı ve kuvvetli bir Hâkimiyet-i Milliyye İdâresinin nasıl kökleşip yaşayabile
ceği hakkında kâfi bir numune teşkil etmek iktiza eylerdi. 

Maalesef kendi târihimizin son devirleri hep ihtilâllerle ihtilaçlarla geçmiş ve bütün bu 
teşevvüşler milletin bir türlü nâil-i adi ve hak olamamasından tevellüd eylemiştir. Ondan 
dolayıdır ki, bugün insanca ve mefkurece azim fedakârlıklar sayesinde nihayet erişmiş ol
duğumuz bu Hâkimiyet-i Milliyye devresinde artık millete, kan yerine kanun sözü kadar ağır, 
nâ-kaabil-i tahammül ve korkunç gelen bir şey yoktur. 

Bu milletin artık her ne pahasına olursa zayi edecek kanı ve canı yoktur. Bilâkis yaşaya
bilmek için mümkün mertebe fazla kana ve cana ihtiyacı vardır. 
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Bizi şu mesrûdatta bulunmaya sevk eden şey, halk fırkasında elyevm mutediller ve müf
ritler arasında mevcut olan ihtilâftır. Bu ihtilâf bir iki gündür izah eylediğimiz veçhile, Re
cep Beyin istifası ile meydana çıkmıştır ve hiç şüphe yoktur ki bir müddet bu inkılâb devam 
edecek, itidali iltizam edenler ile ifratı terviç edilenler nokta-i nazarlarının galebesi için çalı
şacaklardır. 

Halk fırkasının ekseriyeti müfridlere iltihak edecek olursa idarede mutlak, sâlifülbahs 
gürültücü muharrirlerin tavsiye eyledikleri şiddet gösterileceğini iddia eyleyecek değiliz. Fakat 
ne de olsa inkılâb namına herhangi bir ifrâdın iltizamı, memleket için ne dâhilen, ne de ha
ricen zarardan başka bir şey tevlid edemez. Memlekette selâmet-i kat'lyyesl, halkm tam bir 
huzur ve rahata, emniyet-i vicdana sahip olmasına vabestedir. 

Bu huzur ve rahatı ihlâl edecek herhangi bir hareket, herhangi bir temayül ve hatta söz, 
memlekette muzır olduğu kadar doğrudan doğruya ınkîlâb için de muzırdır. Buna binaen-
dir ki biz Ankara'da itidal taraftarlarının behemahal galip olmasını ve bu suretle şekl-i idare
mizde, inkdâbm da nihayet istikrar bulmasını, selâmet-i umumiyyemiz namına temenni 
ediyoruz. 

Ebuzziyazade 
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TERAKKİPERVER CUMHURİYETÇİLERİN İSTANBUL MERKEZİ 
FIRKA ŞUBESİNİN RESM-İ KÜŞADI DÜN İCRA EDİLDİ (1) 

Murakabe olmadıkça hürriyet teessüs etmiş olamaz. Hükümrân olan kuvvet ve hâkimi
yet mutlâkiyet olur. Her şeyin ve her fırkanın fevkinde bir vatan vardır, bu mukaddes mef
humu gözden kaçırmayarak mücadelâtımızı fikri sahada yürüteceğiz. 

Vasıf Beyin Beyanatından. 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası istanbul Merkezinin resm-i küşâdı dün saat üçte pek 
samimi ve mütevazıâne bir surette icra kılınmıştır. 

Saat ikiden itibaren med'uvvîn her sınıf halktan müteşekkil kafileler merkezi Cağaloğ-
lu'ndaki binasına gelmeye başlamışlardı. Saat üçte kalabalık hadd-i nihâyey i bulmuş ve bi
nanın salon ve koridorlarında serbest hareketin imkânı kalmamıştı. 

Buçuğu beş geçe, merkezin fes renkli şık perdeleri ile, sâde ve zarif surette tezyin olun
muş büyük salonunda Merkez Kâtib-i Umumiyyesi Kara Vasıf Bey, med'uvvine hitaben, fır
kanın maksad-ı teşekkül ve gayesi hakkında irticalen bir nutuk irâd etti ve müteakiben Meclis-i 
Umumi-i Vilâyet âzasından Hacı Faik Efendi tarafından beliğ bir dua okunarak fırkanın mu
vaffakiyeti temenni olundu. 

Vasıf Beyin Nutku 

Vâkıf Beyin İrâd ettiği nutuk berveçh-i âtidir. 
"Davet-i vakıaya lütf-u icabetinizden dolayı hassaten arz-ı teşekkür ederim. 
Fırkamızın programı evvelce gazetelerde intişar ettiği için ona dâir söylemeye tasaddi 

etmeyi lüzumsuz gördüm. Ancak bir iki noktayı izaha müsaade buyurmanızı rica ederim. 
Memleketimizde teşekkül eden Fırkalar haklı haksız iyi akıbete mazhar olamadılar. Yani va
zifelerini esaslı bir tarzda ikmal edemediler. Bunun esbabı bir haylidir. Bendeniz bunlar ara
sında bir sebebi bilhassa işaret etmek istiyorum. Fırkaların maksad-ı asli-i teşekkülü mura
kabeden ibaret olduğu malûm-u âlileridir. 

MURAKABE OLMADIKÇA HÜRRİYET TEESSÜS ETMİŞ OLAMAZ VE HÜKÜMRAN 
OLAN KUVVET, HAKİMİYET VE MUTLAKIYET OLUR. 

Her Şeyin ve her Fırkanın fevkinde bir vatan olduğu ve Fırkaların sebeb-i teşekkülü de 
buna hizmet bulunduğu için yekdiğerine karşı mücâdelâtta bu mukaddes mefhumu göz
den kaçırmayarak mücadelâtı fikrî ve ilmî sahaya hasretmek ve hele şahsiyata kat'iyyen in
tikal ettirmemek lâzım geldiğine kaniyiz. 

Fırkacılık için örneğin yakınımızdaki milletlerin gürültücü fırkalarından değil uzaklar
daki milletlerin müsamahakârlık mücamele perverlikle dâima gıbta ile yâd ettiğimiz fırka
larından intihab edeceğiz. Fırkamız daima çok müsamahakâr ve rnücameleperver olacak 
hâlen mevcut bulunan ve âtiyen teşekkül edecek fırkalara karşı bu hudut ve taahhüt dâhi
linde hareket edeceğiz. 

Onlardan da aynı mukabeleyi rica ediyorum. Fırkalar millete karşı bir vazife ve mes'uli-
yet der'uhde etmiş oluyorlar. Hal'i taazzuvda olmakla beraber biz de bu mes'uliyeti mânâ-

(1) Tevhidi Efkâr, 29.1.1925 
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yi hakikisi ile idrak ve der'uhde ettik. Bu ağır vazifeyi hûsn-ü İfada fırkalara mensup veya 
müstakil bütün efrâd-ı milletin müzaheretini bilhassa matbuatımızın delâletlerini rica ederim. 

Biz hakka sâ'i programımıza ve taahhütlerimize tamamiyle sâdık kaldıkça bu müzahe
ret ve delâletten eminim ve şimdiden teşekkür ederim efendim." 

Bundan sonra med'uvvîn. çay salonuna davet olunmuşlar ve izaz ve ikram edilmişler
dir. Bilâhire, muhtelif odalarda hasbıhaller yapılmış, Vasıf Bey müteaddid defalar tebrik olun
muş ve merasime nihayet verilmiştir. Merasimde bir çok meşhur simalar. Erkân-ı Matbuat 
ile Erzurum Mebusu Halil Bey. Sabık Lâzistan Mebusu Abidin. Dr. Hikmet. Meclis-i Umumi-
i Vilâyetten Hacı Evliya. Hilmi, Hâlit Faik. Hüseyin Hakkı. Emin Ali. Hasan Remzi, Cemiyet-i 
Umumiyye-i Belediyeden Rıfat Şükrü Nafiz. Cafer Eahri Beyefendilerle Ali İhsan Paşa. Ömer 
Lütfi ve Sait Bin Cabbar Beyler de hâzır bulunmuşlardır. Merasimin nihayetine doğru, İs
tanbul Mebusu Adnan Bey ile Meclis-i Umumi-i Belediyeden Ziya Molla ve Ali Rıza Beyler 
de gelmişlerdir. Vali ve Şehremini Beylerle Halk Fırkasına mensup zevat müşahede olunma
mıştır. 

KARA VASIF BEYİN BEYANATI 

Kara Vâsıf Bey merasimden sonra kendisi ile görüşen gazete muharrirlerine beyanât-ı 
âtide bulunmuştur. 

— Ihtisasatınızı söyler misiniz.? 
—• Çok memnunum. 
— Halk Fırkasında vâki olan istifalar hakkındaki mûtalâam.Z? 
— Tetkikatımdan çoğu bir kanaat-ı flkriyye üzerine istifa eylediğini gösteriyorsa da ço

ğu da esaaat-ı umumiyye değil, fakat yine o fırkanın umdesine taallûk eden ihtiyacât-ı mûb-
remeden bulunan mevâidin adem-i ifâsından İleri geldiğini görüyorum. 

— İstifa edenlerden fırkanıza iltihak edenlerler var mıdıı? 
— Evet 
— İstanbul'da teşkilât tevsi edilecek midir? 
— Evet ve edilmektedir. 
— Fırkanın azâ olarak kabul ettiği zevatta aradığı evsaf nelerdir? 

— Bunun cevabını menfi olarak veririm. Fırkaya kabul ettiğimiz zevat mahud İngiliz 
muhipler cemiyetine mensup olmayan, nigehbancı, kızılhançerci gibi komitelerle alâkası bu
lunmayanlardır. Hiyânet-i Vatanfyyesi tahakkuk etmiş, fakat afv-i umumiden istifade etmiş 
olanlarla beraber mücrim olanlar, hukuku siyâsiyyesini kaybedenler ve su-i şöhret sahibi 
olanlarla Lozan Muahedesi tamamiyle mevkl-i mer'iyyete konmadıkça, akalliyetler mesele
si sarahaten hallolmadıkça gayr-ı müslimler de alınmayacaktır. 
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TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASINA DAİR. (1) 

Bir kaç gün evvelki gazetelerde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kâtib-i umumisinin 
beyanâtını okuduk. Beyanâtta bâzı gazetelerin. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına taklib-
1 Hükümet irtica ve kaçakçılığa müzaheret gibi imâen vâki olan isnâdat reddedilmekte ve 
fırkanın her türlü şaibeden, gizli ve meşkûk emellerden masun kalacağı ifade olunmakta
dır. Eğer kavil İle fiil arasında aşılması müşkil derin bir uçurum bulunduğunu, yalnız haki
katlerin ve hâdiselerin kanaat-ı umumlyye üzerinde hâiz-i tesir olduğunu bilse idik, bu be
yanat İle yeni fırka hakkında çok mûtereddid ve hatta endişenâk olan Efkâr-ı Umumiyyenln 
tatmin edileceğine hükmedebilirdik. Maatteessüf Muhterem Ali Fuat Paşa'nın hulûs-u safi
yeti; "hakikatlin rengini değiştirmeye kâfi gelmiyor. Mevcut bâzı deliller, bâzı delâletler ye
ni fırkanın lehinde olmaktan uzaktırlar. 

Siyâsi tekâmüle mazhar olmuş milletlerde müteaddid fırkaların lüzum ve ehemmiyeti 
kaabil-i inkâr değildir. Halkçılık, memleketin murakabeye tâbi, mes'ul bir hey'et-i idaresini 
istilzam eder. Bu cihetle bizde de bir kaç veya hiç olmazsa iki siyâsi fırkanın bulunması fay
dadan hâli olmayacaktır. Bu lüzumu; bu kanaati muhtelif vesilelerle bu sütunlarda teyid et
tik... Ancak siyasi rüştümüzün noksanından mıdır, nedendir? Bizde yeni bir fırka teşekkül 
edince hemen iktidar mevkiini ele almaya yelteniyor, hırsına hâkim olamıyor, tedrici tekâ
mül kanununa uymuyor; gayesinin tahakkuku İçin her vasıtayı meşru ve mubah addediyor! 

Isbata hacet yoktur ki böyle bir zihniyet hem memleket için, hem bizzat o fırka için aynı 
hüsrandır! 

Şüphesiz inkılâbın prensiplerine karşı sadakatsizlik etmek büyük bir şükrandıı? Fakat 
bu prensiplerin bahş ettiği hürriyetin himâyekâr gölgesine sığınarak binnefs hürriyet ve in
kılâbın aleyhine yürümek de mahz-ı küfürdür, tstinad ettiğimiz bütün nazariyelerin, bütün 
formüllerin kıymeti, inkılâbın ve mili! hayatın takviyesine hadim olduğu derece ile ölçülür. 
Her memlekette olduğu gibi bizde de bilhassa politikacılıkta pek revaç bulmuş bir su-i İsti
mal tarzı var: En gizli emellere, en kirli hırslara ekseriya en yüksek ve mukaddes prensiple
ri vasıta yapmaktan zevk alıyoruz. Osmanlı Tarihinde olsun. Meşrutiyet tarihinde olsun, bu 
hâlet-1 ruhiyyenin feci misallerine şahit olduk. Milli devrin bu nakisadan müberra olması 
ne kadar şayân-ı memnuniyet olurdu! Ne çare ki târihî ve ruhî müessirat, her kuvvetten üs
tündür. 

Siyasi bir fırka nasıl teşekkül eder, umumiyetle siyasi teşekkül ne gibi esbâb ve şerait 
altında doğaı?.. Bu esas dahilinde uzun uzadıya tahlilâta girişmek lüzumsuzdur. Muayyen 
fikirlerin, muayyen kanaatlann, taazzuv etmiş menfaatların etrafında toplananlar tabiatı ile 
bir fırka teşkil ederler. Hakiki fırkalar mutlaka bir ihtiyaçtan, bir zaruretten doğarlar. Hakiki 
bir fırkanın, kitle-i milliyye içinde behemahal ifade ettiği bir manası, bir mevcudiyeti, blr-
tlmsâli olur. Bu şerait altında vücut bulmamış teşekküller ise sun'idirler. Onların sâik-i te
şekkülü yalnız hissiyattır, ihtirasattır. Bu gibi teşekküllerin devam-ı hayatı; ancak onları do
ğuran gayr-ı tabii vaziyet ve hâdiselerin lütfü devamı İle kaimdirler. Çünkü bizatihi hâiz-i 
kuvvet değildirler. 

Buna nazaran terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının nasıl bir ihtiyacın, hangi zaruretin 
müvellidi olduğunu düşünmemek kaabil değildir. İtiraf etmelidir ki bunu izah etmek güç-

(1) Hakimiyeti Külliye, 16.4.1925 
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tür. Tetkik erbabını bu bâbta salim bir neticeye isal etmesi lâzım gelen fırkanın programı 
tezatlarla doludur. Programda bir taraftan hudutsuz bir liberallik var, diğer taraftan en koyu 
muhafazakârlığa delâlet edecek işaretler mevcuttur. Hele programın koyu bir zulmet ifade 
eden bâzı maddeleri üstünde insanın düçâr-ı tereddüt olmamasına İmân yoktru. Meselâ fır
kanın itikadât ve itiyadât-ı diniyyeye hürmetkar olduğunu ifâde eden mahud maddesi su-i 
tefsire çok müsaittir, istiklâl Mahkemesinin temas ettiği bâzı meseleler İsyan sahasından gelen 
bâzı haberler bu maddenin memlekette ne tahripkâr, ne irticâkâr bir tesir yaptığını göster
mektedir. 

Biz bu mütalâatı serd ederken fırka hissine, siyasî temayülâtımıza tâbi olmadığımızı bil
hassa temin etmek isteriz. Sâiklmiz vatanın menfaati ve Cumhuriyet selâmetinden başka 
bir şey değildir. Yeni teşekkülün arz ettiği manzara budur. Bu tarz-ı rü'yet yalnız Türk va
tandaşlarına münhasır değildir. Hâricin, ecnebi müdekkiklerinin de gördüğü manzara bu
dur, îşte bir hafta evvel Türkiye'ye gelen bir ecnebi gazetesinde dahilî vaz'iyyetimize dâir 
okuduğumuz bir makalenin -mevzuumuza temas eden fıkralarını- naklediyoruz: 

(... Meçhul değildir ki Mustafa Kemal Paşa, Türk Cumhuriyetinin babası gibidir. Gazi Paşa; 
yüksek ve asri bir kafa ile mücehhezdir. Saltanat ve hilâfetin ilgasmda Türkiye'de büyük bir 
inkılâbın muvaffak olmasında, şüphe yok, kendisi birinci derecede bir âmildir. Yalnız unut
mamak lazımdır ki Mustafa Kemal Paşa, mesâi yolunda yüksek rütbeli zabitlerden kendine 
pek kıymetli müşavirler, arkadaşlar bulmak talihine de mazhar olmuştur. Elyevm bu rüfekâ-yı 
mesainin başında İsmet Paşa bulunuyor. Ancak bu tercih; harekât-ı milliyyenin bidayetin
den beri Gazi Paşa ile beraber bulunan diğer bâzı zevatı dilgir etmekten hâli kalmamıştır. 
Rauf Bey ile Refet, Fuat ve Kâzım Karabekir Paşa'lar bu zümredendir. İzah ettiğimiz bu infi
alin şevki ile bu zevat, ahiren 'Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası" namı ile bir muhalefet 
grubu teşkil etmişlerdir. Bu Fırka; takındığı İsim hilâfına olarak Mustafa Kemal Paşa'nın fır
kasından ziyâde liberal değildir. Terakkiperverler; kendilerini asıl kitleye, yani köylüye daha 
yabancı görüyorlar. Yeni fırka bilhassa menfi bir nokta-i nazardan mütemayizdir. O da mevki-i 
iktidara gelmek hususundaki isticalidir. Hükümeti eline almak için -hilâfetin ilgasını ve mem
lekete lâiklik cereyanının itasını bir türlü affetmeyen- yeni devrin gayr-ı memnunlarına, ho
ca ve mollalarına ve bir kelime ile Klerikallerine ağuşunu açmaktan çekinmemiştir. Vaziyet 
gayr-ı tabii bir şekil almıştır. Kemalist grup, yeni fırkanın bu tarz-ı faaliyetinden memleket 
hesabma bi-hakkın endişe ediyor. Filhakika terakkiperverlerin vilâyetlerdeki şubeleri -yeni 
fırkaya dahil olan bütün Klerlkallerin ve mülga müessesat mensuplarının faaliyeti sayesinde-
adetâ bir tahrikat ocağı olmaya başlamışlardır.) 

Zannediyoruz ki, ecnebi bir müşahidin yukarıdaki mütalâatına hiç bir şey ilâve etme
mek daha doğrudur. Vaz'iyyet; basiret erbabı için lüzumundan ziyade vazıhtır. Yalnız şu ka
dar söyleyelim ki, demokrasi; hiç bir memlekette hiç bir zaman irticai, anarşiyi teşcia müsa
ade edemez. Genç Türkiye Cumhuriyeti; en büyük adaletinin inkılâbı muvaffakiyetinde, in-
kılâb prensiplerinin yaşatılmasında görüyor. 

Siirt Mebusu 
Mahmut (Soydan) 
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SED KARARNAMESİ (1) 

Hükümet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının faaliyetine son vermiştir. Bu münase
betle Reis-i Cumhurumuzun tasdikine iktiran eden kararnameyi diğer sütunlarımıza dere 
ediyoruz. 

Siyasî bir fırkayı ilga etmek, muasır bir Cumhuriyet mevki-i iktidarı için nâzik bir mese
ledir. Efkâr-ı Umumiyye bir iki aydan beri muhalif fırkanın mâhiyeti hakkında hüküm vere
cek vesaik ve delâile mâlik olduğu halde, İsmet Paşa Hükümetinin sed kararını vermek için 
şimdiye kadar sabır ve tahammül göstermesine ancak meselenin bu nezâketi sebep oldu. 
Halk Fırkası, kendi işlerini yalnız halk tarafından değil, su-i niyet sahibi bedhâhları tarafın
dan dahi murakabesine karşı hiç bir müşkilât göstermek istememişti. Terbiye-i siyâsiyye-
mizin serbest bir surette tekâmülünü teşci etmek yolunu tercih eden Halk Fırkası, bazen 
tehlikeli ifsâdât önünde dahi yalnız efkâr-ı Umumiyyey i irşat etmekle iktifa ederek geniş bir 
müsamaha ibraz etti ve memlekette Meşrutiyet fırkalarının çirkin mücadele an'anesinin ber
devam olduğu hakkında iltibasa mahal verecek tedbirlere başvurmaktan mütemadiyen ih
tiraz etti. Muhalif fırkanın hangi sebeplerle teşekkül ettiği ve inkılâb fırkasını içinden yık
mak isteyen zihniyetin ne tehlikeli akıbetlere doğru yürüdüğü daha ilk günden beri Halk 
Fırkasının meçhulü değildi; buna karşı inkılâb fırkasının aldığı tedbir bir taraftan müteyak
kız olmak, diğer taraftan muhalefet cereyanının başına geçen arkadaşlarını ikaz etmekten 
ibaret kalmıştır. Cumhuriyet tarihi Halk Fırkasının bu samimiyet, feragat ve faziletini 
unutamaz. 

Büyük İnkılâb rüesamızdan İsmet Paşa'nın Riyaseti altında bulunan Hükümet, maznun 
Muhalefet Fırkasının faaliyetine hateme çekmek için iki ay bekledi ise, buna sebep sed kara
rını bugün neşr olunan kararnamedeki vazıh, Efkâr-ı Umumiyyey i derhal kat'i bir kanaata 
sevk eden esbâb-ı mucibeyi tedârik endişesidir. Bu kararname muhalefet fırkası için ağır bir 
ithamnamedir. 

Kararnamenin istinad ettiği vesaik ve delâil birbiri ile irtibat ve münasebeti olmayan üç 
menbâdan geliyor : Şark İstiklâl Mahkemesi, Ankara İstiklâl Mahkemesi, Teşkilât-ı Mülkiyye. 

Ankara İstiklâl Mahkemesinin şimdiye kadar yaptığı tahkikat ile sabit olmuştur, ki "Te
rakkiperver Cumhuriyet Fırkasının vazâif-i resmiyyesini der'uhde eden bâzı eşhas, fırkanın 
programında mevcut efkâr ve itikadat-ı diniyyeye hürmetkar olmak esasını, tesvil-i efkâra 
ve tahrikât-ı irticakârâneye vesile ittihaz etmişlerdir". {>5 

Şark İstiklâl Mahkemesi takibat ve muhâkemât esnasında kani olmuştur, ki "Terakki-
perver Cumhuriyet Fırkasının resmî mümessilleri, fırkanın programında mevcut efkâr ve 
itikâdat-ı diniyyeye hürmetkar olmak esasını, memleketi dinsizlerden kurtarmak iddia-yı 
irticakâranesini vasıta-i telkinât ittihaz etmişlerdir". 

Muhtelif Vilâyetlerden alınan malûmat ile Hükümet görmüştür, ki "Terakkiperver Cum
huriyet Fırkası mensupları programlarında mevcut esas malûmu dini siyasete alet eden bir 
vasıta-i tesvil addetmişlerdir". 

Şark isyanını çıkaran ve sonuna kadar idare eden Şeyh Sait'in itirafatmı daha dün oku
dum. İsyanı, Cumhuriyet mevki-i iktidarına karşı din ve şeriat propagandası ile mücadele 
eden eşhası, müessesât ve matbuat tahrik etmiştir. Aylardan beri heba olup giden o kadar 

(1) Hakimiyeti Millîye, 5.6.1925 
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vatandaş kanının hakiki mes'ulleri bir kaç ümmi şeyhten mi ibarettir? Asla.. Eğer bir taraf
tan bu şeriat tahrikatı, diğer taraftan inkılâb mevki-i iktidarını zayıf ve müdafaasız gösteren 
telkinât olmasa idi, daha iki sene evvel düşman ordularını Akdeniz'de boğan kuvvete karşı 
bir kaç şeyh bir takım serserilerle hareket cüretinde bulunurlar mı idi? Tahrikat ve ifsada-
ün vücuda getirdiği hunin faciaya rağmen asıl müsebblbler hangi cezaya uğradılar? Bir iki 
gazete, ticaretinin bir kısmından ve bir fırka faaliyette bulunmak hakkından mahrum kaldı, 
İşte o kadar... Lâkin Şark topraklarında çürüyüp giden bedbahtların iskeletleri ve Diyarba
kır sehpalarını donatan mücrimlerin hayaletleri, facia mûsebbiblerinin vicdanlarını ilelebet 
tâzib edecektir. Şuuru ve kalbi olan bir İnsan için bu azap, cehennem azabından ve ölüm 
işkencesinden daha hafif değildir. Gazete şeddi ve fırka İlgası cürmün derecesine göre kâfi 
bir ceza değil ise de, halka rehberlik taslayan bazı sınıfların terbiye-1 siyasiyyesini değiştir
mek için .kâfi bir ders olursa memnun oluruz. 

Hiç bir inkılâb Hükümeti, kendini uçurumun kenarına kadar sürükleyip götüren inkı
lâb düşmanlarına karşı, İki seneden beri olduğu gibi bilâ kayd-ü şart hürriyet vermek, ne 
de şimdi olduğu gibi ceza vermek hususunda Cumhuriyet Halk Fırkasının Hükümeti kadar 
müsamahakâr olamamıştır. İnkılâb Fırkasının hulûs ve samimiyetinin, eskiden olduğu gi
bi, bundan sonra dahi bedhâhlar tarafından su-i tefsir edilmemesini temenni ederiz. Bu sed 
kararı, darbe değil, dostâne bir tenbihtir ve bu şiddetsizlik inkılâb mevki-i iktidarının zaafı
na değil, kuvvetine delâlet eder. 

Cumhuriyet hudutları içinde bu kuvvetin bir daha tecrübesine teşebbüs edecek kadar 
gafil insanlar kalmamış olduğuna inanmak isteriz. 

FalihRıfkı 
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TERAKKİPERVER FIRKASI MERKEZ VE ŞUBELERİNİN ŞEDDİ 
HEY'ET-İ VEKİLE BİR KARARNAME İLE ESBAB-I ŞEDDİN NASIL BİR 
MEMLEKET MESELESİ OLDUĞUNU İZAH EYLEMEKTEDİR (1) 

İcra Vekilleri Hey'eti Aşağıdaki Aynen Neşr .Eylediğimiz Bir Kararname ile Terakkiperver Cum
huriyet Fırkasının Merkez ve Şubelerinin Şeddine Karar Vermiş ve Bu Karan Tebliğ Ey lemistir: 

KARARNAME 

lcrâ Vekilleri Hey'etinin 3.6.1341 Tarihli içtimaında berveçh-i âti karar ittihaz olunmuştur: 

"Mütenevvi tahrikatın Ankara İstiklâl Mahkemesinde cereyan eden takibat ve muhake-
matı esnasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının İstanbul civarında vazâif-i resmiyye-
sini der'uhde eden bâzı eşhasın fırkanın programında mevcut "efkâr ve itikadat-ı diniyyeye 
hürmetkar olmak" esasını tesvll-1 efkâra ve tahrikât-ı İrtlcakâraneye vesile İttihaz ettikleri 
sabit olmuş ve fırkanın vaz'ı hâzırı hakkında Hükümetinin nazar-ı dikkatini celbe müttefl-
kan karar verildiğini nâtık Mahkeme kararı Müdde-i umumiliklere. Hükümete tebliğ olun
muştur. Diyarbakır İstiklâl Mahkemesinin takibat ve muhâkematı esnasında dahi Terakki
perver Cumhuriyet Fırkasının resmî mümessillerini fırka programında mevcut "efkâr ve 
itikadat-ı diniyyeye hürmetkar olmak" esasını memleketi dinsizlerden kurtarmak iddia-yı 
irticakâranesine vasıta-i telkinat ittihaz ettikleri ve bu yüzden son irtica ve isyanın tezahü
ratı esnasında bir çok vahim hâdisât vukua geldiği sabit olmuştur. Diyarbakır İstiklâl Mah
kemesi kendi dâire-i kazası dâhilinde bulunan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası şuâbatını 
şedde karar verdiğini Hükümete tebliğ eylemiştir. 

Mahkemelerde alâ melainnâsta cereyan eden bu ahvâlden mada Hükümetin ıttılaına muh
telif vilâyetlerden iblağ olunan malûmat Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası mensuplarının 
programlarında mevcut esas malûmu dini siyasete alet eden bir vasıta-i tesvil addetmeye 
çalıştıklarını göstermiştir. 

Zâten Ankara İstiklâl Mahkemesinde cereyan eden muhakemat Vahdettin etrafında bu
lunan vatan hâinlerinin Avrupa'da teşkil eyledikleri merkezlerde ve memleket dâhilinde hür
riyet ve itilaf devrinden kalma erbâb-ı fesattan mürekkep vâsi bir şebeke-i irtica tesisine ça
lışılmak gibi teşebbüsatı izhar eylemişti. Bu ahval tahtında dini siyasete âlet ittihaz etmeye 
müstait bir cereyanın idâmesi artık mümkün olamazdı. Diğer taraftan Büyük Millet Meclisi 
dini ve mukaddesat-ı diniyyeyi siyâsete alet ittihaz etmek gibi harekâta karşı vatanı sıyanet 
etmek için Kanun-u Mahsus ısdarı ile Hükümetin takip edeceği veçheyi dahi göstermiştir. 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programında esas olan maddenin dini siyâsete âlet it
tihaz etmek demek olup olmadığının tâyini gibi müdde-i umumilere taalluk eden bir zemin-i 
mütalaaya girmeye lüzum görülmez. Ancak programdaki maksad ne olursa olsun Hükümet 
bunu fırksçya mensup bâzı efrat tarafından hakikat ve fiiliyatta tesvil ve irticaa vâsıta olarak 
kullanıldığını istıtlâat-ı muhtelife ve mütemâdiye ve Cumhuriyet Mahkemelerini muhake
mat ve mukarreratı ile sarahaten müşahede ve tespit eylemiştir. Gerek telkin eden ve gerek 
telkine maruz kalan vatandaşları tesvil ve tahrik avâkıbinden muhafaza, velhasıl zarar-ı âmmı 
temdid için terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının faaliyetinden men'i Hükümetin artık mü-

(1) Hakimiyeti Millîye, 5.6.1925 
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samaha edemeyeceği vazâlf sırasına girmiştir. Binaenaleyh işbu kararnamenin tebliği tari
hinden itibaren ve Takrir-i Sükûn Kanunu ahkâmına tevfikan Terakkiperver Cumhuriyet Fır
kasının bilcümle şube ve merkezleri alâkadar memurin-i Hükümet tarafından seddolunacakür. 

Bu münasebetle vatandaşların bilhassa nazar-ı dikkatine ve muhakeme-i salimesine arz 
olunur ki Allah ve vicdan arasmda vâsıta-i terakki olan dinin bir takım makasıd-ı hususiy-
yeyi istihsal için siyâsete âlet ittihaz edilmesi son defa tekrar görüldüğü veçhile Memleketi
mizin tarihinde pek çok feci hâdisâtm zuhuruna ve nihayet din nâmma tahakküm ve tagal-
lüp dalyeslnde bulunan mürteci ve cebbarların keyfi idare ve istibdatına müncer olduğu ve 
Türk Milletinin asırlarca inhitata ve ıztıraba mahkûm eylediği mücerreb ve müsbettir. 

Büyük Millet Meclisinin Kavânin-i mahsusası ile kat'iyyen men edilmiş olan bu gibi faa
liyetlere müsamaha etmemenin trâde-i Milliyyenin Cumhuriyet Hükümetine tahmil eyledi
ği vazâif-i esâsiyye olduğuna şüphe yoktur. 

3 Haziran 1341 

Türkiye Reis-i Cumhuru 
Gazi Mustafa Kemal 

Başvekil Müdafa-i Milliyye Vekili 
İsmet Recep 

Adliye Vekâleti Vekili Bahriye Vekâleti Vekili 
Dr. Tevfik Rüştü Cemil 
Hariciye Vekili Maliye Vekâleti Vekili 

Dr. Tevfik Rüştü Süleyman Sırrı 
Maarif Vekili Nâfıa Vekili 

Hamdullah Suphi Süleyman Sırrı 
Ziraat Vekili Ticaret Vekili 

Mehmet Sabri Ali Cenani 
Sıhhiyye ve Muavenet-i İçtimaiyye Vekili 

Dr. Refik 
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5 — MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü 
ÖLDÜRME GİRİŞİMİ 





MUSTAFA KEMAL'İ ÖLDÜRME GİRİŞİMİ 

Ülkenin kurtarılmasında birlik ve beraberlik içinde dış düşmanlara 
karşı birleşenler, Milletin kurtarılmasında iç düşmana karşı bu birliği ko-
ruyamadüar. Saltanatın ve Halifeliğin kaldırılması ile Cumhuriyetin ilânı 
Millî Mücadele kahramanlarını birbirinden ayırdı. Organize olmayan bu 
ayrılık, yapılan devrimlerle giderek kesinlik kazanarak kemikleşti. Baş dön
dürücü bir hızla gerçekleştirilen inkılâplara akıl erdiremiyenler, bu gidişi 
kendi düşünce ve mantıklarına sığdıramayanlar, Mustafa Kemal karşısın
da yer alıp savaşıma geçtiler. 

Halk Fırkası karşısında kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, ye
nilik karşıtı düşüncelerin organize edildiği bir kuruluş hüviyetine girdi. 

Dış bağlantılı Şeyh Sait İsyanına Terakkiperver Fırkası mensupları
nın da karışması, fırkanın kapatılması ile sonuçlandı. Böylece husumet 
cephesi yoğunlaşıp yaygınlaşmaya devam etti. 

Osmanlı döneminde yapılan ıslahatlar, yapımcılarının hayatları ile sı
nırlı kalmış, onların vücutları ortadan kaldırılınca yenilik hareketleri de 
ya durmuş, ya da geriye giderek eski hale dönüşmüştü. 

İmparatorluğu batıran İttihat ve Terakki Cemiyetinin artıkları, yüzel-
lilikler ve bu listeye sığmayan, bilinen 450 vatan haini ile bunların uzan
tıları, seçimlerin yenilenmesi ile Meclis dışında kalanlar, padişahçı ve ha-
lifeciler (kul ve tab'a olmanın hasretini çekenler), Cumhuriyet düşmanla
rı, tekke ve zaviyelerini, yararlarını ve makamlarını kaybedenler ile Tür
kiye Cumhuriyetinin gelişip büyümesini müstemlekeleri için kötü örnek 
sayan dış düşmanların önünde tek engel Mustafa Kemal vardı. 

Askerî alanda başarısız kalanlar, iç isyanlarla sonuç alamayanlar, Mec
lis kürsüsünde Mustafa Kemal'in düşünce ve mantığına yenik düşenler 
için tek çözüm Gazi'nin canına kıymak, O'nun varlığını ortadan kaldır
mak kalıyordu. 

Yukarıda sayüan grupların temsilcileri çeşitli zaman ve değişik yer
lerde yaptıkları toplantılarda geliştirdikleri planlarını İzmir'de uygulamaya 
koyma kararına vardılar. 

Mustafa Kemal, birbirini İzleyen devrimlerinin yurt düzeyinde mey
dana getirdiği yankıları yerinde görmek ve yapılması gerekli yenilerine ha
zırlanmak üzere 7 Mayıs 1926'da geniş bir yurt içi gezisine başladı. 14 Ha
ziran 1926'da Bursa üzerinden Balıkesir'e geldi. 16 Haziran'da İzmir'e ha
reket edeceği sırada İzmir Valisi Kâzım (DİRİK)'ten aşağıdaki telgra
fı aldı (1). 

(1) Aslan Tufan Yuman, Atatürk'le Beraber 1984, Sa : 150. 
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"Şahsı devletlerine karşı tertip edildiği anlaşılan mel'unane bir sui
kast teşebbüsü meydana çıkarılmış olduğundan lütfen hareketlerinin te
hiri, arz ve rica olunur." 

Yapılan operasyonlarla suikast tertipçileri, planları ve silahları ile su
çüstü yakalanıp gözaltına alındılar. Olay aşağıdaki resmî tebliğle kamuo
yuna duyuruldu (2). 

"İzmir'de mel'un bir suikast keşf edilerek bütün mürettipleri delail-i 
cürmüyeleriyle tevkif olunmuşlardır. 

Reis-i Cumhur Hazretlerinin seyahatları esnasında İzmir'de tatbik 
olunmak üzere bir suikast tertip edildiği keşf edilerek mürettipler silahla
rı ve bombaları ve hazırlıklarıyla Reis-i Cumhur Hazretlerinin İzmir'e mu
vasalatından bir gün evvel tevkif edilmişlerdir. Mevkuflar suikast teşeb
büslerini itiraf etmişlerdir. Mesele İstiklal Mahkemesine tevdi olunmuş ve 
Mahkeme Heyeti davayı mahallinde takip ve rüyet eylemek üzere İzmir'e 
hareket eylemiştir." 

Suikast planını uygulamaya memur edilenlerin, eski milletvekili Zi
ya Hurşit, Çopur Hilmi, Laz İsmail, Eski Jandarma Yüzbaşısı Sarı Efe Edip, 
Gürcü Yusuf ve Giritli Şevki olduğu anlaşıldı. 

Olay, katilleri dışarıya, adalara kaçırma görevini üstlenen Giritli Şev-
ki'nin İzmir Valisine yaptığı ihbarla meydana çıktı. Durum Başbakan ta
rafından Ankara İstiklâl Mahkemesine duyurulup. Mahkemenin derhal İz
mir'e hareket edip olaya el koymasını istedi. 

Mahkeme bir önlem olmak üzere Ziya Hurşit'in verdiği ifadeye göre 
Terakkiperver Fırkası ileri gelenlerinin bulundukları yerlerde tutuklanma
larına, evlerinin, yazıhanelerinin aranmasına ve elde edilen belgelerle bir
likte İzmir'e gönderilmesi kararını alarak, 17 Haziran'da İzmir'e hareket 
etti. 

En ince detayını hesaplayan suikast plancıları, planı uygulamaya koy
mak için atak mizaçlı Ziya Hurşit'in başını çektiği serseri ve kabadayı bo
zuntusu kişilerden oluşan bir ekip oluşturmuştu. İzmir'e varır varmaz du
ruma el koyan İstiklâl Mahkemesi Başkanı Ali Bey (ÇETİNKAYA) basına 
aşağıdaki açıklamayı yaptı (3). 

"16 Haziran 1926 Çarşamba günü İzmir'e muvasalat etmek üzere se-
yahatta bulunan Reis-i Cumhur Gazi Paşa Hazretlerine bir suikast 

(2) istiklâl Mahkemeleri, Dof. Dr. Ergim AYMRS 1982, Hakimiyeti MüUye, 17-18 Haziran 1926. 

(3) Hakimiyeti MüSye, 21 Haziran 1926. 
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tertip edildiği mahallî Hükümetince istihbar edilmesi üzerine bu meş'um 
suikast! icraya memur olanlar silah ve bomba gibi vesait-i cûrmiyyeleri 
ile birlikte Müşarünileyh Hazretlerinin muvasalatlarından evvel cürm-ü 
meşhud halinde derdest edilmişlerdir. 

Suikasti fiilen icraya memur edilmiş olanların başında sabık Lazistan 
Mebusu Ziya Hurşit vardır. Bunun yanında İstanbul'da beraberinde getir
diği sabıka-ı mükerrere erbabından bir kaç şerir ile Sarı Efe denilen Jan
darmadan mütekaid Edip ve buna mensup bir kaç şahıs da bulunmaktadır. 

Tetkikat ve tahkikat ile şimdiye kadar tecelli eden safhaya nazaran bu 
tertibatın mülga terakkiperver fırkasının Merkez-i Umumisi azasından Ha
rici Teşkilata memur İzmit Mebusu Şükrü Bey de dahil olduğu halde İs
tanbul'da içtimalar ve müzakereler neticesinde tasmim ve izhar edildiği 
ve Reis-i Cumhur Hazretlerinin İzmir'e muvasalatlarında tatbikata geçil
mek üzere Ziya Hurşit ve Rüfekası ile İzmir'de bulunan Sarı Efe ve men
suplarının fiiliyat sahasına sevk olundukları anlaşılmıştır. 

Daha evvel kış aylarında bu eşhas tarafından suikastin Ankara'da ic
rası hususunda ve isimleri malûm bulunan kimselerin hanelerinde içti
malar ve müzakereler yapıldığı ve fakat esbab-ı mania haylûletine binaen 
musammem fiilin ikaı zamanının tehir olunduğu ve meselenin isimleri 
zikr edilen Şükrü ve Ziya Hurşit ve Edip Beylerin şahsî tasammüm ve te
şebbüslerinden ziyade gizli komite halinde icra-ı faaliyet eden bir zümre-i 
siyasiyyenin ittihaz ettiği karar ve program cümlesinden ve aynı zaman
da taklib-i Hükümet gaye ve maksadını istihdaf eden siyasî bir suikast ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Mücrimlerin tevkifleri esnasında elde edilmiş olup bu hususta istimal 
edilecek silah ve bombalarla suikastçilerin ihtiyacatını temin eyleyecek me-
baliğin İstanbul'da tedarik edilerek vapura kadar getirildiği ve suikasti de-
ruhde edenlere tevdi olunduğu itirafat-ı vakıa cümlesindendir. 

Halâs bulmuş, istiklâle ermiş, terakki ve teali yoluna girmiş olan aziz 
vatanın huzur ve sükûnunu kanla ihlâl ve Reis-i Cumhur Hazretlerini iza
leye, Hükümeti taklibe matuf ve ihtirasat-ı şahsiyye mahsulü olan bu sui
kast ve tertibatı mahiyet-i maddiyye ve maneviyyesi itibariyle doğrudan 
doğruya vatanın hayat ve selametine tevcih edilmiş bir hadise-i elime ve 
meş'umedir. Bu hiyanetkârâne fiil ve kastın muhakemesine muvacehe-i 
millette başlayacağız. Muhakeme safahatı Efkâr-ı Umumiyyeyi daha zi
yade tenvir edecektir." 
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Mustafa Kemal ertesi günü 18 Haziran 1926 günü gerekli güvenlik ön
lemleri içinde Naim Palas Oteline yerleşti. Burada çeşitli temaslar ve gö
rüşmeler arasında Ziya Hurşit'l de çağırtıp görüştü. Bu görüşme bir defa 
da Ziya Hursit'in istemi ile yinelendi (4). 

Kötülüğe ve alçaklığa örnek oluşturan bu girişimin yurt düzeyindeki 
tepkileri, Milletteki Mustafa Kemal sevgisinin ve inkılâplara olan bağlılı
ğının ortaya çıkmasına neden oldu. Yurdun her tarafında mitingler düzen
lenip bağlılık andları içiliyor, saygı ve sevgi telgrafları yağıyordu. 

Gazi, milletin gösterdiği bu sevgi ve bağlılığa 19 Haziran'da yayımla
dığı bildiri ile karşılık verdi (5). 

"Akim bıraktırılan suikast teşebbüsü münasebetiyle cemiyetlerden, müessesattan, me
murlardan, kumandanlardan, zabitlerden, mebuslardan, bilumum arkadaş ve vatandaşla
rımdan samimî teessürlerini muhtevi aldığım mektup ve telgrafnâmelerden dolayı pek mü
tehassis ve minnettarım. 

Teşebbüs-i leimin benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun isti
nat ettiği âli prensiplerimize müteveccih bulunduğuna şüphe yoktur. Bu sebeple, umumen 
izhar olunan hissiyatla Cumhuriyet ve prensiplerimize olan fart-ı merbutiyetin ne derece lâ-
yezâl olduğuna bir kere daha kaani oldum. Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahra
man evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda teessüs et
miş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun iza
lesi ile haleldar olabileceği zehabmda bulunanlar, çok zayif dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi 
bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde müstahak oldukları muameleye 
maruz kalmaktan başka nasibeleri olamaz. 

Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilele
bet payidar kalacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetini zâmin prensiplerle medeniyet 
yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir." 

Yapılan soruşturmaya göre, suikast eylemini Ziya Hurşit, Sarı Efe Edip, 
Laz İsmail, Çopur Hilmi ve Gürcü Yusuf yapacaktı. 

Saldırıyı teşvik edip geride duranlar ise İzmit Mebusu Şükrü, eski An
kara Valilerinden Abdulkadir, eski İaşeci Kara Kemal, Sivas Mebusu Halis 
Turgut, Eskişehir Mebusu Arif, İstanbul Mebusu İsmail Canbolat, Erzu
rum Mebusu Rüştü Paşa, eski Trabzon Mebusu Hafız Mehmet, Saruhan 
Mebusu Abidin, baytar albaylığından emekli Rasim idi. 

Olayın gelişimi planının hazırlanmasına bilerek ya da bilmiyerek tu
tum ve davranışları ile yardımcı olanlar da; General Kâzım Karabekir, Ge
neral Ali Fuat Cebesoy, General Refet Bele, General Cafer Tayyar, General 
Mersinli Cemal, Amasya Mebusu Bekir Sami ile diğer mebuslar : Kâmil 

(4) Kıhç Ah, istiklâl Mahkemesi Hatıralarım, Sa 41 42 Doç Dr Aybars, LtMM Mahkemeleri, Sa 332 

(5) Hakimiyeti Milliye, 19 Haziran 1926 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C İli, Sa 80 
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Zeki, Sabit, Besim Necati, Halit, Faik, Feridun Fikri Düşünsel ve Münür 
Husrev Gerede, eski Maliye Vekili Cavit, Dr. Nâzım, eski Ardahan Mebusu 
Hilmi, eski Trabzon Mebusu Hüseyin Avni, eski Erzincan Mebusu İhsan, 
eski Sivas Mebusu Çolak Selahattin, Küçük Talât Muskam, İzzet, Rıfat Ce-
vat, Nail, Eyüp Sabri, eski İzmir Valisi Rahmi, eski .Polis Müdürlerinden 
Azmi, Salah Cimcoz olmuştu. 

Bu olayın Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıyla bağlantılı olması, bu 
fırkanın kurucu ve yöneticilerinin Millî Mücadele kahramanı ve Atatürk'
ün silah arkadaşları olması işi içinden çıkılmaz hale sokuyordu. 

Kâzım Karabekir Paşanın tutuklanmasına dair mahkeme kararını en
gelleme girişiminde bulunan Başbakan İsmet Paşa'nm da tutuklanması 
tehlikesi Mustafa Kemal'in araya girmesiyle önlenebildi. Sonuçta paşala
rın tutuklanmasına Başbakan da razı oldu (6). 

Ankara'dan İzmir'e gelen ve suikast davasma bakan İstiklâl Mahke
mesi şu milletvekillerinden oluşmuştu : 

Başkan : Ali Çetinkaya, Afyonkarahisar Milletvekili 
Savcı : Necip Ali Küçüka, Denizli Milletvekili 
Üye : Ali Küıç, Gaziantep Milletvekili 
Üye : Ali Zırh, Rize Milletvekili 
Üye : Reşit Galip, Aydm Milletvekili 
16 Haziran'da başlatılan soruşturma işlemleri tamamlanarak 26 Ha-

ziran'da İzmir'de Elhamra Sinema Salonunda duruşmalara başlanıldı. 
Bütün sanıkların İzmir'de toplanması ile tutuklu adedi 49'a ulaşmış

tı (7). 
Uzun ve kapsamlı iddianame, Savcı Necip Ali tarafından okunmasıy

la başlayan duruşmalar (8), 13 Temmuz 1926 Salı günü tamamlandı. 
İddianame, sorgulama, ibret tabloları oluşturan sanık itiraf ve ifade

leri gibi yargılama aşamaları üzerinde oldukça ayrıntılı zengin ve yaygm 
yayınlar yapılmıştır (9). 

Rüştü Paşa dışındaki bütün generaller suçsuz bulundu. Bu suçsuz
luğu zorunlu hale getirmede pek çok neden vardır. Mustafa Kemal'deki 
vefa anlayışı, arkadaşlık duygusu canına kastedenleri bile bağışlayan rik
katli yüreği önde rol oynamıştır. 

Bu önemli yargının oluşumuna ışık tutan Fahrettin Altay'ın anıları 
aynen aşağıya alınmıştır (10). 

(6) Doç. Dr. Etgun AYBARS, İstiklâl Mahkemeleri, Sa : 335. 
(7) Hâkimiyeti Mitliye, 26 Haziran 1926. 
(8) Hâkimiyeti Milliye, 27-28 Haziran 1926. 
(9) Fahrettin ALTAY, On YU Savaf (1912-1922) ve Sonran, Doç. Dr. Ergûn AYBARS, İstiklâl Mahkemeleri, AK Fuat CEBESOY, 

Siyasi Hatıralar II., Avni DOĞAN, Kurtuluş Savaf t ve Sonrası, Kandemr, izmir Suikastinin içyüzü, Kıhç Ali, istiklâl Mahkemesi, 
Mehmet ÖNDER, Atatürk'ün Yurt Gezileri, Sabahattin SELEK, Anadutu İhtilali, Hüseyin Cahit YALÇIN, Siyasî Antlar, Aslan Tufan 
YAZMAN, Atatürk'le Beraber. 

(10) Fahrettin Attay, On Yü Savaş (1912-1922) ve Sonrası, İnsel Yayınevi 1970, Sa : 420-421. 
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5 temmuz akşamı çeşmeye gittik. Sofrada, Atatürk, mahkemede Kazım Karabekir'e söy
letilen sözlerden pek üzgündü. Başbakan ile mahkeme heyetinin ertesi gün Çeşme'de bu
lunmalarını emretti. 

6 Temmuz'da geldiler. Onlarla bir odada yalnız olarak biraz sert konuştuğu söylendi, bi
lahare İzmir'e dönüldü. 

Mahkeme son günlerinde idi, bir gün öğleden sonra Kordonboyundakl Atatürk'ün evi
nin önünden geçiyordum bu saatlarda istirahatte olduklarını tahmin ederek maiyetleri ile 
görüşmek üzere eve girdim. Kapının ilerisinde soldaki bir odanın kapısı açıkü. Ortada bir 
masanın başında kendileri İle Başvekil'in oturduklarını görünce müsaadesiz geldiğime sı
kıldım ve selâm vererek geçmek istedim. O eli ile işaret ederek beni yanma çağırdı ve otur
mamı istedi, yüzlerinden kederli oldukları anlaşılıyordu. Bana hitaben : 

"— Ali bey bizim paşaları da asacak..." dedi, fikrimi sorar tarzda yüzüme baktı. Bu söz
ler bir sürpriz tesiri yaptı, bir an durakladım, Başbakan başını eğmiş yere bakıyor sanki ba
kışları ile bir tesir yapmış olmaktan çekiniyordu. Kendimi toparladım ve dedim ki : 

"— Paşa hazretleri, siz herşeyi bizlerden iyi düşünür ve yaparsınız. Bu suali bendenize 
tevcih etmekle anlıyorum ki lütufkâr kararınızı vermişsiniz..." 

Bu yoldaki cevabımdan, "lütufkâr karar" tabirinden paşaların idamlarını istemiş olsay
dınız bana sormazdınız demek istediğimi o yüksek zekâ derhal anlamıştı. Gülümseyerek. 

"— İyi amma sonrasından emin olabilir miyiz?" buyurdular, o vakit İnönü başını kal
dırdı ve şu özetle cevap verdi : 

"— Emin olabilirsiniz Paşa hazretleri, siz var oldukça Hükümetiniz daima kuvvetli ola
caktır. Bütün millet size prestij ediyor bu nankörlüğe teşebbüs edenler mahdut birkaç sa
pıktan ibarettir, ceza da bu hudut dahilinde kalırsa, adaletiniz bütün milleti bir kere daha 
size bağlayacaktır. Atatürk de, 

"— Pekâlâ bakalım Ali Bey'le bir daha görüşelim" diyerek ayağa kalktı, ayrıldık... 

Bir eski Bakanın idam edildiği, Başbakanın mahkûm olduğu, vatanı 
kurtaran Komutanların idam sehpasından döndüğü, 6 Mebusun idamı ile 
sonuçlanan bu olayın planlayıcı ve uygulayıcılarının çoğunlukla mebus 
sıfatını taşımaları, "Benim eserim" dediği Meclis içinden çıkmış olmala
rı, kuşkusuz Mustafa Kemal'i derinden üzmüştü. 

Esas 69, Karar 111 sayılı aşağıdaki mahkeme kararı İdam Mahkûmla
rı dışında kalan sanıkların hazır bulunduğu 13 Temmuz 1926 Salı günü 
yapılan duruşmada okundu (11). 

(11) TRMMArfivi, T. 3, 239, 1-36. Hâkimiyeti MUUye 14 Temmuz 1926. 
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"İZMİR SUİKASTI" 

Sene-i hazira Haziran'ının 17 nci Çarşamba günü İzmir'e muvasalâtları mukarrer bulu
nan Reis-i Cumhur Hazretlerine ibtidaen ve müctemian suikast icra ve müteakiben icra Ve
killeri Hey'etini iskâd sureti ile Hükümeti taklib eylemek üzere haflyyen içtima eyledikleri 
ve makasıtın temini için ittihad-ı hafi teşkil ve silah ve bomba ve para tedarik ederek suikast 
sahasında faaliyete geçtikleri iddiası ile maznununaleyhim bulunan ve siyasî suikast ile baş
layıp İcra Vekilleri Hey'etini iskâd ve taklib-i Hükümetle nihayet bulacak bir şekilde tertip 
ve ihzar olunan ef al-i mezkûrenin cenâi-i cürüm-ü meşhûd ve adâdma dahil olması itibari 
ile Mahkememizce müttehaz karara binaen muhtelif tarihlerde taht-ı tevkife alman îzmit Me
busu Şükrü, Eskişehir Mebusu Arif, Saruhan Mebusu Abidin, Sivas Mebusu Halis Turgut, 
İstanbul Mebusu İsmail Canbulat Beylerle Erzurum Mebusu Rüştü, Edirne Mebusu Cafer 
Tayyar, Ankara Mebusu Ali Fuat, İstanbul Mebusu Rafet, ve Kâzım Karabekir Paşalarla Er
zurum Mebusu Münir Hüsrev, Tokad Mebusu Bekir Sami, Erzincan Mebusu Sabit, Dersim 
Mebusu Feridun Fikri, Afyonkarahisar Mebusu Kâmil, Gümüşhane Mebusu Zeki, Bursa Me
busu Necati, Mersin Mebusu Besim, Ordu Mebusu Faik, Erzurum Mebusu Halet Beylerin ve 
Sabık Lâzistan Mebusu Ziya Hurşit, Atina kazasının Tamike karyesinden Laz İsmail, Batum'un 
Ağra karyesinden Gürcü Yusuf, ve Baytar Miralaylığından mütekaid Rasim, Sarı Efe namı 
maruf Edip ve Refiki Çopur Hilmi, İhtiyat Zabiti Bahaeddin ve Bahçıvan İdris ve Şahin Ça
vuş ve Tüccardan Torbalı'h Emin Efendiler ve İsparta Mebus-u Sabıkı Cemal Başa ve Sabık 
Erzurum Mebusu Necati, Sabık Mersin Mebusu Salahaddin, Sabık Canik Mebusu Ahmet 
Nafiz, Sabık Sivas Mebusu Kara Vasıf ve Erzurum Mebus-u Sabıkı Hüseyin Avni, Esbâk Ma
liye Nâzın Cavit, ve Sabık Trabzon Mebusu Hafız Mehmet Bey ve Yeğeni Sürmeneli Vahap 
ve Kayıkçı Sürmeneli Keleş Mehmet ve Trabzon'lu Nimet Naciye Hanım'ın vicahlarında ve 
tagayyüp ederek hal-i firarda bulunan iaşeci Kara Kemal, Ankara Vali-i Sabıkı Abdülkadir 
Beylerle, Avrupa'da bulunup davet ve tebligat-ı kanuniyyeye adem-i icabette bulunan İstan
bul Mebusları Rauf ve Adnan ve İzmir Vali-i Sabıkı Rahmi Beylerin gıyaplarında âriz ve âmik 
tahkikat ve muhakemat icra kılınmıştır. Bu tahkikat ve muhakematın netâyicine nazaran 
isimleri zikr edilen maznununaley hûmun meyanında siyasî ve hafi bir komite halinde takri
ben bir seneden beri muhtelif zaman ve mekânda bir tasmim ittihaz etmiş oldukları cinai 
bir kararla gaye ve hedefleri olan icra Vekilleri Hey'etini iskâd ve taklib-i Hükümet fiilinde 
methal ve müşareketleri olanların vaziyet-i cürmiyyeleri ve mutasavver cinayâtm tarz-ı ter
tip ve şekl-i idaresi ve cerâim-i vakıada her birerlerinin methal ve irtibatları zikr ve tadat ve 
mücrimiyetleri tezahür ve tebeyyün eden eşhas ve zevat üzerinde her türlü şekl-i şüpheden 
âri kanaati vicadiyyey i temin ve tevlid eden esbâb ve delâil-i kanuniyye ile mücrimlerin bun
lara karşı serd ettikleri müdafaat ve esbâb-ı reddiyyeleri berveçh-i zîr teşrih olunmuştur. 
Şöyle k i : 

İzmir'in Karşıyaka'sında mukîm ve ötedenberi motorculuk ve ticaretle müştagil Girit'li 
Şevki Efendinin, Reis-i Cumhur Gazi Paşa Hazretlerine hitaben Kaleme alarak Müşarüni
leyh Hazretlerinin İzmir'e muvasalâtlarından mukaddem Vali Kâzım Paşa Hazretlerine tev
di eylediği 15 Haziran 1926 Tarihli ihbarname ile isimlerini tadâd ettiğimiz maznunlardan 
Sarı Efendi namı ile maruf Edip ve Çopur Hilmi ve Lâzistan Mebus-u Sabıkı Ziya Hurşit'in 
Reis-i Cumhur Hazretlerine karşı bir suikast-ı siyasî icra ve binnetice İcrî Vekilleri Hey'etini 
iskâd ile taklib-i Hükümet için ihzar ettikleri tertibat-ı cinaiyyede muavenetini talep eyledikle-
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rini ve bunun üzerine kendisinin bu şerirlerin bütün planlarına kesb-i vukuf edebilmek için 
müzaheret ve muavenet vaadinde bulunduğunu ve takarrür eden eşkâl üzerine hemen 
teşebbüs-ü leimeleri ile Paşa Hazretlerine arz-ı malûmat etmekte olduğunu bildirmiştir. Bu 
ihbarın verdiği ser-rişte üzerine Mahallî Hükümetince derhal takibata ibtidar olunarak bun
lardan Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi suikastın icrâsma hadim Bomba
lar ve rövelvelleri ile bulundukları mahallerde derdest olunmuşlardır ve her biri ayrı ay n is
ticvap edilmişlerdir. Diğer taraftan Mahkememize Hükümet Canibinden vuku bulan tebli
gat üzerine 18 Haziran 1926 tarihinde îzmir'e muvasalâtla hadise-i cinaiyyenin esas ve ma
hiyeti ve failleri hakkında başlanmış olan tahkikata vaz'iyyed edilerek suikast teşebbüsü ile 
ona müteferri esasat üzerinde tetkikat ve tahkikat tevsi ve tamik olunmuştur. Tafsilâtı mu
hakeme zabıtnamesi ile evrak-ı evveliyye-i tahkikiyede münderiç olduğu üzere 1341 senesi 
evâsıündan itibaren birinci merhalesi Reis-i Cumhur Hazretlerinin imhası ile başlamak üzere 
taklib-i Hükümet gayesini istihdafen teşekkül ve taazzuv etmiş olan bir suikast şebekesini 
emir ve iradeleri altında bulunduran İzmit Mebusu Şükrü, Sivas Mebusu Halis Turgut, İs
tanbul Mebusu İsmail Canbulat, Saruhan Mebusu Abidin, Eskişehir Mebusu Arif Beylerle, 
Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve Ankara Vali-i Sabıkı Abdülkadir, mülga İttifak ve Terakki 
Erkânından iaşecl namı ile maruf Kara Kemal'in salifüzzikr makâsıt etrafında İttihaz ettik
ten sonra tatbikat ve faaliyete geçmek için icra sahasındaki istidat ve kurbiyyetleri tetkik, 
tahkik ve tesbit edilmiş olan Sabık Lazistan Mebusu Ziya Hurşit'i ve bunun vesâtat ve delâ
leti ile gerek nakden ve gerek âtiyen azm-i menfaatlar gibi vaadlerle elde ettikleri sâbıka-yı 
mükerre eshabından ve bilhassa işgal senelerinde İstanbul'da çarşı içinde güpegündüz ken
disi gibi müsellah refikleri ile zengin bir kuyumcu dükkânını basarak para ve mücevherat 
ahz ve gasbına cür'et edecek mertebede şekavette pervasız ve cinayet ikamda mahir bir şe
rir olan Laz İsmail ve Laz İsmail delâleti ile de aynı cür'et ve tıynette bulunan ve yine müta
reke seneleri esnasında Karadeniz'de Fransa Pake Kumpanyası vapurlarından birisini deniz 
ortasında ve ufak motorla basarak dört milyon franga karib mebaliği ahz ve gasb ve bir katil 
meselesinden dolayı Batum'dan flraren İstanbul'a savuşan Gürcü Yusuf gibi şerirleri arayıp 
bulmuşlar ve tavzih eylemişlerdir. Diğer rüfeka-y ı mücrimin namına bu şerirleri sevk ve idareye 
memur edilmiş olan maznununaleyhimden İzmit Mebusu Şükrü Bey bunları emir ve nüfu
zu altına alarak müteaddid defalar hususî ikametgâhına celb ve davetle cinayet planlarının 
suver-i icraiyyesine dair tebligatta bulunmuş ve nafiz Meclis azalarının kendileri ile müşte
rek olup hadise-i cinaiyyenin icrasından sonra Riyaset-i Cumhur Makamını İşgal edecek zât 
ve Meclis-i Millî üzerinde icrâ-yı tesirle ve bir Aff-ı Umumî ilânı sureti ile bu cihetten kendile
rini takibat-ı kanuniyyeden vareste bırakacaklarını da suret-i kat'iyyede vaad ve temin sure
ti ile teşci ve tamamen cinaî gayeye imâle ettikten sonra sene-i mezkûre Kânunuevveli niha
yetine doğru seyahat ve ikâmet masraflarını temin eylediği Laz İsmail ve Gürcü Yusuf u be
raberine alarak İstanbul'dan Ankara'ya hareket etmiştir. Ziya Hurşit'in ahvâl-i sâbıka-yı si-
yasiyyesine nazaran zabıtanın nazar-ı tetkik ve tecessüsünü celb edebileceğinden yalnız olarak 
ve bunları takiben üç gün sonra İstanbul'dan Ankara'ya hareket ederek Laz İsmail ile Gürcü 
Yusuf un bey tûtet ettikleri otelden başka bir otelde bir gece kalmış ve ertesi günü mukadde
ma Terakki Perver Fırka merkezi olup mezkûr fırkaya mensup bazı mebusların ikamet eyle
dikleri haneye giderek Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin odasına geçmiştir. Aynı odada kal
makta iken mezunen İstanbul'a gitmiş olan Dersim Mebusu Feridun Şükrü Beyin karyolası
nın kendisine tahsis edilmesi üzerine Ziya Hurşit, İstanbul'a avdetine kadar Halis Turgut 
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Bey ile birlikte İkamet eylemiştir. Kulüp binasında kaldığı müddetçe Ziya Hurşit'in İzmit Me
busu Şükrü ve mumaileyh vesâtatı ile Eskişehir Mebusu Arif Bey İle suikast ve taklib-i Hü
kümet tatbikatı gayet hafi bir surette görüştükleri ve bir gün tedarik eylediği duhuliye vara
kası ile Laz İsmail'i ve Gürcü Yusuf u Meclis-i Milliye ithal ederek Reis-i Cumhur Hazretleri
nin Meclls-i Milli müzakeratuu dinlemek üzere teşriflerinde bombalar ve tabancalarla kast-ı 
caniyânelerlni icra İmkânı nokta-i nazarından Riyaset-i Cumhur Locasının vaziyetini tetkik 
ve bu meyanda samiln mevkii ile Riyaset-i Cumhur Locası arasındaki mesafeyi ve atılacak 
bombanın tesir sahasını dahi tespit eyledikleri tebeyyün etmiştir. Bundan sonra Heyet-i Ve-
kilenin toplandığı Başvekâlet Dairesine Reis-i Cumhur Hazretlerinin iştirak edecekleri her
hangi bir Hey'et-i Vekile içtimaında baskın icrası derpiş ve tasavvur edildiği ve bunun için 
de ayrıca tetkikatta bulunarak muhafaza tertibat ve teşkilatının bu teşebbüsü muvaffakiye
te isal hususunda mania teşkil edebileceği teemmül edilmiş ve bunun için daha kuvvetli bir 
çete teşkili lcab eylediği neticesine varıldığı sabit olmuştur. Daha emin ve daha salim bir 
şekilde maksadı temin eylemek üzere Reis-i Cumhur Hazretlerinin Ankara Kulübüne teşrif
leri ihtimali hesap edilerek mezkûr Kulûp'te ve civarında ve yine Çankaya şosesi üzerindeki 
şimendifer köprüsünü geçtikten sonra Numune Hastanesinin cenûb istikametinde ve şose'-
ye tamamiyle hakim bir mevkide bulunan mezarlık içerisinde pusu tertibine muvafık ve mü-
said bir mahal olup olmadığı etrafında yeniden keşflyatta bulunulmuştur. Suikastın hem 
icrası hem de mütecasirlerin suhuletle firarları nokta-i nazarından daha müsaid bir sahayı 
tatbik olmak üzere Eskişehir Mebusu Arif Beyin teklifine binaen mumaileyhin Çankaya yo
lu üzerinde vâki Köşkü de mevzu-u bahs olmuş ve bunun üzerine Arif Bey arazinin vaziyeti 
hakkında izahat vermek için bir gece Laz ismail'i Kulüp binası önünden otomobile alarak 
köşküne götürmüştür. Arif Beyin musirrane inkarlarına rağmen Laz İsmail'i otomobiline ev
velâ şoförün yanına ve bilâhire kendi yanına alarak birlikte köşküne götürdüğü ve gece be
raber kahve içtikleri ve ertesi günü köşkün etraf ve civarında ve şosenin dar bir kavis teşkil 
eylediği Kavaklıdere nam mahalde ve sık ve kesif ağaçlı mahallerin etrafında suikast için mü
nasip bir istikşaf ettikleri ve mevsim hasebi ile ağaçların yapraktan âri bulunması itibariyle 
güzergahtaki Emniyet karakolları tarafından rüyet edilebileceği ihtimalâtını tetkik eyledik
leri Laz İsmail'in itirafı, Ziya Hurşit'in Şükrü Beye atfen İfadesi ve Arif Beyin Şoförü Mehmet 
ile Hizmetçisi Ayşe'nin şehadetleri ile vasü-ı mertebe-i subut olmuştur. 

Şükrü Beyin suikast mevkiinin tespiti hususundaki müzekkereye İştirak etmek üzere 
ale-s-sabah Arif Beyin köşküne geldiği de aynı ifadat ve şahadat ve Ordu Mebusu Faik Beyin 
beyanatı ile teyid edilmiştir. 

Sabık ikinci grubun en muhteris ve hararetli mensuplarından olup ötedenberi siyasi me
seleleri kanlı şekillerle halletmek taraftarı olan Ziya Hurşit ile komitecilik ve siyasî suikast
lar gibi mesailde ismi ilk defa olarak geçmeyen Şükrü Beyin ve daha Terakki Pçrver Fırkanın 
ilk teşekkülünde Parlamento Mücadelatı gibi eşkal-i meşrua-i muhalefeti bî mana ve bî fay
da görerek "mevki-i iktidar işini ben evimde İki silahla hallederim" demiş olduğunu tebey-
yün eden Arif Beyin bir takım hafi tasavvurat ve makasıt peşinde olduklarına şüphe götür
meyen evza ve etvar da gizli gizli görüşmelerinden bihakkın şüphe ve telaşa düşen Erzincan 
Mebusu Sabit Beyin, Laz İsmail'in Arif Beyin köşküne götürüldüğü günde Şükrü Beyin kav-
len ve fiilen yaptığı bazı imalarla şüphesi kuvvet bularak derhal ve alessabah Rauf Bey ve 
Ali Fuat Paşa gibi fırka rüesası nezdinde şitab ettiği ve Ziya Hurşit'in biraderi Ordu Mebusu 
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Faik Beyi sür'atle Arif Beyin köşküne göndertmek sureti ile o esnada köşkte hal-i içtlmada 
bulunan Şükrü, Arif Beylerle İsmail'in tatblkat-ı cinaiyyeye müteallik fiil ve hareketlerine 
muhalefet eylediği rnuhakemeten ve tamamen sabit olmuştur. 

Vaziyetin böylece bir manzara-i şüyu alması üzerine mukarrer cinaileri icraya imkân ve 
iktidar bulamayarak bunlardan Şükrü Beyin Laz İsmail ile Gürcü Yusuf u para vermek ve 
parabellum sisteminde birer rövelver hediye etmek sureti ile tetayyub ve ileride zuhur ede
cek ilk fırsatta tekrar hizmetlerine müracaat edilmek sureti ile İstanbul'a avdetlerini emr ey
lediği Şükrü ve Arif Beylerin inkârlarına rağmen Ziya Hurşit, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf un 
tayıan ikrar-ı sarihlerinden ve şoför Mehmet ile hizmetçi Ayşe'nin huzuru mahkemede mu-
hallefen vakii şahadetlerinden anlaşılmaktadır. Şükrü Bey Ankara suikastına müteallik olup 
kamilen taayyün ve tezahür eden bu safahattaki vaziyet-i şahsiyyesini kat'iyyen inkâr ve Zi
ya Hurşit, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf un an muvacehetin Huzur'u Mahkemede vâki-i ifade
lerini iftira telakki etmekte ve red eylemekte ise de bu red ve bu telakkiyi hiç bir makûl sebeb-i 
kanuniyye istinad ettirmemiş ve ettirememiştir. Eskişehir Mebusu Arif Beyin vaziyeti te'vi-
len Laz İsmail'in sabahleyin hanesine geldiğini ve vakti ile maiyetinde çalıştığından dolayı 
bir vesika talep eylediğini beyan ederek Laz İsmail'i hiç bir gece hanesine götürmediğini ve 
yatırmadığını ifade eylemesine rağmen şoför Mehmet ve Ayşe'nin şehadat-ı vakıaları karşı
sında bunların ıtma' veya tehdit sureti ile eda-yı şahadet ettiklerini dermeyan eylemiş ise 
de gerek lndettahklkat zabt olunan ifadelerinde ve gerek Huzur-u Mahkemede saflyâne ve 
samimâne şahadetlerinde bir gûna icbar veya ıtma' şaibeleri mevcut olmaması hasebi ile 
ta'an-ı vâki ahkâm-ı kanuniyyeye gayr-ı muvafık ve eser-i cihet merdud bulunmuştur. 

Hadise-i cinaiyyenin tasavvurat ve tertibatı şahsî zade-i vicdanı olmayıp şimdiye kadar 
inkişaf edebilen safahata nazaran bu kast etrafında toplanmış olan zümre-i haflyyenin bu 
babta muhtelif zaman ve mekânlarda duru dırâz müzakere ve istihzaratından doğmuş ol
duğu ve daha mücadele-i milliye devam ederken tasmim ve takib edilmiş olduğu yine maz
nunlardan Ziya Hurşit'in ifadat-ı müteakibe ve ikrar-ı mütevalliyyesinden ve Dr. Nazım Be
yin ikametgâhında elde edilen vesaiktan müsteban olmuştur. Kezâlik tafsilâtı zabıtname
lerde muharrer olduğu üzere icra edilen âmik tahkikatta Ziya Hurşit'in, Şükrü Beyin üç de
fa temasının takriben dokuz ay evvel suikast ve tedhiş-i amme tariki ile taklib-i Hükümetin 
enhar ve taraftan olan firari Abdülkadir Beyin delaleti ile vâki olduğu ve birinci Meclis-i Milli 
ve ikinci grubun en nâflz azasından Trabzon Mebusu Sabıkı olup Abdülkadir'e İzmit Mebu
su Şükrü Bey ile bu mesail üzerinde ötedenberi görüşmüş ve anlaşmış olan Trabzon'lu Ha
fız Mehmet'in Ziya Hurşit'e vasıta-i icraiyye olarak yiğeni Sürmene'li Vahab'ı takdim ve tav
siye eylediği Vahabın delaleti ile Sürmene'li Kayıkçı Keleş Mehmet nam-ı şahsın da elde edil
mesine çalıştığı Vahab'a Ziya Hurşit'in bir cinayet ika edileceğini ve bu suretle aralarında 
karın kardeşliği husule geleceğini ve bu İşe muvafakat etmesini teklifine mukabil Vahab'ın 
kabul ile Ziya Hurşit'ten yirmi beş lira para aldığını ve Keleş Mehmet'in ise asla muvafakat 
etmeyerek yanlarından inflkâk eylediği ve ertesi günü Ziya Hurşit'in hanesine giden mer
kum Vahab'a teklifatını tekrar ve Keleş Mehmet'i behemahal ikna etmesini söyledikten son
ra Ankara'ya hemen hareket etmek üzere biraderi ve cebinden çıkardığı üç bin liraya karip 
bir paradan şimdilik kaydı ile ve ayrıca yetmiş beş lira verdiğini ve fiil-i cinainin husulünden 
sonra da bin beş yüz lira vereceğini vaad eylediği ve fakat Vahab'ın mezkûr paraları dercep 
eyledikten sonra güya yapılacak işin şenâatından ürkerek memleketine savuştuğu Huzur-u 
Mahkemede bir suret-i sarihada ve yekdiğerinin muvacehesinde beyan ve tekrar edilmiştir. 
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Bu meselede kendi tabirlerince Şükrü Beyin onbaşı mevkiinde olup mensup olduğu Terak
kiperver Fırka âzâyı naflzesinden Rüştü Paşa, Halis Turgut. Abidin gibi zevatın aynı fikir ve 
gaye etrafında müttehid bulundukları ve hatta Halis Turgut Beyin bu cinayeti İka için muk-
tazi eslihayı İkmal eylemek üzere polis sisteminde bir tabancayı Ankara'da vereceği Abdül-
kadir tarafından Ziya Hurşit'e tebliğ edilmesi üzerine Ankara'da bu mesele üzerinde taraf
tan vaki beyanat ve talebinin Halis Turgut tarafından şimdilik tabancanın bulunamadığı kaydı 
ile verilmediği kezalik Ziya Hurşit'in, Halis Turgut Beyin inkârına karşı indelvaciha saraha
ten beyanatı mumaileyh Halis Turgut Bey tarafından esbab-ı mucibe-1 reddiyyeye isünad et-
tirilemediği ve Rüştü Paşa'nın fena arkadaşlar arasında fena fikirlere saparak elim bir akı
bete doğru yürüdüğü hakkında mahiyeti itibari ile gayet sarih ve hakk-ı desti İle muharrer 
İkrarları ve hatta Abidin Beyin Rüştü Paşa'ya İzmir'de Edip Efe'nin bir suikast teşkilatı etra
fında çalışmakta olduğunu hadise-i vakıadan daha üç, dört ay evvel söylediği hakkındaki 
beyanatı bunlann da meselede methal, muvafakat ve müşareketleri mertebe-i subuta irsal 
edilmektedir. Anifülbeyan Ankara'da suikast tertibatının şüyu'u üzerine akim kalmış ise de 
karar aslı baki kalarak zuhur edecek fırsatlardan istifadeye müterakkib bulunduğundan ve 
isimleri balâda zikr edilmiş olan eşhastan mürekkep şebeke-i cinaiyye-i siyasiyye, Reis-i Cum
hur Hazretlerinin Bursa'ya seyahatları dolayısı ile yeniden faaliyet ve icraata koyularak sui
kastı Bursa'da tatbik etmek imkân ve zeminini aramak üzere müttehaz karar mucibince Laz 
İsmail'e hüviyyetini saklamak ve şüpheyi davet etmemek şartı ile Bursa'ya gitmesi teklif olun
muş ve merkum Laz İsmail de Nimet Naciye nâm kadını zevcesi sıfatı ile refakatına alarak 
Bursa'ya azimet eylemiş iseler de İsmail'in netice-i tetklkatına göre Bursa'da fiil-i katlin icra
sına uzun çaplı silah kullanacak çok adama ihtiyaç görülmesi ve hadisenin ika'ından sonra 
firar ve ihfanın müşkil olması dolayısı ile bu teşebbüsten de semere istihsal edememiş ol
dukları tezahür etmiştir. Bu safha Ziya Hurşit'in, Laz İsmail'in ikrar-ı sarihleri ve Nimet Na
ciye'nin de Bursa'ya azimet ve avdet keyfiyeti tasdik eylemesi ve kuyudat-ı resmiyyenin de 
bunu müeyyed bulunması gibi delâil ile sabit olmuştur. Bunu müteakip suikast tariki ile 
taklib-i Hükümet zümresine dahil bulunduğu tespit edilmiş olan Hafız Mehmet Beyin bu
gün Ziya Hurşit'e tesadüfünde bu yakınlarda bin beş yüz lira kadar bir para elime geçecek
tir. Bunu da sarf edeceğim diyerek kast-ı cürmisinde daim olduğunu teyiden izhar eyledi. 
Ziya Hurşit'in anmuvacehetin vaki beyanatına karşı Hafız Mehmet'in Ziya Hurşit'le görüş
tüğünü kabul ve yalnız bu tarzda bir beyanatta bulunduğunu hatırlayamadığını dermeyan 
etmiş ve katiyyen söylememiş olduğunu Huzur-u Mahkemede beyan edememesi ile anlaşıl
mıştır. Sabık İttihat ve Terakki Cemiyetinin zaman-ı idaresine ait muhtelif suikastların ter
tip ve icrasında mahareti ile maruf Sarı Efe Edip'in üç ay evvel kadar bir gece Baytar Mira
laylığından mütekaid Rasim Bey ile birlikte İzmit Mebusu Şükrü Beyin hanesinde içtima ede
rek suikast hakkında dûr-ü dıraz icra-yı müzakerat eyledikten sonra Edib'in İzmir'de bu mak-
sad etrafında hazırlıklarda bulunmasının kararlaştırıldığı gerek Rasim ve gerek Edip Beyle
rin itirafları ile tebeyyün eylemiştir. Bu karara isünad eden hafl teşekkül; Reisi Cumhur Haz
retlerinin seyahatlannı İzmir'e doğru temdid edecekleri haberi üzerine suikastı herçi-bâd-
âbâd ve behemahal İzmir'de icraya karar vererek Ziya Hurşit'e tebligatta bulunulmuş ve Şükrü 
ve Raslm Beyler İmzası İle ve zahiren bir tütün meselesinden bahis mektupla Ziya Hurşit 
ve rüfekasının İzmir'e hemen hareketleri taht-ı temine ahnmış ve cinayetin ikaı sadedinde 
Şükrü Bey tarafından Ziya Hurşit'e verilen sekiz yüz liradan bir kısmını ika-y ı cinayette is-
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timal edilmek üzere Polis sisteminde dört müceddet ve iki de az müstamel tabanca ile külli
yetli miktarda fişenk mubayaa edilerek Şükrü Beyin hanesine bırakılmış ve yevm-i hareket
ten bir gün mukaddem mezkûr esliha ve fişenkleri Laz İsmail ve Gürcü Yusuf taraflarından 
Şükrü Beyin hanesinden aldırılmış ve Şükrü Beyin muvaffakiyet ve temenni duaları arasın
da mumaileyhe veda edildikten sonra Gülcemal Vapuru İle İstanbul'dan hareket ve ertesi 
günü vakf-ı zevalde İzmir'e muvasalat edilmiş olduğu cümlesinin itiraflarıyla tebeyyün ey
lemiştir. Herhangi suretle nazar-ı dikkati celb etmemek için Ziya Hurşit'in Gaffarzade Oteli
ne ve Yusuf la İsmail'in dahi Ragıp Paşa Oteline nazil oldukları ve Ziya Hurşit'in yevm-i mez-
kûrde Gaffarzade Otelinde Edip'e mülaki olarak mezkûr mektubu birlikte okuyup der'uhde 
ettikleri vazifenin suret-i icrasını konuştuktan sonra mezkûr mektubu ihrak eyledikleri ve 
müteakip günlerde Sarı Efe Edip'in mutemedi olan rüfekasından Girit'li Şevki ve mülazım 
mütekaidi Çopur Hilmi'nin de iştirakleri ile evrak-ı tahkiklyyede ve zabıtnamelerde münde-
rlç bulunduğu veçhile maznunlardan ldris'in bahçesinde içtimalar akd edilerek musammen 
suikastın şekil ve mahall-i icrası etrafında ariz amik müzakereler icra olunduktan sonra ci
nayetin ikaına en münasip mahal olmak üzere Gaffarzade Oteli civarında tuhafiyeci Nuri 
Efendinin mağazası yakınındaki üç yol ağzında icrası kararlaştırılmış ve bu maksad için .Edip'
in evvelce Şevki'ye bera-yı hıfz olduğu iki bombayı talep ve Hilmi vasıtası ile getirttirilerek 
Laz ismail'e tevdi eyledikleri anlaşılmış olup suikastı müteakip firarlarını teminen bir motor 
tedariki kabil olup olmadığı Şevki'den ledelistizah elinde böyle bir motor varsa da merhun 
bulunduğundan beş altı yüz lira kadar bir paranın temini halinde motorun emirlerine ama
de bulunacağını dermeyan eylemesi üzerine San Efe Edip ertesi günü Gaffarzade Otelinde 
Saruhan Mebusu Abidin Beye mumaileyhin meselede malumâtdar ve alakadar olduğunu 
ifhâm edecek tarzda bilâ mukaddeme ve doğrudan doğruya meseleden bilbahis fırkaları na
mına yapılacak bu cinayet için muktazi paranın temin-i tedariki talep edilmiş ve Mebus Mu
maileyh hazır parası olmadığını ve tedarike çalışacağını söylemiş ve bilahare tedarik ve te
min edemeden İstanbul'a hareket edildiği gibi Sarı Efe Edip de gaye ve mahiyeti vazihan te
spit edilememiş olan bir maksad-ı meçhul ile kezalik aynı raporla İstanbul'a azimet etmiş
tir. Ertesi gece Girit'li Şevki'nin hanesinde Ziya Hurşit, Çopur Hilmi, Laz İsmail ve Gürcü 
Yusuf beraber oldukları halde planın suret-i tatbikine ve otomobil ile şekl-i firara müteallik 
son müzakerat icra edildikten ve her biri ilk ateşi icraya ahd ve peyman eyledikten sonra 
mahall-i içtimainden ikâmetgâhlarına avdet eyledikleri ve Hükümet tarafından hadise-i cür-
miyyeye ıttıla kesb edilmesi üzerine her birerlerinin silah ve bombaları ile beraber derdest 
edildikleri aletderecat ve yekdiğerlerini tey id eden ikrar ve itirafları delaleti ile vasıl-ı mertebe-i 
subut olmuştur. İzmir'de bu vaziyet takarrür eylemekte iken suikastın icrası anlarında İs
tanbul'da her hangi bir vazife ve faaliyeti deruhde eylemek üzere infikâk ettikleri karâin-i 
kaviyye ile istidlal edilen Mebus Abidin ve Sarı Efe Edip Beylerin muvasalatlarının ertesi gü
nü Abidin Beyin sabah gazetelerinde suikasta mütedair havadis bulunmamasını hayret ve 
merak endişe karşıladığını ve bununla beraber muntazır bulundukları habere akşam gaze
telerinde intizar lâzım geldiğini Sarı Efe Edip'e beyan eylediği indelmuhakeme tezahür eyle
miştir. Suikastın amil ve failleri meyanında mukaddema mensup olduğu sabık İttihad ve 
Terakki Fırka-i müfessihası namına İzmir Vilâyeti dahilinde sarf-ı faaliyet eylediği ve bir teş
kilat vücuda getirmeye çalıştığı anlaşılan San Efe Edip'İh indettahkikat ifadat-ı evvelisine 
ve Huzur-u Mahkemede beyanat ve itirafat-ı sarihasında terakki perverlerin sabık ittihad 

564 



çılıgı mevki*! İktidara getirmeye çalışan zümrenin ve birinci Meclise mensup ikinci grubun 
teşkilatı aynı olduğunu ve terakki perverlerin iki kısım olup birinci kısmın suikastçılar oldu
ğunu ve bunların başında Şükrü Bey. Canbulat Bey, Rüştü Paşa ve Abidln, Arif ve Halis Tur
gut Beylerin bulunduğunu ve ikinci grupta Kara Vasıf, Sabık Ardahan Mebusu Hilmi Beyle
rin bulunduklarını diğerlerinin de kendi tabirince hulul-u müsellehaneciler zümresini teş
kil eyledikleri ve sabık îttihad-ıTerakkinin İaşe Nazın Kara Kemal'in her İki fikre karar taraf
tarlarını bir suret-i maharetkâranede sevk ve tahrik etmekte bulunduğunu ve birinci Mecli
sin ikinci grup mensuplarım Kara Vasıf gibi nüfuzlu ve Abdülkadir gibi cüretli eşhas vesata-
ü ile elinde bulundurduğu ve bunlar için tedbir eyledikleri şirketlerde ve arasıra eski Maliye 
Nazırı Cav it Beyden nakdî müzaheret temin eylediğini dermeyan ve itiraf eylemiş ve filhaki
ka San Efe Edip'in hin-i derdestinde zuhur eden ve İzmir Vali-i Sabıkı Rahmi Beyin imzasını 
muhtevi olarak Merkum Edip'e hitaben yazılmış bulunan 17 Nisan 1923 tarihli mektupta 
Şükrü Beyin mebusluğu Ankara'nin muvafakati ile temin edildiği ve Selah Cimçoz ile Hüse
yin Cahit'in Manisa'dan mebusluğunu temin imkânının husulüne çalışmasını amir bulu
nan mektup meal ve münderecatı delaleti İle Ittihad ve Terakki rüesasının mücahede-i mil-
liyyeyi zafer ve istiklâl ile neticelendirmiş ve bilâhire halk fırkasına inkılâp etmiş bulunan 
Müdafaa-i Hukuk Teşkilatına nüfuz etmeye çalıştıklarını müeyyed vesâik-i kanuniyyeden ol
duğu gibi Rauf ve Adnan Beylerin Kara Kemal, Şükrü, İsmail Canbulat Beyler Riyaset ve ida
resindeki zümreye dahil olarak Ittihad ve Terakki ricalinden addolunan şahsiyetlerin veya 
herhangi suretle muğber vaziyete geçmiş diğer zevatı birer birer teşkilata ithale çalıştıkları 
ve bundan sonra San Efe Edip'in ifadatında mezkûr ve indelmuhakeme isticvaplan icra edi
len Kara Vasıf Hüseyin Avni, Hafız Mehmet, Selahattin Beylerin ifadeleri ile de tebeyyün ey
lediği veçhile laşeci Kara Kemal'in sabık mebuslardan Kara Vasıf Beyin delaleti ile bu vadide 
müzakeratta bulunmak üzere mezkûrülesami ikinci grup azası ile temasa gelerek Mersin 
Mebus-u Sabıkı Selahattin Beyin Eren Köyündeki hanesinde 1340 senesi Haziran'ın da ve 
müteakiben Kara Kemal'in yazıhanesinde akd edilen içtimalarla mezkûr grubun Kara Ke
mal zümresi ile anlaşılmasını temin ve Kara Kemal'in getirdiği Nizamname müsveddesi üze
rine fırka teşkilatı münakaşatı yapıldığı ve bu müsvedenin bilâhire Terakki Perver fırka ni
zamnamesini teşkil eylediği sabit olmuştur. Kara Kemal'in getirdiği Nizamnamenin tertibi 
için Şükrü, İsmail Canbulat Kara Kemal, Rauf, Adnan. İzmir Vali-i Sabıkı Rahmi Beylerin 
ve Ittihad ve Terakki Kâtip mes'ullerinden bir çoklarının iştiraki ile bir iki içtima daha akd 
ederek Terakkiperver Fıkranın teşekkülünden akdem bu fırkanın esasatını tespit ve ihzar 
•eyledikleri ve Büyük Millet Meclisine bir suret-i maharetkârânede âzâ intihap ettirmeye mu
vaffak olduklan İsmail Canbulat ve Şükrü Beyler vasıtası ile Meclis-i Âli dahilinde dahi teş
kilâta geri vermiş olduklan tezahür eylemiştir. 

Hulâsa: 1339 senesinde başlayan İkinci Devre-i Intihabiyyede İzmit Mebusu Şükrü ve 
İstanbul Mebusu İsmail Canbulat Beylerin mebus olabilmeleri meselesinin Rauf Bey tara
fından suret-i mahsusada takip ve temin edilmiş olması tarih-i mezkurde Cavit Beyin evin
de içtima etmiş olan Kararnamede mezkûrülesami bir zümre-i mahsusanın ittihaz ettiği ka
rarın bir safhasını teşkil ettiği mezkûr içtimada nafiz bir uzuv olan Rahmi Beyin San Efeye 
yazdığı dava meyanında mevcut 23 Nisan 1923 Tarihli mektubunda Şükrü Beyi İzmit'ten 
mebus intihab ettirmeğe muvaffak olduklan ve Hüseyin Cahit'le, Salâh Cimcoz Beyin de Ma
nisa'dan intihab olunmalanna çahşmalan lüzumunu ifade etmekte olan mesâilden ve tarz-ı 
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beyandan sarahaten anlaşılmakta ve devre-i mezkûrenin birinci içtima senesinde bu züm
renin mukadderat-ı mahsusasını zamanen ve hadiseten temin ve istihsale doğru birer amir-
1 siyasî olan mumaileyhimin nihayet suikasta vasıl olan bir maksad-ı mahsus sıfatı takip ey
ledikleri ve vahdet-i milliyyeyi tahrip ile teferruka ikama çahştıklan ve teşkilat-ı Esasiyye Ka
nununun müzakeresi ve Cumhuriyetin ilanı dolayısı ile başta Rauf Bey olmak üzere kendi
lerine mensup bulunan veya maksad-ı aslinin esasına vakıf olamayan bir kısım matbuat va
sıtası ile hafî veya celbi muhtelif diğer propaganda vas.aJ.ti ile bir sistem dahilinde yaptıkları 
tesvilatın hedef ve mahiyet-i hususiyyesi halen tezahür etmektedir. Birinci Büyük Millet Mec
lisinde ikinci grubun müdiranından olan mütekald Miralay Selahattin ve Erzurum Mebus-u 
Sabıkı Hüseyin Avni ve Necati ve Kara Vasıf in vaki olan ifadat ve ifşaatına nazaran birinci 
içtima senesini müteakip tatil devresini yaz aylarında Rauf Beyin kendilerine müracaat ede
rek birlikte bir fırka teşkilini teklif ve Kâzım Karabekir ve Ali Fuat Paşaların da Ordudan isti
fa ederek bu fırkaya dahil olacaklarım ifade ve kendilerinin iaşeci Kara Kemal ile bu hususta 
anlaşmaları lüzumunu ima ve izhar etmesi üzerine mumaileyhimin dahi teklif-i vakı'ı ka
bul ve evvelce Kara Kemal ve arkadaşları tarafmdan ihzar edilmiş ve bilahire Terakkiperver 
Fırkaya tevsim olunmuş olan fırkanın müsvedde halinde olan programı üzerinde muhtelif 
zaman ve mekanlarda içtima ederek müzakere eylediklerini vazıhan ve sarahaten ifade et
miş olmalarından Kara Kemal'in temsil ettiği İaşeci, itühadçı kastedilen bir zümre İle ikinci 
grup zümresinin ve herhangi sebeblerle İkinci içtima senesinin ihtidalarında istifa ederek 
Terakkiperver Fırkaya dahil olduklarını söyleyen Kâzım Karabekir ve Ali Fuat ve rüfe kasının 
Mahkeme muvacehesindeki ifade ve tarz-ı tevillerine rağmen henüz sıfat ve vazlfe-i askeriy-
yelerlni muhafaza eyledikleri bir zamanda ve daha yaz aylarından itibaren şayan-ı dikkatle 
bir iştirak ve telahuk-u efkâr ile mahiyeti bugün tezahür eden şekilde bir fırkanın teşkili esas
larının temin edildiği ve ikinci içtima senesinin küşadında evvelki tasmim dairesinde bir mu
halefet cephesi vücuda getirdikleri görülmektedir. 

Şu suretle makasıt-ı hususiyyeyi ihtiva ettiği zahir olan müteşekkil Terakkiperver Fır
kanın muhalefetin netice ve efkâr-ı dahilânenin tatmini nokta-i nazarından programlan ara
sına sıkıştırılmış oldukları bir kaç madde ile inkılâb-ı Hükümetin her bir icraatına karşı 
efkâr-ı umumiyyeyi taglit ve tesvile çahştıklan gibi yine Salahattin, Necati, Hüseyin Avni, 
Kara Vasıf... Beylerin ifadelerine nazaran Birinci Büyük Millet Meclisinde ikinci grup azasın
dan olan Bitlis Mebus-u Sabıkı Maslub Yusuf Ziya'nın mezkûr tarihlerde kendilerine müra
caat ederek Şark vilâyetlerinde efkânn isyana pek müsaid olduğunu ve ikinci grup azasının 
bu isyanı idare etmeleri lüzumunu teklif ve kendileri tarafından red olunduğunu ifade ve 
itiraf olunmasından da merkum Yusuf Ziya'nın o tarihlerde Şeyh Sait isyanının mukadde-
mesi olan Nasturi isyanı ile başlayan harekât-ı işyankâranesine hiç olmazsa kuvvetli bir ümit 
ve istlnadgâh-ı manevi olduklarını kabul etmeye zaruret hasıl olmaktadır. Bundan başka şapka 
meselesi dolayısı ile bazı vilâyetlerde erbâb-ı İrticai idare edenlerin istimal ettikleri en kuv
vetli propagandanın Ankara'da icra edilmiş olan bir suikasta izafe edilmiş olması ve hatta 
bugün muhakemesini icra ve itmam etmekte olduğumuz suikast ve taklib-i Hükümet me
selesinin ilk Ankara'da Ziya Hurşit, Şükrü ve Arif Beyin ve arkadaşları tarafmdan icrasına 
teşebbüs edilmiş olup akim kalmış olan mezkûr suikastın teşebbüsü günlerine müsadif ol
ması bu gibi irtica hareketlerinde dahi Terakki perver Fırkası namı verilen mevzu-u bahs 
tertip ve zümre-i siyasiyyenin içinde ve arasında gizlenmiş ve makasıt-ı mahsusasını takip 
etmekte bulunmuş olan erbâb-ı esâinin zade-i hiyaneti olduğu hususu da nümayân ol
maktadır. 
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Takrir-i Sükûn Kanununun tatbikinde İstiklâl Mahkemelerinin teşekkülü ile Şeyh Sait 
İsyanının ve şapka meselesi dolay ısı ile bazı mahallerde hasıl olan irtica ve ihlâl-i asayişi ha
reketlerinin tamamen tenkil ve izalesinden sonra Memlekette başlayan tabiî sükûn ve emni
yetin tesiri tahtında nevmit olan şu zümre-i haflyyenin en nihayet vatanın timsal-i hayat ve 
istiklâli olan Reis-i Cumhur Hazretlerinin hayatlarını ifna etmek sureti ile bir taklib-i Hükü
met icrasına karar verdikleri ve bu suretle nasıl bir akıbete maruz kalacağını tahmin ve ta
savvur edilemeyen vatanın zimam-ı idaresini herçi-bâd-âbâd ele geçirmek istedikleri bu bâb-
taki maznunların ifadat ve delâil ve karâin-i maddiyye ve maneviyye ile indelmuhakeme vasıl-ı 
mertebe-i subut olmaktadır. 

Binaenaleyh bunlardan İzmit Mebusu Şükrü, Saruhan Mebusu Abidin, Eskişehir Me
busu Arif, Sivas Mebusu Hulusi Turgut, İstanbul Mebusu İsmail Canbulat ve Erzurum Me
busu Rüştü Paşa, Sabık Lazistan Mebusu Ziya Hurşit, Sabık Trabzon Mebusu Hafız Meh
met, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, San Efe namı ile maruf Edip, Mülazımhktan mûtekaid Çopur 
Hilmi, Baytar Miralaylığından mûtekaid Rasim ve Ankara Vali-i Sabıkı Abdülkadir, İaşeci Kara 
Kemal'in hareket-i vakıaları kanun-u cezanın elli beşinci (Türkiye Cumhuriyetinin Teş-
kilât-ı Esasiyye Kanununun tamamen ve kısmen tağyir ve tebdil veya ilgaya ve Kanun-u mez-
kûre tevfikan teşekkül eden Büyük Millet Meclisini ıskat veya ifa-yı vazifeden men'e cebren 
teşebbüs edenler idam olunur. Ef al-i mezkûreyi ika'a fiilen tahrik edenler madde-i fesat ta-
mamiy le fiile çıkarsa idam olunur ve madde-i fesadın icrasına başlanmış olur ise yedi sene
den akâl olmamak üzere küreğe konulur. Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyetini cebren 
ıskat veya ifa-yı vazifeden cebren men veyahut işbu cürmü ika'a fiilen tahrik edenler müeb-
beten veya on seneden aşağı olmamak üzere muvakkaten küreğe konulur.) diye muharrer 
işbu fıkrası delaleti ile kanun-u mezkûrun elli yedinci maddesini (balâda muharrer elli beş 
ve elli altıncı maddelerde beyan olunan fesatlardan birini bir takım eşhas mûctemian icra 
eder veyahut icrasına tasaddi ey lerlerse olcemiyete dahil bulunanlardan asıl Reis ve muhrik 
mefsedet olanlar her nerede tutulursa idam olunur (diye muharrer olan Flkra-i ulâsına tevfi
kan isimleri balâda muharrer olan on beş şahıstan Abdülkadir ve Kara Kemal'in gıyapların
da ve on üçünün dahi vicahlarında olmak üzere idamlarına ve Sürmene'li Vahap'ın dahi 
hareket-i vakıası Kanun-u mezkûrun elli sekizinci maddesinin (....ve eğer öyle bir ittifak-ı 
h a f i d e 
berveçh-i muharrer fesatın esbâb-ı icraiyyesini tehiyye zımnında teşebbüs olunmuş bir fiil 
ve tedbir tebeyyün etmeyip yalnız icrası söyleşilerek karar verilmiş olmaktan ibaret bulu
nur ise o halde dahil-i ittifak bulunan kimseler muvakkaten kal'a-bent kılınır) diye muhar
rer fıkra-i mahsusasına tevfikan on sene kal'a-i bentliğe ve 1 Temmuz 1926 tarihinden itiba
ren mevki-i mer'iyyete vaz olunan Yeni Ceza Kanununun madde-i mahsusasına tevfikan iş
bu kal'a bentlik muvakkaten nefye tahviline ve mahall-i menfasının Konya olmak üzere tayi
nine ve Ergani Mebusu İhsan, Ardahan Mebusu Sabıkı Hilmi, Maliye Nazır-ı Esbakı Cavit, 
Sivas Mebus-u Sabıkı Kara Vasıf, Erzurum Mebus-u Sabıkı Hüseyin Avni, Mersin Mebus-u 
Sabıkı Selahattin ve İzmir Vali-i Esbâkı Rahmi ve İstanbul mebuslarından Rauf ve Adnan 
Beylerin işbu davanın mütemmemin bir safhası olmak üzere açılan dava meyanında Anka
ra'da rüyet edilmek üzere dava-yı hazıradan tefrikine ve ceraim-i vakıada bir gûna methal 
ve müşareketleri anlaşılamayan Ordu Mebusu Faik, Erzincan Mebusu Sabit, Erzurum Me
busu Halet, Dersim Mebusu Feridun Fikri, Afyon Mebusu Kâmil, Gümüşhane Mebusu Zeki, 
Tokad Mebusu Bekir Sami, Mersin Mebusu Besim, Bursa Mebusu Necati, Erzurum Mebusu 
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Münir Hüsrev Beyferle İstanbul Mebusu Kâzım Kara Bekir. Ankara Mebusu Ali Fuat İstan
bul Mebusu Rafet, Edirne Mebusu Cafer Tayyar ve Mersin Mebus-u Sabıkı Cemal Başalar'la 
Erzurum Mebus-u Sabıkı Necati, Canik Mebus-u Sabıkı Ahmet Nafiz Beyler ve Torbalı'lı Emin 
Efendi, Trabzon'lu Naciye Nimet Hanım, Sürmene'li Keleş Mehmet, Bahçıvan İdris, Mustafa-
oğlu Şahin Çavuş ve İhtiyat Zabitlerinden Bahaeddln Efendi İle Girit'li Hüseyinoğlu Latifin 
beraetlerlne ve aşya-yı cûrmlyyenin müsaderesine vicahen ve müttefîkan 13 Temmuz 1926 
Tarihinde Sah günü karar verildi. 

13 Temmuz 1926 
Fehmi D : 239 

Reis Azâ Azâ 
Afyonkarahlsar Gaziayntap Aydın Mebusu 

Ali Kılınç AH Reşit 
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İdam Kararları 

Kararın okunmasını izleyen gece yarısından sonra. Hükümet Konağı 
civarında ve Kemeraltı Caddesinde idamlar infaz olundu. 

İnfazları Hâkimiyeti Milliye aşağıdaki biçimde duyurdu (12). 

Hükmün İnfazı 
Hükm-ü idam dün gece 2.00'de infaz edildi 

"İzmir 13 (AA): Hükm-ü İdam dün gece yarısından sonra saat 2.00'de 
infaz edilmiştir. Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Yusuf ve Çopur Hilmi Gaf-
farzâde Oteli köşesinde suikast! lelml icrâ etmek İstedikleri Muvakkit-Hane 
önünde ve diğerlerinin bir kısmı Hükümet meydanı ve Kışla önünde ve 
bir kısmı da Park civarında asıldılar." 

Bu olayda dikkat çeken husus, îç düşmanların bloklaşıp bütünleşme
leri yanında, geçmiş benzer durumlarda görülen dış düşmanların bu ola
ya karıştığına dair herhangi bir kanıta rastlanmamış olmasıdır. 

Suikast Davasının İkinci Bölümü 
İzmir'deki yargılamanın kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak üze

re, daha geniş sorgulamaya gerek gösteren İttihatçıların davasına Anka
ra'da devam edilmesine karar verildi. 

Bu amaçla tutuklu bulunan Eski Maliye Nazırı Cavit, eski Sivas Me
busu Çolak Selahatün, Dr. Nâzım, eski İzmir Valisi Rahmi, eski başbakan
lardan Rauf Orbay ve Dr. Adnan Adıvar ile sayıları 58'e varan sanıkların 
yargılanmaları ertelendi. 

Aynı İstiklâl Mahkemesince, Ankara'da 18 Temmuz 1926 tarihinde ça
lışmaya başlayan Mahkeme, duruşmalara 2 Ağustos 1926'da başladı. 

Yargılananlar arasında : 
Dr. Nâzım, Şükrü, eski Trabzon Mebusu Hüseyin Avni, eski Erzincan 

Mebusu İhsan, eski Ardahan Mebusu Hilmi, eski Sivas Mebusu Çolak Se-
lahahattin, Küçük Talât Muşkara, İzzet, Rifat Cevat, Kara Vasıf, Eyüp Sabri, 
Silâh Cimcoz, Dr. Hüseyin Zade Ali Nail, eski emniyet müdürlerinden Az
mi, eski valilerden İhsan ve tanınmış gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın da 
vardı. 

(12) Hâkimiyeti Milliye, 14 Temmuz 1926 
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Yargılama 26 Ağustos'ta tamamlandı. 
Bu davanın ağırlığını sulkastten çok İttihat ve Terakki Cemiyetini ye

niden yaşama geçirip, rejimi yıkma etkinlikleri oluşturdu. 
Yargılama tamamlanıp 26 Ağustos 1926 tarihli duruşmada aşağıdaki 

karar okunuyor (13). 
Numaralı ve 13 Temmuz 1926 tarihli karara zeyldir. 

Muhakeme safahatını tespit eden ifadat, Makam-ı İddianın talepnamesi ve maznunla
rın müdafaatı mütalâa ve tetkik olunarak husul-ü kanaata kâfi görüldü. Bu tetkikat netayi-
cine nazaran Harb-i Umumiyi ve Harb-i Umumî esnasında .Devlet umurunu hüsn-ü idare 
edemeyerek Memleketi inhizam ve izmihlal tehlikesine ilga suretiyle mevki-i iktidarı terke 
ve kendi kendisini feshe mecbur kılan ve ekser rüesası memleketi bizzat açtıkları felâket uçu
rumunda bırakarak firar eyleyen 1 tüh ad ve Terakkinin yeniden mevki-i iktidara getirilmesi 
maksadı ile hâfl ve suikasta müntehi bir faaliyet-i siyasiyye şebekesinin İzmir Muhakema-
ünda teayyün ve tezahür eden mevcudiyeti Ankara'da ikmal edilen safahat ile suret-i kat'iy-
yede teeyyüd etmiştir. Harb-i Umumî firarilerinin memlekette millî mukavemet ve istidadı
nı sezdikleri dakikadan itibaren Berlin'de başlayarak Moskova ve Batum'da tafsilatı zabıtna
melerde münderiç eşkâl tahtında devam eden teşebbüs ve faaliyetlerinin kendi kendisini kur
tarmaya çalışan milletin baisi oldukları felaketi gayr-i kaabil-i tamir ve telafi bir hale getire
cek tarzda yeniden memleket mukadderatına pençe atmak maksadına matuf bulunduğu 
sabit olmuştur. Davacısı bütün bir millet ve şahidi bütün bir cihan olan Harb-i Umumî felâ
ketlerinin millî zafer şeref ve hürmetine alelumum mücrimin-i siyasiyye meyanında millet 
tarafından affedilen mesulleri; Harb-i Umumiyi müteakip ecnebi topraklarda Anavatan aley
hine tertip ettikleri ve zabıtnamelerde mahiyeti münderiç entrikalardan dolayı dahi mazhar-ı 
af ve müsamaha olmuşlar ve bllâ kayd-ı şart vatandaşlık camiası İçine kabul edilmişler iken 
bunlardan bir kısmının her türlü kayıt ve kayd-ı vicdaniden ari bir hırsla açüklan hiyanet 
mecrasına yeni ve gizli istikametler vererek leim maksatlarına doğru yürümekten fariğ ola
madıkları cereyan-ı muhakeme ile vazihan anlaşılmıştır. 

Türk Milletinin kuvvet ve mukavemet menbalannın lâyezal olduğundan bir gaflet-i mut
laka ile gafil bulunarak o zaman millet ve memleketi düşman ayaklan altına alıp kaçmak-
dan başka çare bulamayan Ittihad ve Terakki rüesasının millî zaferin netice-i tabiiyyesi ken
dilerinin yeniden resikâra gelmeleri olacağı kanaatiyle muhterik oldukları ve Berlin'de ka
rarlaştırılarak Moskova'da te'yid ve Batum'da tecrübe edilen Anadolu'ya ve Anadolu mevki-i 

(13) TBMM Arfivi, T. 3, 339 (Ziya Hurfit Dosyası) Doç. Dr. Eıgün AYBARS - İstiklâl MaUeemkri, Sa : 383 
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iktidarına baskın fikirlerinin başlıca rüesasının zlyaı ile arizi tevakkuftan sonra birinci ve 
ikinci Lozan Konferansları arasında İstanbul'da Maliye Nazırı Esbakı Cavit Beyin Şişli'deki 
hanesinde akd olunan hafi kongrede eski kasıtların teminine doğru yeni kararlar ittihaz olun
duğu zabıtlarda münderiç ifadat ve itirafat ile tamamen tezahür ve tebeyyün etmiştir. 

Mezkûr hafi kongreye Cavit, Kara Kemal, Şükrü ve İsmail Canbulat taraflarından isim
leri tespit olunan ve İstanbul'da mevcut bulunmayanları bilmuhabere davet edilen kendi ta-
birlerince eski İttihatçılar cem edildiği ve Kara Kemal'in Gazi Paşa Hazretlerine İzmit'te vaki-i 
müracaatı mevzu-u asliyye vesile ve zemin ittihaz edilerek İttihat ve Terakki'nin müstakbel 
rolü tezekkür olunduğu ve kongre azasından bir kısmının hamlyyet ve fazilet-i vataniyye his
lerinin galebesi ile bu mahiyette bir faaliyet-i sJyasiyyeyi tecviz edemeyip ayrıldıkları; bir kıs
mının davetlere hiç icabet etmedikleri ve Merhum Ziya Gökalp Beyin de Diyarbekir'de aldığı 
davetnameye cevab-ı red verdiği gibi bilâhare İstanbul Gazetelerine vaki-i b<.yanatı ile harekât-ı 
mesrudeyi alenen takbih eylediği ve isimleri zabıtnamede zikr edilen ve ekseriyeti teşkil ey
leyen diğer kısmının ise içtimada isbat-ı vücutla müzakerâta iştirak ettikleri tahkikat-ı va
kıa ve ceıeyan-ı muhakemeden ve ifadat-ı evveliyyenin tekrar tetkikinden müsteban olmuştur. 

Mezkûr kongrenin mahiyet-i umumiyyeyi haiz birinci celsesinden sonra sabık ve tasav-
vurlarınca müstakbel Ittihad ve Terakkinin sevk ve idare komitesinin erkânı rolünü alan ve 
mazbut ifadat ve itirafata nazaran Cavit, Kara Kemal, Cahit, Şükrü, İsmail Canbulat, Dr. Na
zım, Sabık Ardahan Mebusu Hilmi, Nail ve Rahmi Beylerden müteşekkil olan hey'et azası
nın müteakip günlerde gece ve gündüze müsadif muhtelif zamanlarda akd eyledikleri diğer 
hafi içtimalarda Ittihad ve Terakkinin bütün Memleket dahilindeki sabık aza. ve mensupları
nın kendilerini her kast ve hareketlerinde takip edebileceklerini tahayyül ile millî fedakâr
lıkların ve onların neticesi olan millî zaferin Memleket hesabma azamî semerelerini iktitaf 
edebilmek için sulh sahasmda dahi yeni mücadelelere giren Hükümeti ne suretle bertaraf 
ederek yerine kaim olabileceklerini Cavit Beyin riyaseti altında dur-ü dırazane müzakere ey
ledikleri anlaşılmış ve akd edilen bu içtimalarla müzakere mevzularının hafi tutulmasına 
fevkalâde ehemmiyet verildiği Kara Kemal'in sehven vaki daveti üzerine haneye gelen ve ikinci 
derecede azadan addedilen kâtib-i mes'ul Hüsnü'nün müzakere odasma alınmaması ve mü
zakere odasına muttasıl salonda bir çay içirilerek savulmuş olması ile tebeyyün ve teeyyüd 
etmiştir. Bu içtimalarda hedefe doğru tespit edilen ilk merhaleler berveçh-i âti üç tatbik esa
sını ihtiva etmiştir. 

1. Birinci ve ikinci grupları birleştirerek her iki hizipteki eski lttihadcıları toplamak ve 
Rauf Beyin de inzimam-ı muaveneti ile müttehit gruplar Hey'et-i İdaresinde ve Hey *et-i Veki-
lede nafiz bir vaziyet almak. 

2. Bu mümkün olmadığı takdirde eski Ittihad ve Terakki namına on beş yirmi kişilik 
bir mebus listesini (Müdafaa-1 Hukuk, Halk Fırkası) teşekkül içine şüpheyi davet etmeden 
ve yine Rauf Beyin inzimam-ı muavenetiyle ithal ettirebilmek. 

3. Bu da mümkün olmadığı takdirde doğrudan doğruya lttihad ve Terakki namı altın
da ve esasat-ı zahiriyesi dokuz umdeye meydan okuyan dokuz madde halinde tespit olunan 
bir fırka teşkili ile ortaya atılmak ve açık mücadeleyi tecrübe etmek. 
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Gerek İzmir'de ve gerek Ankara'da icra edilen tahkikat ve muhakematla bu üç şekilden 
İkisinin muhtelif teşebbüsattan sonra nihayet adem-i muvaffakiyete müncer olduğu ve Itti-
had ve Terakkiyi ihya fikrinin dahi Hüseyin Cahit Beyin müteaddid hararetli makalelerine 
ve diğerlerinin şifahî propaganda gayretlerine rağmen efkâr-ı umumiyyede hiç bir cay'ı ka
bul bulamaması üzerine tehiri cihetine gidilerek dördüncü bir şekil üzerinde tevakkuf ve 
ittihaz-ı karar olunduğu anlaşılmıştır. Dördüncü şeklin zümre ve blok halinde teşebbüsatın 
terkiyle münferit müracaatlar ve bu müracaatları besleyecek delâlet ve tavassutlarla kendi
lerine mensup olan veya bilahare iltihakları muhakkak bulunanları Halk fırkısı namzetleri 
olarak Büyük Millet Meclisine Mebus intihap ettirmek ve bir kere intihap edildikten sonra 
ikinci bir fırka teşkil suretiyle Halk Fırkasını karşılamak projesini ihtiva eylediği ve bu gibi 
namzetlerin tervici hususunda Rauf Beyin azami bir tçsiri ile müzaherette bulunduğu ce-
reyan-ı muhakeme ile ve ezcümle Nail ve Ali İhsan Beyin itirafatı ile subût bulmuştur. 

O zamanlar henüz salifüzzikr hafi hey'etin rüşeym tasavvuru halinde bulunan mefsuh 
ve mülga Terakki perver Cumhuriyet Fırkasının Meclis dahilindeki müstakbel anasır-ı esa-
siyyesi bu hud'a ve desise yolu ile temin edildikten sonra fırka ve ayrılık tabirleri telaffuz 
edilmeksizin muhalefet telkinâtına başlanmış olduğu ve Meclis haricinde Cahit, Cavit, Kara 
Kemal, Dr. Nazım, Rahmi, Nail, Hilmi ve Meclis dahilinde de Rauf, Şükrü, ve İsmail Canbu-
lat'ın azamî hararetle faaliyete geçerek Halk Fırkası ekseriyeti teşkilini tasavvur ettikleri fır
kaya imale etmek suretiyle memleket idaresini ellerine almaya doğru yürüdükleri ve bu es
nada Rauf, Cahit ve Cavid Beylerin İstanbul matbuatının mühim bir kısmını dahi maksatla
rına vasıta olarak kullanmaya muvaffak oldukları gerek hadisatın tahlilinde ve gerek o za
mana ait ceraid-i yevmiyyenin mütalâası ile ahiren elde edilen ve mahkemede kıraat olunan 
vesaik ve mektupların tetkikinden müsteban olmuştur. 

Keyfiyetin mahiyet-i asliyyesine ve hadise-i muhalefetin esas istihzarına o esnada tama-
miyle vâkıf bulunmayan Halk fırkasının muhalefet emelinde olanların hemen fırkadan ay
rılmasını emr-i vaki haline getirmek suretiyle Halk fırkası ekseriyetini iğfal edebilmek ümi
dinde bulunanları nâ tamam dahi olsa seri ve kafi harekete mecbur ettiği ve salifüzzikr hey'et-i 
hafiyyenin birinci devre-i tatiliyyede ihzar eylediği bir çok müzakerattan sonra Ittihad ve Te
rakki unvanının bir zaman için terki ile Terakki perver Cumhuriyet Fırkası namı verilen -
fırka programı ile Meclis dahil ve haricinde muhalefet teşkilatına geçildiği ve bu hususta en 
faal rolü ordudan istifa ile Meclise iltihak eden kumandanları ve sabık ikinci grup erkân ve 
mensubunu bu maksat etrafında toplayan Rauf Beyin der'uhde ve ifa eylediği ve mumailey
hin ikinci grubu Kara Kemal ile Terakkiperver Fırkanın gayesi etrafında ne suretle birleştiği 
İzmir'de ve Ankara'da cereyan eden muhakeme zabıtlarından ve tahkikat-ı evveliyye evrakı
nın tekrar tetkikinden anlaşılmıştır. 

Kendi eserleri olan Terakkiperver Fırkaya heyet-i hafiyye erkânından Meclis haricinde 
kalanların hemen müttefikan denilebilecek halde bulunmaları İzmir Muhakemesinde Ca-
vif in söylediği gibi alelade ferd olarak girmeye tenezzül etmediklerinden dolayı olmayıp ha
riçte kalmakla maksat için daha müfit olabileceklerine dair ittihaz eyledikleri karar-ı mah
sus neticesi olduğu kuvvetli karineler Kara Kemal'a atfen vâki ifadelerle anlaşılmaktadır. 

Takrir-i Sükûn Kanununun neşri ve Terakkiperver Fırkanın Hükümet tarafından ilgası 
ile husule geldiği vaziyyetin hey'et-i hafiyyeyi beşinci şekl-i faaliyet olmak üzere yeni karar
lar ittihazına sevk eylediği ve artık herçibad-ı âbâd kafi ve kanlı bir yoldan taklib-i Hükü
met tariki ile mevki-i iktidara vusul esasının kabul edildiği indelmuhakeme hadisatın takibi 
ile tezahür eylemektedir. 
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Hey'et-i haflyyenin bundan sonraki faaliyetinde yeni bir fırka teşkil veya herhangi bir 
şekilde kanunun tecviz edeceği mesai-i siyasiyye asar ve alaimi külliyen mağdum olup bila
kis zahiri nümayiş ve tezahürlerden müctenib tamamiy le hafi bir mecraya intikal olunduğu 
mücrimlerin cürmûn seyrini tespit eden ifadat ve itirafatlyle anlaşılmakta ve en şeni bir ci
nayet kararına kadar imtidat eden amal-i harisanelerini ilk ve en kavi mania ad eyledikleri 
Gazi Reis-i Cumhur Hazretlerinin şahs-ı Devletlerine müteveccih bir suikast yolu ile taklib-i 
Hükümet projesinin saha-i tatbika vaz'ı için de Şükrü, Kara Kemal, Hilmi, Nail Beylerden 
mürekkep icra ve teşkilat komitesi tefrik olunduğu ve Hey'etin Reisi olan Cavit Beyle Kara 
Kemal vesatetiyle muntazaman hal-i temasta bulunan bu komitenin yeni kararın istilzam 
ettiği vazaife göre Maslup Arif, Rüştü Faşa, Hafız Mehmet, Abidin gibi haris politikacılar ve 
Abdülkadir ve Sarı Efe Edip gibi suikastlarda mümareseli eşhas ve Ziya Hurşit, Çopur Hilmi 
gibi alet olamayan müsteid uzuvlar ve Laz İsmail ve Gürcü Yusuf gibi cürmü medar-ı maişet 
ittihaz eden sefiller ile takviye edildiği ve teşkilatın tevsiine doğru yürütüldüğü; davanın ih
tidasından itibaren bizzat mücrimlerin ve maznunların itirafları neticesinde vazıhan inki
şaf eden safahat ile taayyün ve tebeyyün etmektedir. 

Hey'et-i haflyyenin İstanbul'da, Ankara'da, lzmirde veya memleketin diğer aksamında 
idame eylediği gizli faaliyetin mebdei Cavit Beyin hanesinde akd edilen kongre ve onu takip 
eden daha muhzir içtlmalar ve müntehası taklib-i Hükümet gaye gayesine matuf suikast ha
reketi olup bu mebde İle mûnteha arasında intihabata. Meclis mücadelatına ve Memleket 
dahilinde fırka teşkilatına müteallik fasılların kanunen müstelzim takibat ve mucib-i müca-
zat olmadığı bedihi ise de en salahiyettar ve hakiki kongrenin karan ile kendi kendisini fesh 
eden ve binaenaleyh kanunen mevcut bulunmayan Ittihad ve Terakki namına Kongreler ak
di ite o unvan alanda yeni programlar ve teşkilat projeleri tanziminin ve mukarrerat ittihazı
nın gayr-ı meşru ve gayr-ı kanuni harekattan olduğu şüphesiz bulunması ve ilk tecrübeleri 
Ankara'da yapılan ve müteakiben Bursa'da tatbiki arzu edilerek muvaffak olunamayan ve 
İzmir'de an-ı tatbikinden biraz evvel keşf olunan suikast tarikiyle taklib-i Hükümet teşebbü
sünün Kanunen en ağır ef al-i cürmiyyeden addolunması itibariyle muayyen maksat ve ga
ye etrafında teazzu ederek harekete gelmiş işbu teşekkûl-ü haûyye dahil bulunanlardan 
malûm-u esami bir kısmının muhakemeleri izmir'de icra kılman cürümleri sabit olanlar hak
kında vicahen verilen karar o zaman infaz edilmiştir. Hal-i firarda bulunmalarına binaen gı
yaben idama mahkûm olanlardan Kara Kemal muvacehe-i kanun ve millette meş'um 
teşebbüsat-ı cinaiyyenin hesabım vermekten kaçarak hin-i derdestinde hükmünü bizzat in
faz eylediği gibi Abdülkadir de ahiren Bulgaristan'a savuşmak üzere vasıl olduğu İğne Ada'-
da hayyen derdest olunmuştur. Aynı cürümle maznuniyetlerine binaen taht-ı tevkife alın
mış olanlardan Maliye Nazır-ı Esbâkı Cavit, sabık Ardahan Mebusu Hilmi, Ergani Mebusu 
İhsan, Sivas Mebusu Sabıkı Kara Vasıf, Erzurum Mebusu Sabıkı Hüseyin Avni, Mersin Me
busu Sabıkı Salahattin memalik-i ecneblyyede bulunan ve Mahkemenin davetine icabet et
meyen İstanbul Mebusları Rauf ve Adnan ve İzmir Vali-1 Sabıkı Rahmi Beylerin cürme derece-i 
İştirakleri hakkında tenvir-i vicdana medar olacak tahkikatın ta'miki için tefrik-i davalarına 
karar verilmiş idi. Kezalik bu teşekkül-ü hafiyye dahil bulunmakla maznunen muhtelif ta
rihlerde taht-ı tevkife alınan sabık İttihad ve Terakki erkânından Dr. Nazım, Küçük Talat, 
Mithat Şükrü, Hamdi Baba namı ile maruf Hamdi. Fatih Kâtib-i Mes'ulü Vehbi. Mukriköy 
Kâtib-i Mes'ulü İbrahim Ethem, Hamal namıy le maruf Ferit, yüzbaşılıktan mütekaid Salim, 
Dr. Rasuhi, Kâtib-i mes'ullerden Hüsnü, Trabzon Murahhası Nail, Ordu Donanma Pazarı 
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Müdürü Naim Cevat Yakup Cemil'in biraderi Seyy it Mehmet Kör Ali namiyle maruf Ali İh
san, Polis Müdür-ü Esbâkı Azmi. Ekmekçiler Şirketi Müdür-ü Sabıkı îzzet, Sabık komiser
lerden Cavit, diğer bir meseleden müebbeten nefye mahkûm Tanin sahib-i imtiyaz ve ser'-
muharrirl Hüseyin Cahit, Millî mahsulât şirketinden gözlüklü Mithat Kantariye Şirketi Mü
dürü Bekir Sıtkı. Millî İktisat Bankası Müdürü Mehmet Ali, Ser Veznedarı Rıza, Millî Mensu
cat Şirketinden Saadettin Rıza, Millî Ticaret Şirketinin İzmit Mümessili İhsan, Millî Mahsu
lattan Hasan Fehmi, Bahriye Kaymakamlığından mûtekald Aziz Beyler ve Sandalcı Cemiye
ti Reis-i Sabıkı Ali Osman Kâhya. Hamallar Kâhyası Salih Reis ile suret-i ceryani-i muhake-
mata nazaran temadi-i mevkufiyetlerine lüzum-u kanunî bulunmadığı anlaşılarak gayr-ı mev
kuf devam-ı muhakemeleri kararglr olan Dr. Hüseyin Zade Ali, Posta ve Telgraf Memurin 
Müdür-ü Sabıkı Hilmi, .Eskişehir Mebus-u Sabıkı Eyyüp Sabri, Hariciye Nâzır-ı Esbakı Ah
met Neslini, Ittihad ve Terakki erkânından Salâh Cimcoz, Ordu Donanma Pazarı Meclis-1 İda
resinden ve Erkân-ı Harbiyye Binbaşılığından mütekaid Rıza, Kâtib-i mes'ullerden Gaziayn-
tap'lı Muhtar, Üsküdar Belediye Reis-i Esbakı Rifat Düyun-u Umumiyye Müfettişlerinden 
Küçük Nâzım, Millî Mahsulât Şirketinde Muhasebeci Salt Beylerle ve Kara Kemal'in Yazıha
nesinde müstahdem Hademe Hasip ve Bakırköy Kaymakamı Sabıkı Neşet Bey haklarında 
davalarının tefrikine karar verilmiş olan diğer maznunlarla tevhlden ve tevsian tahkikat ve 
muhakemat icra kılınmıştır. 

Maznunlardan Cavit Beyin Birinci Lozan Konferansını takip eden anlarda mahiyeti tah
kikat evrakından, zabıtnamelerden ve iddianamede münderiç içtimaları tertip ve hanesin
de akd ettiği ve kongre tesmiye edilen ilk içtimain birinci, ikinci ve üçüncü derecede eşhasın 
terkibiyle akd olunup diğerlerinin rüesa mertebesinde bulunanlarına hasr edilerek hafi mu-
karrerat İttihaz olunduğu ve Cavit Beyin Kanun-u Cezanın 57 nci maddesindeki tarifata mu
tabık surette hafi teşekkülün riyasetini der'uhde eyleyerek rüfekası vasıtasıyla beş şekilde 
hulasa edilen muhtelif faaliyetleri bilhassa Kara Kemal kanaliyle sevk ve idare edildiği tahkikat-
ı vakıa ve zabıtnamelerde münderiç ifadat ve itlrafat ile vâsıl-ı mertebe-i subût olmaktadır. 
Cavit Beyin içtimalara ve mukarreratın şekil ve mahiyetine müteallik olarak İzmir'de soru
lan sualler karşısında gerek ifadat-ı evveliyye-i mükerreresinde ve gerek muhakemesinde mu-
sırrâne inkâr ve kaçamak yolunu tecrübe etmesine rağmen Ankara'dakl müevvel itirafatı 
Harb-i Umumî senelerinden beri hiç görüşmeyecek ve selâm dahi vermeyecek derecede dar
gın bulunduğu maslup Şükrü İle Kara Kemal'in delaletiyle barışacak salifüzzlkr içtimalar-
da teşrik-i mesaiyi kabul etmiş bulunması ve Ali İhsan Beyin Şişli içtimalanna ve maslup 
S a n Efe Edip'ln suikast teşebbüslerinin tatbikatı için nakdî muavenetlere mütedair ifadeleri 
10 senelik Cemiyet ve Fırka arkadaşlığı esnasmda hemen hiç temas ve münasebette bulun
madığı hakkındaki tahkikatın kendi itirafatı ile subûtu gibi delâil-i taliyle ve karâin-i kanu-
niyye mumaileyhin hafi hey'etin riyasetini der'uhde eylemiş olduğuna müteallik kanaatları 
teyid ve takviye eylemektedir. 

Dr. Nazım Beyin Cavit Beyin hanesindeki kongreye ve onu takip eden Hey'et-i hafiyye 
içtimalanna iştirak eylediği ve hafi içtimalarda ittihaz edilen bilcümle kararlarda reyi mun
zam ve müşterek olduğu ve bu mukarreratı saha-i tatbika isal edecek siyasî faaliyetlerde bu
lunduğu siyasetle iştigalden külliyen fariğ bulunduğu hakkındaki ifadatınave mebde-i tah
kikattan muhakemenin sonuna kadar devam eyleyen umumî inkârlarına rağmen diğer rü-
fekasının hafi içtimalarda bulunduğuna müteallik ifâdatı ve esbak Hariciye Nazırı Halil 
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Beyin dosyada mahfuz cevabî mektupları mûfadı ile anlaşılmış ve mesaisi ve teşkilatı ile as
la alâkadar bulunmadığını ifade-i evveliyesinde söylediği Terakkiperver fırkanın hafi teşek
küle dahil diğer rüfekası gibi gizli fakat tam ve hararetli bir tezahürü bulunduğu da maslup 
Şükrü'ye hitaben yazılmış olup ele geçirilen mektubuyla sabit olmuştur. 

Vatanın izmihlale sürüklenmesinde başlıca amillerden olduğu malûm ve tehlike anın
da ecnebî diyarlara firariyle müeyyed olan Dr. Nazım Beyin intisabını inkâr eylediği siyasî 
hayatın en mesmum ve lusi alût kerivelerinde sarf-ı faaliyet etmekte olduğunu bu mektu
bun bilhassa Türk Milletinin necâbetinden şikâyet eden ve düşman ayaklan atılmış olan Vatanı 
kurtaran ve selâmet ve saadet yollarına sevk eden halaskara karşı nankörlük gösterilmeme-
sinden muztarip olduğunu ifşa eyleyen fıkrası pek aşikâr surette izhar ve lsbat etmektedir. 

"Yunan çizmesi altında" ezilmiş insanlarda Mustafa Kemal'e karşı beslenen hisa-i min-
nettârinin henüz tamamiyle zail olmamış tesirleri vardır. Cümlesini ihtiva ve hiss-i minnet-
târinin henüz zail bulunmamasından iştikâyi ifade eyleyen fıkra Dr. Nazım Beyin Memle
kette nelerin İzalesini arzu eylediği ve nelere çalıştığı hakkında bir fikri mahsus verebilecek 
mana ve mahiyette telakki edilmiştir. 

İfade-i evveliyesinde îttihad ve Terakki namına sarf edilecek her türlü faaliyetlerin ve it
tihaz olunacak her türlü mukarreratın gayr-ı meşru olacağını beyan eylemiş olan Nâzım Be
yin Cavit Beyin hanesinde yeni bir İttihad ve Terakki programı tanzimine iştirak eylediği sa
bit olduğu gibi mevzu-u bahs mektupta doğrudan doğruya İttihad ve Terakki namına faali
yete geçilmesi ve bunun maksadı nokta-i nazarından daha müsmir neticeler vereceği hak
kındaki ima ve işareti de ayrıca şayan-ı dikkat görülmüştür. Hafi içtimada tespit edilmiş ol
duğu bil'muhakeme taayyün eden dokuz maddelik program suretinin mumaileyhin hane
sinde bittaharri elde edilen evrak meyanında zuhuru kendisinin hafi hey'ete dahil ve Kanu
nun 57 nci maddesinde vasf edilen muhrikler zümresine mensup bulunduğunu te'yid ve 
tevsik edecek delâil-i kaviyyeden addolunmuştur. 

Sabık İttihad ve Terakki murahhaslarından olup Rusya'da bilahare merhum Enver Pa-
şa'nın memur-u mahsus olarak gelip ikâmet eylediği Ankara'da daima hafi olmak üzere si
yasî faaliyetten ve o zaman mevcut iki grup arasında nifakçı bir rol oynamaktan bir an hali 
kalmamış olduğu cereyan-ı muhakeme ile mütezahir olan Nail Beyin Millî zaferi müteakip 
Kara Kemal şebekesine tekrar iltihakla Cavit Beyin hanesindeki kongreye işkirak eylediği 
ve hafi Hey'et meyanına alındığı ve o andan itibaren takip ve tahkik olunan tarz-ı hayatına 
nazaran daima menfi faaliyetleri tahrik eylediği ve gerek Harb-i Umumiden beri dargın ol
duğu halde son faaliyet-i slyasiyyeleri devresinde barıştığı Kara Kemal ve gerek Abdülkadir'le 
en sıkı bir irtibat ve münasebeti idame ederek bilhassa son sene zarfında Kara Kemal, Ab-
dülkadir ve Hilmi'nin iştiraki ile akd olunan hafi içtimalarda hazır bulunduğu kendisinin 
tevilen vaki itlrafatı ve rüfekasının ifadatiyle tebeyyün ettiği gibi siyasetle iştigalden feragat 
eylediği hakkındaki kafi ifadelerine rağmen Eskişehir'de Terakkiperver Fırka teşkilatını de-
ruhde eylediği gibi yüz elli liradan ibaret maddî yardımda dahi bulunduğu kendisinin de 
aynen Kara Kemal, Cavit, Abdülkadir, Hilmi ve emsali gibi Terakkiperver Fırksya dahil ol
madan bu fırka teşkilatını müttehaz karar-ı mahsus mucibince gizli faaliyetlerle takviyeye 
çalıştığı itiraf-ı zatisi ile anlaşılmış ve Cavit Beyin hanesinde İttihad ve Terakki namına 
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müstakbel projeler tanzim eden hâfl heyete dahil bulunduğu kâtib-i mes'ullerden Hüsnü
nün müşahadeye müstenid ifadesi ile teeyyüd etmiş bulunduğundan mumaileyhin dahi 
kan un-u cezanın 57 nci maddesi tarifatına göre suikast ve taklib-i Hükümet ceraimine müntehi 
ef al ve harekat ve teşebbüsatın muhrikleri meyanında kabul etmeye mecburiyet-i kanuniy-
ye tahassül etmektedir. 

Ittihad ve Terakkinin kadim fedai ve silahendazlanndan ve son zamanlarda merkez-i umu
mî azalarından olup Birinci Büyük Millet Meclisinde Ardahan Mebusu olarak bulunduğu 
esnada bir taraftan Rusya'da Memleket dahiline atılmaya fırsat arayanlarla rabıta ve müna
sebet tesis eyleyen ve Batum'da Memleket aleyhine vahim netâyic tevlid edebilecek tarzda 
malum faaliyetlerde bulunmakta olan Enver Paşanın bu gibi harekâttan vaz geçmesi husu
sunda Ankara Hükümeti tarafından bazı vesayayı Enver Paşa'ya isal-i memur edilmiş iken 
daha Ankara'dan ayrılır ayrılmaz bu vazifeyi bütün güzergâhında Millî mücadele aleyhinde 
ve Vatan haricinde olanlar lehinde hararetli propagandalarda bulunmak gibi bir suret-i iha-
netkâranede ifa eylediğinden dolayı derhal Trabzon'dan geri çevrilmiş olmakla maruf bulu
nan Hilmi Beyin Cavit Beyin hanesindeki kongreye ve rüesanın onu takip eden hafi içtima-
lanna İştirak eylediği ve mukarrerat-ı malûmenin ittihazında methâldâr olduğu ve hafi he
yetin Kara Kemal'e merbut uzvu halinde Nail ve Abdülkadir'le birlikte Mesadet Hanında mü
kerrer gizli toplanmalarda hazır bulunduğu ve Ankara suikastı planı hazırlandığı esnada vakl-i 
davet üzerine bera-yı ticaret azimet etmiş olduğu Şavşat'dan derhal İstanbul'a şitab eylediği 
sabit olmuştur. 

Hilmi Beyin müdafaanamesinde ticaret işlerini görmek ve validesini ziyaret etmek mak
sadı ile her sene yalnız kısa bir müddet için İstanbul'a gelmekte ve derhal avdet etmekte 
olduğu hakkındaki beyanatını Ankara suikastı hazırlıkları esnasındaki gelişinden tevkifine 
kadar altı ayı mütecaviz bir müddeti kısa bir ziyaret olarak tavsif ve kabule imkân bulunma
dığı gibi ifade-i evveliyyesinde İstanbul'da kaldığı müddetçe Kara Kemal'i ancak sekiz, on 
defa ziyaret ettiğine dair beyanatı da zabıtaca elde edilen ve altmışa karip ziyaret kayd eden 
kendi not defteri tekzip eylemektedir. Notları 30 Kânunusâni'den başlayan defterin şayân-ı 
dikkat ve ehemmiyet kuyudatına nazaran Hilmi Bey, bu müddet zarfında elli altı defa Kara 
Kemal'in nezdine gitmiş on defa Abdülkadir'le ve on üç defa Nail ile buluşmuş olduğu ve 
9 Mart'ta Kara Kemal ile 10 Mart'ta Abdülkadir ile görüştükten sonra 11 Martta dahi Hafız 
Mehmet'in yazıhanesinde Hafız Mehmet ve Abidin ile temasa girdiği 13 Mart'ta Mesadet Ha
nında Kara Kemal ve Nail ile toplandıkları 14 Mart'ı Mesadet Hanında geçirdiği ve 15 Mart'
ta ise yine Mesadet Hanına uğradıktan sonra Nail ve Ziya Hurşit'le buluştukları 16 Mart'ta 
Kara Kemal ile tekrar görüştükten sonra 17 Mart'ta Rüştü Paşa ile buluşarak Ziya Hurşifin 
nezdine gittikleri ve kendisinin orada ayrılıp şüphesiz netice-i mülakat hakkında malumat 
vermek üzere Kara Kemal'in yanına avdet ederek yanm saat kaldığı, bunu takip eden gün
lerde Kara Kemal ve Nail ile bir çok gece toplanmalarında bulunduğu ve 25 Mart'ta Mesadet 
Hanına iki defa uğradığı ve aynı günün gecesinde saat dokuzda Nail ve Ziya Hurşit ve Ab
dülkadir'le buluştuğu ve 9 Nisan'da Kemal ve Nail'in kendisini hanesinde Ziyaret ettikleri 
15 Nisan'da Mesadet hanında Kemal ve Hafız Mehmet'le buluştuğu 25 Nisan'da Maslup Şükrü 
ile uzunboylu görüştüğü 13 Mayıs'da Nail ile temas ettiği ve aynı günün gecesinde tekrar 
Abdülkadir ile birlikte Nail'in hanesine gittiği, İzmir suikastına yakın surette tekaddürn eden 
zamanlarda 1 Haziran'da, bermu'tad Mesadet Hanına uğradıktan sonra oradan çıkarak 
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Abdülkadir'i bulup birlikte Nail'in hanesine gittikleri ve 5,8 Haziran'da y ine Abdülkadir'le 
bulunduğu 12 Haziran'da Nail-i arayarak bulamadığı ve Mesadet hanına giderek Kara Ke
mal'i bulduğu beraberce çıkarak Nail'i de aldıkları ve 14 Haziran'da Kara Kemal'e giderek 
saat on altıya kadar kaldıktan sonra Hafız Mehmet'e uğradığı, 15 Haziran'da yine Kara Ke
mal'e uğrayıp saat on sekize kadar kalarak Kara Kemal ile çıktığı 17 Haziran'da Mesadet ha
nına uğradığı gayr-ı kaabil red ve inkâr bir surette tahakkuk eylemekte ve Ardahan Mebusu 
Hilmi Beyin dahi kanunun aynı maddesinin tavsif eylediği muharrik-i mefsedet olanlar sını
fına dahil bulunduğu şüphe bırakmamaktadır. 

İzmir Vali-i Sabıkı Rahmi Beyin Cavit Beyin hanesindeki hafi içtimai akd eden Hey'et-i 
ha.flyy.Qre dahil bulunduğu tahkikat-ı evveliyyede ve zabıtnamelerde münderiç muhtelif ve 
mûteaddid ifadat ile tebeyyün etmekte ve hem diğer rüfekası gibi bir fırkaya suret-i sariha-
da intisap etmeksizin gizli siyasî faaliyetlerde bulunduğu hem de suikast ve taklib-i Hükü
met hareketinin anasır-ı esasiyye-i icraiyyesinden olan Sarı Efe Edip ile mesail ve mesal-i 
siyasiyyede müşterekülemel olduğunu ibraz ve ispat eden ve zabıtnamede mazbut ve dos
yada mahfuz bulunan mektubu mumaileyhin de ef al ve teşebbüsat-ı mesrude de methal-
dâr olduğu kanaatini tevlid eylemekte ve ancak Mahkemenin davetine icabet etmemiş ol
ması hasebiyle muhakemesi icra kurulamadığından son zamanlardaki vaziyet ve derece-i fa
aliyeti tamamen taayyün edememektedir. 

İstanbul Mebusu Rauf Bey in ta Başvekâlette bulunduğu tarihten itibaren kongresi kara-
riyle infisahı şüphesi suret-i kat'iyyede en yakın şekilde malûmu bulunan tttihad ve Terak-
ki'yi o zaman için henüz muzlim olan makasıdı yolunda kullanmak üzere ihyaya çalıştığı 
ve bilahare dahi kendilerini İttihad ve Terakki erkânı ad etmekte teannüd eylemiş olan ke-
sanla teşrik-i mesai ederek ikinci grup mensuplarını da maksadına alet eylediği ve yine o 
zamanki rûfeka-yı mesaisi ve bugünkü şürekâ-yı cürmi ile Meclis dahilinde dahi muhtelif 
hissiyattan mahirane istifade eyleyerek celb ve cezb edebildiği zevatı ibr fırka-i muhalefe teş
kiline imale hususuna sarf-ı faaliyet ettiği ve suikast ve taklib-i Hükümet hazırlıklarını han
gi noktadan itibaren ve muttali olduğu henüz tamamiyle tenevvür etmemiş ise de teşebbüsat-ı 
mezkûrenin Ankara safhasına tamamen vakıf bulunduğu halde Millet ve Memleket için fe
lâket engiz bir facianın men ve vuku-u tekerrürü için Hükümeti haberdar etmemek en basit 
en ibtidai ve en namuskârane bir vazife-i kanuniyye bir farize-i vataniyye ve nihayet bir vecibe-i 
insaniye olduğu halde bunu ifa etmediği gibi ilk gayretinin keyfiyetten haberdar olan rüfe-
kasını Hükümeti ikazdan men'e masruf olduğu müttehidillâfız velmana ifadat ve itirafat ile 
vasıl-ı mertebe-i subut olmuştur. 

Mumaileyhin Bursa ve İzmir teşebbüsat-ı leimesine tekaddüm eden günlerde "ben gidi
yorum siz ne yaparsanız yapmız" diyerek Avrupa'ya azimet eylemiş olması hafi heyetin bü
tün meşum kararlarının mürevvici olduğuna şüphe bırakmamaktadır. 

Avrupa'da bulunup Mahkemenin davetine icabet eylememiş olan Adnan Beyin gıyaben 
icra kılman muhakemesinde salifüzzikr hafi ve cinai teşebbüsat-ı siyasiyyede bir gûna met
hal ve alâkası bulunmadığı tebeyyün etmiştir. 
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Hüseyin Cahit Beyin, Cavit Bey hanesindekl bazı içtimalara iştirak eylediği ve ser mu
harriri bulunduğu Tanin Gazetesinde bu içtimalar müzakerat ve mukarreratı bazı makalâtı 
İle neşr etmiş olduğu tezahür eylemiş ise de hafi hey 'etin suikast ve taklib-i Hükümet kararı
na tekaddüm eden zamanlarda tevkif ve muhakeme ve nef i edildiği tespit olunmuş ve mu
maileyhin dahi hafi ve cinai teşebbüsat-ı siyaslyyede methal ve iştiraki bulunmadığı anlaşıl
mıştır, îttihad ve Terakki İstanbul Hey'et-i Merkeziyyesi âzasından ve iaşe faalliyetleri erkâ
nından olup kendi İddiasına nazaran Kara Kemal'in hem eserkab eylediği hem de müzaha-
retinden vazgeçmediği bir refiki olan ve mefkûre-i siyasiyyesine umde-i esasiyye ittihaz etti
ği temsil-i meslekî nazariyyesinin neşir-i mümterldi bulunan Ali İhsan Beyin mütareke dev
resinde Anadolu'ya İltihak eylemiş olup gerek Ankara'da ve gerek bilahare İstanbul'da bazı 
faaliyet-i siyaslyyede bulunmuş ve Cavit Beyin hanesindekl kongreye içtimalardan bir kıs
mına dahi iştirak eylemiş ise de bilcümle teşebbüsat ve telklnat karşısında temsil-i meslekî 
nazarlyyesine sadık kalarak bunun haricindeki siyasî programlarla mücadelede bulundu
ğu ve bilhassa Terakkiperver Fırka nizamnamesi müsveddesinin Mesadet hanında Kara Ke
mal, Cavit, Şükrü, Canbulat ile birlikte müzakeresi esnasında irticai mutazammın addettiği 
altıncı maddeye şiddetle hücum ve itiraz eylediği ve muahharen Kara Kemal'in Hafız Meh
met, Ziya Hurşit ve Mahkemece isimleri meçhul kalan bazı şark mebuslarının Mesâdet Ha-
nındaki dairede kapıyı kilitlemek suretiyle hafiyyen akd ettikleri içtimadan bihakkın şüphe 
ve endişeye düşerek gayr-i meşru bazı efalin hazırlığı karşısında bulunduğunu kendi ifade
sine nazaran tafattun etmiş ise de herhangi fena bir hareketin önüne geçebilmek üzere ha
kikati istlknâh yolundaki teşebbüslerinin semere vermemiş olduğu icra kılınan isticvabı ve 
muhakemenin cereyanı ile anlaşılmış ve hakkında da başkaca delaile de destres olunamadı-
ğından suikast ve taklib-i Hükümet cürmünde methal ve iştiraki bulunmadığı kanaati ta-
hassül eylemiştir. Cavit Bey kongresinde cümlesinin mukaddema Îttihad ve Terakki ve bazı
larının bilhassa Kara Kemal'in şahsına merbutiyetleri dolay ısı ile davet olunarak hazır bu
lunanlardan Hariciye Nazır-ı Esbakı Ahmet Neslml, Eskişehir Mebus-u Sabıkı Eyyüp Sabri, 
Dr. Hüseylnzade Ali, Dr. Rusuhi Beylerle Ham di Babanın müzakeratı vakıaya iştiraklerinin 
ancak lntihabata mütedair umumî mesaile İnhisar ettiği ve yalnız bir öğleden sonra saat 
15-17 'ye kadar devam eylediği ve müteahhir faaliyetlere alâkadar olmadıkları sabit olmuştur. 

Ve yine Şişli içtimainin bu kısmına iştirak etmiş olan Sabık Îttihad ve Terakki kâtib-i 
mesullerinden Ethem Vehbi, Hüsnü'nün uzun senelerden beri maişetlerini ve mevkl-i siya
setlerini medyun bulundukları Kara Kemal'in politika aletleri rolünü ifa eyledikleri ve Kara 
Kemal'in her hangi bir hareket ve teşebbüs-ü siyasiyesinde kendisini bir an bile terk etme
dikleri gibi dalma onun emr-i idaresine muntazır ve münkad asillerden ibaret bulundukları 
ve Cavit Beyin hanesindekl mukarreratın Kara Kemal tarafından takip ve tatbikinde dahi 
en emin ve müttehid vasıtalar halinde faaliyette bulunmaktan geri kalmadıkları ve bu iti
barla bilcümle suikast ve taklib-i Hükümet tasavvurat ve teşebbüsatının mürevvic ve taraf
tan oldukları tahkikat-ı vakıa ve muhakemelerinin kâffe-i safahatlyle tebeyyün ve tezahür 
etmiştir. 

Ergani Mebusu İhsan Beyin vikast ve taklib-i Hükümet methal ve iştiraki sabit olama
mıştır. Küçük Talât Beyin ve Azmi Beyin Vatana avdetinden sonra Millî zaferi takip eden se
nelerde müsbet veya menfi hiç bir faaliyet-i siyaslyyede bulunmadıkları sabit olmuş ve son 
teşebbüsat-ı cinaiyede alâkalarını müeyyed delail görülmemiştir. 
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Sabık İkinci grup azasından Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İstanbul Kâtib-i Umu
misi Kara Vasıf ve Hey'e t-i İdare azasından Selahattin ve Erzurum Mebus-u Sabıkı Hüseyin 
Avni Beylerin faaliyet-1 siyasiyyelerinde ahkâm-ı kanuniyyeye mugayir müstelzim mûcazat-
ı safahat görülememiş ve mevzu-u bahis cürme iştiraklerini ispat edecek kanaatbahş vic
dan delail bulunamamıştır, ötedenberi Kara Kemal'in muhtelif sahalarda rüfeka-yı mesai
sinden olan Gözlüklü Mithat. Bekir Sıtkı. Mehmet Ali. Veznedar Rıza, Sadettin Rıza. Milli 
Ticaret tzmit Mümessili İhsan, Hasan Fehmi. İzzet Muhtar Ferit. Postacı Hilmi, Belediye Reis-i 
Esbakı Rıfat, Küçük Nazım Beylerle Hademe Hasip'in ve mefsuh tttihad ve Terakki erkânı 
sabıkasından Salâh Cimcoz ile Erkân-ı Harbiyye Binbaşılığından mütekaid Rıza, Topçu Yüz
başılığından mütekaid Salim. Seyyid Mehmet Sabık Komiser Cavit, Bahriye Kaymakamlı
ğından mütekaid Aziz. Esbak Bakırköy kaymakamı Neşet Muhasebeci Sait Beylerin suikast 
ve taklib-i Hükümet harekât ve teşebbüsatına iştirakleri sabit olamamıştır. 

Sandalcılar Cemiyeti Reis-i Sabıkı Ali Osman Kâhya ile Hammallar Kâhyası Salih Rei
sin mevzu-u bahs cürümde müstelzim mücazat olacak derecede iştiraklerini mübeyyin de-
laile destres olunamamış ise de mavnacılar ve hammallar teşkilatına ait evamir ve niza-
mat-ı Hükümete mugayir ve umum! sükûn ve intizamı muhill-i ef al harekat itiyadında bu
lundukları ve esnafa terhîp ve tedhiş ile daima bu evamir ve nizamat ve kavanine muhalif 
vekayı ihdasmda amil bulundukları Heyet-i mahkemeye mütemadiyen varid olan şlkâyât ve 
indelmuhakeme tehassül eden kanaat ile tespit olunmuştur. 

Binaenaleyh bunlardan Maliye Nazır-ı Esbakı Cavit, Dr. Nazım, Ardahan Mebus-u Sabı
kı Hilmi ve Kâtib-i Mes'ullerden Nail Beylerin hareket-i vakıalarının icap ettirdiği cezaların 
yeni kanun-u cezada daha ağır ahkâmı ihtiva etmesi hasebiyle eski kanun-u cezanın met
ninde 'Türkiye Cumhuriyetinin Teşkilat-ı Esasiyye Kanununun tamanien veya kısmen tağ
yir ve tebdil ve ilgaya ve kanun-u mezkûre tevfikan teşekkül eden Büyük Millet Meclisini Is-
kad veya ifa-yı vazifeden men'e cebren teşebbüs edenler idam olunur." diye muharrer olan 
elli beşinci madde delaleti ile kanun-u mezkûrun metninde "bâlâda muharrer elli beşinci 
ve elli altıncı maddelerde beyan olunan fesatlardan birini bir takım eşhas müctemian icra 
eder veyahut icrasına tesaddi eylerlerse ol Cemiyete dahil bulunanlardan asil reis veya 
muharrik-i mefsedet olanlar her nerede tutulur ise idam olunur" diye muharrer elli yedinci 
maddesinin fıkra-ı evvelisine tevfikan idamlarına ve maznun-u aleyhimden Vehbi, Hüsnü, 
İbrahim Ethem ve Rauf ve Rahmi Beylerin hareket-i vakıaları salifûlbeyan 55 inci madde 
delaletiyle kanun-u cezanın metninde "bâlâda mezkûr olan cinayetlerden 55 ve 56 ncı mad
delerde beyan olunan fesatlardan birini icra kasdıyle iki veyahut daha ziyade eşhas beynin
de bir ittifak-ı hafi teşkil olunup da o ittifakta tasmim olunan fesadm icrası söyleşilip karar-
gir olduktan sonra başka esbab-ı icraiyyesini tehiye zımnında bazı ef al ve tedabire dahi te
şebbüs olunmuş ise ol ittifakta bulunanlar müebbeden kal'a bent olunur ve eğer öyle bir 
ittifak-ı hafide berveçh-i muharrer fesadm esbab-ı icraiyyesini tehiye zımnında teşebbüs olun
muş bir fiil ve tedbir tebeyy ün etmeyip yalnız icrası söyleşilerek karar verilmiş olmaktan ibaret 
bulunur ise o halde dahil-i ittifak olunan kimseler muvakkaten kal'a bend kılınır." diye mu
harrer olan 58 inci maddenin ikinci fıkrasına tevfikan onar sene müddetle kal'a bent edil
melerine ve Usul-ü Muhakemât Kanununun madde-i mahsusasına tevfikan Hukuk-u Mede-
niyyeden iskat ile emvallerinin naçizine ve yeni Kanun-u Cezanm 588 inci maddesine tevfi
kan Vehbi'nin on sene müddetle Çankırı ve Hüsnü'nün on sene müddetle Niğde ve Et-
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hem'in on sene müddetle Kastamonu'ya nef ilerine ve diğer maznun'u aleyhime Ali Osman 
ve Salih kâhyaların hareket-1 vakıaları kanun-u cezanın metninde, "her kim meydan ve es-
vakda ve mecma-i nâs olan mahallerde gerek nutuk irad ederek ve gerek yafta yapıştırarak 
veyahut matbu varaka neşr eyleyerek ahali ve sekeneyi işbu fiilde beyan olunan cinayetleri 
işlemeye doğrudan doğruya teşvik ederse ol cinayetlerin fiilen mürtekibi gibi mücazat olu
nur. Fakat zikr olunan teşvikaün bir gûna eser-i fiilisi zuhur etmezse muvakkat nefy ceza-
siyle mücazat olunur" diye muharrer olan 64 üncü maddenin son fıkrasına tevfikan üçer 
sene müddetle Memleketleri olan Malarya ve Sürmene'ye nefy edilmelerine ve ceralm-i vakı
ada methal ve müşareketleri vüsuk-u kanuni ile teeyyüd etmeyen ve beriyyüzzimme bulun
duklarına dair kanaat-ı vicdaniyye hâsıl olan Ergani Mebusu İhsan, İstanbul Mebus-u Sabı
kı Adnan, Erzurum Mebus-u Sabıkı Hüseyin Avni, Sivas Mebus-u Sabıkı Kara Vasıf, Mersin 
Mebus-u Sabıkı Selahattin, Küçük Talât, Mithat Şükrü, Dr. Hüseyin Zade Ali, Hamdi Baba, 
Cemal namiyle maruf Ferit, Eyyüp Sabri, Dr. Rusuhi, Ahmet Nesimi, Salâh Cimcoz, Müte-
kaid Erkân-ı Harp Binbaşısı, Rıza, Nalm Cevat, Tırnakçı Salim, Yakup Cemil'in biraderi Sey-
yid Mehmet, Düyûn-u Umumiyye Müfettişlerinden Küçük Nazım, Çerkez Aziz, Ekmekçiler 
Şirket-i Müdürü İzzet, Kör Ali namiyle maruf Ali İhsan, Üsküdar Belediye Reis-1 Esbâkı Ri-
fat. Polis Müdür-ü Esbâkı Azmi, Tanin Ser Muharriri Hüseyin Cahit (yalnız işbu efalden) Ga-
ziayntaplı Ahmet Muhtar, Bakırköy Kaymakamı Neşet, Millî Mahsulât Şirketinde Muhase
beci Sait, Sabık Komiser Cavit, Gözlüklü Mithat, Bekir Sıtkı, Mehmet Ali. Ser Veznedar Rı
za, Millî Mensucat'tan Sadettin Rıza, Millî Ticaretten İhsan, Millî Mahsulât'tan Hasan Fehmi 
Beylerle hademe Hasip Ağa'nın beraatlerine ve sebeb-i ahire mebni mevkuf bulunmadıkları 
takdirde tahliye-i sebillerine ve Kara Kemal'in teşkil eylediği iktisat Banka ve Şirketler ser
mayesinin Makam-ı iddianın izah ve tafsil eylediği veçhile ahkâm ve şerâit-i vakflyye ile mü-
teanz bir şekilde mütevelli ve vâkıf tâyini suretiyle vakf eylediği mebaliğin muvazaa ve bir 
vakf-ı gayr-ı sahih olduğu indelmuhakeme tahakkuk etmesine binaen vakfiyesinin feshine 
ve kanun-u ticaret hilâfında maksad-ı slyasiyye itibariyle teessüs ettiği sabit olan mezkûr 
Banka ve Şirketlerin tasfiye suretiyle idame ve idaresi hakkında Hükümetin tensip ve itti
haz edeceği mukarrerat dahilinde muamele ifasının ve keza Ergani Mebusu İhsan Beyin îtti-
had ve Terakki Fırkasının inhilali dolayısıyla teceddüt fırkası namına tesellüm edilmiş olan 
mebaliğ ve mücevherat ve eşya-yı indettahklkat hüsn-ü istimal etmediği ve bir kısım meba-
liği malûmül esami rüfekasiyle zimmetlerine geçirdikleri bir çok sene evvel ma'dum haline 
gelmiş olan teceddüt fırkası namına yedd-i zaptında bulundurmuş olduğu mebaliği ve 
eşya-yı mebhusenin hazine-i Devlete ait olması lazım geleceğine göre o suretle bu cihetin 
dahi icab-ı kanunisi icra kılınmak üzere Başvekâlet-i Celileye arz ve iblağına maznunlardan 
Rahmi ve Rauf Beylerin gıyabında ve diğerlerinin vicahında bilittifak 26 Ağustos 1926 Tari
hinde karar verildi. 

26 Ağustos 1926 
Fehmi 

Reis Azâ Azâ 
Afyonkarahisar Gaziayntap Aydın Mebusu 

Ali Kılınç Ali Reşit 
Karar 111, Esas 69 numaralı ve 13 Temmuz 1926 Tarihli karara zeyldir. 
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Taklib-i Hükümet maksat ve gayesini istihdafen Reis-i Cumhur Gazi Paşa Hazretlerine 
suikast icrası için teşekkül eden ve Ankara ve Bursa'da maksad-ı leimanelerini lisebebln mi-
nelesbab tatbik ve icraya muvaffak olamayarak Müşarünileyh Gazi Paşa Hazretlerinin 17 Ha
ziran 1926 Tarihinde izmir'e vaki seyahatlerinde cinayet-i meş'umelerini ikadan biraz evvel 
cûrm-û meşhut halinde derdest edilen cemiyet-i haflyye-i cinaiyyenin Reis ve âmil-1 aslile
rinden olmakla maznun-u aleyh olup vadi-i firarda bulunması hasebi ile gıyaben bilmuha-
keme 13 Temmuz 1926 Tarihinde idamına karar verilen ve ahiren Bulgaristan'a firar etmek 
üzere iten Istranca ormanlarında / /1926 tarihinde derdestine muvaffakiyet hâsıl olan 
ve hüviyet ve evsaf-ı mahsusası zabıtnamede berveçh-i tafsil muharrer bulunan Ankara Vali-i 
esbâkı Abdülkadir'in hakkındaki hükm-ü gıyabinin usul-ü cezaiyyenin mevadd-ı mahsusa-
sına tevfikan fesh edilerek vicahen ve yeniden icra kılınan muhakemesi neticesinde maznun-u 
merkumun taklib-i Hükümet yaparak mevki-i iktidarı elde etmek ve ilk merhale olarak Reis-i 
Cumhur Hazretlerini ve bilahare de suver ve vesâit-i muhtelife ile Hükümet-i hazıra erkânı
nı imha eylemek suretiyle makasıd-ı malûmelerini temin için teşekkül eden ve kısmen Te
rakkiperver Fırkası azasından bulunan İzmit Mebusu Maslup Şükrü ve rüfeka-yı malume-
sinden mürekkep cemiyet-i haflyyenin Reis ve amil-i aslilerinden olduğu cemiyet-i mezkûre-i 
c.uıaiyyenin icra hey'eti âzâsmdan olan ve bilmuhakeme idam edilen sabık Lâziztan Mebu
su Ziya Hurşit ve San Efe Edip'in sarahaten ve vazıhan ve izmit Mebusu Şükrü'nün müev-
velen huzur-u mahkemede vaki-i beyanatlarına inzimam eden suikast cürmünün şuy u'u üze
rine derhal firar eden ve kezalik tafsilatı zabıtnamede ve evrak-ı tahkikiyye-i sairede muhar
rer bulunduğu üzere şurada burada bir müddet ihtifâ ve ahiren Memâlik-i Ecnebiyyeye ilti
ca etmek üzere hududa on kilo metreye karip bir mahalde lstranca Ormanlarında derdest 
edilmesi ve kendisinin indelmuhakeme suver-i muhtelife ile tevilen vaki ifadatı gerek İzmir'
de ve gerek Ankara'da cereyan eden muhakeme safahatı ve tahkikat-ı ibtidaiyye evrakı meal 
ve münderecatlan delâletleri ile vâsıl-ı mertebe subût bulmuş olduğundan hareketine teva
fuk eden Eski Ceza Kanununun (Türkiye Cumhuriyetinin Teşkilatı Esasiyye Kanununu ta
mamen veya kısmen tağyir veya ilgaya ve Kanun-u mezkûre tevfikan teşekkül eden Büyük 
Millet Meclisini ıskat veya ifa-yı vazifeden men'e cebren teşebbüs edenler idam olunur.) diye 
muharrer elli beşinci maddesi delaleti ile (bâlâda muharrer elli beş ve elli altıncı maddeler
de beyan olunan fesatlardan birini bir takım eşhas müetemian icra eder, yahut icrasına ta-
saddi eylerler ise ol cemiyete dahil bulunanlarda asıl reisi ve muharrik-i mefsedet olanlar 
her nerede tutulursa tutulsun idam olunur) diye muharrer olan elliyedinci maddesinin fıkra-i 
evvelisine tevfikan idamına 31 Ağustos 1926 Tarihinde mütteflkan karar verildi. 

31 Ağustos 1926 
Fehmi 

Reis Azâ Azâ 
Afyonkarahisar Gaziayntap Rize Mebusu 

Ali Kümç Ali Ali (1) 

(1) Hazık belgelere bu isim Ömer olarak geçmiştir. Doğrusu Ali (Ah ZIRH)ihr. (KO) 
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İdam hükümleri, kararın okunmasını izleyen 26'y-. 27'ye bağlayan ge-
ceyarısı yerine getirildi. . -

Olayın Meclise Yansıması 
Cumhuriyeti yıkmaya yönelik girişimin ağırlığı ve acı veren yapısı za

man kaybetmeden olayın üzerine hemen gitmeyi gerektiriyordu. Ortaya 
çıkan durum, Anayasanın 17 nci maddesindeki suçüstü halini oluşturmuş
tu. Tktilde bulunan Meclisin toplantıya çağırılmasına gerek görülmedi. 

Anayasa gereği sanık ve hükümlü mebuslar hakkındaki işlemlere dair 
bilgiler, Meclisin yasama yılı başındaki toplantılarında verildi. 

1 Kasım 1926 tarihinde, açılış nutkunda, Gazi Mustafa Kemal konu
ya ilişkin düşüncelerini şöyle açıklıyordu (14) 

"REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (Ankara) — Büyük Mil
let Meclisinin Muhterem Azası; - ». . . - . < -

Büyük Millet meclisi Sekizinci faaliyet senesine dahil olurken, azayı kiramı hürmet ve 
muhabbetle selamlarım, (Alkışlar). Bu sene: asil milletimizin lâyık olduğu medenî mevkii 
bilfiil işgal için, Büyük Meclisin, bir, iki senedenberi, vücude getirdiği kanunların ve ittihaz 
ettiği tedbirlerin, hayatı umumiyede, tatbikatı ile geçmiştir. Bu tatbikatın müspet tesirat ve 
tecelliyatını memnuniyetle müşahede etmekte bulunuyoruz. 

Cumhuriyet ve medeniyetin başlıca nimeti olan huzur ve asayişin takrir ve teyidi için 
sarfettiğimiz mesainin vâsi neticeleri tahakkuk etmektedir. Bunu fahr ile tlzkâr edebilirim. 
Son senelerin belli başlı hadisesi olan Şark irticainin istilzam ettiği ıslahkârâne tedbirler isa
betle ve muvaffakiyetle tatbik edilmiştir. Bu tedbirler, vatandaşlarımızın, içtimaî ve iktisadî 
hayatları üzerinde, sükûn ve refah gösteren tesirlerini şimdiden hissettirmektedir. '• 

İçtimaî bünyemizin hiçbir hâdisesini, hiçbir derdini yarım tedbirlerle uyuşturmak şia
rında ve istidadında olmayan Cumhuriyet, tevessül ettiği radikal ıslahatın ilk devrelerini ge
çirmiş ve günden güne artacak semerelerini iktitaf etmek devrine girmiştir. (Şiddetli alkış
lar, bravo sesleri). Şiarımızın ve istidadımızın ilham ettiği ve esasen memleket ihtiyaçlarına 
mutabık olduğu eserleriyle tezahür eden yolumuzda katiyetle yürümek azmindeyiz. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Memleketimizin, dahilî idaresi, yalnız huzur ve asayişle değil, iktisadî ve umranî faali
yetlerle de mütemayizdir. Yol inşası için, umumiyetle gösterilen tehalük ve gayret hasseten 
zikre şayandır. 

Bu zemindeki mesaiyi tanzim için umumî ve hususî yollar arasındaki farkların izalesi 
lüzumu karşısındayız. 

îhtiyacaü umumiye için, vazbuyurduğunuz Yol Kanunu, Köy Kanunu, Borçlanma Ka
nunu, İskân ve Teşkilâtı Mülkiye Kanunlarının tatbikatı hüsnü semerat vermektedir. 

Bu sene, takdim olunacak Nahiye ve Belediye kanunlariy le ve tedrisat vergisinin tanzim 
ve ıslahı ile, Meclisi âli; asri ve medenî bir merhale! terakki daha temin etmiş olacaktır. 

(14) Tutanak Dergûi, C . 27, Sa . 2-3, Tarih 1.11.1926. 
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İskân siyasetine ve iskân tedabirine atıf buyurduğunuz ehemmiyetin yerinde olduğuna 
işaret etmek isterim. Bu zeminde her sene ittihaz buyuracagmız yeni tedbirlerin istikbali 
memleketi bihakkın tarsine matuf olacağına şüphe yoktur. 

Islahatı umumiye meyamnda kabul buyurduğunuz, Kanunu Medeni Ceza ve Ticaret Ka
nunları mevkii tatbike giderken, hâkimlerimizin gösterdiği gayret ve isabeti takdir ederim. 
Bu kanunların milletin hakiki ihtiyacına ve derunî arzusuna ne derece mutabık olduğu der
hal tezahür etmiştir. 

Muhterem efendiler; Türk Milletinin İnkişafına asırlardanberi, set çeken manileri kal
dırmak ve hayatı umumiyeye muasır medeniyetin kanunlannı ve vasıtalarını vermek için 
sarfettiğiniz mesainin, milletin tasvibi umumisine mukarin olduğu muhakkaktır. 

thtirasat ve muzmeratını, milletin selâmeti yolunda, tatmin edilmemiş görenlerin, te-
şebbüsatı mezbuhanesi irade! milliye karşısında daima makhur olmuştur ve dalma mak-
hur olacaktır. (Sürekli alkışlar.} 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yaşasm Cumhuriyet... 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (Devamla) — Bu teşebbü-
satın son tezahürü olarak meydana çıkan, suikast hadisesi, naçiz şahsımıza taalluku, itiba
riyle değil, fakat, Türk Milletinin merdane evsafına yaraşmayan ve Millet Vekâleti gibi yük
sek bir mertebei itibarı vasıta! tecavüz kılmağı düşünecek kadar tereddi eden irticaî bir zih
niyet göstermek itibariyle mucibi teessür olmuştur. 

REFİK BEY (Konya) — O sefiller, Türk Milletinden değildir. Büyük Dâhi... 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Onları Türklük değil, cehennem bile kabul etmez. 

(Lanet olsun sesleri). 

REİSİCUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (Devamla) — Ancak, pek 
mahdut ve namert bir zümreye münhasır kalan bu zihniyete karşı bütün milletin candan 
gösterdiği nefret ve mukavemet, Cumhuriyetin ve Büyük Millet Meclisi tesisatının. Millet na
zarında ne derece aziz olduğunu ispat etmek cihetinden mucibi tesliyet ve mefharet olmuş
tur. (Alkışlar.) 

Azayı kiram; Milletimizin mukadderatına vaziyet ettiğinden beri Büyük Millet Meclisi
nin şiarı. Heyeti içtimaiyemizin kaybettiği asırları süratle telafi etmek ve bu maksatla istih
daf ettiği gayelere emniyet ve sükûnetle varmak için halin icap ettirdiği tedbirleri tereddüt
süz ittihaz ve tatbik eylemektir. 

Büyük Millet Meclisinin son senelerde çizdiği istikametlerden gûna-gûn mugalatalar ve 
teşvişlerle milletimizi inhiraf ettirmek isteyenlere karşı, bizzarure, vazettiği Takriri sükûn Ka
nunu bu şiarın asanndandır. 

Bu kanunun; ıslahatı umumiyenin iyi anlaşılmasına, hüsnü tatbıkına alelumum sükûn 
ve istikrarın vusulüne ve devlet nüfuz ve haysiyetinin takrir ve teyidine ne derece nafi oldu
ğu meydandadır. Takriri Sükûn Kanununun alelumum fena hareketlere ve suiistimallere karşı 
hürriyeti efkâr ve matbuatı asla takyit etmediği müsellemdir. Bu hutut dahilinde tatbik edil
mekte bulunan Takriri sükûn Kanununun, Milletin hayatı için asıl olan huzur ve emniyetin, 
ıslahat ve ınkılâbatın müdafaa ve teyidi gibi esasaü hayatiye, iktiza ettirirse münasip bir müd
det daha idamei meriyyeti, Büyük Millet Meclisince derpiş ve mütalâa edilmeye şayandır." 
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Yeniden Meclis Başkanlığına seçilen Kâzım Paşa (ÖZALP), Meclise te
şekkür konuşmasında, öncelikle Mustafa Kemal'in canına kıyma girişi
mini lanetleyerek, düşüncelerini aşağıdaki biçimde ifade etti (15). 

REİS KÂZIM PAŞA (Karesi) — Muhterem arkadaşlar; beni bu sene de Meclis Riyasetine 
intihap ettiğinizden dolayı teşekkür ederim. Hakkımda göstermiş olduğunuz itimadı, sami
mî muhabbet ve emniyetinizin temadisi olarak telâkki ediyor ve Meclisi âlinin arzusuna mu
vafık surette vazifemi ifa etmiş olmakla iftihar ediyorum. (Allah muvaffak etsin). 

Muhterem arkadaşlar; bugün devrei içtimalyemizin dördüncü senei mesaisine başlıyo
ruz. Azayı kiram beş ay devam eden tatil esnasında dairei intihabiyelerinin ihtiyaçlarını ya
kından tetkik ettiklerinden dolayı kemaflssabık memleket için faydalı kararlar ittihaz ede
cekleri tabiidir. Tatili zikrederken o esnada vukua gelen pek müessif hâdiseden bahsetmek 
isterim : Malumuâlileridir ki, Reisicumhur Hazretleri seyahatlan esnasında bir suikast terti
bine maruz kalmışlardır ve bunun mütecasirleri meyanında maalesef bâzı Mebusların da 
bulundukları tahakkuk etmiştir. (Kahrolsunlar sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hasretlerine kavuştular. 
REÎS PAŞA (Devamla) — Bu hususta cereyan etmiş olan kanunî muamelât alelusul Mec

lisi âliye arz edilecektir. 
Efendiler, Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri; milletimizi felâketten tah-

lis eden muazzez bir şahsiyettir. (Ona hiç şüphe yok sesleri) Tasavvur ve tertip edilen ve aynı 
zamanda takibi hükümet gayesine matuf olan suikast failleri hakkında necip milletimiz he
yecanla ve müttefikan hissi nefretini izhar etmiştir (Tabiî sesleri). Siz de Aziz arkadaşlar da
ha o zaman milletimizin hissiyatına tercüman oldunuz. Ben de bugün Reisiniz sıfatiyle o 
teessüratı sizin ve milletimizin namına bu makamdan tekrar ediyorum (Hepimiz iştirak edi
yoruz sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, düşünmelidir ki bizim Reisicumhurumuz vatanı tehlikeden kur
tarmağa kadir olan ve milletin kalben sevdiği Gazi Mustafa Kemal'dir. 

REFİK BEY (Konya) — Yaşasm Gazi; (Alkışlar, yaşasın sesleri). 

REİS PAŞA (Devamla) — Teali ve refah yolunda onun feyizli kudretinden milleti mah
rum etmek isteyecek olanların akıbetleri daima ve behemahal izmihlal ve hüsran olacaktır. 
(Elbette sesleri, lanet olsun sesleri). 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Lanetten başka bir kelime bulmalı. 
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Yerlere batsın. 
TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yer kabul edemez, çünkü benim vatanım pek mü

barektir. 
REİS PAŞA (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; Büyük Millet Meclisi mesai seneleri içe

risinde isdar ettiği kanunlarla hayatı umumiyemizde mesut tahavvüller husule getirmiştir. 
Milletimizin bu âli mazhariyetini ve şuurlu teyakkuzunu burada iftiharla kaydediyorum. Bun
dan evvelkilerde olduğu gibi müsmir neticeler vereceği tabiî olan bu seneki mesaimiz esna
sında da arkadaşlarımın, vazifemin ifası esnasında, bana teshilât göstereceklerine emin ola
rak işe başlıyorum. Ve Heyeti Celilenize muvaffakiyetler temenni ediyorum (Allah muvaffak 
etsin sesleri, şiddetli alkışlar). 

(15) Tutanak Dergin, C : 27, Sa ; 6-7, Tarih 1.11.1926 
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Meclisin 3 Kasım 1926 tarihli toplantısında, Ankara İstiklâl Mahke
mesi Savcısı Necip Ali (KÜÇÜKA) bey'in, olayın düzenleyicisi ve uygula
yıcısı milletvekillerinden tutuklananlar, idama hüküm giyenler ve Rauf 
Bey'in (ORBA50 cezasına dair üç tezkeresi okundu (16). 

Taklibi Hükümet maksadile Reisicumhur Hazretlerine su'ikast tertip edenler hakkında 
Ankara İstikal Mahkemesi Müddeiumumiliğinin üç kıt'a tezkeresi. (3/743, 3/744, 3/745) 

REİS — Takrir okunacaktır. 
İstanbul'da Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa Hazretlerine 

Türkiye Hükümeti hazırasını ıskat ve bu suretle memlekette taklibi Hükümet yapmak 
gayesine matuf bulunmak ve işbu maksadı melanetkâraneye en kısa yoldan vâsıl olmak için 
Resicumhur Hazretlerinin şahıslarına karşı su'ikast icra etmek üzere teşekkül eden şebekei 
fesadiyenin ihzaratı denaetkâranelerine hadim eslihai cürmiyeleriyle cürmü meşhudu ci
nai halinde derdest edilmişlerdir. Şimdiye kadar icra kılınan tahkikatı iptidaiye neticesinde 
derdest edilen eşhası şerirenin itirafatı mütevaliyeleriyle işbu hadisel cinaiye çoktan beri ta
savvur ve tasmim edilerek bazı esbabı mania hay lüle tiyle sahal tatbika vaz edilmeyerek bu 
kere Reisicumhur Hazretlerinin İzmir'e vaki seyahatından bil'istifade tatbik ve icra etmek 
istedikleri sabit olmuştur. Gittikçe inkişaf eden tahkikat safahatından anlaşıldığına göre ha
dise! cinaiye yalnız birkaç kişinin eseri tertip ve tasmlmi olmayıp terakki perver fırka rüesa 
ve mensubini tarafından dûrudiraz düşünülmüş ve gayet itina ile vücuda getirilmiş bir prog
ramın mahsulü ve binaenaleyh Meclisi Millî Azasından bulunan mezkûr fırka rüesa ve men-
subinin faili aslî sıfatile işbu meselede alâkadar bulundukları sureti kafiyede ve sarlhada 
tahakkuk etmiş olduğundan zîrde esamisi muharrer zevatın Teşkilatı Esasiye Kanununun 
17 nci maddesindeki sarahati muüakaya tevfikan maznunen tahtı tevkife alınmış oldukları 
ve Mahkemenin mahalli cürüm olmak itibariyle İzmir'de içtima ederek vazifei kanuniyenin 
ifasına mübaşeret etmiş olduğunu arz eyler, ona göre muamelei kanuniyesinin ifa buyurul-
ması hususunu İstirham eylerim. 

Ankara İstiklâl Mahkemesi 
Mûddeimumisi 

Necip Ali 
Kâzım Karabeklr Paşa. Ali Fuat Paşa. Refet Paşa. Cafer Tayyar Paşa. Sabit Bey, Halet Bey, 

Halis Turgut Bey, Feridun Fikri Bey, İhsan Bey. (Ergani). Muhtar Bey (Trabzon), Şükrü Bey 
(tzmit) Münir Hüsrev Bey (Erzurum), Rahmi Bey (Trabzon). Cazim Bey (Erzurum), Besim Bey 
(Mersin), Kâmil Bey, (Afyonkarahisar). Faik Bey (Ordu), Abidin Bey (Saruhan), Rauf Bey (is
tanbul), Zeki Bey (Gümüşhane), Bekir Sami Bey (Tokat), Arif Bey (Eskişehir). Mustafa Bey 
(tzmit), Necati Bey (Bursa), Osman Nuri Bey (Bursa). Rüştü Paşa (Erzurum). İsmail Canbu-
lat Bey (İstanbul). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celileslne 
Taklibi Hükümet maksadile Reisicumhur Hazretlerine suikast yapmak için uzun müza-

kerat ve tertibattan sonra İzmir'de meş'um emellerini tatbik etmek üzere İken cürmü 

(16) Tutanak Detgüi, C : 27, Sa : 16-20, Tarih 3.11.1926 
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meşhut halinde derdest edilen erbabı ceralm ile müctemian hareket ettikleri bilmuhakeme 
sabit olan esamisi zîrde muharrer Büyük Millet meclisine mensup olan azanın mülga Kanu
nu Cezanın 55 inci maddesi delaletiyle 57 nci maddesine tevfikan haklarında Mahkemece 
idam kararı lâik olduğu ve kararı mezkûrun Meclisi âlinin 18 Mayıs 1926 Tarihinde mün'a-
klt 102 nci içtimainin birinci celsesinde verdiği selâhiyete tevfikan 13 Temmuz 1926 Tari
hinde infaz edildiği arz olunur, efendim. 17 Teşrinievvel 1926. 

Ankara İstiklâl Mahkemesi 
Müddeiumumisi 

Necip Ali 
Eskişehir Mebusu Arif Bey 
İzmit Mebusu Şükrü Bey 
Sivas Mebusu Halis Turgut Bey 
İstanbul Mebusu İsmail Canbulat Bey 
Saruhan Mebusu Abidin Bey 
Erzurum Mebusu Rüştü Paşa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
13.10.1926 Tarih ve 69/25 Esas numaralı tahrirata zeyildir. 
Kast yapmak için uzun müzakerat ve tertibattan sonra İzmir'de meş'um emellerini tat

bik etmek üzere iken cürmümeşhut halinde derdest edilen erbabı ceralm İle müctemian ha
reket ettikleri bilmuhakeme sabit olan ve esamisi evvelki tahriratımızda arz edilen mahkûm 
eşhasla birlikte alâkadar olduğu anlaşılarak muhakemesinin rüyetine karar verilip yapılan 
tebligat üzerine mahkemede ispatı vücut etmediğinden dolayı Usulü Muhakematı Cezaiye 
Kanununun 373 üncü maddesine tevfikan gıyaben muhakemesi icra kıhnan Büyük Millet 
Meclisi Azasından İstanbul Mebusu Rauf Beyin de Mülga Ceza Kanununun 55 ve 58 inci Mad
delerine tevfikan 10 sene müddetle kalebent edilmesine ve Yeni Ceza Kanununun 588 inci 
maddesi mucibince kalebent cezasmın sürgün cezasına tahviline 26 Ağustos 1926 Tarih ve 
69/111 numara ile karar verilmiş olmakla keyfiyet arz olunur efendim. 24 Teşrinievvel 1926 

Ankara İstiklâl Mahkemesi 
7 Müddeiumumisi 

Necip Ali 
REİS — Efendim, Bu üç tezkerenin biri ben İstanbul'da iken, tevkifi müteakip Mahke

menin kanunen Meclise yazması lâzım gelen tezkeresidir ki şifre İle yazılmıştı. Orada almış
tım. Bu defa Meclisi Ali içtima etti, arz ettim. Diğer ikisi. Mahkemenin Muhakemeden sonra 
verdiği kararları mutazammın olan tezkerelerdir. Bunlar da Meclisi Alinize arz edilmiştir. 
Zaten mesele, cereyan eden muameleyi malûmat kabilinden Meclise arzetmekten ibarettir. 

Milletin lanetini toplayan bu olayın tertipçileri arasında, milletvekil
lerinin bulunması, üzüntüyü daha da artırıcı oldu. 

Türk Milletinin ve Meclisin üzerine sürülen bu kara lekenin kazınma
sı amacıyla aşağıdaki işlemler yürütülüp, konuşmalar yapılır (17). 

3. — Konya Mebusu Refik Beyin, Reisicumhur Gazi Rışa Hazretlerine karşı tertip edi
len su'ikastın akim kalması dolayısı ile Meclisi Âlinin hissettiği meserretleri müşarüni
leyhe arz etmek üzere bir heyet intihabı hakkında takriri. 

(17) Tutanak Dergisi, C : 27, Sa . 17-18, Ta . 3.11.1926 
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REÎS — Takrir okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Geçen tatil devresinin ikinci ayı içinde Milletin en kuvvetli medarı istinadı, en kıymetli 
menbaı feyz ve kudreti olan Aziz Müncimiz ve büyük dahimiz Reisicumhur Gazi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerinin hay atma müteveccih olarak tertip edilen mel'un suikastın akim 
kalmasından ve binnetlce vatanın muhakkak bir felaketten kurtulmasından Milletçe duyu
lan nihayetsiz meserretleri bir defa daha izhar eden Meclisi Âlinin kalbi memnuniyet ve teb-
rikâtını Reisicumhur Hazretlerine iblağ etmek üzere Divanı Riyaset tarafından Meclis Azay ı 
muhteremesl arasından İntihap edilecek beş zâttan müteşekkil bir heyetin İntihabını teklif 
ederim. 

Konya Mebusu 
Refik 

REFlK BEY (Konya) — Takririmi izah edeceğim. Muhterem arkadaşlar; geçen tatil dev
resinin ikinci ayı içinde bütün milletin kalbini sızlatan elim bir haber, vatanın âfâkını titret-
misti. Bir sabah kalktığımız zaman ajansın gazetelere yaptığı bir tebliğde, Türkün büyük 
ve Aziz evlâdı, mukaddes inkılabımızın timsali muhteremi, aziz münci ve Reisicumhuru
muz Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine ve onun aziz şahıslarında vatan aleyhine müte
veccih bir su'lkast tertip edilmiş, izmir'i teşriflerinde mevkii fiile konacağı bir sırada haydut
lar cürmü meşhut halinde Cumhuriyetin demir pençesine düşmüşler, bu mel'un teşebbü-
sattan haberdar olan necip milletimiz, göz bebeği olan büyük halaskarın sevgili ve muhte
rem şahsına karşı tertip edilen kâfirane ve caniyane su'ikastı, hemen o saatten itibaren her 
taraftan mütemadiyen ve müttehiden coşkun tezahüratla tel'in ve sevimli Gazimizin sali
men kurtuluşunu candan gelen sevinçlerle ilân ve izhar etmişti. 

Efendiler, o dakikada hissettiğim nefretler, elemleri hâlâ bütün mevcudiyetim titreye
rek duymaktayım. Hiç şüphesiz hepiniz ve bütün millet de o elîm hatırayı hâlâ ve her vakit 
duymakta, canileri, haydutları nefretle yadetmektedir. 

O hainler niçin Gazi'yl öldürmek istiyorlardı? Milletin en yüksek varlığını dahiyane gö
rüşleriyle kavrayarak bütün milleti istihlâs ve istiklâl davası etrafına topladğı için mi? Bü
yük halaskara niçin el uzatıyorlar? Memleketimizi dört taraftan istilâ eden, namus ve mu
kaddesatımızı çiğneyen düşmanları tard ve def azmiyle bütün hayatını bu uğurda koyduğu 
için mi? Düşmanı denize dökerek vatanı hakiki bir halâs ve zafere eriştirdiği için mi? Milleti 
ölümden hayata, zulmetten nura götürdüğü için mi? Efendiler, beşerin havsalası bu kadar 
şeni bu kadar sefil düşünceyi istiaba kâfi değildir. Bunları olsa olsa insan sıfatında nasılsa 
hayat bulmuş akrepler yapabilirler. Evet arkadaşlar, bunlar akrepten de, sırtlandan da, da
ha sefil mahlûklardır. Eğer öyle olmasaydı, yalnız Türkün değil, beşeriyetin, yirminci asrın 
bihakkın iftihar edeceği büyük dahimiz Mustafa Kemal'e el uzatamazlardi. 

Sefil ve gafiller bir an düşünememişler ki, Gazi'nin üzerinde hayatı düşman tasallutun
dan kurtulan masumların, namusu muhafaza edilen valide ve hemşirelerin duası, onun ha
yat ve sıhhatma karşı titreyen kalpleri vardır. 

Milletin nur ve feyz menbaı olan aziz müncimizin etrafında -kendileri gibi beş on sefil 
ve nankörlerden maada- bütün millet vardır. 
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Hainler, gafiller Gazi'ye kıymakla onun büyük eserlerini de mahvetmek istiyorlardı. Milleti 
yine esarete, yine felakete, yine mahvû inkıraza sürüklemek istemişlerdi. Bu sefil adamlar 
hakkında büyük münciye el uzatmanın vatanı yeniden ucu bucağı belli olmayan felâkete 
sürüklemeğe müteveccih hainane maksatların lâyık olduğu cezaları verildi. 

Hepsi. Cumhuriyetin ve Büyük Meclisimizin en yüksek hissi adaletini bihakkın temsil 
eden İstiklâl Mahkemesinin âdil kararlarile lâyık oldukları cezaya uğradılar. 

Muhterem arkadaşlar, biz ve bütün millet başta aziz ve sevgili Gazimiz olduğu halde kud
ret ve itilaya ve nura koşuyoruz. Bizi bu yoldan döndürecek bir kuvvet yoktur. Yaşasın Mil
let, Yaşasın Türkün Aziz ve Büyük Halaskarı (Yaşasın sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar; makamı Riyasete takdim ettiğim takririmin kabulünü temenni ile sözüme 
nihayet veririm. 

REÎS — Efendim; Tunalı Hilmi Beyin de Refik Beyin takririne müşabih bir takriri vardır. 
Trabzon Mebusu Nebi Zade Hamdi Beyin de bir takriri vardır. Meclis Heyeti Umumiyesinin 
iştirakini teklif ediyorlar. Fakat Meclis Heyeti Umumiyesinin iştirak etmesine İmkân yoktur. 
Münasip göreceğiniz miktarda kur'a ile on, onbeş arkadaş intihap edilir ve Meclis namına 
giderler. Refik beyin teklif ettikleri gibi gidecek aza. Divanı Riyaset tarafından intihap edilir
se, o vakit Meclis namına olmaz. Binaenaleyh nizamnamel dahili mucibince Meclis Heyeti 
Umumiyesinden kur'a ile intihap edilmesi lâzımdır. 

REFİK BEY (Konya) — Reis Paşa Hazretleri; bir arkadaşımız. Meclisi Âlinin hissiyatına 
bihakkın tercüman olarak izhar ettiği gibi bütün arkadaşlar bu samimi tebrike koşmağı, ez-
dilücan arzu ederler. Fakat Makamı Riyaset tarafından çok kuvvetli olarak ifade buyuruldu-
ğu gibi buna imkân olamaz. Bunun için takririmde istirham ettiğim gibi Divanı Riyaset ta
rafından Meclis Heyeti Umumiyesinden beş Zât intihap edilirse, daha muvafık olacaktır 
efendim. 

REİS — Efendim; takrir her suretle verilebilir. Fakat nizamnameye muhalif muamele ya
pılamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim. Gazi Paşa Hazretleri Çankaya'dadır. Kafile 
kafile gider, arzı tebrikât eyleriz. (O da nizamnameye muhaliftir sesleri) 

REİS — Efendim, bir takrir var, okunacaktır. 

Bolu Mebusu Şükrü Beyin Reisicumhur Hazretlerine karşı tertip edilen su'ikastın aka
mete uğramasından mütevellit meserreti umuminin müşarünileyhe arzı için gidecek he
yetin on beş kişiden mürekkep olmasına dair takriri. 

REİS — Takriri okuyoruz. 
Riyaseti Celileye 

Gidecek heyetin on beş zât'dan ibaret olmasını teklif eylerim. 
Bolu 

Şükrü 
REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 

el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Şu halde Heyet on beş arkadaştan ibaret olacaktır. Gidecek Heyetin Kur'a keşidesine baş

lıyoruz efendim. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa (Ankara) — (Sürekli alkışlar) 
Mustafa .Bey (Tokat) (Na mevcut sesleri) 
Ali Rıza Bey (Amasya) (Mevcut sesleri) 
Faik .Bey (Kütahya (Mevcut sesleri) 
Muammer Bey (Sivas) (Mevcut sesleri) 
Ragıp Bey (Kütahya) (Mevcut sesleri) 
Ali Rıza Bey (Mardin) (Mevcut sesleri) 
İbrahim Süreyya Bey (Kocaeli) (Mevcut sesleri) 
Veled Bey (Kastamonu) (Mevcut sesleri) 
Şefik Bey (Beyazıt) (Mevcut sesleri) 
Dr. Reşit Galip Bey (Aydın) (Mevcut sesleri) 
Mûkerrem Bey (İsparta) (Mevcut sesleri) 
Nebi Zade Hamdi Bey (Trabzon) (Mevcut sesleri) 
Ragıp Bey (Zonguldak) (Mevcut sesleri) 
Atâ Bey (Niğde) (Mevcut sesleri) 
İhsan Bey (Ankara) (Mevcut sesleri) 
Halit Bey (Kastamonu) (Na mevcut sesleri) 
TüNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Türk'ün tarihî bir sözü vardır : ölümlerden ölüm 

beğen. Ben yerlerinde olsa idim idamı tercih ederdim. Yani Terakkiperverler namı altında 
yaşamış olanlar Gazi'nin huzuruna çıkmak için bilmem bu ölümü tercih edebilirler mi? 

REİS — Kur'a keşidesine devam ediyoruz efendim. 
Hüseyin Bey (Elaziz) (Mevcut sesleri) 
REİS — On beş arkadaş tamam olmuştur. 
REFİK BEY (Konya) — Paşa Hazretleri Divanı Riyaset namına zaü riyasetpenahinin da

hi iştirakini temenni ediyoruz. 
REİS — Çok arzu ediyorum efendim. Fakat nizamname! dahilide bu gibi heyetlerle Reis 

vekilleri. Divan kâtipleri gider. Hey'et gider, ben de aynca giderim. Bu hey'et hangi saat ve 
ne zaman gideceğini tabii aralarında görüşürler. 

Efendim, Ruznameye devam ediyoruz. 

Mustafa Kemal'in canına kıyma girişiminde bulunanlarla, Büyük Türk 
devrimine karşı çıkanları hakettikleri cezalara çarptırarak, vatana ve mil
lete büyük hizmet veren İstiklâl Mahkemesi Mensuplarının, Meclisçe tak
dir olunmalarına dair görüşmeler ve alınan 267 sayılı karar aşağıda su
nulmuştur (18). 

5. — Bursa Mebusu Refet Bey'in, Reisicumhur Gazi Başa Hazretlerine karşı ikama ta-
saddi olunan letmsu'ikast ile Vilayatı Şarkiyede zuhur eden irtica vak'ası esbap veseva-
ffcını kemaltle tetkik ve Cumhuriyetin muhafazası hususunda pek yüksek bir dirayet ve 
faaliyet gösteren İstiklal Mahkemeleri erkânına Meclisi âlice beyanı takdlrat edilmesi hak
kında takriri. 

REİS — Takrir okunacaktır. 

(18) Tutanak Dergisi, C : 27, Sa : 19-20, Ta : 3.11.1926. Resmî Gazete : 10.11.1926-507. 
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Riyaseti Celileye 
Geçen sene vatan iki büyük felakete maruz kalmış idi. Biri büyük halaskarımız Muhte

rem Reisicumhurumuz Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine karşı ikama teşebbüs olunan 
leim su'ikast ve diğeri de Vilayatı Şarkiyede zuhur eden irtica vakası idi. Meclisi Âlinin ka
nununa ve kudreti kazaiyeslne istinaden her iki hadiseye vazıyet eden İstiklâl Mahkemeleri
miz bu feci cinayetlerin esbap ve sevaikini pek güzel tetkik ederek icabatı adaletin kanuna 
muvafık surette tatbik ve icrası ve emniyeti amme ile Cumhuriyetin müdafaası hususunda 
yüksek bir dirayet ve faaliyet göstermişlerdir. Her iki mahkememiz erkânına Meclisi Âlice 
beyanı takdirat buyurulmasını teklif eylerim. 3 Teşrinisani 1926. 

Bursa Mebusu 
Refet 

(Muvafık sesleri) 
REFET BEY (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, geçen sene Meclisimizi müteessir ve dil-

hun eden iki hadise karşısında bulunuyorduk. Bunlardan birincisi Muhterem Halaskarımız, 
Reisicumhurumuz Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine ika edilmek istenilen ve bütün Türk 
ve Müslümanlık alemiyle bütün medeni dünyanın yüksek fazail ve kemâlata meftun olan 
güzide insanlarını ve bitaraf vicdanları müteessir ve müteheyyiç eden su'ikast hadisesidir. 

İkincisi de Vilayatı Şarkiye'de hadis olan irtica vak'asıdır. Her iki hadise de her şeyden 
evvel Cumhuriyete, terakki ve teceddüt mefkurelerine, memleketin istiklâl ve saadetine kar
şı tertip edilmiş cinayetlerdir. Bütün dünya bilir ve teslim eder ki, Türkün Gazisine suikast 
etmek demek. Cumhuriyete su'ikast etmek demektir. Vatanın istiklâline karşı su'ikast et
mek demektir, teceddüt mefkurelerine karşı su'ikast etmek demektir. .Dünyanın en mert ve 
faziletkâr milleti olan Türkün yüksek seciyelerine hakarettir. Ahlâka su'ikasttır. İnsaniyete 
su'ikasttır, (Bravo sesleri). Bu hadise karşısında bütün millet teheyyüç etti ve memleketin 
her köşesinden, her tarafından heyecanlı heyecanlı adalet talepleri yükseldi. Bu cinayete. Mec
lisi Âlinin kanunlarına ve bilhassa kudreti kazaiyeslne istinaden vaziyet edilen İstiklâl Mah
kemesi, meseleyi pek dûrbinane tetkik etti. Tahlil etti ve cinsiyetin failleri hakkında tamami-
le kanuna muvafık olarak hükmünü verdi. Bu mümtaz faaliyet ve adaletkâr icraattır ki, mil
letin asabiyetini, heyecanını teskin edebildi. (Çok doğru sesleri). 

Vilayatı Şarkiyede hadis olan irtica hadisesi de cümlemizin malumudur. Milletin istida
dı kemalini pek güzel gören ve takdir eden ve ona göre millete veçheler tayin eden Gazinin 
gittiği yoldan hiçbir vakit ayrılmayan ve ayrılmayacak olan millet bu irtica hareketini kema
li nefretle karşıladı. Hatta tedibat için tahtı silâha davet edilen bir kısım efradı millet, şimdi
ye kadar görülmeyen bir sür'aü vahdetle silâha sarıldı ve tedibat pek az bir zaman içinde 
kemali suhulet ve muvaffakiyetle yapıldı. Fakat arkadaşlar bu tedibat ne kadar sür'atle yapı
lırsa yapılsın, ve isyan mıntıkası ne kadar mahdut bir sahada kalırsa kalsın, mesele haddi 
zatında mühim idi. Çünkü yüzlerce, hatta binlerce sene evvel yaşamış bedevi insanların zih-
niyetile, onların düşüncesiyle hareket eden ve haricin, dahilin mefsedet ve tahrikâtiyle ha
reket eden bir zümrenin -velevki pek kalil bir miktarda olsun- hayatı içtimaiyemiz dahilinde 
devam edebilmesi çok tehlikeli olurdu. İkinci bir İstiklâl Mahkemesi, Şark İstiklâl Mahke
mesi bu meseleye vaziyet etti ve lâzım gelenler hakkında icabeden cezalan da pek adaletkâ-
rane tatbik etti. Fakat arkadaşlar bu öyle bir cinayet idi ki, onun yalnız faillerini bulmak 
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ve cezalandırmak kâfi gelmezdi. Bu, her halde bünyei içtimaiyemizde bir maraz ve koparıl
ması, atılması lâzım gelen iğrenç bir çıban idi. Binaenaleyh bu hadisenin esbap ve avamilini 
siyasi ve içtimai esbap ve avamilini aramak, âdemi tekerrürünü temin için lâzım gelen teda-
biri ittihaz etmek icabederdi. İstiklâl Mahkemesi bu ciheti de pek baslretkârane ve dûrendi-
şane düşündü. Binaenaleyh gerek bu iki meselede, gerek İstiklâl mahkemelerine terettüp 
eden diğer vazaifte geceli gündüzlü çahşan ve muvaffak olan arkadaşlarınızı takdir etmek 
Meclisi Âlinin kadirşinaslığı icabatıdır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, doğrudan doğruya mahkemelerin reisle
rine müddeiumumilerine, azalarına ayrı ayrı takdirname yazılmasını teklif ederim. Kıymet
li evlâtlarına yadigâr kalsın. 

REİS — Efendim, Refet Bey takririni izah ettiler. Bu takriri kabul buyurursanız Hilmi 
Beyin dediği gibi, mahkemenin reis ve azalarına makamı riyasetten ayrı ayrı tezkereler yazı
lır ve takdirin birer suretleri de tezkerelere rapt olunur. Yapılacak muamele budur. Ve bunu 
tevdi ederken Divanı Riyasetten de iki zat hazır bulunacaktır. (Muvafık sesleri). 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ankara ve Şark İstiklâl mahkemeleri erkânına Meclisi Âlice 
beyanı takdirat olunması hakkında 

No. 
267 
Ankara ve Şark istiklâl mahkemeleri erkânına, icabatı adaletin kanu

na muvafık surette tatbik ve icrası ve emniyeti amme ile Cumhuriyetin 
müdafaası hususunda gösterdikleri faaliyete binaen Meclisi Âlice beyanı 
takdirat olunması, Heyeti umumiyenin 3 - XI - 1926 tarihinde münakid 
ikinci içtimaınm birinci celsesinde tekarrûr etmiştir. 
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REİSİCUMHUR HAZRETLERİNE TEVCİH EDİLEN ELÎM SUİKASTİN 
AKİM KALMASI DOLAYISIYLE HİSSEDİLEN UMUMİ MESERRETİ 
MÜŞARÜNÜNİLEYH HAZRETLERİNE İBLAĞ ETMEK ÜZERE MECLİSİ 

ÂLİCE İNTİHAP OLUNAN HEYETE VAKİ BEYANATIN MAKAMI 
RİYASETİNE TEBLİĞİ. (19) 

REİS — Efendim: Reisicumhur Hazretlerinin nezdine izam kıldığımız heyetle beraber 
ben de gittim Meclisin hissiyatını Reisicumhur Hazretlerine arz ettik. Reisicumhur Hazret
leri memnun oldular ve Meclisi Aliye arz edilmek üzere beyanatta bulundular. Beyanatları
nı aynen okuyorum : 

"Meclisi Alinin güzide azasından mürekkep heyeti aliyyenizi kemali hürmetle selamla
rım. Malûm hadiseden dolayı Büyük Meclisin lütfen izhar buyurduğu teessürattan ve derin 
hissiyattan pek ziyade mütehassis oldum. Büyük Türk milletinin her noktai nazardan has
sasiyet ve temayülâtının kendi kalplerinde, vicdanlarında ve şahıslarında temsil eden Mecli
simizin bana isal buyurduğunuz bu tahassûsatı çok kıymetlidir. Bunu hayatımda mazhar 
olabileceğim en büyük mükâfatlardan ve taltiflerden biri addediyorum. 

Bütün mesai ve İnkılâp arkadaşlarımızla ve muhterem Meclisimizle ve bütün milletle 
beraber yürümekte olduğumuz fikir yolunda kavuşacağımıza şüphe olmayan kıymetli ve he
yeti içtlmaiyemiz için nafl inklşafatın hep beraber şahidi olmakla müftehir ve mesut olma
mızı temenni ederim. Huzurunuzun bana bahşettiği derin hassasiyet ve samimi tazimatı 
mahsusamla Meclisi Âliye arz ve iblağ eylemenizi sizden rica ederim. (Sürekli ve şedit alkışlar) 

REİS — Evrakı varideye geçiyoruz. 

Aynı birleşimde Başvekil İsmet Paşa, Devletin genel siyaseti hakkın
da beyanatta bulunarak, bu önemli olaya da yer verir (20). 

Beyanat 

Başvekil İsmet Rışa Hazretlerinin, Devletin siyaseti umumiyesi hakkındaki beyanatı. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİ (Sürekli alkışlar arasında kürsüye gelerek) - Muh
terem Efendiler; Hükümetinizin takip edeceği yollan, Reisicumhur Hazretlerinin nutukları 
kudretle ve vuzuh ile tayin etmiştir. Bu hatları, hükümetinizin dikkatle ve gayretle takip ede
ceğini ifade ederim. Aynı zamanda bu fırsattan istifade ederek umumi siyasetimiz üzerinde 
kısa bir hulâsa yapmak için müsaadenizi isterim. 

Bizim dahili politikamız, umumi ıslahatın tatbikatı ile ve milli vahdetin tarsinine matuf 
mesai ile ifade olunabilir. Büyük Millet Meclisinin ıslahatı, umumi ve esasi ıslahatı, memle
ketin her tarafında muvaffakiyetle tatbik olunmuştur. İlk ve çetin devreler geçirilmiştir. Bü
tün memlekette yepyeni bir nizam, selametle, isabetle teessüs etmiştir. (Bravo sesleri) 

Bu memlekette yüzlerce senedenberl tevessül olunan ıslahat fikirleri niçin yarım kal
mış ve niçin akim kalmış?.. Tarih, bunu tetkik ederken, sizin muvaffakiyetinizin sırrını hak
ikiyle kavrayacaktır ümidindeyim. Tevessül ettiğimiz ıslahat gösteriş yapmak veyahut ahare 
kendimizi beğendirmek için tevessül olunmuş tedabir mahiyetinde değildir. 

(19) Tutanak Dergisi, C 27, Sa 23, Ta 6111926 

(20) Tutanak Dergin, C 27, Sa 25 27, Ta 6111926 
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Bu, başlıca bir farktır. Sırrı muvaffakiyet milletin hakiki ihtiyacına vefa etmek takayy ü-
dûnden mütevellit samimi kanaat ve sağlam iradede mündemiçtir. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Milli vahdetin tarsine matuf mesai son senelerde bize başlıca şark hadisesiyle açılmış 
idi. Büyük Millet Meclisinin bidayette teessürle ve peyderpey halin icap ettirdiği cesaret ve 
selametle ittihaz ettiği tedabir sayesinde mesaimiz muvaffakiyetle devam etmiştir. Bir silsi-
lei tedabir peyderpey tekâmül devreleri geçirmektedir. Biz dahili idarede ve milli vahdetin 
tarsin meselesinde hülâsa olarak noktai nazarımızı teksif ediyoruz. Nimet ile mükellefiyet 
bu memleketin her tarafında bütün vatandaşlar için müsavi olacaktır. (Bravo sesleri ve al
kışlar) Bu zeminde vardığımız neticeler, bugün bizi huzurunuzda ilk defa Başvekâlet mesu
liyeti İle mübahi olduğum zaman garp vilayetlerinde gördüğümüz vaziyetin şark vilayetle
rinde de hemen teessüs etmiş olduğunu söyleyecek bir mevkie getirmiştir. 

Son senenin dahili hadisatı meyanında suikast irticaından bahsetmek mecburiyetinde
yim. Vukuat ve netay ici malûmunuzdur. Bu zeminde teessüraünızı tekrar tahrik edecek de
ğilim. Yalnız bu vesile ile bir noktayı tebarüz ettireceğim. Büyük Millet Meclisinin ekseriyeti
nin tasvip ettiği hattı hareketi noktai nazarlanna muvafık görmeyenlerin musip yolu, çıkar 
yolu, ancak intihabatta milletin vekâletini istihsale çalışmak ve her mûlahazanm en geniş 
serbesti ile teşrih olunabildiği bu kürsüden noktai nazarlarını Büyük Meclisin ekseriyetine 
kabul ettirmek olmalıdır. Yegâne yol bundan ibarettir. Ümit ederim ki bu hakikat ve katiyet
le anlaşılmıştır. 

Efendiler: bizim harici politikamız, samimidir. Sulh ve müsalemet devri yaşamak üzere 
emniyetin idamesine matuftur. Dahilde ve hariçte harici politikamız üzerinde birçok tefsira-
ta tesadüf edersiniz. Bunların içerisinde sitemler de vardır. Derhal söyleyeyim ki sitemler ta
mamen haksızdır. Harici politikada yeni Türkiye'nin hususi bir şiarı vardır. O da şuun ve 
hadisatın seyrine kendisini gelişi güzel terk ederek yarın ne çıkacağım, nereden ne gelebile
ceğini bilmeyerek hayat sürüklemek değil, bu şuun ve hadisat içinde Türkiye'nin emniyeti
ni idameye matuf başlı başına bir irade sahibi olarak yürümektir. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Bu siyasetimiz bizi hiç kimse aleyhine ne bir söze ne de bir tavıra sevk etmiştir. Biz mü-
nasebatımızda gördüğümüz muameleye hakkiyle ve tamamiyle mukabeleye ehemmiyet ve
riyoruz. Dostane muameleye dostane mukabele ediyoruz. Haksızlık yapmamaya itina edi
yoruz. Ama haksızlık görürsek o haksızlığı hazım ve kabul etmek istidadında değiliz. (Şid
detli ve sürekli alkışlar) 

Hulâsa efendilerim; beynelmilel münasebatımız kendileri ile muahede akdettiğimiz dev
letlerle muahedeler ahkâmı dahilinde kendileriyle henüz muahede akdedilmemiş olanlarla 
beynelmilel ahkâm ve âdât dairesinde dostane ve dürüstanedir diyebilirim. 

Mali ve iktisadi siyasetimizden bahsederken evvel emirde söylemeliyim ki bu geçen se
ne mali noktai nazardan sıkıntı geçirdik. Bu sıkıntı geçmiş senelerin açık bütçelerinin birik
tirdiği bir netice idi. Büyük Millet Meclisi bu hali daha evvel ihtisas etmişti. Büyük Meclisin 
vazettiği yeni varidat kanunları hükümeti sağlam, hakiki bir bütçe ile teçhiz ederek ihtima-
lata mukavemet edecek bir vaziyete koymuş idi. Bununla beraber birikmiş tediyatın müş
külatını hissettik. Mali vaziyeti daha iyi bir hale ifrağ için vukubulan, burada vukubulan 
muhtelif tavsiyeler ve Muvazene Kanununda işaret edilen tasarruflardan azami derecede istiia-
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de etmeye çalıştık. Bazı noktalarda temin ettiğimiz tasarrufat yüzde on altı derecesine çık
mış olduğunu söyleyebilirim. Büyük Millet Meclisinin tayin ettiği bu mesai yalnız halen mevcut 
olan mali müşkülatı iktiham etmek değil, hazinenin âtisini sağlam esaslara lptina ettirmek 
imkânını da vermiştir. Geçen sene kabul buyurduğunuz varidat kanunlarının kısmı mühimmi 
üzerinde bu sene tekâmül mesaisi açılacaktır. Kanunların tatbikatında görülen şayanı ıslah 
yerleri Meclisi Âlinin tetkik ve tasvibine arz olunacaktır. 

tik Tedrisat vergisi, kazanç vergisi, istihlâk vergisi ve maktu vergi üzerinde hazırlanan 
kanunlar Meclisi Âliye arz edilecektir. 

Efendilerim; milletimizin tarihinde her nevi ıslahata tevessül olunmuştur. Fakat Türki
ye'de yapılamayacak ıslahat başlıca mail ve İktisadi ıslahat zannolunuyordu. Büyük Millet 
Meclisi bilhassa bu zeminde, mali ve iktisadi ıslahat zemininde tedabire tevessül etmekle 
mevkii mümtazını bir kat daha ila etmiştir. Memleketin iktisadiyatına mani olan kusurların 
izalesi, bilakis o iktisadiyatı ıslah edecek çarelerin bulunması, milletin hazinesine kudret 
temin etmek için vergi vermek telakkisinin kabulü, devrinize şeref veren mevzuattandır. 

Bütün tasavvuratımızın tatbikat programı olmak üzere yeni bütçemiz başlıca tasarrufa 
ve emin bir surette kabili idare olmak mülahazasına istinaden tanzim olunmuştur. Bu prog
ramda umumi ihtiyacı tanzim etmek hududu dahilinde kabili tasarruf bütün vesaitin, her 
İnkişafın, temeli olan muvasalat üzerinde ve memleketin müdafaası üzerinde temerküz et
tirildiğini göreceksiniz. 

önümüzdeki senenin gayretli mesaisi meyanmda kaçakçılık aleyhinde hükümetinizin 
bilhassa meşru olacağını bu vesile ile zikretmek isterim. Doğrudan doğruya hazinenin ma
melekine el uzatmak, memleketin namuslu tüccarına rekabet imkânını bırakmamak ve mem
leketin ahlâkıyatı üzerinde zararlı bir tesir yapmak istidadında olan bu zehirli belayı önü
müzdeki sene behemahal kökünden kaletmek emelindeyiz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Hazineyi memleketin iktisadiyatını kaçakçıların tasalluturdan kurtaracağız ufak bir iki 
teferruattan sarfınazar olunursa siyasetimizin hututu umumiyesini huzurunuzda çizmiş olu
yorum. Eğer tekrar itimadınızla mübahi olursak bu hattı hareketi hulûs ile takip edeceğiz. 
(Sürekli ve şiddetli alkışlar) 

MECLİSİN CUMHURBAŞKANINA SAYGI SUNUŞU 

Meclis tatile girerken, Gazi'ye derin hürmet ve samimi muhabbetleri
nin sunulması kararını aldı (1). 

Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Reisicumhur Hazretlerine Meclisin hürmet ve 
muhabbetlerinin arzına dair takriri. 

REİS — Diğer bir takrir daha vardır okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Meclis bugün tatili içtima edeceğinden Ankara'da bulunmamaları hasebiyle kendileri

ne bizzat arzı veda şerefinden mahrum kaldığımız büyük Gazi ve sevgili Reisicumhurumuz 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Meclisin derin hürmet ve samimi muhabbetlerinin 
arzını teklif eylerim. 

(1) Tutanak Detgüi, C: 26, Sa: 316, Ta: 10.6.1926. 
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Yozgat Bolu Çorum Yozgat 
Süleyman Sırrı Mehmet Vasfl İsmail Kemal Ahmet Hamdi 

Van 
Hakkı 

REİS — Bu takriri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edildi. (Müttefİkan sesleri) 

Tatil dönüşü Meclis çalışmaya başlayınca, Cumhurbaşkanının cevabi 
teşekkür telgrafı okundu (2). 

2. — Meclisi Âlinin tatili içtimai dolaytsile Reisicumhur Hazretlerine keşide edilen telg-
rafnameye müşarünileyhden gelen cevap. (3/742) 

REİS — Tezkere okunacaktır. 

Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım Faşa Hazretlerine 

Meclisi Âlinin tatili içtima ederken acizlerimi pek kıymetli teveccüh ve muhabbetle tal
tif etmesini kemali hürmetle tebellüğ eylerim. Her içtima senesi memlekete feyiz ve saadet 
temin eden Meclisi Âliye şükran ve tazimatımın arzını istirham eylerim efendim. 11.6.1926 

Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal 

(Teşekkür ederiz sesleri). 

Kimin güvenli, kimin düşman olduğu anlaşılmayan bir ortamda, ül
kenin ufkunu karartan, milletin kalbini kanatan bu olayın nefreti her Türk
'ün yüreğine yerleşmiştir. 

Olayın Toplumdaki Tepki ve Yankılarını Belirleyen Makalelerden 
Kimi Örnekler Alınmıştır (3) 

(2) Tutanak Dergisi, C: 27, Sa; 14, Ta: 3.11.1926. 

(3) Buraya ahnamayan makaleler oe bilgiler için : 

a) Hakimiyeti Milliye Gazetesinin 26 Haziran 1926 

b) Hakimiyeti Milliye Gazetesinin 3 Temmuz 1926 

e) ikdam Gazetesinin 14 Temmuz 1926 

d) Hakimiyeti MUSye Gazetesinin 15 Temmuz 1926 

e) Hini Ses Gazetesinin 21 Temmuz 1926 

f) Hakimiyeti Milliye Gazetesinin 29 Temmuz 1926 

g) Hakimiyeti Milliye Gazetesinin 10 Ağustos 1926 

k) Mdât Gazetesinin 11 Ağustos 1926 

ı) Hakimiyeti Milliye Gazetesinin 27 Ağustos 1926 
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BASINDAKİ YANKILARI 





MEL'UN KAST (1) 

Evvelki gün akıllara durgunluk veren bir haber karşısında kaldık : Büyük Gaziye, dahi 
halaskara karşı İzmir'de bir suikast hazırlanmış!.. Biz bu haberi işittiğimiz dakikada kâbus-
lu bir rüya içinde olup olmadığımızda tereddüde düştük. Türkiye'de Gazi'nin hayatına kast 
edecek tek bir fert olsun nasıl bulunabilirdi? Türk Milletini Gazi'sinden, halaskarından mah
rum etmeyi zihninden geçirebilecek kadar deni, alçak bir veya bir kaç mahlûkun aramızda 
bulunmasına, içimizde yaşamakta olmasına imkân var mı idi? Hiç bir kelime ile tavsifi kaa-
bil olmayan böyle bir cinayeti irtikâb etmeyi, kim, niçin ve nasıl düşünebilirdi? Fakat maat
teessüf rüya görmüyordum. Çok pis, çok müstekreh, çok menfur, pek acı ve elim bir hakikat 
karşısında idik. Caniler, hem de bombaları, silahları ve hazırlıkları ile beraber yakalanmış
lar. Kanunun kahhar pençesine teslim edilmişlerdi. Hatta, yalnız bizim değil, dünya kamus
larının da kendilerine bir sıfat vermekten izhar-ı acz edeceği bu mahlûklar, cürümlerini iti
raf bile etmişlerdir. 

Gazi'nin hayatına suikast! Bu mel'anet, bu ne şenaattir yarabbi... Gazi Mustafa Kemal 
yalnız maddi bir şahsiyet değildir. Yalnız bir Devlet Reisi, alelade bir Reisi Cumhur değildir. 
Gazi. Türk Milletinin başlı başına şanlı bir tarihi, Türkiye'nin ve Türk'lüğün halaskarı, Türk 
İstiklali ve itilâsı mefkuresinin timsali, bayrağıdır. Mustafa Kemal bir vatan kurtarmış, bir 
tarih yaratmış, Türkün kurtarıcı kudreti, gören gözü, düşünen dimağı olmuştur. Ona teca
vüz Türk tarihine tecavüz demektir. Ona karşı hazırlanan suikast doğrudan doğruya Cum
huriyete, Türkün selametine, Türkiye'nin istiklaline, aziz ve harab vatanın temeline tevcih 
edilmiş demektir. Hiyanet ve cinayet kastı ile ona uzanacak el Türklüğün istikbaline de kast 
etmiş demektir. 

Gazi. büyük gazasından tarihte hiç bir ferde nasip olmayan emsalsiz zaferinden sonra 
şan ve zafer hâlesi içinde, kadirşinas Türk Milletinin ebedi minnet ve şükran hisleri, tezahür 
ve tecellileri karşısında huzur ve istirahate çekilebilir, maddeten ve manen dünyanın en me
sul ve en bahtiyar adamı olarak yaşayabilirdi. Gazi. Türk Milletine hizmette devamı huzur 
ve istirahata tercih etti, hakiki saadeti, bahtiyarhgı İstirahatte değil, Türklüğe hizmet için 
uğraşmakta, didinmekte buldu. Şan ve zafer halesinin arkasına çekilmeye tenezzül etmedi, 
hayatim maziyi kurtardığı gibi istikbali de katiyyen ve ebediyyen kurtarmak için millete has-
reyledi, vakfeyledi. 

Gazi için ferdi hayat şahsî düşünce yoktur. Siz. biz kendi benliğimiz, şahsî emellerimiz 
için hayatımızdan saatlar, günler değil haftalar, aylar ayırabiliriz, hatta ayırmaktayız da! Ve 
biz kendimize ayırdığımız günlerde huzurumuzu başka hiç bir endişe ile ihlâl etmek iste
meyiz. Gazi için hayat bu değildir, Gazi'nin hayatı böyle değildir. Gazi kendisi için değil mil
let için yaşar. Herkes uzun bir günün yorgunluğunu gidermek için kendi köşesine çekilir
ken Gazi için bütün bir günün yorgunluğuna inzimam edecek yeni bir say' zamanı başla
mıştır. O zaman o ya mütalâa ile meşguldür, ya mühim bir meseleyi münakaşa etmekte, ya 
dehasmm nuru ile millî bir mevzuu tenvir eylemektedir veyahut memleketin maziden kal
ma binbir derdinden birine derman aramakta, bizim bir çoklarını görüp bilemediğimiz tak
dir edemediğimiz bütün o devirlerin elemini, ıztırabmı çekmekte, büyük ruh ve kalbini bu 

(1) Km S* Gazetei, 19.6.1926 
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elem ızürab ile yormaktadır. Yemek sofrasmda bile memleket işleri mevzuunda Ender ve ancak 
bir dakika için ayrılır; fakat o anlarında da nazarları size, dimağının konuştuğu yerde değil, 
demin bulunduğu mevzu üzerinde olduğunu haber verir. Gezintisinde de Gazi budur, sey-
yahatinde de Gazi budur. 

Gazi arasıra "istirahat etmek üzere", seyyahata çıkar, bu defa olduğu gibi! Fakat bizim 
bildiğimiz mânâda "istirahat" sözde kalmaya mahkûmdur. Yolda da, gittiği vardığı yerde 
de, mütarekeden sonra Anadolu toprağına ayak bastığı günde, hatta belki bizim tahmin ede
meyeceğimiz kadar çok zamanı evvelden başladığı bu büyük iş onun daima gözü önünde
dir. Bulunduğu yerin derdini dinler, ihtiyacını sorar, araştırır, tetkik eder, çare bulur, yol gös
terir, dehasının ışığını her ihtiyaç hissolunduğu anda Hükümet merkezine gönderir, durmaz, 
dinlenmez, duracak, dinlenecek vakit bulmaz. Çünkü hayatını milletinin İstikbaline vakfet
miştir. 

Hassas ve kadirşinas Türk Milleti şuuru, aklı selimi ile bu hakikatleri keşfediyor, biliyor, 
hatta görüyor da. Bunun içindir ki millet Gazi'yi kendi arasında, kendi içinde, yanı başında 
gördüğü zamanlar kendisini yalnız dünün Muzaffer Başkumandanı, halaskarı olarak değil 
aynı zamanda bu günün kuvveti istinadgâhı, yarının ümidi olarak tebcil ediyor, alkışlıyor. 
Onu her gittiği yerde karşılayan, ayrılırken geçiren saf ve temiz halk kitlelerini tetkik eden
ler, o heyecanlı dakikalarda Türkün Gazi'sine in'itaf eden nazarlarında ne derin mânâlar okur
lar. Gazi Reis-i Cumhuruna memnun, mütebessim, mûnşerih bakarken en basit bir Türk 
köylüsünün bile içinin titrediğini âdeta görürsünüz. Türkün gözünden o an, düne ait şük
ran ve minnet hisleri ile beraber bugüne ve yarına ait ümit ışıklan fışkırır gibidir. 

Bütün bu hakikatleri bilmemek, takdir edememek, görmemek için ne kadar kör, bilip 
takdir ettikten sonra da Gazi'nin millet için kuvvet, feyz membaı olan hayatına suikast ede
bilmek için ne derece şeni', deni', habis ve mel'un olmak lazım gelir!.. Bunu bizim havsala
mız anlıyor. Milletin de havsalası anlamıştır. Herkesin hayreti, içimizde bu kadar alçak bir 
kaç ferdin bulunmasmdan mütevellid hicab ve teessür kadar derin ve nihayetsiz, suikastin 
icrasına vakit bırakılmadan keşfedilmesinden hâsıl olan memnuniyyet kadar hudutsuzdur. 

Bu hayret, teessür ve memnuniyyet içinde herkes soruyor, niçin? 
Evet niçin? Bu sual karşısında zihne birden bire durgunluk gelmemesi kaabil değildir. 

Gazi'nin hayatına suikast niçin? Biraz düşünülünce, layıkî bir sıfatla tavsifi imkânsız bu ci
nayet teşebbüsü etrafında zikredilen bazı isimlerin mazileri ve halleri nazar-ı itibare alının
ca sebeb tezahür eder: Akıl ve mantık dinlemeyen, vatan ve millet tanımayan, millî mukad
desat namına bir şey bilmeyen, aziz ve mukaddes mefkureler namına hiç bir şey görmeyen 
bir ihtiras! 

Murdar kalblerinde bu ihtirası taşıyanlarda hiç olmazsa akıl ve mantığın bir zerresi bu
lunsa idi tasavvurlarını kuvveden fiile çıkarmaya teşebbüs edemezler, buna cür'et edemez
lerdi. Türkiye'de Gazi'ye suikast olamaz, yapılamaz, böyle bir teşebbüsün tatbik sahasına 
geçebilmesine ihtimâl yoktur ve olamaz ve hiç bir zaman olamayacaktır. Hükümetin, zabı
tanın dahilî asayiş hususunda tasavvur edebileceği derece kuvvetli tedbirli olduğundan sarf-ı 
nazar çocuğundan, kadınından, ihtiyarına varıncaya kadar bütün milletin Gazi'ye karşı olan 
muhabbet ve merbutiyeti, hassasiyeti buna imkân bırakmaz. Gazi'nin hayatına karşı tertip 
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edilecek bir suikast herhalde sezilir, keşfedilir ve hatta tertibe iştirak edenler tarafından ha
ber verilir. Bu milletin arasında mayaları, Gazi'ye suikast tertip edecek derecede bozuk olan
ların adedi hiç şüphe yok ki parmakla sayılacak kadar azdır. Bunların kendi mayalarından 
yogurulmuş zannedecekleri ve muvakkaten ifa edebilecekleri kimseler kendileri ile sonuna 
kadar mümkün değil beraber gidemezler. Millet muhabbeti mutlaka galebe eder ve tertib 
hariçten hiç bir müdahale olmaksızın kendiliğinden meydana çıkar. îzmir suikastini hazır
layan bedbaht sefilleri ihtiras, bu kadarcık bir akıl ve iz'andan da mahrum etmiş, kendileri
ne Gazi'nin hayatı aleyhinde kullanılacak bomba hazırlamak cür'etini vermiştir. 

Milletin istikrah ve hakaret tufanı içinde hep boğulun, kahrolun sefil mel'unlar! 
Nebizade Haindi 
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HÂİN TEŞEBBÜS KARŞISINDA MİLLETİN SESİ (1) 

Gazimize Karşı Yapılmak İstenen Suikast Mürettibleri Bütün Türkiye Tarafından 
Tel'in Olunmaktadır 

Türk Vatanının büyük ve mübeccel halaskarına ve dolayısı ile Türklüğün hayat ve saa
detine tevoth edilen hain teşebbüsün mel'un mütecasirlerine karşı umum Ankara halkı ile 
birlikte gayz ve nefretimizi izhar ederken vücud-u mübarekenizi her türlü âfetten masun 
bulunduran Hüdâ-y ı imtiâle şükranımızı ve Büyük Ali Cenab Halaskarımıza da lâ-yezâl mu
habbet ve merbutiyetimizi arz etmeyi vecibe biliriz efendimiz. 

Ankara halkı namına Şehremini : Haydar 

Konya : Şimdi aldığımız gazeteler bizi milletin gözbebeği Ulu Gazimize karşı yapılmış 
hainane ve nankörane bir suikast teşebbüsünden haberdar ettiler. Bu kara haber Cumhuriyet-i 
idareye lâ-yezâl hürmet ve sadakatla merbut olan muhitimizde tasavvuru nâ-kaabil-i heye
can ve teessür husule getirmiştir. Yeniden Millet ve memleket yaratan Büyük münciye karşı 
milletimiz efradı arasında böyle hain ve nankör adamlar çıkabileceğini bir türlü havsalamı
za sığdıramıyoruz. Büyük Münciye karşı yapılan hareket aynı zamanda milletimizin, vata
nımızın Heyet-i Umumiyyesine de tevcih edilmiş bir cinayettir. Memleketimizde yalnız ma
atteessüf hâlâ yaşadıkları anlaşılan kara ruhluları ve fırka ihtiraslarını şiddetle telin eder ve 
bunların kökünden kazınmasını Cumhuriyet Hükümetimizden hassaten istirham ederiz. Ka
dirşinas milletimiz kendisini kurtaranları ve kendine iyilik yapanları bilir ve onlara karşılı
ğını ebedî merbutiyet ve minnettarlığın icaba tını da ifada asla tereddüd gösteremez. Halkta
ki teessür ve heyecan na-kaabil-i zabt ve teskin bir haldedir. Gayz ve hiddetini mürettibleri-
ni linç etmek sureti ile yemek istiyor ve gösterdiği asar-ı teyakkuz ve basiretinden dolayı uyanık 
ve azimkar Cumhuriyet Hükümetimize bî-nihayet teşekkürlerimizi takdim ile beraber ka
nunun bu nankörler hakkında tayin ettiği ceza, cürümlerinin derecesi ile kat'iyyen mütena
sip olamayacağından bunlar hakkında arzu-yu umumî veçhile en şedid cezanın tatbikini ve 
bu gibi akrepleri yetiştiren aileler efradının da Heyet-i Umumiyyesi ile yurdumuzdan ve ca
miamızdan harice atılmasını istirham eyleriz. 

Belediye ve Türk Ocağı Reisi 
Kâzım 

Muallimler Birliği Namına 
Celâlettin 

Borsa Heyeti Namına 
İhsan 

Ekmekçi Esnafı Namına 
Hacı Ali 

Semerciler Esnafı Namına 
Osman 

Helvacılar Esnafı Namına 
İbrahim 

(1) Hakimiyeti MilUyt, 20.6.1926 

Cumhuriyet Halk Fırkası 
Dokuzuncu Mıntıka Müfettişi 

İsmail 
Hekimler Birliği Namına 

Kâmil Şakir 
İdman Yurdu Namına 

Mustafa Şevki 
Tayyare Cemiyeti Reisi 

Kâzım 
Demirci Esnafı Namına 

Ahmet Şükrü 
Kasaplar Esnafı Namına 

Mustafa 

Tüccar Odası Reisi 
Nuri 

Baro Heyeti Namına 
Şaban 

Millî Bankalar Namına 
Mustafa Ali îzzet 

Himaye-i Etfal Reisi 
Kâzım 

Dülgerler Esnafı Namına 
Mehmet 

Bakkallar Cemiyeti Namına 
Tayyip 
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Değirmenci Esnafı Namına Eczacılar Cemiyet Namına 
Eşrefzade Hüseyin İbrahim 

KONYA: İzmir'de Büyük Gazimize yapılan suikast teşebbüsü bütün memleketin azami 
heyecanmı mucip oldu. Konya'daki bütün müessesat-ı içtimaiyye heyetleri Türk Ocağında 
toplanarak teşebbûs-ü vakn tel'in ettiler. İçtima büyük Münciye karşı memlekette duyulan 
kuvvetli zabıta ve sevginin tezahürlerini gösterdi ve çok heyecanlı oldu. Heyeti Belediyece 
Gazi'ye ve Başvekâlete telgraflar keşide edildi. 

Ziya Çalık 

SİVRİHİSAR: Sevgili Gazi ve Büyük rehberimize tevcih olunan mel'un suikast teşebbü
sü muhitimizde pek derin teessürler uyandırdı. 

Türklüğün varlığı ve istiklalinin imhası için uzanan her elin koparılması ve onun Bü
yük Reisine müteveccih her mel'anetin Türkün şuur ve idraki karşısmda parçalanmaktan 
başka bir akibeti olmayacaktır. 

Ne yazık ki içimizde bulunmuş olan bu bahtsızlar, Türk Milletinin kalbgâhına karşı ata
cakları bombalarının kendi beyinlerinde patlayacağını -bayağı ihtiraslarına kapılarak idrak 
edemeyenlerdir. 

Halkımız, bu bedbahtlara lanet ve nefret yağdırırken Gazimizin ilelebet başımızdan ek
sik olmamasını temenni etmektedir. 

Sivrihisar Türk Ocağı Reisi 
Namına 

Rıza Avni 

İZMİT 18 (AA): Reis-i Cumhurumuz Büyük Rehber Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretle
rine tevcih edilen suikast burada lanet ve nefretle karşılanmıştır. 

TEKİRDAĞ 19 (AA) : Tekirdağ Gençliği İzmir'de Büyük Halaskarımız Gazimize karşı su
ikast hazırlayan alçak, vicdansız ve vatansızları tel'in eder ve bütün Türk Milletine Muhte
rem müncimizin ebedî bağışlanmasını Allahtan diler. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİNE 

Anadolu Hisarı 18 : Kıymetli Reis-i Cumhurumuz hakkında tertip olunan suikast habe
ri bütün efrad-ı millet gibi nahiyemiz halkım da derin ye's ve teessürlere düşürdü. Aynı za
manda icraatındaki kudretle temeyyüz etmiş olan Hükümetimizin teyakkuz ve tedbiri ile 
bu denâetin akim kalması mucib-i teselliyet oldu. Düşmanlarımızı bile iğrendirecek kaabili-
yetteki bu bir kaç sefil cür'etkân kemal-i nefretle tel'in eder, Muhterem Gazimize selametler 
ve saadetler ve kudretli Hükümetimize muvaffakiyetler dileriz efendim. 

Cumhuriyet Halk Fırkası Anadolu 
Hisarı Nahiye Heyeti Namına 

Mehmet Ali 

BABAESKİ 18 : Gözlerimizin bebeği olan müncî halaskarımıza karşı İzmir'de tertip edi
len suikast haberinden memleketimiz halkı büyük teessürler duymuştur. Müteşebbislerine 
nefretler ve lanetler ederiz. 

Türk Ocağı Reisi 
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KÜTAHYA 19 : Göz bebeğimiz ve mübeccel Halaskarımıza karşı tertip edilen suikasti 
haber alan muhitimiz halkının derin teessür ve heyecanla meşbû' bulunduğunu arz eder
ken milletin tâ. ciğergâhına uzatılmak istenilen ellerin pençe-i adaletle kırılmasını zabırsız-
hkla bekleriz. 

Kütahya Belediye Reisi , 
Ali 

KARAMAN 19 : tnkılâb ve lstiklâl-i Vatanın timsal-i necibi olan ulu Gazi'ye suikaste te
şebbüs ve Hükümet-i Cumhuriyyenin azim ve fedakârlığı ile maksad-ı leimanelcrlne mu
vaffak olamadıklarını haber alan Karaman'da mevcut bilcümle teşkilat Gazi Paşa Hazretle
rine mürcaatla selamet-i necibaneleri uğruna canlarını vakfettikleri ve tazimatlarını arz ey
ledikleri gibi Hükümet-i Cumhuriyyeye de müracaatla ef al-i leime eshabımn şiddetle teczi
yesine makine başmda muntazır bulunduklarını bildirmişlerdir. Bütün memlekette mel'u-
nane olan teşebbüse karşı derin bir nefret vardır. 

Karaman Belediye Reisi ve Çiftçi Bankası Müdürü Türk Ocağı Reisi 
Fırka Mutemedi Ferit Mehmet Emin 

Hasan Avni 
Ticaret Odası Reisi Ziraat Odası Reisi Milli Banka Müdürü 

Mahmut Ziya Sabit 

ANTALYA 19 : Büyük müncimize müteveccih menfur suikasti Antalya halkı ile birlikte 
tel'in, sıhhat ve selametleri temenniyaüm tekrar heyecanla tafsilatla intizar eylerim efendim. 

Antalya Mebusu 
Saki 



SANA NASIL KIYACAKLARDI? (1) 

Muharriri Ruşen Eşref 

Sana nasıl kıyacaklardı ah iki gözüm! Bu sözü O'nun asker ve sivil bir çok tasvirini, fo
toğrafhane camekânında seyreden küçük bir kalabalık içinde, geçkin bir kadının ağzından 
işittim. Bu sözü riyasız ve gösterişsiz İçli milletin, bağrından gelen sevgidir diye alıyorum. 
Bu halk kadını o tasvirde belki kendinin de tahlil edemediği nice engin mânâ ve işaret gördü 
de hem ona karşı olan muhabbetini, hem de onu kıyacaklara karşı duyduğu itabı şu basit 
cümlede ifade etti. O kadından, halkın o sesinden Mustafa Kemal'e bir yol vardır. Zira Mus
tafa Kemal Paşa halkın mânâsı, o halkın timsalidir. Nice sanatkârlara huzurunda acz duyu
rucu ilhamlar veren, yerli ve ecnebi nice sanayi-i nefise düşkünlerine bir cuşiş pinarı olan 
güzel yüzü bu cümlenin karşısında tüyleri ürperterek zaten teessürlü ruhumda bir tecellâ 
gibi parladı. Her buruşuğunda vatanın bir derdi ve bir muvaffakiyeti mahkûk duran alnına 
nasıl kıyacaklardı. Gökyüzü gibi İçinde yanan ateşlere muhatabının bile bakamadığı onun 
tesirleri altında garip bir küçülme, bir ürkeklik fakat derin bir ünsiyet ve sevgi duyduğu göz
lerini kıyamadan nasıl kapayacaklardı? 

Türk Vatanının en gamlı safhalarına, en ateşli ve hicranlı manzaralarına kırpılmadan 
bakan ondaki derin mânâyı sevip ona payansız hüsranlar içinde kendinin de seçemediği mu
cizeleri gösteren o denizler gibi engin ve buruş buruş sükûnlu, cûşlşli, hasretli ve iradeli, 
rüyalı ve hakikatli bir çift gözü, yeni Türkiyenin gözünü nasıl yumacaklarda? Delilsiz ve mür-
şitsiz günlerde ah vah içinde döğünenlerin maverai bir hitap gibi duydukları o donuk kes
kin imanlı yürekler titreten umulmaz hülyaları hakikat halindeki üstureler şekline kalb eden 
sesi nasıl dindireceklerdi? Tabiatın Ademoğulları içinde imrenerek yarattığı bu en yüksek 
ve en nadir enmuzece titremeden, acımadan, meftun olmadan nasıl kıyacaklardı. Onun bu 
toprak ve bu millet için gösterdiği merbutiyetlerin kaç levhası birden, insanla birden bire 
nasıl tecelli ediyor. Her birini bir vatan davası ateşi içinde teferrüd ederek aldığı rütbe ve ni
şanları izmihlal gününden yeni millet davasmm kapısından girerken ariyet bir libas gibi sır
tından çıkaran bu feragat adamının köylü Mehmetçikle bir arada vatan taşma, basma, va
tan toprağına vücudunu koyarak bir ana kucağında gibi uyuduğu günleri unuttular mı? 

Bir din başlangıcının havarileri gibi Erzurum'un bir küçücük odasında siyah millet ek
meğini tuza banarak geçirdiği günler hatırlardan çıktı mı? Tekerleğinin lastiği yayı gevşe
miş bir kalos kunduranm tıkırtıları gibi öte öte üstünün tentesi eski bir paltonun yırtık eteği 
gibi yerlerin tozuna sürüne sürüne makineleri her kilometre başmda mecalsiz bir uzviyet 
gibi hırüdaya hırüdaya yoraklanan kaç muharebe artığı ve kaç bin kilometrelik yorgunu bir 
otomobil içinde bir dert bucağına yetişmeye çalıştığı demleri canma kast edecekler kendi 
gâfll gözleri ile görmediler mi idi? 

Mektep peykelerinin üstünde onunla dirsek dirseğe pirinç çorbası içip kurufasulye yah
nisi yiyenler bu nadir yaratılışlı insanın neler düşündüğünü bilmiyor muydu? Kendi eli ile 
açtığı kapının altından bütün bir millet kanlar ve alevler içinden geçerek Kurtuluş meydanı
na girdi. 

Şimdi bu adamın Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ric'atı akşamında Karacahisar'ın 
önünde elinde kırmızı teşbihi, sırtında nilgün bir spor esvabı ile bir tayf gibi uzun ve hayal! 

(1) Hakimiyeti MilUye, 21 Haziran 1926 
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görünüşü gözümün önüne geliyor. Bursa, Uşak, Dumlupınar, İnönün'de bin zahmetle tut
turulmuş cephe yine geri geliyordu. Altı asır evvel garba doğru giden Türk kafilesinin altı 
asır sonra aynı yoldan şarka doğru sürüldüğünü bu adam kendi gözleri ile görüyordu. Evet 
vatan kasırganın önünde bir türlü ipleri tutturulmayan bir çadır gibi devrile devrile nihayet 
bir milletin yörük ve mekansız, aşiret haline girdiğini kendi gözleri ile görüyordu. O gece 
Eskişehir'in hali mahşerdi. Binlerce kağnı bitmez tükenmez bir feryad gibi gıcırtılar içinde 
meydanları tıkamıştı. Hain bir mehtap yeryüzünün en acıklı nikbetlerinden birine inatçı ışığı 
ile büsbütün feci bir yara vaziyeti veriyordu. 

Yataklar, şilteler, yaralılar, laboratuar malzemeleri, kundaklı çocuklar ve kötürümlü sed
yelerle dolu vagonların müthiş ışıklı elektrik fanusları altında sımsıkı tıkadığı yollarda ma
kasları karışık saçlar gibi bir türlü açılamayan yollarda figan, telaş, gökten yağan düşman 
bombası tehlikesi ruha can çekişmeden daha zor bir ezginlik verir iken yalnız o dipdiri sesi 
ve temkinli edası ile telaşları yatıştırıyor, yolları açıyor, karışık kıtaları kenarlarda topluyor. 
Sis içinde gözden silinmiş gemiler gibi top dumanları, şimşekleri, gürlemeleri içinde birbi
rinden ayrılmış müdafaa mıntıkalarını telefonlarla, telgraflarla arayıp buluyor, her birine yeni 
can verici sözler söylüyor, tavsiyelerde bulunuyor, vaziyetler veriyordu, ölümün karşısında
ki Türk çocuklarına duyuruyordu ki arkalarında yıkılmayan kumandanlar, serdarlar, bitip 
usanmayan bir dava vardır. Bu çekiliş bir yeni hamle için, kurtuluş hamlesi içindir. 

Sakarya için, Dumlupınar içindir. O gece son kalkan bir trenle Ankaraya dönüyordu. Va
gonu öyle sarsıntılı idi ki şişesi isli lambanın fitilini mütemadiyen düşürüyor, küçücük oda
ya yalnız mumla aydınlatılmış bir ölü hücresi hüznü veriyordu. Saat gecenin dördü vardı. 
Kendisi yerli bir sedirin köşesine bağdaş oturmuştu. Bekir'den bir kahve istedi. Bir kahra
man simasının en keskin ve aşikâr hatları felaket ve boğuşmaların kızartısı önünde en tarife 
sığmaz bir vuzuhla nasıl tunç gibi mahkûk görünüyor? Onu hiç bir vakit o geceki kadar bü
yük duymamıştım. Ona bu gözlere hiç bir vakit o geceki kadar yalandan bakamamıştım. 

Mustafa Kemal'in omuzuna basan ağırlığın bu derece kaldırılmaz bir yük olduğunu hiç 
oradaki kadar dehşet ve hayretle görememiştim. Arkasında bıraktığı ne idi? Üç şehir, yüze 
yakın köy yakılmış, hasatlar, ırmak dolduracak kanlar yere serili kardeşinin üzerine basa
rak geçeceği binlerce şehit vücudu, binlerce yaralı iniltisi, üç şehirin ve yüz köyün alil, sıb-
yân, bakir muhaciri bunlar zaten içindekileri bile almayan Ankara'ya önü sıra ardı sıra ya
nında gidip dönüyorlardı. Yarım bir şehre üç şehir ve üç kadar daha köy zam oluyordu. Son
ra yar-ı ân ve iman ortağı İsmet'in gözü ve iradesi altında boğuşa boğuşa yeni siperlerini 
kazıp yeniden müdafaa için tutunmaya çalışan yorgun ve sonsuz tahammüllü bir ordu : Bu
nun önünde ilerlemenin şevkinden mest olmuş ve Türk Milletinin gırtlağına yanaşmış düş
man : Onun arkasında da Türk davasının butlanına kail ve bu ric'at üzerine iddiasının ta
hakkukundan ümide kapılarak kımıldanan taht ve Ferit Hükümeti, en sonra da Avrupa si
yaseti tertibi şüpheli davanın iflasından mutmain Avrupa siyaseti arkasında bu yükle giden 
bu adam sanki bir dârülâmâna mi girecekti? «• 

Ankara'da ona nasıl bakacaklardı? Orada içinden olsun bu maceranın nereye varacağı
nı, millete verdiği sözü hani daha ne vakit yapacağını soran olmayacak mıydı? Daha nerele
re kadar gidilecekti? Katlanılmadık fedakârlık kaldı mı idi? Pek iyi beklenen vaad edilen parlak 
netice bu adamda mı zuhur edecekti? Bütün bunları bu adam, işin başı, davanın düğümü bu 
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adam düşünmüyor mu idi? Düşünüyorsa acaba ruhundan neler geçiyordu? Onun beyninin 
içi aceba nasıldtf Kahvesini içerken çok değil yirmi, yirmi beş gün daha onlara göstereceğiz 
behemahal tepeleyeceğiz dedi. Bu manzaranın ortasında bir adamın ruhu hâlâ dimdik du
rabilmek İçin o adam nasıl bir kıratta yaratılmış olmalı? Gerçi sonra her şey onun o akşam 
dediği gibi oldu. Onun ve Meclisin yani milletin ruhu Mustafa Kemal'in Başkumandan oldu
ğu günkü nutkunda düşmanı vatanın harim-i ismetinde behemahal boğacağız cümlesinde 
tesbit ettiği rabbani vecizede hakiki ifadesini buldu. Bunlar bugün yeni Türk Tarihinin şanı 
ve malıdır. Eakat ne etmeli ki Sakaıya başlamadan evvel o muharebenin en yazık ve mühim 
olacağı noktayı keşf ve teftiş sırasında akşamın alaca karanlığında dalgınlıktan atın yelesini 
yakalayım derken boşluğu tuttu düştü. Böğründe bir kemiği kırıldı. Onu Çankayanın tenha 
ve o zaman daha kaldırmışız fena halde sarsıntılı yollarında o eski otomobilinin içinde köş
küne çıkardıkları gözümün önüne geliyor. Boyasız tavan tahtalarının yarısı yeni yarısı eski 
bir odada basit bir pirinç karyolanın içinde sinirli bir halde kendisine kangiren olur korkusu 
ile sıkı ve kat'i bir istirahat tavsiye eden doktorların elinden kaçacağını söylerken görüyo
rum. Böyle ölüm dirim gününde benim kemiğimin sözü mü olur. Yarın gideceğim diyor ve 
ertesi günü otomobile kucakta binerek otomobilden koltuklarında yardımcılarla İnerek Da
va Merkezinden hudut mesafesi ancak elli altmış kilo metrelik mesafeye yaklaşmış ikinci 
istasyon Mali köyüne lokomotifi Ankara'nın esasen nadir söğüt gövdelerinin harsız ateşi ile 
ısınan bir trende gidişi gözümün önüne geliyor. Bugün ona kıymak İstedikleri kendi itirafla
rı ve ellerindeki ölüm aletleri ile meydana çıkan maznunlar bu manzaraları unutacak kadar 
kör ve nankör mü oldular? 

Sakaıya gibi Dünyanın Türkiye'ye bakışını değiştiren en uzun meydan muharebesinin 
ruhu olan bu adamdaki fedakârlık kan bürümüş dimağlarından silindi mi? Böyle bir gale
beden sonra onu hatta istasyonda karşılamaya istlkbalcilerl bile yeüşemeden onun evine bir 
tek otomobilde elleri eldivenli nazik bir şehir insanı gibi dönmesindeki tevazu ve mahviyete 
ruhları bir zerre olsun hayran kaldı mtf Onun Çanakkale'den sonra Sakarya'da Türk Ordu
suna ve Türk Milletine verdiği şeyler Türk Milletinin ona verdiği müşirlik ve Gazilik unva-
nındaki manayı hırsh zihinleri bir türlü kavrayamadüar mı? Eğer uyanık ve gayretli zabıta 
yakalarına tam meş'um cüretlerini tatbik edecekleri anda yapışmasa idi bu göğse mi kur
şun sıkacaklardı. Kadirşinas ruhlarda fahri olan hatıraları tadada mı sığar? 

Dumlupınar taarruzundan bir iki hafta evvel onu çekemeyenlerin kara ruhlu sinsi itab-
larına cevap olarak verdiği nutuktan sonra bir gün Çankaya'daki köşkünde onu ziyarete ge
lenleri hatırlıyorum. O vaktin Şer'iyye Vekili elinde teşbihini ağır ağır çekerek ordunun taar
ruz kabiliyetinden mahrum olduğunu, bunu örtbas etmek için işin kuru sıkı nutuklarla sav-
satıldığını ve ancak bu suretle baştakilerin kendi şahsî mev killerini tahkim ve temdid ettik
lerini, halbuki artık boş lafa kulak asacak takatin kimsede kalmadığını bazı muhaliflerin 
söylediğinden bahsediyor. Bazı surelerden ayetler okuyor. Mânâlar çıkarıyor. 

Biraz sonra Dahiliye Vekili geliyor. Uzak vilayetlerden ikisinde epey kudretli eşkıya çete
leri türediğinden ve tenkil kuvvetlerinin azlığından, ahalinin telaşından bahis raporları okuyor. 
Arkasından Müdafaa-i Milliye Vekili geliyor: bazı iaşe ve cephane zorluklarından bahsedi
yor. Adliye Vekili bazı noktalardaki Teşkilat hususunda rastgeldikleri zorluklan anlatıyor. 
Dikkat edilirse hiç biri dert ve endişeden başka bir şey anlatmıyor. Her birinin dimağında mem-
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leketln eksiklikleri bir ayna gibi aksediyor. Bu kadar mühim meselelerde ruhun sarsıntı duy
maması güçtür. Bütün bunlar gelip onun şahsında temerküz ediyor. Onun bunlara söyledi
ği çarelerden başka bir de düşündüğü ve bir kaç gün sonra ansızın taarruza geçileceğini, 
fakat bütün teferruat ve tarihini şimdilik içinde sıkı sıkı sakladığı bir cephe var. O gün ziya
retçiler arasında bir de ihtiyar onu görmeye geldi idi. Soruyordu ki sana ben bıldır bir kaç 
gül fidanı verdim di onları diktirdin mi? Bu sene çiçeklerini aldın mı? O gün akşama kadar 
onun huzurunda dinlediğim musahabelerden sonra kendi kendime dedim ki ne üzüntüler 
içinde yaşıyor. İnsana onun bütün mevkiini verseler yirmi dört saat bu adamın teni içinde 
yaşamaya ürker. 

Yıkmak istedikleri kudret bu idi. Bu günden dört gün sonra bir sabah fecir ile beraber 
Çankaya Dağından gizli ve usuletle çıktı. Dağdan dağa, ovadan ovaya aşarak cepheye vardı. 
Üç gün sonra da bir sabah karanlığı bütün dünyayı uyandıran, bütün gafilleri ayıltan, taht
lar ve taçlar devirip deniz ve iklim aşırı yerlerdeki İmha politikasının en anûd mümessilini 
kabinesi ile deviren topa ateş emri verdi. Türkiye'ye bu sabahı gösteren Türkü mü çok gör
düler. Onu Dumlupınann ferdasında altında öküzler, buzağılar, merkepler ve keçiler yatan 
küçük bir köy damının üstüne kurdukları çadırda görüyorum : Bir seyyar karyolanın içinde 
fanilası ile oturuyor. Başkumandan, muharebesini bitirmiş "yorgundum dinleniyorum ku
sura bakmayınız diyor" onu o akşam o çadırın İçinde bir iki lamba ışığında bir yanında İs
met bir yanında Fevzi iki kanat gibi oturmuş gören esir Generaller kendilerini bir alay karar
gâhında sanmamışlar mı idi. Yanlarından çıktıktan sonra bu Türklerin kimler olduğunu öğ
renince bilseydik de ona göre baksaydık diye dizlerini dövmemişler mi di. O günden sonra 
insan her sabah gözünü açınca bakardı ki vatan bir gün boyu daha uzamış her akşam he
men hemen pişdarlarla beraber yeni bir şehre girerdi. 

Uşak. Takmak. Alaşehir, Salihli, Kasaba, Nif, İzmir Türk Kolorduları elliye yakın kilo
metre uzunluğundaki üç koldan bulut sütunu Elma ve Murat Dağlarından aşağı Akdenize 
doğru etrafında toplar, mitralyozlar ve mavzerlerden sivrilen üç şelâle halinde akardı. Hani 
eski Milliyet menkıbelerinde anlatırlar. Altın orduya gökten bir hatif, garba, garba göç, göç, 
göç diye nida etmiş. İşte başındaki yara sargısının üstüne meşe yapraklarından siper yap
mış, şakaklarmdaki tozlarda terleri derin çizgiler aça aça ellerinde kavuştukları vatanın müj
desi gibi çekirdeksiz kehrıbâ renkli üzüm salkımları durmadan yürüyen, artık işleri kalma
mış fakat mavzerlerini enselerine bir köylü değneği gibi asmış, kollarını iki yanından sarkıt
mış, göğsü çözük bağrı tozlu ve terli askerleri ile bir haftadır sırtlarında yükleri yüklenme
miş develeri ve sahipsiz köyüne yürüyen kafilesine katılmış kâmil ve mutmain giden atları 
ile bu kan yazılarının üstüne beyaz boyalı innafetahna yazılmış Türk Bayrakları ve meşe dallan 
ile gelin gibi süslenmiş esir toplan ile uzun kamyon kafileleri ve kağnı kervanları ile üç kol
dan kan bu üç bulut alman günlerinde ecdadına gökten hitab etmiş hatifin bu sefer kendi 
içinde ve yeryüzünde Mustafa Kemal ismi ile tecelli edip ona ilk hedefin Akdeniz'dir diye 
gösterdiği şan ve kurtuluş ufkuna gidiyordu. Türke bu günleri gösteren Türk çocuğuna bu 
dünyayı çok görenler var. 

İstanbul'dan çıktığı günden İzmir'i Nif Boğazında bir incir ağacının altında kendi dür
bünü ile seyrettiği Kadife kale üzerine dikilmiş Türk Bayrağını kendi parmağı ile gösterdiği 
saate kadar tam kırk ay Erzurum'dan, Sivastan beri yol yürümüş, Mihnet çekmiş, nefes tü
ketmiş ve emek vermiş bu adamı nihayet kurtardığı şehrin içinde mi kana boğacaklardı? 
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İzmir'e girildiğinin ferdasmda bütün itilaf donanmasmm Eylül güneşi altında kaburgaları 
abus bir periliti içinde sessiz durur iken önlerinden kordon boyunca bütün iç Anadolu bü
tün o ruhu tamam fakat Libağı eski topu tüfeği tozlu nakliye vasıtaları ilk asırla son asrın 
deveden, öküzden ata katıra, kağnıdan kamyona, yaylıdan, faytondan otomobile kadar tek
mil terakki ve tekâmül safhalarını gösteren canlı bir müze albümü gibi geçit resmi yaptı. 
Kendisine General Pelle'nin yanında meftuniyetle ziyarete gelen vakur bakışlı Amiral Dö-
menil bir köşkün taraçasmda bana pek İyi böyle on on iki gün zarfında yüz yirmi bin kişilik 
orduyu tepeledikten sonra beş yüz küsur kilo metre yolu kat etmek süvari için bile şaşıla
cak bir istisnadır. Halbuki piyade de beraberdi ve en şayan'ı hayret olanı kağnılar ve develer 
de beraberdi. Bu nasıl şeydir diyerek takdirini gizlemedi idi. Ya İngiliz Konsolosunu huzuru
na kabul ettiği gün kapı aralığından bu efsane kahramanını seyreder gibi ona hayran ve ür
kek bakan genç İngiliz Bahriye zabitleri bizden olmayanlarda bile bu mucizeli hayreti uyan
dıran bu Türkü kendi kanları içinde görmeye bu kalbsizler nasıl cür'et edeceklerdi. Onun 
kadrini ecnebilerin nasıl bildiğinden Çanakkale'de bir yara aldığı zaman kalbinin üstünde 
parçalanan saaü Liman Fon Sanders'in bir büyüklük hatırası diye bugün bile evinin en iti
nalı bir köşesinde sakladığından şerirler ibret almadılar mı? 

Uşak'ta Trikopis ve Diyenis onun huzurunda vakur iltifatlı suallerinden ve isticvapla
rından sonra ayrılırken Trikopis Maraşal Zât-ı Devletinizi ben gıyaben eskiden beri tanıyo
rum. Serez'de meftunlarınızdan birinin evinde resminizi gördüm. Fakat şimdi ona benzemi-
yorsunuz? Yüzünüzde fazla çizgiler var dedi. O da evet ne yapalım biraz çalıştık, zaman diye 
cevap verdi idi. Biraz mı o çizgilerin her biri Vatan kaygısının ve millet işinin o nefis yüzde 
hakkedip bıraktığı derin ve mukaddes izlerdir. 

Ressamların ve Hey keltraşların imrenerek bakıp tesbitinde aciz gösterdikleri izler onlar 
Yeni Türkiye ile onu yazanm karşılıklı İzleridir. Kanlı el onlara hürmet et onlara de ki dokun
ma onlar bir batında bir kaç asrın işini düzeltirken bir işçinin yüzünde hâsıl olup bütün mil
letin bütün dünyanın imrenerek okşamak, sevmek dilediği buruşuklardır. Utanan başları
nızı göğsünüze eğin. Bunu biran murakabe etmek ister misiniz? Bir nur, bir meltem gibi 
geçtiği yollarda etrafında uyandırdığı coşkunluğu bir defa olsun görmediniz mi? Ondan şahsi 
bir isteği olmadığı halde ayağına kapanıp İskarpininin tozunu yüzüne gözüne ağrılı koluna 
bir tılsım gibi süren ihtiyar sakallılarla kadınların perestişini inkâr mı edeceksin. Yol üstü 
geçerken ona hediye verecekleri bir işleme yastığını bir vatan cümlesini gergeflerinin üstün
de gece vakitleri göz nuru dökerek işleyen köy kızlarının bakir hürmetlerinden kalbleriniz-
de bir zerre de mi yok. Başlarının göğüslerinin, kollarının üstünde adeta Mustafa Kemal de
lisi olmuş gibi onun türlü türlü resimlerini takıp sokak sokak dolaşan namına and İçen bü
tün Türkler şuursuz muduı? Bunlar da riyakâr bunlar da dalkavuk muduı? 

Milletin en temiz sevgi hissini ve o sevgiyi hiç bir ümit kalmadığı ıstırap ve mihnet eyya
mında da yüreklerinde gıllügişsiz taşıyanlara politika ihtirası yüzünden haydi ne ise dalka
vuktur, hulûskârdır, kâh kapıcıdır dediniz o samimi insanlara adeta ayıp bir şey y^pılıyor-
muş gibi bu muhabbeti ve o meftuniyetin ifadesini çok gördüğünüz, fakat köy aşırı yerden 
çarıkları, dağarcıkları yumruk gibi sıkı ekmekleri kirlenmiş Amerikan bezi gibi bazlamala
rı, yıkanmamış yün yumakları gibi nurlu saçları ve sakalları İle gelen köylüler Türkiye'nin 
Türkleri, askerleri çiftçileri, rençberleri, işçileri bunlarda mı hulûskâr, bunlarda mı dalkavuk-
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tur. Bu kadar zehirlemek istediğiniz pınar, Türkiye'nin Zülâliydl. Bir milletin muhabbeti çok 
büyüktür. O muhabbetten Mustafa Kemal'i koruyan milletin yüreğidir. Onun üstüne titre
yen böyle bir eserin yetişmesi için bir milletin kaç asır yoğurulması lazım gelir. 

Sezen onun için köhne taç ve tahtlar gasıp istilacılar gibi sinsi ve caniyane tasvirler de 
nihayet gelip böyle Mustafa Kemal'in ayağı altına düşecektir. Zira o milletin içinden çıkan 
her rütbesini milletine beğendirip bir işin, milletinden ona verilen bir hediyesi gibi üzerinde 
taşınan bir emanettir. Bir halk çocuğudur mefkuresi onundur veya onun içindir ve halk Mus
tafa Kemal'i nefes alır gördükçe içinde kimin yaşadığı bin vak'a ve muzafferiyetin verdiği ışık 
ortasında derinden kavramış bir kudsî dimağ ve bir engin yürektir. Ona kıymak isteyenler 
her kimse her nasıl adamsa, her ne biçim rütbeli ve kılıklı ise lanet olsun. 

Ruşen Eşref 



BİR SUİKAST (1) 

Suikast!! 
Kime kars.fi» 
Türk Milletinin müncî ve müstahlisi diye hitab ettiği ve önünde bütün cihanın dahi diye 

hürmetle eğildiği bir şahsiyete karşı! 

Bu cinayeti ecnebi bir düşman, müncinin sürükleyip denize döktüğü milletlerden bili
ne mensup bir mecnun irtik&b etmiş olsa idi, bir dereceye kadar anlaşılırdı! 

Fakat eyvah ki cani ne bir ecnebi düşman, ne de müncinin Türk Milletini halas için mağ
lup ettiği milletlere mensup bir mecnundur! 

Eyvah ki cani Türktür, cinayeti irtikâp edenler Türklerdir! 
Bu hakikat önünde, insan bilâ ihtiyar başını eğiyor, Türk Milleti namına yüzü kızarıyor, 

arz ve hicap duyuyor! 

Yirmi asır geçmiş, hâlâ da Yahuda'nın ismi, lanet ve nefretle yâd edilmekte, hâlâ da Ya
hudi kavmi bu ismin leke ve hicabından kendisini kurtaramamaktadır! 

Asırlar geçmiş, hâlâ da Arap kavmi, Yezid namı önünde ser-nlgûn olmak ve her Arabın 
yüzü kızarmak üzeredir. 

Asırlar geçmiş hâlâ da Jandark'ı mahkûm eden papazları tarih affedemiyor! 
Çünkü nankörlük, nimetnâşinaslık, vicdan-ı beşerin affedemediği cinayettir. Çünkü ken

dine hizmet etmiş olan büyük adamların kıymet ve kudretini bilmeyen cemaatlar için, hakk-ı 
beka ve hayat bile yoktur! 

Hlyanetin keşfi anından bir dakika evvel Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Paşaya karşı 
herhangi bir Türk elinin kalkabileceğini kim tasavvur edebilirdi? Kim böyle bir tasavvura 
karşı kalbinin bütün hızı ile isyan etmezdi. Ve Türk Milletini bu gibi ihtimalden bile tenzih 
etmeye koyulmazdı. 

Fakat eyvah ki bugün vicdanlarımızı ezen, başlarımızı önümüze eğdiren, yüzlerimizi kı
zartan bir vak'a karşısında bulunuyoruz! 

Şimdi bu hiyânetln vukuunu nasıl izah edebiliriz.? Ecnebilere karşı yüzümüz kızarma
dan nasıl bir vaziyet alabiliriz!? 

Bugün Türkün vicdanı azab içindedir. Yüzü kızarmakta ve başı eğilmektedir. O vicdan 
ki Gazi'de tecelli ederek bütün cihanı azameti önünde hürmetle eğilmeye icbar etmişti. O 
yüz ki Gazl'nln dehası İle bir hale-i şerefle muhat olmuştu, o baş ki yine aynı şahsm mesaisi 
ile bütün cihana karşı yükselmiş ve bütün cihanı fahr-ı gurur İle seyrediyordu! 

Şimdi cihan ve düşmanlar bize kahkahalar ile gülüyor. Aramızda varlığımızın kökünü 
kesecek sefiller ve biçâreler bulunduğunu görerek bize hayretler ediyorlar! 

Evet! Biliyorum! Türk Milleti bütün varlığı ile bu sefil ve bîçareleri tel'in ve nefret ediyor! 
Kalbinde Gazi'ye karşı perverde ettiği derin muhabbet ve merbutiyetln galeyanı ile bu sefil 
ve bîçareleri parçalamaya hazırdır! Gidiniz çocukların, kadınların, köylünün, amelenin, es
nafın ve vicdanı yerinde olan her münevverin içini yoklaymız! Göreceksiniz ki herkes gay-

(1) Hakimiyeti Milliye, 21.6.1926 
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zindan, gazabından titriyor, herkes Gazi'nin şahsında memlekete ve millete vurulmak iste
nilen darbenin vahametini hissederek, adeta ölümden kurtulmuş birisi gibi hem pürgayz 
ve hem pür meserrettir! Bir tarafından canileri tel'in ve diğer taraftan da Gazi'yi kurtaran 
yedd-i kazaya binlerce şükranlar eyliyoruz! 

Fakat bütün bunları hangi ecnebiye anlatabilirsini.z? Uzaktan bizi seyreden bu ecnebi
lerin nazarında biz kendi varlığına, kendi şeref ve haysiyetine, kendi dehasına ve kendi mün-
cisine karşı cinsiyet işlemiş bir bedbaht mevkiindeyiz! Eyvah! Bu ar ve leke, bizi onların in
dinde ebediyyen damgalıyacaktır! Bir kaç sefilin yüzünden Türk Milleti nimet nâ-şinaslık 
lekesi altında kalacaktır. Fakat bu biçare sefilleri bu cinayete sevk eden âmil nedir? 

Hakikatte Türklüğe ve Türk Vatanına karşı irtikâb edilen bu suikast! telkin eden flkir 
neden ibaret olabiliı? 

İstediğiniz kadar düşününüz! İstediğiniz kadar akıl ve zekânızı yorunuz. Bu suallere ma
kul hiç bir cevap bulamazsınız? Bugün her Türkçe müsellemdir ki memleketin vaz'iyyet-i 
hâzırasında, Gazi memleketi üzerinde taşıyan bir temeldir : Bu temel yıkılır ise, memleket 
uçar, alt-üst olur! İnkılâbımızın ve siyasî vaz'iyetimizin mahiyetini İdrâk edemeyen bazı sebük-
magzlar buna karşı diyorlar k i : Acaba Gazi için emr-i ilahi vaki olmaz mi? O halde ne olur? 

Aklı başmda ve vicdanı yerinde olan her Türk o halde ne olacağını bildiği içindir ki gece 
gündüz Gazi'nin sıhhat ve afiyeti İçin duâ etmektedir. Gazi'nin her gün uzayan hayatı mem
leketin temelini bir kat te'yid ve tesbit etmektedir. Ve binaenaleyh bu hayat uzadığı nisbette 
yeni Türkiyenin istikbali de temin edilmektedir. 

O halde bu hayata kast edenler hakikatte memlekete, memleketin varlığına kast etmiş 
oluyorlar. 

Gazi'nin hayatına kast eden sefiller, Gazi'nin yerine geçerek memleketi idare edecekle
rini zannetmişler iseler, bunların akıl ve zekâdan tamamen mahrum olduklarına hükmet
mek lazım gelir. Az teemmül ve tefekkür böyle bir zehabın tamamen hülyadan ibaret oldu
ğunu isbat İçin kâfidir. İçinde bulunduğumuz vaziyet-i hâzırada bütün memleketin muhab
bet ve merbutiyetini kazanarak, vatanı etrafında toplamış olan Gazi gibi şahsiyetler, her is
tenildiği zaman yetişmez ve çıkmaz! Bu gibileri asırlar doğurur! Hele bu gibilerin kadr-i kıy
metini bilmeyen ve onları imhaya kalkışan bir muhitte hiç doğmazlar! Binaenaleyh vaki olan 
suikast teşebbüsü muvaffak olsa idi vereceği yegâne netice, umumî hercümerçten ve bu her-
cümerç tufanı içinde memleket ve vatanm yeniden istilâya maruz kalmasından ve nihayet 
batmasından ibaret olacaktı! 

İhtirasların bu dereceye vardıklarına bizzat şahit olmadık mı? Rus İmparatorunu mem
leketi istilaya davet edenleri görmedik mi? 

Uyanık ve müteyakkız ol Ey Türk! Son iltica ettiğin me'vanla oynamağa meydan verme! 
Hariçteki düşmanlar, dahildeki düşmanların ihanetlerine muntazır ve müterassıttırlar. Reh
berlerine sadakat ve muhabbetinle, İnkılâbına azmin ve sebatınla ve büyük adamlarına karşı 
nimet ve kadirşinaslığınla hariç ve dahilden gelen bütün bu cinayet ve hiyanet ağlarını par
çala ve artık Türk ülkesinde haris ikbalcilere yer olmadığını isbat et! 

Ağaoğlu Ahmet 
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SUİKASTI HAZIRLAYANLAR, 
KİMLER TEVKİF OLUNDU (1) 

Suikastte Terakkiperver Fırka Azalan ile Sabık İkinci Grup Azaları da Methâldâr 
Bulunmaktadır 

Bütün milletin nefret ve istikrahla karşıladığı suikast teşebbüsünde kimlerin methâl
dâr bulunduğu hakkında bu güne kadar muhtelif haberler şayi olmuş ve müteaddid zevatın 
isimleri zikrolunmuştur. Bu defa İstiklâl Mahkemesi tarafından tebliğ olunan liste ile bu ha-
inane teşebbüste methâldâr olarak maznunen tevkif olunan eşhasın kimler olduğu bildiril
mektedir. 

İzmir 23 (AA): İstiklâl Mahkemesi tarafından Anadolu Ajansına tebliğ olunan listeye na
zaran suikast teşebbüsü ile alâkadar olarak maznunen tevkif olunan eşhas berveçh-i zîrdir. 

Sarı Efe Edip. Sabık Lazistan Mebusu Ziya Hurşid. Laz İsmail, Gürcü Yusuf. Çopur Hil
mi. Sabık Lazistan Mebusu Necati, İzmit Mebusu Şükrü, Ordu Mebusu Faik, Saruhan Me
busu Âbidin, Eskişehir Mebusu Arif, Çolak Sabahattin, Sabık Trabzon Mebusu Hafız Meh
met, Sabık Mersin Mebusu Cemal Paşa, Sabık Erzurum Mebusu Hüseyin Avni, Erzurum Me
busu Necati, İstanbul Mebusu Kâzım Kara Bekir Paşa, İstanbul Mebusu Refet Paşa, Ankara 
Mebusu Ali Fuat Paşa, Cafer Tayyar Paşa, Erzincan Mebusu Sabit, Sivas Mebusu Hâlis Tur
gut, Dersim Mebusu Feridun Fikri, Ergani Mebusu İhsan, Trabzon Mebusu Muhtar, Erzu
rum Mebusu Münir Hüsrev, Trabzon Mebusu Rahmi, Erzurum Mebusu Hazım, Mersin Me
busu Besim, Afyon Mebusu Kâmil, Gümüşhane Mebusu .Zeki, Tokat Mebusu Bekir Sami, 
İzmit Mebusu Mustafa, Bursa Mebusu Necati, Bursa Mebusu Osman Nuri, Erzurum Mebu
su Rüştü Paşa, İstanbul Mebusu Canbulat Beylerle Karşıyaka'da Bahçıvan tdris, Petatus Çift
liğinde Şahin Çavuş, İhtiyat Zâbitanından Bahaddin, Baytar Miralayı Rasim. Sabık Maliye 
Nazırlarından Cavit. Diş Tabibi Şevket. Kara Vasıf. Ziya Hurşid'in biraderi Fazıl. Kadı namı 
ile Maruf Hüseyin Avni, Lazistan Mebusu Sabıkı Necati'nin biraderi Hasan Tahsin, kayınbi
raderi Hasan Rıza ve Şerifi Mustafa Efendilerle TrabzonTu Nimet Naciye Hanımdır. 

(1) Hakimiyeti Milliye, 26.6.1926 
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ÇİÇERİN "TÜRK MİLLETİNİN İSTİKLÂLİNE DARBE VURMAK İÇİN 
SARF EDİLEN GAYRETLER MUVAFFAKİYETSİZLİĞE MAHKÛMDUR" 

DİYOR. (1) 

İsmet Paşa Hazretlerine Rus Hariciye Komiseri Mösyö Çiçerin tarafından suikast teşeb
büsü münasebeti ile âtideki telgrafname gönderilmiştir. 

"Gazi Mustafa Kemal Paşanın hayatına karşı tertip edilen suikast haberinden dolayı de
rin bir istikrah duydum. Gazi'nin kendisini tehdit eden tehlikeyi atlatmış olması vesilesi ile 
duyduğum meserreti gerek Zat-ı Valâlanna ve gerek Türk Hükümetinin Erkânına iblağa mü-
saraat eylerim. Millî hürriyet mücadelesini idare eden Türk Reisi Milletinin muazzam eseri 
Türkiye'nin ihyasını samimi teveccüh ile takip eden Sovyetler ittihadı halkınca malûmdur. 

Türk Milletinin inkişafını zaafa uğratmak ve İstiklâline darbe vurmak için düşmanları 
tarafından sarf olunan gayretler adem-i muvaffakiyete mahkûmdur. Türkiye düşmanlarmm 
efkâr-ı caniyanesine rağmen Kahraman Reisinin idaresi altında inkişaf ve kesb-i rasanet et
mekte devam eyleyecektir." 

(1) Hakimiyeti MlSye, 26.6.1926 
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MÖSYÖ "KALİNİN" DEN REİS-İ CUMHUR HAZRETLERİNE 
MÖSYÖ KALİNİN GAZİ PAŞA HAZRETLERİNE GÖNDERDİĞİ 

BİR TELGRAFLA GEÇİRİLEN TEHLİKEDEN DOLAYI 
TEBRİKATTA BULUNMAKTADIR. (1) 

Moskova 23 (AA) — Mösyö Halinin Gazi Paşaya âtideki telgrafı göndermiştir. 
"Sizi tehdit eden tehlikeden kurtulmuş olduğunuzdan dolayı harr tebrikâtımm kabulü

nü Zât-ı Riyaset Penahilerinden rica ederim. Rus Sovyetler halkının, hakkmda samimi kar
deşlik hisleri beslediği Türk Milletinin refahı uğrundaki çok mühim faaliyetinizin devamı 
için Zât-ı Âlinize sıhhat ve kuvvet temenni ederim." 

(1) Hakimiyeti MlHye, 26.6.1926 
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İDDİANAME (1) 

Müdde-i Umumi Necip Ali Bey dün İzmir'de Elhamra sinemasının salonunda iddiana
mesini okudu. İtiraflar, vesika ve şehadetler üzerine lstinad eden bu iddianame daha şimdi
den meşum hadisenin mahiyet ve şümulünü göstermektedir. Hadise Kara Kemal Teşkilatı
nın, ikinci grubun ve Terakkiperver Fırkanın müşterek eseridir. 

Kara Kemal Osmanlı Saltanatını batıran siyasi teşkilatın ayak takımının Reisi idi. İkinci 
grub Anadolu Zaferini doğuran rüesanm siyaset ve icraatı ile mücadele ederek vücut bul
muş muhalefet zümresidir. • ' -

Kara Kemal Teşkilatı Osmanlı Saltanatının İnkırazı İle, ikinci grup, Türk Ordusunun İz
mir'e girmesi ile itibardan düştü. Kara Kemal'in Teşkilatı ve onu tevlid eden ahval ve şerait 
bir Türk Devletinin batmasına sebeb olmuştur. Eğer ikinci grup Kuvâ-yı Milllyye zamanı 
mevki-i iktidara gelmiş olsa idi, yeni Türk Devleti teessüs etmeyecekti. 

Kara Kemal inkırazînin ve siyasi faciaların kapkara mesullerindendir. Anadolu vahdeti
ni mütemadi nifak ve şûrişlerle bozmaya uğraşan ikinci grubun manevî mesuliyeti daha ha
fif değÜdir. 

İnsanın bu adamlara Mahkeme Reisi ağzından şu suali soracağı geliyor. 
— Ne zaman muhalif oldunuz. 
Kara Kemal Teşkilatı batırdıkları memleket kurtarıldığı zaman; İkinci Grup, batan mem

leket kurtarılırken muhalif olmuşlardır. Davaları, vatanı Mustafa Kemal'in elinden kurtar
maktır. O Mustafa Kemal ki bu vatanı bütün dünyanın elinden ve hadisenin ilk mesuller sı
nıfında gördüğümüz eşhası dahi menfa ve zindanlardan kurtarmıştır. 

Kara Kemal, Kara Vasıf ve Kara Bekir gibi muzlim reislerin elinde işleyen bu üç teşkila
tın cehennemi makinesi Eylülden beri Türk Milletine ne kara bir talih hazırlamakla meşgul 
imiş! Bu üç Teşkilât mütemadiyen af ve müsamaha olunan mesullerle mâl-e-mâldir. Ne Ka
ra Kemal Teşkilatından inkıraz ve Harb-i Umumî yağmagerliğinin, ne ikinci grupta kuvâ-yı 
milliyye zamanı Ordu teşkiline muhalefet etmeye kadar varan bozgunculuk ve fesadın ve 
ne de Karabekir Teşkilatından bunca Türk şehidinin daha geçen kurban olduğu Şeyh Sait 
isyanının ve onu tevlid eden fitne ve tefrikanın hesabı sorulmuştur. Gazi ve onun Hükümeti 
af ve müsamaha İle kusur işlemişler ise bu kusurun cezası bu kadar vahşlyane mi olmalı idi? 

insanî hislerden mahrumiyetin dahi bir haddi yok mudur. 
Şimdiden şu iki dersi hatırımızda tutalım. Birincisi vatan işlerinde af ve müsamaha as

la doğru değildir. İkincisi Türkiye'den iki siyasî terbiyeden hiç bir iz bırakmamak için bir 
mücadele yapmak zarureti vardır. 

Politikada, ahlâk ve insanlığın reddettiği seyyiâtta hiç biri mubah değildir. Bir insanı, 
Cemiyet hayatında sükût ettiren seyyiât, o insan politikacıdır diye fazilet telakki edilemez. 
O zaman bizzat politikacılığı kanun-u cezanın cinayet faslında bir cürüm olarak zikretmek 
lâzım gelir. Bâ-husus Türkiye Cumhuriyeti gibi, henüz doğan ve uzun seneler fazilet ve fe
dakârlıkla didinmesini icab eden yerlerde, ancak bir tek politika yolu vardır. Vatan politikası. 

(1) Hakimiyeti Milliye, 27.6.1926 
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Politika ancak asil ve merdane olabilir. Bizim memleketimiz zaten akalli kaili olan münev
ver zümrenin bir kaç kola bölünerek kâğıt oyunu oynar gibi memleketle oynamaya müsait 
değildir. Bu nevi politikacılığın Fransa gibi bizim kim bilir nice seneler sonra seviyesine eriş
meyi ümit ettiğimiz yetişmiş, olmuş, pişmiş memleketleri bile ne kadar çığırdan çıkarıp teh
likeye attığını görüyoruz. 

izmir hadisesi her şeyden başka nankörlük, bedtıynetlik çirkinlik itibari ile bir milletin 
yüzünü kızartabilecek bir ahlâk faciasıdır. Dünyada ahlâk kaidelerini bu kadar cifeye çevir
miş pek az seyyiat masallarına tesadüf olunabilir. Bize bir vatan veren Mustafa Kemal'i öl
dürerek katilleri arasmda onun çiftliğini miras gibi takdim etmeyi düşünen namussuzlann 
ve bu bir milyonda bir ihtimal ile bu memleketi ellerine alacağım düşünmek kâbusu bari 
bizi bundan sonrası için ikaz etmiş olsun. 

FalihRıfkı 
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İNKILÂBIN ADALETİ (1) 

İzmir 28 (Başmuharrimizden) — Muhakeme tahkikat ilerledikçe suikast teşebbüsünün 
üç beş kişinin ferdî ve şahsî hareketinden ibaret olmadığı tezahür etmektedir. Fakat teşeb
büsle teşebbüse tekaddüm eden ahval ve vukuat arasındaki perde ma'atteessüf henüz ta
mamen kalkmamıştır. Bugün maznunların havf ve dehşetle, haşyetle önünde tevakkuf et
tikleri, titredikleri bir nokta var; bu nokta da kendilerine tevcih edilen suallere verecekleri 
sarih ve doğru cevapların gözler önüne sereceği korkunç manzara bizzat kendilerini de tet-
hiş etmektedir. Suikast niçin tertip edilmiştir, sonra ne olacak, ne yapılacaktı? Laz İsmail, 
Gürcü Yusuf gibi murdar birer cinayet aleti olan adi şakilerden sarf-ı nazar, kendisine bir 
fikir adamı süsü vermek gayretinde olan Ziya Hurşid canisi, sahtekârı da bu sual karşısında 
sağır ve dilsiz kalmaktadır. Suikastı tatbike ait tertibatı hazırlıkları mantıkî bir silsile halin
de ve tüyleri ürperten bir soğukkanlılıkla noktası noktasına itiraf ve izah eden Ziya Hurşid, 
bu suale ancak : (Suikast! icraya karar vermiş bulunduk, biz yalnız bu kararı nasıl tatbik 
edeceğimizi düşünüyor, başka bir fikir ve mülahaza ile meşgul olmuyorduk, sonra ne olaca
ğını, ne yapılacağını hiç düşünmedik?) 

Tarzında cevaplar verebilmiştir. Tımarhanelik bir deli olmadığı meydanda bulunan Ziya 
Hurşid'in bu kadar büyük ve müthiş bir cinayete, cinayet işlemiş olmak için karar vermeye
ceğine, sonrasını düşünmeyeceğine bir an için de olsun ihtimal verilemez. Kendisi de bunu 
idrâk etmez değildir. Hatta vaziyetin bu noktadaki göze batan mantıksızlığını izale edebil
mek için muhakeme esnasmda bir aralık : "Ben Terakkiperver Fırkadan yalnız Şükrü Bey, 
ile ve yalnız suikastin icra ve tatbiki etrafında görüştüm. Şükrü Bey benim fırka arkadaşları
nı sevmediğimi bilirdi. Bu sebeble fırkanın bu işle alâkasını benden gizlemiş olabilir. Ben 
bunların bu hususta kendi aralarındaki vaziyete dair bir şey bilmiyorum" demiştir. 

Bu iddianın koskoca bir yalan olduğuna zerre kadar şüphe yoktur. Terakkiperver Fırka 
mensuplarını sevmediğini söylüyor. Halbuki Ankara'da onların yanından ayrılmamış, ara
larından çıkmamış, hatta kulüplerinde yatıp kalkmıştır. Rauf Bey ile samimiyetlerinin ve dost
luklarının derecesi "Rauf' imzalı mektuptan anlaşılmaktadır. Dahası var, Ziya Hurşid, Te
rakkiperver Fırka mensuplarına muhabbet ve teveccüh beslememesine sebeb olarak onla
rın tereddüdünü, korkaklıklarını göstermiş, Şükrü Beyin arkadaşlarının korkaklığından mü-
kerreren şikâyet ettiğini, yalnız bu itirafın bile musırran gizlemek istedikleri bazı hakikatle
ri meydana çıkarmaya kifayet edeceğinin farkında olmayarak söyleyivermiştir. Nerede, ni
çin tereddüde düşmüşler, neden korkmuşlardı? Şükrü Bey ile Ziya Hurşid arasında arka
daşların korkaklığı mevzuu üzerinde hiç bir söz olsun sarf edilememiş olmamasına imkân 
var mıdır? Ziya Hurşid'in Terakkiperver Fırka mebuslarını sevmediğini, onlara itimat etme
diğini -farz-ı muhal olmakla beraber- biran için kabul etsek bile arkadaşlarının korkaklığın
dan şikâyet eden Şükrü Beye : "Yoksa bütün fırka azası bu işten haberdar mıdırlar?" sualini 
sormuş olmadığı tasavvur ve tahlil edilebilir mi? 

Ziya Hurşid'in ve Çopur Hilmi'nin gerek isticvap ve gerek muhakemeleri esnasında ten
vir etmekten itina ile, ısrar ile çekindikleri bu çok ehemmiyetli mühim noktalar önünde di
ğer mevkuflardan itirafatta bulunanlar da isticvapları sırasında aynı vaziyeti almışlardır. 

(1) Km & Gaztiei, 30 Haziran 1926 
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Serilen müthiş hakikati tızun mugalata ve safsatalar içinde boğmaya bilhassa gayret etmiş
lerdir. Sebeb?.. 

Suikast teşebbüsü büyük Gazi'nin millet için çok aziz ve kıymetli olan hayat ve şahsiye
tine müteveccih değildi. Sefil bir hırs ile kararmış gözler, inkılâbı hırslarının tatminine hâil 
ve mani görüyorlar, öldürülecek olan inkılâb idi. Gazi'nin hayatı aleyhinde irtikâb edilecek 
cinayet asıl suikastin ancak başlangıcım, ilk safhasını teşkil edecek idi. Temel yıkıldıktan 
sonra caniler şebekesi kendisini kuvvetli zannettiği her noktada derhal faaliyete geçecekti. 
Bu faaliyet inkılâbı tehlikeye düşürür mü idi? Bilmiyoruz. Bizim, aziz ve necip milletimizin 
aklı selimine olan emniyet ve itimadımız hudutsuzdur. Nâ-mütenahidir. Millet, canileri in
kılâbımızın mukadderatı ile oynamakta hiç şüphesiz serbest bırakmayacaktı. Türk Milleti, 
İnkılâb hareketi durduğu, irticaa doğru gidildiği dakikada memleketin tehlikeye düşeceğini, 
hatta elden gideceğini tamamen müdriktir. Bu tehlikenin önüne geçmeye herhalde şitâb ede
ceğinden bunun neticesi olarak arada cinayet şebekesinin henüz tamamen malûm olma
yan şumûl ve vüs'ati ile mütenasip bir mücadele başlayacak ve en büyük facia, en dehşetli 
haile o anda tahakkuk edecekti. 

İnkılâb Türkiye'sinin kudret ve kuvveti karşısında ümitsizliğe düşmekte olan harici düş
manlarımız, dahil! mücadelenin hemen akabinde harekete gelecek on binlerce evladımızın, 
kardeşimizin kanı pahasına daha dün kurtardığımız güzel vatan bir anda kimbilir kaç ye
rinden istilâ tehlikesine maruz kalacak idi. Biz daha ilerisini, daha ötesini düşünmüyor, dü
şünemiyor, düşünmek, akıl ve hayalimize getirmek bile istemiyoruz. .Fakat muhakkaktır ki, 
asıl caniler bütün bu feci ihtimalleri de göze almışlardır, icab ederse onlardan yardım bile 
göreceklerini hesap etmişlerdir. 

Tekrar edelim: Canilerin faaliyete başlaması üzerine inkılâb tehlikeye düşer mi idi? Bil
miyoruz. Fakat inkılâbtan evvel inkılâb hareketi ile kurtarmak istenilen memleket, muhak
kak bir tehlike içinde haricî bir felaket karşısında kalacaktı. İşte canilerin cinayet şebekesini 
gizlemek istemelerindeki sebeb ve hikmet!.. Fakat onlar ne kadar gizlemek isterlerse iste
sinler bütün hakikat meydana çıkacak ve inkılâb, adaletini bu cinayetin tüyler ürperten dehşet 
ve azameti, şumûlü, vüs'ati ile mütenasip bir tarzda gösterecektir. Kim bilir ne şekilde? 

Nebizade Hamdi 
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SUİKAST VE BULGAR EFKÂR-I UMUMİYYESİ 
LA BULGARİNİN MAKALESİ (1) 

SUİKAST HAKİKİ BİR TAKLİB-İ HÜKÜMET HAREKETİ İDİ 

Dünkü posta ile şehrimize gelen Sofya'da münteşir nün resmi "La Bulgari" Gazetesi "iz
mir Suikasti" ser levhası altında âtideki makaleyi neşr etmiştir. Makaleyi aynen tercüme edi
yoruz : 

İzmir'de Yeni Türkiye'nin Mili! kahramanına karşı yapılmak istenen suikast etrafında 
Türk matbuatının verdiği malûmatın henüz gayr-ı kâfi bulunmasına rağmen suikastçilerin 
teşebbüslerinde muvaffak olduklan takdirde Genç Cumhuriyet topraklarmın sahne olacağı 
vakayi ve hadisat hakkında bize tahmini bir fikir vermektedir. 

Türk Polisinin teyakkuzu ile bertaraf edilen bu hareket hakiki bir Taklib-i Hükümet ha
reketi idi. 

Uzun bir zamandan beri tasmim ve kemal-i dikkatle ihzar edilmiş olan bu hareketin doğ
rudan doğruya re'skârda bulunan bu günkü Türk ricalini istihdaf eylediği anlaşılıyor. 

Hiç değil ise şimdilik Gazi Mustafa Kemal Paşa ve belki de rüfeka-y ı mesaisinden bir ka
çını ortadan kaldırmaya kaüyyen karar vermiş olan suikastçilerin aynı zamanda Hükümda
rın avdeti ve Cumhuriyet idaresi tarafından cesurane bir surette yapılmış olan ıslahatı devir
meyi tasavvur etmiş olduklarını gösteriyor. 

Hadiseyi ve ilk tevkifatı müteakib icra kılınan tatbikat netayici yukarıdaki nokta-i na
zarla tevafuk etmektedir. 

Zaten suikastçilerin hemen, hemen münhasıran ûç sene evvel Kâzım Karabekir Paşa 
tarafından tesis ve bilahire Hükümet tarafından sed' olunan Terakkiperver Cumhuriyet fır
kası mensubininden bulunmuş olması suikastin Cumhuriyeti istihdaf etmediğini gösterir. 

Binaenaleyh ancak şahsî ihtirasatı veyahut intikam almak meseleleri mevzu-u bahs 
olabilir. 

İşte elyevm İzmir'de bulunmakta olan Başvekil İsmet Paşa bir kaç günden beri mezkûr 
şehirde içtima etmekte bulunan İstiklâl Mahkemesi Müdde-i Umumisinden bu bâbta malu
mat aldıktan sonra matbuata beyanatında bilhassa bu ciheti tebarüz ettirmeye çalışmıştır. 

Türkiye Vâkayil ile az çok alâkadar olanlarca malûm olduğu veçhile bir kaç zamandan 
beri Ankara'da Hükümet ile muhalefet arasında gizli bir mücadele cereyan etmekte İdi. Mu
halifler, İsmet Paşa'yı, şiddetli icraatını ve hadden fazla laiklik İle tahtle ediyorlardı. 

Ankara Hükümeti Kâzım Karabekir Paşanın Riyaset ettiği fırkanın dinî an'anelere mer-
butiyetleri ile iştihar etmiş olan eşhas ile sıkı bir surette temaslarından şüphe ederek sed-
detmişti. Bunun üzerine mücadele bittabi! gayr-ı kaabil-i içtinab bir hale gelmiş oluyordu. 
Kanunî bir surette faaliyette bulunmaktan men' olunan Terakkiperver fırka müsait bir za
manda darbe indirmek fırsabnı bekleyen bir cemtyet-i haflyye haline intikal etmiştir. Asıl 
şayan-ı istiğrab olan cihet Hükümetin bazı icraatı ile İzzet-i nefisleri cerihadâr olan Terakki-

(1) Hakimiyeti MlUye, 3.7.1926 
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perverlerin şimdiye kadar Meclis dahilinde hemen hemen kafi bir menfi hareketle iktifa et
miş olmalarıdır. 

Bidayette Terakkiperver hatiplerin Meclis kürsüsünde girişmiş oldukları tek tük taarruzlar 
istisna edilirse hatta teşekkül ettiği günlerde bu fırkanın mevcudiyeti mahsus bir şekilde te
zahür etmemişti. 

Hatta o derecedeki. Fırkanın şeddi en nafiz aza tarafından bile calib-i dikkat bir mutava
at İle kabul edilmişti. Hemen hemen arzu-y u zatisi ile ortadan çekilen siyasî bir fırka bu de
fa zorbalıkla vaziyete hakim olmaya teşebbüs etmiştir. 

Bu cür'etkârlığı nasıl izah etmeli? 
Şu kaabil-i inkâr değildir. Herhalde perde arkasmda bir şeyler yapılmıştır. Bu istihale 

hem de pek çabuk yapılmıştır. Çünkü İstanbul Gazetelerinin verdiği malûmata nazaran bu 
sefer pusuya düşürülen suikast nev 'inden bir hareketin bundan daha bir sene evvel Terak
kiperver rüesa tarafından Ankara'da icrası tasavvur edilmiş olduğu başlıca maznunların ifa
delerinden anlaşılmaktadır. 

Halen muhtelif hapishanelerde mevkuf bulunan eşhas listesi tetkik edilecek olursa, perde 
arkasmda ihzar edilen büyük vak'anm mahiyeti kolayca anlaşıkr. Sulkastin vasf-ı farlki işte 
buradadır. Bütün bu işte yeni olan şey. Terakkiperverler ile Ittihadçılann birleşmiş olmasıdır. 
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İHTİRAS BELASI (1) 

İçtima! hadiselerde şahıslar üzerinde tevakkuf etmekte hadisenin ehemmiyetini daralt
mak, teferruat etrafmda dolaşaraktan esasmı kaybetmek tehlikesi vardır. Bizim gibi erbâb-ı 
kalem ve tefekkür, bilhassa bu esası aramak, hadiselerin mündemiç oldukları umumi ders
leri araştırıp bulmakla mükelleftirler. 

İstiklâl Mahkemesinin ta İzmir'den beri meşgul olduğu meseleler, içtimaî hayatımızı ta 
içinden kemiren ruhi bir illetin arız ve musallat olduğunda zerre kadar şüphe bırakma
maktadır. 

Bu illet, ihtiras belasıdır! 
Merhum Ziya Gökalp Bey Vekâlet sandalyesine Firavun, sandalyesi derdi. Hiç şüphe yoktur 

ki, bu tarifi yalnız bizim muhitimize hasretmelidir. Zira daha dün Fransa'dan bahsederken, 
bu memlekette bir gün evvel en yüksek mevkiler ihraz etmiş olan zevatın bir gün sonra mem
lekete hizmet niyetiyle en mütevazı yerler işgal etmeye razı olduklarını kaydediyorduk. 

Bizde ise sandalyenin zevkini tatmış olan birisi güçlükle ondan ayrılabiliyor ve ayrılma
ya mecbur olduğu takdirde dahi onu yeniden elde etmek için tevessül etmedik vasıta ve ve
sileler bırakmaz! ' 

Fransa'da, bunca senelerden beri yekdiğeriyle değişen Puankare ile Herriot teşrik-i me
sai edebiliyorlar. 

Bizde ise, Rauf Bey 20 seneden beri arkadaşı olan İsmet Paşa Hazretleriyle bir tek gün 
çalışmak istemez! 

Fransa'da memleketi kurtarmış olan Clemanso, milletin adem-i memnuniyeti önünde 
arkadaşlarıyla beraber faaliyet sahnesinden hariç kalmaya razı oldu. 

Bizde ise; memleket, aguşlarında can vermiş iken ve umum milletin adem-i memnuni
yetini üzerlerine celbetmlş iken, İttihat Reislerinden bazıları hâlâ hâkim olmak daiyesinde 
imişler! 

Bu fark nereden geliyoı? 
Bu fark dimağlarımızda vatan, vatanperverlik, insaf, mürüvvet, hak ve adalet mefhum

ları hakkında taşıdığımız tarz-ı telakkilerden geliyor. 

Biz vatanperveriz, vatana hâkim olmak şartiyle! Biz vatana hizmet ederiz, vatan bizi ta
kip etmek şartiyle! Biz başkasının da vatanperver olmasını, başkasının da bizim kadar va
tanda hakkı olduğuna, başkasının da vatana hizmet ederek itila etmek istemesine taham
mül edemeyiz! 

İşte bu ruhi hassalar sahasında İttihat ve Terakki Reislerinden bazılarının hareketlerini 
tetkik edelim : 

ltühat ve Terakki Cemiyetinin Reislerinin vatanperver olduklarında şüphe var mıdır? 
Fakat, talih bunlara müsait olmadı; Harb-i Umuminin neticesinde koca bir Devlet, bun

ların kucakları arasında can verdi? Bu hadise, harp esnasmda vaki olan bir çok suiistimalle
rin ika etmiş olduğu hiddet ve gay za ilave olunca, millet nazarmda cemiyeti ve reislerini fiilen 
iflas ettirdi. Zaten Fırkanın başında bulunan zevat bu hakikati o derece idrâk ettiler ki, 

(1) Hakimiyeti MİUye, 28.7.1926 
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bizzat kendileri Fırkayı feshettiler ve bir kısmı firar etti ve diğer kısmı da İngilizler tarafın
dan esir edildiler ve Malta'ya sevkolundular. 

Bu meyanda ve memleketin istikbali hakkında herkes ve bilhassa İttihat ve Terakki Re
isleri her türlü ümidi kesmiş iken, Anadolu'da hamiyetli bir zümre, bir dahinin etrafına top
lanarak memleketi kurtarmaya çalışıyorlar. 

Hakiki vatanperverlik, insaf, hak ve adalet bütün vatanperverlerin derhal ve bila tered
düt bu hamiyetmendlerin yardımına koşmayı emretmez miydi? Koşanlar red olundular mı, 
bilakis cümlesi büyük bir tehalük ve muhabbetle karşılandılar ve bugün dahi görüyoruz ki. 
Hükümette, Mecliste, devairde ekseriyet-i âzime o eski ittihatçılardan ibarettir. 

Fakat işte burada Firavun sandalyasının tesiri bütün fecaati İle tezahür ediyor. 
İttihat zamanında bu sandalyanın zevkini tatmış olanlar, bu kere dahi ikinci safta bu

lunmaya razı olmuyorlar! Vatana hizmet için vatanı kendi hâkimiyetleri altında, kendi tabii
yetlerinde görmek istiyorlar. Halbuki en iptidai bir hiss-i hak ve adalet en basit bir İnsan, 
en sathi bir vatan aşkı, bunları vatanı kurtarmak için çalışanların yardımına koşarak bu mu
azzam mücadelede neferlikle müftehir olmaya veyahut hiç olmazsa bunlara mümanaat et
memeye, bunlara karşı müşküller ika eylememeye sevk edecekti. 

Fakat heyhat! Yardıma koşmak şöyle dursun, muhakemenin cereyanından anlaşıldığı
na göre gerek bizzat mücadelenin devamı esnasında hariçten ve gerekse mücadeleden son
ra vatan kapıları kendilerinin ferih ve fahur avdetlerine müsait olduktan sonra dahilden va
tan müstahlislerine karşı menfur ve feci bir sandalya kavgası açmışlar ve bazıları bu kavgayı 
ta suikast tertibine kadar vaidirmislani.tr! 

Batum kongreleri, İstanbul içtimaları muhalif fırka İle teşrik-i mesai, hep bu fecaat silsi
lesinin birer ukdeleridir! 

Işteibtilâ! 
Zavallı hastalar! Siz ki bu memleketi senelerce idare ettiniz. Bu ibtilânın memlekete ne

lere malolduğunu görmediniz mi? Ve bu kere dahi, muvaffak bile olsaydınız sandalyanın ken
disinin kaybolacağını, üzerine sizin yerinize bir Yunanlının veyahut başka bir düşmanın otu
racağını takdir edecek kadar zekâ ve malûmattan mahrum mu idiniz? 

Fakat eyvah ki bu ibtilâ insana sağlam düşünmek ve hatta kendi kuvvetlerini ölçmek 
imkânını vermez ki! 

Lâkin yine heyhat ki bu ibtilâ yalnız bunlara da münhasır değildir. Hepimiz az çok onunla 
âlûdeyiz. Türkün en mühlik, en korkunç düşmanı bu hastahktır! Sihirkâr bir el bu hastalığı 
Türkün ruhundan çıkardığı gün, Türk Milleti dünyanın en mesut ve en bahtiyar bir milleti 
olmaya namzettir! 

Ağaoğlu Ahmet 
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DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCESİ 
Şiar YALÇIN 

ATATÜRK, İZMİR SUİKASTİ, İSTİKLAL MAHKEMELERİ VE 
MALİYE NAZIRI CAVİD BEY (1) 

"L'hypocrisie est un hommage que le vice rend a la vertu." 
La Rochefoucauld 
Mezarcı ve arkadaşlarının "İzmir suikast!" ile ilgili önergesi bana ün

lü Fransız yazarının Türkçeye çevrilmesi oldukça zor yukarıdaki vecizesi
ni hatırlattı. Harfiyen çevirecek olursak "ikiyüzlülük fezâhatin fazilete bir 
çeşit saygı gösterisidir,'' diyor La Rochefoucauld. Biz buna Türkçede su
reti haktan görünmek diyoruz. İşte Mezarcı ve hempalarının da bütün mak
satları Atatürk'ü kötülemek ve düşmanlarını yüceltmek olduğu halde, bu
nu açıkça söyleyemiyorlar, çünkü maşeri vicdanda makes bulamayacak
larını biliyorlar. Bu önergeyi verirken de Maliye Nazın Cavid Bey (babam) 
gibi Batıcı ve üstelik mason olduğu için pek sevmedikleri bir insandan me
det umarak Atatürk'ü, İstiklal Mahkemeleri'ni ve laik Cumhuriyet rejimi
ni kötülemeye çalışıyorlar. Cavid Bey konusunda aynı şeyi bazı sol 
"aydınlar" da yapmaktadırlar. Liberal ve anti - komünist olan Cavid Bey'i 
hiç tutmadıkları halde, izmir suikastlnl dillerine dolayarak sözde onu sa
vunmaktadırlar. Halbuki asıl amaçları Atatürk'ü vurmak, sözde O'nu mil
letin gözünden düşürmektir! Aynı şekilde bugün aralarında bazı "bilim" 
adamlarının da bulunduğu sözde liberal ve demokrat "İkinci Cumhuri-
yetçl"ler de babamı kendilerine bayrak edinmişlerdir. Bunlar, artık dala
let ve hıyanet demeyelim de, bir garip akademik gaflet içinde Atatürk'e 
ve onun temsil ettiği her şeye karşı olup meşrutiyet İnkılâbını Türkiye'
nin tek gerçek devrimi ve Atatürk'ü de bir "gâsıp" sayarlar! 

Mezarcı ve arkadaşları İstiklal Mahkemeleri'nin mahiyetleri gereği ola
rak zaman zaman icrai adalet yerine icral siyaset etmiş olmalarından ve 
tarihin bütün çalkantılı dönemlerinde görülegeldiğl gibi ara sıra kurunun 
yanında yaşın da yanmış olmasından yararlanarak, İzmir suikastı dava
sında verilen ve infaz edilen çoğu haklı idam hükümlerini Atatürk'ü ve 
Cumhuriyet rejimini karalamak İçin vesile ittihaz etmişlerdir. Evet, Mali
ye Nazırı Cavid Bey'in suçsuz yere asıldığı bugün hemen hemen bütün 
ilgililerce kabul edilmiş bulunmaktadır. Belki sanıklar arasında babam gibi 
masum olan iki -üç kişi daha vardır. Ama bu demek değildir ki, bazı Ata
türk düşmanlarının ve fanatik İttihatçıların bugün hâlâ İddia edegeldik-
leri gibi, İzmir suikasti, Relchstag yangını veya Klrov olayı gibi bir komp
lodur. Tam tersine, Atatürk'e suikast uzun bir süreç içinde en ince ayrın
tılarına kadar tasarlanmış, fakat suç ortaklarından birinin son dakikada 
nedamet getirerek veya paniğe kapılarak olayı ihbar etmesi sonucunda 
akim kalmıştır. Yoksa ateşli bir Atatürk hayranı iken birdenbire bir 
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demokrasi havarisi kesilmiş olan sergerde Ziya Hurşit'in, yüzlerine göz
lerine bulaştırdıkları iktidarın tadı damaklarında kalmış olan bir avuç es
ki Ittihatçı'nın ve mülga Terakkiperver Fırka'nm bazı elemanlarının etraf
larına birkaç da paralı katil toplayarak tasmim ve eylem planında bu ha
ince teşebbüse katılmış oldukları tarihi bir gerçektir. 

Ve bir milletin halaskarının şahsında onun Osmanlı İmparatorluğu'-
nun enkazı üzerinde kurduğu körpe fakat zinde Cumhuriyet'i yıkarak be
ceriksizlikleriyle o imparatorluğu batırmış olan bir zümrenin son temsil
cilerine teslim etmek isteyenlerin vebali mahkeme-i kübrada bile affedil
mez. Biz bugün laikliğe ve millî bütünlüğümüze indirilmek istenilen dar
belerden ne çekiyorsak, Atatürk'ü çok erken kaybetmiş olmaktan çe
kiyoruz! 

(1) Milliyet Gazetesi. 11 Mart 1994, S.20 
Not: Kemikleri vatanımtzın çimentosu, düşünceleri Türk ulusunun ülküsü olmuş Atatürk'ün, kar

şıtları, fırsat bulunca ya canına, ya da düşüncelerine kastediyorlar. 
70 yıldır kinleri bitmedi. 
Bunlara en lyl yanıtı, yukarıda tzmlr suikastında hayatını kaybeden Maliye Bakanı Merhum Ca-

vlt Bey'tn oğlu Şiar Yalçın, vermektedir. (K.Ö.) 
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EKLER: 
1 — DEVRE İÇİNDE ALINAN TBMM 

KARARLARI 





II. DÖNEMDE (11 Ağustos 1923-26 Haziran 1927) ÇIKARILAN VE 
1, 2, 3 , 4, 5 SAYILI KAVANİN MECMUALARINDA YAYIMLANAN 

373 ADET KARARIN NUMARALARI, ADLARI VE TUTANAKLARI 
GÖSTERİR LİSTE 

KARARLAR 

No. CÜt Sayfa 

1 — Tahlif sureti hakkında 1 2:3 
2 — Millî mücahedenin mesut bir neticeye isalinde en mühim âmil 

olan ordumuza Meclisi Millinin şükran ve ihtiramatının isali 
hakkında 1 43 

3 — İkinci devrei içtimaiye münasebetiyle Reis Gazi Mustafa Kemal 
Paşa Hazretleri tarafından irat buyurulan nutkun tabı ve neşri 
hakkında 1 42 

4 — Heyeti cedidei vekilenin intihabına kadar Heyeti hazıra! vekile-
nin vekâleten ifayi vazife etmesi hakkında 1 46 

5 — Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin mesaii mücahedanesi-
ni takdir hakkında 1 42 

6 — Sabık meclisten müdevver evrak hakkında 1 74:82, 
82:86 

7 — İstanbul Meclisi evrak kalemindeki levayihi kanuniye dosyalan-
nın celbi hakkmda 1 95:96, 

110:111 
8 — Hariciye Vekili tsmet Paşa Hazretlerinin Lozan Muahedesi hak

kında beyanatının tabı ve neşri hakkmda 1 284 
9 — Lozan konferansındaki heyeti murahhasamıza Meclis namına be

yanı teşekkür olunması hakkında 1 284 
10 — Sulhun istihsalinde en büyük âmil olan ordumuza Meclisin se

lâm ve şükranlarının iblağı hakkmda 1 284 
11 — Lozan sulh muahedenamesi konferansı zabıtnamelerinin bir ki

tap halinde neşri hakkmda 1 284 
12 — Muvazene! maliye encümeni azalarının yirmiye iblağı hakkında 1 318 
13 — Azayı kiramın mezuniyetleri hakkmda 2 41 
14 — Affa müteallik kararlar hakkmda 2 73:81 
15 — Urfalı Mustafa Bin Reşid Efendinin iade! hukuku memnuası 

hakkında 2 81 
16 —Mülga Sükna Kanununa ait levaylhin yeniden müzakeresine dair 2 83 
17 — Hasan Bin Tahir'in bakiye! müddeti cezaiyesinin affına dair 2 73 
18 — Nizamnameler ve talimatnameleri hakkında 2 165:171 
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No. CÜt Sayfa 

19 — Ziraat Bankasına âza intihabı hakkında 2 212:213 
2 0 — Kaymakamlar maaşaatınin tayininde Dahiliye Vekâletinin serbest 

bırakılması hakkında 2 187:192 
21 — Aydın. İzmir. Kasaba ve temdidi ve Mudanya - Bursa demiryolla-

riyle İzmir liman ve rıhtımı hakkındaki Kararnamenin reddi hakkında 2 183:187 
2 2 — İktisat Encümeni âzalarının yirmiye iblâğı hakkında 2 225 
23 — Hafl celseye aid olduğundan mecmuaya dercolunmamıştır 2 
24 — Keskinli Aslan Bey ve Araçlı Hacı Mehmed'in hukuku memnuala-

rının iadesi hakkında 2 4 7 9 
25 — Heyeti Mebusinin sureti istikbali hakkında 2 588 
26 — Mübadele, İmar ve İskân Encümeni teşkiline dair 2 664 
27 — Ankara şehrinin m a k a m idare ittihazı hakkında 2 665 
28 — Afları taleb olunan eşhas hakkında 2 772 
29 — Yeni Heyeti Vekile intihab olununcaya kadar müstafi Heyeti Veki-

lenin tedviri umuru Hükümette devamı hakkında 3 76 
3 0 -— Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı mevaddınm tav zinan tadiline 

dair lâyiha! kanuniyenin kabulü münasebetiyle Reisi Cumhurun der
hal intihabı hakkında 3 99 

31 — Reisi Cumhur İntihabım mütaakip y üzbir pare top endahtı ile Cum
huriyetin her tarafa ilân ve tebcili hakkında 3 99:100 

3 2 — Kângınh Kemikoğlu Süleyman'ın iadei hukuku memnuası 
hakkında 3 80:81 

3 3 — Bahriye Bütçesini tetkik edecek komisyona üç mütehassıs zatın 
tefriki hakkında " 3 81 

34 — Yoklama icrasiyle mevcudolmayan azadan kıstelyevm yapılması 
hakkında 3 6 0 2 

3 5 — Hini İşgalde Fransızların Adana'da zabt ve müsadere ettikleri em
val ve eşya bedelinin Adana Ziraat Mektebinin ikmal ve ıslahına sar
fı hakkında 3 251:258. 

285 
36 — Dâvayı millînin neticesine kadar bazı muayyen manatıkta ikamet

lerine lüzum görülen eşhasın serbest bırakılmaları hakkında 3 213,346: 
347 

37 — 1340 senesi bütçelerini tetkik etmek üzere Muvazenei Maliye En
cümeni âzalarının mezun addedilmesi hakkında 3 347 

3 8 — Nizamname! Dahilinin 97 ve 98 inci maddelerinin tadili hakkında 3 290,397: 
4 0 2 

3 9 — Rakı nakil ve İstimalinden mahkûm Tlrebolu'lu Temel ve yedi re
fikinin afları hakkında 3 438:440 

4 0 — Divanı Muhasebatın sureti intihabı hakkında 3 407:408. 
524:542 
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No. CÜt Sayfa 

41 — Müskirat İmal etmelerinden dolayı mahkûm olan Viranşehirli Mu
kaddes ve Afife'nin afları hakkında 3 596:597 

42 — Nizamname! Dâhilinin 160 mcı maddesinin tefsiri hakkında 3 387 
43 — Ziraat Bankası Müdirî Umumisine sarahati kanuniyeye muhalif ola

rak verilen maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmuunun, hatayı vâkn tas-
hihan Heyeti Vekileye tazmin ettirilmesi hakkmda 3 291,616, 

635,694: 
703 

44 — Divanı Muhasebat Heyetinin sureti intihabı hakkında 4 23 
45 — Şûrayı Devletçe 16 Mart 1336 tarihinden sonra verilen kararlar 

hakkında 4 35 
46 — Rüsumu Belediye Kanununun 19 uncu maddesinin tefsirine lü

zum olmadığına dair 4 22 
47 — Kastamonu Encümeni Vilâyet Âzasmdan levflk Efendi hakkında

ki evrakın mercii tetkikine tâyini hakkmda 4 36 
48 — Temenni takrirleri hakkındaki teamüle alınıncaya kadar muhafa

zasına dair 4 102 
49 — Nizamnamei Dâhilinin yüzonbirinci maddesinin fıkrai ahiresinin 

tadiline dair 4 92 
50 — İstanbul ve mülhakatında bir İstiklâl mahkemesi teşkiline dair 4 121 
51 — Ankara'da kâin laşhan'ın takdiri kıymeti hakkında vilâyet mecli

si idaresiyle Memurin muhakemat heyeti arasında zuhur eden ihti
lâfın halline dair 4 168 

52 — İstanbul İstiklâl Mahkemesi Heyetinin, İstiklâl Mahkemesi Kanu
nunun üçüncü maddesindeki fıkralarda muharrer esaslarla salâhi-
yettar kılınması hakkında 4 215 

53 — Rüsumu Belediye Kanununun 13 üncü maddesinin tefsirine lü
zum olmadığına dair 4 171 

54 — Divan» Muhasebat âzalıkları namzet listesinin otuzikiye iblâğı 
hakkmda 4 269 

55 — Müskirat nakil ve istimalinden maznunu aleyhima Mehmet Emin, 
Marko Oktavliyo, Hakkı, Hacı Osman, Ahmedoğlu Uyul, Mehmedoğ-
lu Hamdi, Etemoğlu Haşim ve Ismailoğlu Ziya haklarındaki hüküm
de vâki olan hatayı adlinin telâfisi için allarına dair 4 311 

56 — Ordu müfettişliğinde ve kolordu kumandanlığında bulunan dokuz 
zatın mezun addedilmesi hakkmda 4 324 

57 — Elviyei selâse'de Ziraat Bankası teşkiline dair 4 331 
58 — Rifatoğlu Ömer ve beş refikinin maluliyetlerine binaen bakıyei müd

deti cezaiyelerinin affı hakkmda 4 346 
59 — Ordulardaki fazla hayvanatın sureti tevzii hakkmda 4 362:363 
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No. Cilt Sayfa 

6 0 — Mütarekeyi mü teak ip hizmeti muvazzafaya naklett ir i len erkân, 
ü m e r a ve zabi tan ve m e m u r i n ve mensub in i askeriyenin nakil mua
melelerinin keenlemyekûn addi ve aldıkları tahsisat ın ist irdadı 
hakk ında 4 513 

61 — Meclis elektrik tenviratının Meclis tahsisatiyle tesis o lunacak bir 
r r e n b a d a n temini hakk ında 4 657 

62 — Amaşya'lı Abdülkerim'in iadei h u k u k u m e m n u a s ı n a dair 4 701 
6 3 — Amasya Mebus luğuna int ihabedilen Nafiz Beyin tahsisa t ın ın su

reti itası hakk ında 5 164:167 
64 — Darbedilecek meskukâ t ın şekli hakk ında 5 329:330 
6 5 — Devairi Devletin e şhas z immet indeki mat luba t ın ın tahsil ine dai r 

Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takririnin sureti tatbiki hakkında 5 366:367 
66 — Ruznamede b u l u n a n müstacel mevat intaç edilmedikçe yeniden 

müstace len ruznameye alınan mevaddın tercihan müzakeres ine baş
l a n m a m a s ı n a dair 5 409:410 

67 — Ağnam tadadı hakkındak i Kanun lâyihasının bir neticeye iktira
n ına kadar a ğ n a m tadadının tehirine dair 5 452:454 

6 8 — Hafi celseye aid o lduğundan m e c m u a y a dercedllmemiştir . (Mat
b u a t meselesinin is t ihkak kesbettiği ehemmiyet le mütenas ip bir su
retle müzakere edilebilmesi için akdolunan celsei hafiye). 5 4 6 6 

6 9 — is tanbul istiklâl Mahkemesinin tatili faaliyet e tmes i h a k k ı n d a 5 465:466 
7 0 — is tanbul lu Suph i Bey ile Cemalzade Hüseyin Ağa m a h d u m u Ali 

ve Harput lu Âsim Efendizade Enis ' in iadei h u k u k u m e m n u a l a r ı n a 
dair 5 741:742 

71 — Müceddeden inşa edilecek Büyük Millet Meclisi binası için tahsi
sa t itası hakk ında 5 491:497, 

516:517 
7 2 — Palamut luk - Ihça elektrikli dekovil hat t ı imtiyaz evrakının Mecli

se celp ve te tkikına dai r 5 638 
73 — Topçu Yüzbaşısı İsmail Hakkı Efendi hakk ında Divanı harpçe ve

rilen h ü k m ü n keenlemyekûn addine dair 5 792:798 
74 — Malulen terhis edilen ihtiyat mülâz lmi Halil Efendiye emsal i mi-

sillû mükâfat ı nakdiye itası hakk ında 5 838 
75 — Bigalı Hasan, Küçük Alioğlu, Mehmet, Kemerburgazlı Ayşe bint i 

Ali ve Erzincanlı Osmanoğlu Bekir'in bakıyei müdde t i cezaiyelerinin 
affı hakk ında 5 841:846 

76 — Keskin Fabrikası kibritlerinin temini revacı hakk ında 6 206:210 
77 — Hükümet in b i l û m u m şuabat ı idaresi için celbedilecek ecnebi mü

tehassıs lar hakk ında 6 275 
7 8 — Reis icumhur Hazretlerinin n u t k u iftitahilerinin tabı h a k k ı n d a 7 12 
79 — Muvazenei Maliye Encümen i âzalarının yirmiye iblağına dai r 7 135 
8 0 — İktisat Vekâletinin ilgası ve Ziraat ve Ticaret vekâletlerinin ihdası 

dolayısıyla İktisat Encümen in in lağvedilerek Ziraat ve Ticaret encü
menler in in teşkili hakk ında 7 136 
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No. CÜt Sayfa 

81 — Birinci devrei intihabiye âzasma İstiklâl Madalyası ita edileceğine 
ve ancak Meclise iltihaktan evvel istifa edenlere verilmeyeceğine dair 7 157 

82 — Beyoğlu Üsküdar vilayetlerinden maada bilcümle mülhak vilâyet
lerin müstakilen idaresi hakkında 7 199 

83 — Teşkilatı Esasiye Kanununun, ekseriyeti mutlakanın sülüsam ek
seriyetiyle kabul edilmesine dair 7 255 

84 — "Büyük Millet Meclisinin intihabı dört senede bir kere icra olunur" 
fıkrasının bugünkü Meclisi Âliye de şâmil olduğuna dair 7 868 

85 — Meclis Heyeti tahririyesinin 1339 senesi tasarrufaündan maada tah
sisat birer maaş nisbetinde ikramiye ile taltiflerine dair 7 981 

86 — Divanı Muhasebatta mümeyyizlik ve murakıplık hizmetleriyle kesbî 
kıdem ve ehliyet etmiş olan memurların bilâ imtihan divan murakip-
liklerine tâyini salâhiyetinin Divanı Muhasebat Riyasetine bırakılma
sına dair 8 138 

87 — Rakı naklinden mahkûm Ürgüplü Hüseyin hakkmda hatayı adi! 
vaki olduğundan af suretiyle telâfisi hakkında 8 270 

88 — Müskirat füruhtu maddesinden mahkûm Sandıklı Hacı Mehmed, 
Eskişehirli Refik Çavuş ve Bartınlı İbrahim haklarında hatayı ve adi! 
vâki olduğundan af suretiyle telâfisine dair 8 267:269 

89 — Katil maddesinden onbeş sene küreğe mahkûm Karabigali 
Haliloğlu Ahmet'in müptelâ olduğu illetten dolayı bakiyyei müddeti 
cezaiyesinin affı hakkında 8 270:271 

90 — Rakı naklinden mahkûm İnebolu'lu Bayramoğlu İsmail hakkın
da ita edilen hükümde hatayı adi! vâki olduğundan af suretiyle telâ
fisine dair 8 266:267 

91 — Katil kastiyle cerh maddesinden üçbuçuk sene küreğe mahkûm 
olup mûddeü mahkûmiyetini ikmal İle tahliye kılınmış olan Kasımoğ-
lu Kasım'm iadei hukuku memnuasına dair 8/1 724 

92 — Temel, Şevket Mustafa ve Nazım efendilerin iadei hukuku mem-
nualan hakkında 10 18 

93 — Vakdi muayyeninde terfi ettirilemeyen ümera ve zabıtanın yeni rüt
beleri farkı muhassesatım tarihi nasblanndan itibaren tesviyesi ve 
ancak badema terflatda tarihi nasp ile iradeye İktiran tarihlerinin tev
hit veya takribi usulü muntazamma tamamen riayet olunması 
hakkında 10 245:246 

94 — Azayı kiram tarafından verilen teklifi kanunilerin hükümete tevdi 
olunamayacağı ve bunların encümenlere intaç olunacağı hakkmda 10 309:311 

95 — Mülâzımı evvel Yozgat'lı Ahmet Ağa bin Osman'ın tekaüdünün yüz-
başıhk rütbesi üzerinden icrası hakkında 10 317:318 

96 — Rakı nakil ve furuhtundan mahkûm Acem Aziz, Hanife, Celâl, Çil 
Avadik, Şükrü, Cıvık Hamdi ve Mehmet'in afları hakkmda 10 309 



N a 

97 — Sisin Hacıuşağı mahallesinden keleş oğullarından Ahmet oğlu Meh
met'in iadel hukuku memnuasına dair 

98 —• Müskirat nakli maddesinden mahkûm Osman oğlu Ali Rıza'nın 
affına dair 

99 — Diyanet İşleri Reisliğinin 1340 senesi bütçesinde vâki zühulün tas
hihi hakkında 

100 — Bahriye Çırak Mektebi ikinci sınıfına terfi eden talebenin farkı mu-
hassesatlannın tesviyesi hakkında 

101 — Hasan oğlu İsmail'in iadei hukuku memnuasına dair 
102 — Mehmet Kâzım Efendi bin Abdurrahman'ın iadei hukuku mem

nuası hakkında 
103 — Maarif Vekâletinin 1340 senesi bütçesinde vâki olan zühulün tas

hihi hakkında 
104 — İstanbul Ciheti Havagazı Şirketi ile münakit ltilâfnameye ait evra

kın meclise celbi hakkında 12 56 
105 — Nureddln Paşa'nın Bursa Mebusluğuna intihabının keenlemyekûn 

addedilmesi hakkında 11 248 
12 131:154 

106 — Divanı Muhasebatta münhal olan Reisisanllere vekaleten tayin edil
miş olan azadan iki zatın vekâlet maaşlarının sülüs derecesine ibla
ğı hakkında 12 257:259 

107 — İstanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan fazla sarfiyat esmanı bali-
ğasınm Meclis bütçesinden tesviyesi hakkında 12 331:333 

108 — Ademoğlu Ali'nin cezasından bir senesinin affına dair * 13/1 59,61 
109 — Erbaa ile Çarşamba arasındaki Üçkayalar mevkiinin tathlri 

hakkında 13/1 27,30: 
57,91: 

113,217 
110 — Divanı Muhasebatça tanzim olunan 1339 senesine ait raporlar 

hakkında 13/1 133,135 
111 —• İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Bey tarafından irat edilen nut

kun neşri hakkında 14 29,65:66 
112 — Hafi celse karan (Karar münderiç değildir). 14 L28 
113 —Kadı Bey zade Hilmi Efendinin iadei hukuku memnuası hakkında 14 243, 

245:246 
114 — Şark vilâyetlerinin bir kısmında idarei örfiye ilanı hakkında 14 243,288, 

29L306: 
3 0 9 

115 — Fasıldan fasıla münakale kanunlarının dahi tayini esami ile reye 
vazı hakkında 14 289,322: 

3 2 3 
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116 — Belediye intihabatı hakkında 15 102,105, 
110,129: 

130 
117 — Harekâtı askeriye mıntıkasında ve Ankara'da bir İstiklâl Mahke

mesi teşkili hakkında 15 125,129, 
149:154 

118 — Ihça - Palamutluk demiryolu imtiyazına dair 15 465,468: 
470 

119 — Avrupa'dan ithal edilmekte olan ayakkabılar hakkında 16 1,29:30 
120 — Yüzbaşı zade Abdullah bin Ahmet'in iadei hukuku memnuası 

hakkında 16 93,95 
121 — Şark vilâyetlerinin bir kısmında ilân edilmiş olan Idarei örfiyenin 

bir ay daha temdidi hakkında 16 123,128 
122 — Ergene vadisindeki bataklığın kurutulması hakkında 16 257.260: 

261 
123 — Cidali milliye iştirak ile fevkalâde yararlık ibraz etmiş olan jandar

ma zabitanının suveri muhtelife ile taltifleri hakkında 17 83,85:86 
124 — Cidali millide fevkalade yararlıkları görülen zevatın istiklâl madal

yaları ile taltifleri hakkında 17 83,88 
125 — Cidali milliye iştirak ile fevkalade yararlıklar ibraz etmiş olan za

bıtanın suveri muhtelife ile taltifleri hakkında 17 83,86:88 
126 — Kayserili Dervişoğlu Resifin nısıf müddeti cezaiyesinin affı ve mah

kûm olduğu kürek cezasının hapse tahvili hakkında 17 189,191: 
192 

127 — Anadolu .Demiryolları bütçesinin Meclisi Âlice tetkiki hakkında 17 189,192, 
195:202 

128 — Bilâmezuniyet devam etmeyen azayı kiramdan kıstelyevm icrası 
hakkında 17 294,296 

129 — Silifkeli Kel Halil oğlu Ali'nin müddeti mahkûmiyetinden rub'u-
nun tenzili hakkında 18 231,234: 

235 
130 — Malatyalı Hacı Halil zade Hasan Beyin iadei hukuku memnuası 

hakkında 18 231,235 
131 — Mebusandan Emin ve Şükrü beylerle Salih efendiye kırmızı - yeşil 

ve Saffet beye kırmızı şeritli İstiklâl madalyası itası hakkında 18 235:236 
132 — Meclisi Âlinin altı ay müddetle tatili içtimai hakkında 18 237:239 
133 — Şark vilâyetlerinden bir kısmmda ilan edilmiş olan idarei örfiye

nin yedi ay daha temdidi hakkında 18 239:243 
134 — İsyan sahası teşkilatı mülkiyesinde tadilat icrası için Hükümete 

salâhiyet itası hakkında 18 239:240, 
247:249 
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135 — Ankara ve Diyarbekir İstiklâl Mahkemeleri müddetlerinin daha alü 
ay temdidi hakkında 18 239,240: 

243,285: 
286 

136 —Ankara İstiklâl Mahkemesine de idam selâhiyeti verilmesi hakkında 18 239,243: 
247,287: 

288 
137 — Müdafaa! Milliye kadrolarının tezyidi hakkında 18 283 
138 — Halil Efe ve Parti pehlivan hanelerinde ledettaharri müsadere olu

nan eşyanın iadesi hakkında 18 289,293: 
294 

139 — 8 9 zâtın İstiklal Madalyası ile taltifleri hakkında 18 79,290, 
294:295 

140 — İstiklâl Madalyası ile taltif hakkındaki inhaların gelecek senei içti
maiye nihayetine kadar şayanı kabul olacağı hakkında 18 79,290, 

294:295 
141 — Mebuslardan Esat, İsmail Safa. Muhtar Fikri, Mahmut beylere kır-

mızı-yeşi l ve Nuri beye kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası itası hakkında 18 295,295, 
295:296, 

296 
142 — Tip Fakültesinin Haydarpaşa'da kalması hakkında 18 333:334 
143 — 101 zâtin takdirname ile taltifleri hakkında 18 291.336: 

343.382: 
383 

144 — Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisince müteşekkil İstiklâl Mah
kemeleri azalarına kırmızı - yeşil İstiklâl Madalyası itası hakkında 18 295 

145 — Mebuslardan Emin Beye kırmızı - yeşil ve Refet Beye kırmızı şerit
li İstiklâl Madalyası itası hakkında 18 236,395 

146 — Büyük Millet Meclisi ile Riyaseti Cumhur bütçelerine alt hesabı 
kati cedvellerinin tasdik edildiği hakkında 18 419 

147 — Valiler maaşatının tayininde Dahiliye Vekâletinin serbest bırakıl
ması hakkında 18 468:469 

148 — Yüz kırk altı zâtın İstiklâl Madalyası ile taltifleri hakkında 18 390,468: 
4 7 4 

149 — Yüz kırk yedi zabitin takdirname ve bir zabitin İstiklâl Madalyası 
Üe taltifleri hakkında 18 344:345, 

426:428 
150 — Bursa'lı Tahir Beye beşyüz ve merhum Ferit Recai Bey ailesine bin 

lira ikramiye verilmesi hakkında 18 536:537 
564:565 
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151 — Resmo mübadillerinden Peyikllzade Hüsnü Beyin beraberinde ge
tirdiği on yedi fıçı ispirtonun kendisine iadesi hakkında 19 47 

152 — Erzurumlu Ali Beyzade Şevki Beyin, Erzurum'un hini işgalinde du
çar olduğu zarar ve ziyanın telâfisine imkânı kanunî olmadığı 
hakkında 19 47:48 

153 — Mal sandıklarınca kabzolunan varidatı hususiye için mal müdür
lerine aidat verilemeyeceği hakkında 19 48:49 

154 — Binbaşı Hipoloğ Hasan Cemal Beyin eşhası mütegayyibe ve mü
badeleden Yorgi ve Tanak Eksindaris zimmetlerindeki matlubatı 
hakkında 19 49:50 

155 — Konya mektebi hukuk müdürü sabıkı Refik Beyin maaşaü 

hakkında 19 49:50 

156 — Yüzbaşı Yunus Efendinin iadei rütbesi hakkında 19 49:50 

157 — Refik Beyin Divanı Muhasebat azalığına intihabı hakkında 18 106 
19 27,44 

158 — Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin beyanatının, tasvip edildiği 
hakkında 19 60 

159 — Memaliki metruke belediye ve idaresi hususiyeleri mazul memur
ları maaşatının 1340 senesi Muvazene! Umumiye Kanununun mev
kii meriyete vazmdan itibaren Muhassasatı zatiye bütçesinden tes
viyesine imkânı kanun! olmadığı hakkında 19 98,99, 

99:100 

160 — Harp kazançları vergisi hakkındaki 14 Kânunuevvel 1335 tarihli 
kararnamenin yirmi altıncı maddesine dair 

161 — Memaliki ecnebiyede ikmali tahsil eden Türk etıbbanın hizmeti 
mecburesi hakkında 19 115 

162 — İstiklâl muharebatma iştirak ederek muhtelif tarihlerde şehit olan 
doksan dört zabit ailesine İstiklal madalyası itası hakkında 19 26,115: 

117 

163 — îdarei örfiye müddetinin temdidi hakkında 19 173 
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164 — Kayserili Behçet Bey mahdumu Sabit namiy le maruf Hilmi ve Mü
dafaa! Milliye Vekâleti üsera şubesi yazıcılarından Yozgatlı Musaoğ-
lu Osman ve kahveci çırağı Yozgatlı Mehmetoğlu Mustafa'nın idam
ları hakkında 19 26,173 

165 — Meclis, Âzâ-yı Kiramının elbise tedariki ve saire gibi fevkalade ih
tiyaçlarını tatmin için 1342 senesinde tahakkuk edecek matlublann
dan kat edilmek üzere Meclis Veznesinden karzen üç bin beş yüzer 
lira verilmesi ve buna tekabül edecek meblağın mukassaten Maliye 
Vekâletinden alınması hakkında (x) 4 550:553 

(Gizli) 
166 — Askerî fabrikalar müdiriyeti umumiyesinin 1340 senesi mülhak 

Bütçe Kanununun altıncı maddesinde muharrer "Askeri ve millî" ta
biri hakkında 19 192 

167 — Erzurum vilâyeti dahilinde bir ay müdahale idarel örfiye ilânı 
hakkında 19 219:220 

168 — Ankara İstiklâl mahkemesince verilecek hükümleri hakkında 19 219 
169 — Uluborlu'lu Yüzbaşızade Rahmi Efendinin hukuku memnuasımn 

iadesi hakkında 20 4 
170 — Çorum'lu Fil Yusufogullanndan Mehmed'in hukuku memnuası

mn ladesi hakkında 20 4:5 
171 — Isparta'lı Paşazade Hali t Efendinin hukuku memnuasımn iadesi 

hakkında 20 5 
172 — Hacı Mehmetoğullanndan Bekiroğlu Satılmış'ın müddeti mahkû

miyetinin affı hakkında 20 56 
173 — Faili asiller hakkında davanın tecili feran zimethal olanların dava 

ve cezalarının sukutunu müştekim olup bunun muhaffef ceza olmak 
itibariyle makabline de şümulü derkâr bulunduğuna dair 20 6 

174 — Bornova'lı Hamzaoglu Hasan hakkında verilen idam hükmünün 
infazı hakkında 20 6 

(x) Kamuoyu üye ödenekleri konusunda her zaman duyarlı olmuştur. Aşağıdaki karar 
gizli oturumda alınmış ve bugüne kadar yayınlanmamıştır. (K.Ö.) 

TBMM Arşivi C Devre II. Dosya 165. 
Karar : 165 

Meclis Âzâ-yı Kiramının elbise tedariki ve şâire gibi fevkalâde ihtiyaçlarını tatmin için 
1342 senesinde tahakkuk edecek matlublanndan kat'edilmek üzere Meclis Veznesinden 
karzen üç bin beş yüz lira verilmesi ve buna tekabül edecek meblağın mukassaten Mali
ye Vekâletinden alınması, 23.11.1341 tarihinde mün'akit on üçüncü içtimain ikinci hafi 
celsesinde takarrür etmiştir. 

Aslma mutabıktır: 24.11.1341 
Mübeyylzln İmzası Mukabele edenlerin imzası 

İmza İmza 
Kalem Müdürünün veya 

Mümeyyizinin İmzası 
İmza 
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175 — Karahisar benzin deposu efradından Ahmetoğlu Asım'in cezası

nın affı hakkında 20 7 
176 — Zevci Hacı Şükrü'yü servetine tamaen katleden Ali kızı Huriye 

hakkında 20 28 
177 — Maraş Mebusu Tahsin Beyin masuniyeti teşriiyesinin ref i hakkın

da (x) 4 557:564 
(Gizli) 

178 — Hûsnûoğlu Mehmet Sabri Efendinin hukuku memnuasmın iade
si hakkında 20 84 

179 — Feyzullahoğlu Hüseyin'in müddeti mahkûmiyetinin affı hakkında 20 84:85 
180 — Süvari mülâzımısani Lûtfi Bülent Efendinin affı hakkında 20 85:86 
181 —• Kayseri'li bakkal Hâkimoğullanndan Abdullahoğlu Musa Çavuş 

ile Hacı Ramazanoğullanndan Mustafaoğlu Çolak Ahmet hakların
da verilen hükmü idamın tenfizine dair 20 8:87 

182 — Amele Molla Salihoğlu şöhretli Ahmetoğlu Abdülmecit ile Baha-
roğullan şöhretli Memetoğlu Rıza haklarındaki hükmü idamm ten
fizine dair 28 87 

183 — Maarif Vekâletinin 1341 senesi kadrolarında vukubulan sehvin tas
hihi hakkında 20 62 

184 — Azizoğlu Mevlût ile Süleymanoğlu Ali ve Abdullahoğlu Gazi bini 
Ahmedin müddeti mahkûmiyetlerinin affı hakkında 20 124 

185 — Nasuhoğlu Ömer'in müddeti mahkûmiyetinden onüç buçuk aym 
af ve tenziliyle kürek cezasının hapse tahvili hakkında 20 124:125 

186 — Tenekeci Halil Efendinin çırağı Memet bin Memed'in müddeti mah
kûmiyetinin affı hakkında 20 125 

187 — Gazkıroğullarmdan Şükrüoğlu Ziya hakkındaki idam hükmünün 
tenfizine dair 20 126:127 

188 — Lüleburgaz Kaymakamı sabıkı Sait ve Jandarma Bölük Kuman
dam Mustafa beyler hakkında 20 228:229 

189 — Halimoğlu Tahsin ve Süleymanoğlu kömürcü Hüseyin hakların
daki idam hükmünün tenfizi hakkında 20 252 

190 — Kayseri'li Hasan Efendinin hamil olduğu istiklâl madalyası şeridi
nin kırmızıya tebdili hakkında (Eski zabıtta da sayısı belirtilmemiş) 19 97 

(x) Bu aşağıdaki karar, Ankara istiklal Mahkemesi istemi üzerine Genel Kurulun 
7.12.1341 tarihli 20 nel birleşimin tkinci gizli oturumunda alınmış ve bugüne kadar ya
yımlanmamıştır. (TBMM Arşivi C Devre II. Dosya 177) 

Mahremdir 
Maraş Mebusu Tahsin Beyin Masuniyet-i 
Teşriiyyesinin Ref i Hakkında 

Numara: 177 
Maraş Mebusu Tahsin Beyin masuniyet-i teşriiyyesinin ref i Hey'et-i Umumiyyentn 

7.12.1341 tarihinde mün'akit yirminci içtimainin ikinci hafi celsesinde takarrür etmiştir. 
7 Kânunuevvel 1341 ve 
20 Cemazielula 1344 
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191 — Van Mebusu sabıkı Haydar Beyin istiklâl madalyası şeridinin kır
mızı yeşile tebdili hakkında (Eski zabıtta da sayısı belirtilmemiş) 19 97:98 

192 — Müteaddit zevatın istiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında 20 148:149 
193 —Hakkâri Mebusu Asaf Beyin istiklâl madalyasiyle taltifi hakkında 20 267,313 
194 — Sabık Rize ve Erzincan mebusları Dr. Abidin ve Tevfik Beylerle Te

kirdağ Mebusu Faik Beyin hamil oldukları istiklâl Madalyası şeridi
nin kırmızı - yeşile tebdili hakkında 19 151 

195 — Alioğlu Süleyman hakkındaki idam hükmünün tenzifi hakkında 21 77 
196 — Darülfünunun 1341 senesi bütçesi kadrosunda vukubulan sehvin 

tashihi hakkında 21 244 
22 55 

197 — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun kırkbeşinci mad
desinin kabili tefsir olmadığı hakkında 21 71 

118:122 
198 — Sabık İstanbul Mebusu Ahmet Şükrü Beyin İstiklâl Madalyası şe

ridinin kırmızı yeşile tebdili hakkında 21 126 
199 — Hüseyin - Ağaoğlu Hafız ve Tuz Osmanoğlu Mustafa haklarında 

verilen idam hükmünün tenfizi haklan da 21 126 
200 — Kadıoğullarmdan - Ahmetoğlu ibrahim hakkındaki idam hükmü

nün tenfizi ve Dervişoğlu Faik hakkındaki hükmünün on sene hap
se tahvili hakkında 21 227:228 

201 — Kadiroğlu Köse - Mehmet, Karabıçakoğlu Himmet, Oruçoğlu Mus
tafa ve Muhtar Yürükoğlu Osman'ın afları hakkında 21 228 

202 — Aydın Mebusu Dr. Mazhar, sabık Adana Mebusu Dr. Eşref ve sabık 
Karesi Mebusu Abdülgafur Beylerin hamil oldukları İstiklâl Madal
yaları şeritlerinin kırmızı - yeşile tebdili hakkında 21 244 

203 — Darülfünunun 1341 senesi Bütçesine ait hukuk medresesi kadro
sunun tadili hakkında 22 55 

204 — İçel Mebusu Emin Beyin kırmızı şeritli İstiklâl Madalyasıyla taltifi 
hakkında 22 75 

205 — Belediye müfettişlerinden pederi İbrahim Efendiyi katleden Beh-
zat hakkındaki idam hükmünün tenziline dair 22 201 

206 — İzmit tüccarlarından Sabri Bey ve rüfekasının Amerika'dan celbet-
tirdikleri fıstıkların ithalât resmi hakkında 22 134:135 

207 — Dokuz zatın hamil oldukları beyaz şeritli istiklâl Madalyalarının, 
kırmızı şeritiyle tebdili hakkında 22 191:192 

208 — Dört yüz on beş zatın İstiklâl Madalyasıyla taltifleri hakkında 22 
209 — Mehmet mahdumu Kâzım hakkındaki idam hükmünün tenfizi 

hakkında 22 182:201 
210 — Kayseri Mebusu Sabit Beyin hamil olduğu İstiklâl Madalyası şeri

dinin kırmızı - yeşile tebdili hakkında 22 228 
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211 — Üç yüz yirmi dokuz zaün İstiklâl Madalyası İle ve üç zatın da tak
dirname ile taltifleri baklanda 22 255:263 

212 — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Beyin hamil olduğu İstiklâl Ma
dalyası şeridinin kırmızı • yeşile tebdili hakkında 22 263 

213 — Saruhan Mebusu Reşat Beyin cenazesinin nakli İçin Meclis bütçe
sinden tahsisat itası hakkında 22 264:265, 

335 
214 — .Bir memurun kefaletname ita edemediğinden dolayı açığa çıkarıl

ması onun müstafi addini mucip olacağı hakkında 22 241:304 
215 — Ankara ve Diyarbekir İstiklâl Mahkemeleri müddetinin temdidi 

hakkında 22 377 
216 — Çankırı Mebusu Mustafa Abdülhalik Beyin Ziraat Bankası Meclisi 

İdare Azakğına intihap edildiği hakkında 23 104 
217 — Ertuğrul Mebusu Rasim Beyin rütbesinin ladesi hakkında 23 105:106 
218 — 6 Mart 1926 tarih ve 770 numaralı (Ankara şehremanetine iki mil

yon lira ikrazına dair Kanun)un ikinci maddesindeki sehvin tashihi 
baklanda 23 136 

219 — Zabıtanın terfla hak kazandığı tarihten itibaren terflnin muteber 
olması ve maaş farkım da o tarihten itibaren tahsisatı munzamına 
ile alması hakkında 21 74,126: 

129 
23 103,139 

220 — Perşembenin Gürze köyünden Derviş oğlu Çolak Mahmut'un müd
deti cezaJyesinin nısfı olan birbuçuk senesinin affı hakkında 19 26 

20 125:126, 
190:191 

23 211:212 
221 — Sultaniye şubesinin Kale mahallesinden Süleyman oğlu 1317 te

vellüttü Hasan'ın bakiyel müddeti cezaiyesinin affı hakkında 23 212 
222 — Maraş Vilâyetinin Bahçe nahiyesinden Alidede oğlu Ahmet ve Ali 

oğlu Hasan'ın mahkûm oldukları cezaların affı hakkında 22 102 
23 212:213 

223 — Ylrmidokuz zaün kırmızı ve otuzbeş zaün beyaz şeritli İstiklâl Ma
dalyasıyla taltifleri hakkında 23 136,251, 

355:356 
224 — Yirmialü zaün kırmızı ve yirmisekiz zaün beyaz şeritli İstiklâl Ma

dalyasıyla taltifleri hakkında 23 251,355: 
356 

225 — Sinop Mebusu Dr. Rıza Nur Beyin hamili olduğu İstiklâl Madalya
sı şeridinin kırmızı - yeşile tebdili hakkında 23 356:357 
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226 — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin hamil olduğu İstiklâl Ma
dalyası şeridinin kırmızı - yeşile tebdili hakkında 23 385 

227 — Oç zatın hamil oldukları beyaz şeritli istiklâl madalyalarının, kır
mızı şeritliye tebdili hakkında 23 136,294 

24 3 
228 — Dört zatın hamil oldukları beyaz şeritli istiklâl madalyalarının, kır

mızı şeritliye tebdili hakkında 23 3,136, 
295 

24 3 
229 — Yedi zatın kırmızı ve 23 zatın beyaz şeritli İstiklâl Madalyası ile tal

tifleri hakkında 2 3 295 
24 51:52 

230 — Sinop Mebusu Yusuf Kemal Beyin hamil olduğu İstiklâl Madalya
sı şeridinin yeşil - kırmızıya tebdili hakkında 24 4 8 

231 — Çankırı Mebusu Rifat Beyin, Kayseri Maarif Müdiri iken hakkında 
tatbik edilen tekaüt muamelesinin refl ve tekaüde şevki tarihinden 
itibaren mazul addedilmesi hakkında 23 410 

232 — Şeker ve Petrolden duhulüye resmi alınmayacağı hakkında 23 295 
24 52:53,73 

233 — Yirmibeş zatın kırmızı ve elli zatın da beyaz şeritli İstiklâl Madal
yası İle taltifleri hakkında 2 3 295 

24 87:89 
234 — Osmancığın Tbdurka köyünden Kara Mustafa oğlu Süleyman'ın hu

kuku memnuasının ladesi hakkında 2 3 385 
2 4 249 

235 — Lâdik kazasından Hafız Ömer torunu Hasan Efendinin hukuku 
memnuasının iadesi hakkında 24 249 

236 — Sungurlu'nun Dertli köyünden Kadir Kâhya oğlu Yusuf un mah
kûm olduğu cezayı nakdinin affı hakkında 2 3 4 4 0 

24 235 
237 — Bursa'nın Ayazma Köyünden Deli Mehmet oğlu Şöhretli İdris hak

kındaki idam hükmünün infazı hakkında 2 5 17 
238 — Otuz iki zatın kırmızı, altmışaltı zatın beyaz şeritli İstiklâl Madal

yasıyla taltifleri ve bir zatın da istiklâl madalyası şeridinin kırmızıya 
tebdili hakkında 25 17:20 

239 — Karacabey kazasının Tavşanlı mahallesinden Dervişoğlu Mehmet 
Çavuş hakkındaki idam hükmünün müebbet küreğe tahvili hakkında 25 34 

240 — Elli zatın kırmızı ve altmışbir zatın da beyaz şeritli İstiklâl Madal
yası Üe taltifleri hakkında 25 35:38 

241 — Lozan ahitnamesinin 9 ve 100 üncü maddelerinde tadat olunan 
beynelmilel muahede, mukavele ve itilafnamelerin tasdik ve iltihak 
muamelelerinin sureti icrası hakkında 2 5 4 2 
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242 — Kocaeli Mebusu İbrahim Süreyya Beyin hamil olduğu İstiklâl Ma
dalyası şeridinin kırmızı - yeşile tebdili hakkında 25 72 

243 — Tokat Jandarma Alayının Niksar Takım Kumandanlığında müte-
akit Mülazimievvel Şükrü Efendi hakkında yapılan muamelenin mu
vafık olduğuna dair 25 81 

244 — Süvari Miralayı Mehmet ve Kaymakam Yusuf Kenan Beyler hak
kında heyeti mahsusaca verilen ademi musuliyet karannm reddine 
dair 25 81:82 

245 — Haiz olduğu hakkı kanuniye binaen istifa eden ve bilâhare silah 
altına alınarak terhis edilen zabitlerden hizmeti ahirelerinin inzima-
mile tekaüde istihkak kesbedenlere terhis tarihinden itibaren maaş 
tahsis edileceği hakkında 25 93:94 

246 — Altmışdört zaün kırmızı ve elli üç zatın da beyaz şeritli İstiklâl Ma
dalyasıyla taltifleri hakkında 25 153:157 

24 7 — Ankara ve Şark İstiklâl Mahkemeleri müddetinin temdidi ve idam 
kararlarının tenfizi salahiyetinin kemafissabık mehakimi mezkûre-
ye itası hakkında 25 243:244 

248 — Seksendört zaün kırmızı, yirmidört zatın beyaz şeritli istiklâl Ma
dalyasıyla ve onyedi zabitin de takdirname ile taltifleri hakkında 25 244:249 

249 — Benî ve bahrî Cumhuriyet ordularına Meclisi Alinin selamlarının 
iblağı hakkında 25 261 

250 — Antalya'nın Ahi Yusuf Mahallesinden Mahmut Efendi Mahdumu 
Ebuzülfzade Mehmet Efendinin bakiye! müddeti cezaiyesinin affı 
hakkında 25 269:270 

251 — Kısmî seferberlik esnasında kıtalarından firar eden kırk neferin 
mahkûm olduklan affı hakkında 25 270:272 

252 — Altmışbir zaün kırmızı, otuzsekiz zaün beyaz şeritli İstiklâl Ma-
dalyalariyle taltifleri ve iki zaün da hamil oldukları İstiklâl Madalya
sı şeriüerinin kırmızıya tebdili hakkında 25 269 

253 — Umumi İstiklâl vergisi kanununun birinci maddesindeki "Muame
lâtı ticariyeden" tabirinin derecei şümulü hakkında 25 309:313 

254 — Onbin dokuzy üz dört neferin varislerinin kırmızı şeritli istiklâl ma-
dalyasiyle taltifleri hakkında 25 317:318 

255 — Yediyüz otuz yedi zabitin varislerinin, kırmızı şeritli istiklâl ma-
dalyasiyle taltifleri hakkında 25 379 

256 — Buca takım kumandanı Sabıkı Jandarma Mülâzimi Sait Efendi
nin mahkûm olduğu cezanın affı hakkında 25 355 

257 — Yüz zaün kırmızı, yüz seksen iki zaün da beyaz şeritli İstiklâl Ma-
dalyasiyle taltifleri hakkında 25 420:428 

258 — İstiklâl madalyası inhalarının 1926 senesi Teşrinisani iptidasına 
kadar Meclisi Alice kabul edileceği hakkında 25 428:438 
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259 — Dörtyüz doksan zatın kırmızı ve yüzonsekiz zatın beyaz şeritli is
tiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında 25 455:473 

260 — 1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanununa müzeyyel 27 Şubat 
1926 tarih ve 757 numaralı kanunun ikinci maddesine merbut cet
velde vaki sehvin tashihi hakkında 25 580 

261 — Yedi zatın kırmızı ve otuzyedi zatın beyaz şeritli İstiklâl Madalya
siyle taltifleri hakkında 25 579 

26 50:51 
262 — Diyarbakır Mebusu Zülfü Beyin hâmil olduğu İstiklâl Madalyası 

şeridinin kırmızı - yeşile tebdili hakkında 26 81 
263 — Meclisi Alinin tatili faaliyet etmesi hakkında 26 268 
264 — Budaklar Nahiyesi Müdürü sabıkı Halit Efendinin mahkûm oldu

ğu hapis cezasının affı hakkında 26 267 
265 — Talebeliği tahakkuk eden memurların tecili hakkında 26 315:316 
266 — Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine vaki olan sui

kastın akim kalmasnıdan dolayı müşarünileyh hazretlerine Meclisi 
Alinin kalbi memnuniyet ve tebrikâtınm iblağı hakkında 27 17,18 

267 — Ankara ve Şark İstiklâl Mahkemeleri erkânına Meclisi Âlice beya
nı takdirat olunması hakkında 27 12,18:20 

268 — Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından vakî beyanat üzerine İc
ra Vekilleri Heyetine müttefikan izhan iümat olunduğu hakkında 27 22,25:27 

269 — Sinop Valisi Nizamettin Beyin mahkûm olduğu cezanın affı 
hakkında 27 25,37 

270 — Sivas Mebusu Rasirn Beyin hamil olduğu İstiklâl Madalyası şeri
dinin yeşil - kırmızıya tebdili hakkında 27 41 

271 — İsyan sahasında ve civarındaki vilayetlerde ilan edilmiş olan İda
re! örfiyenin bir sene daha temdidi hakkında 27 77 

272 — Diyarbekir Vilayetinin Camiaaltı Mahallesinden Ragıp Efendi mah
dumu Sıtkı Efendinin hukuku memnuasmm iadesi hakkında 27 97:98 

273 — Tatay'ın Budaklı karyesinden Karagözoğlu Molla Memed namı di
ğeri Memed Niyazi Efendinin hukuku memnuasmm iadesi hakkında 27 98:99 

274 — Sivaslı Bay tarzade Hakkı Efendinin bakiye! müddeti cezaiyesinin 
affı hakkında 27 99 

275 — Bahçe nahiyesinden 308 tevellütlü Ahmet oğlu Mustafa'nın mah
kûm olduğu cezanın affı hakkında 27 29,99: 

100 
276 — Pertek nahiyesi muhabere memuru Asım Efendinin Mahkûm ol

duğu cezanın affı hakkında 27 25,100: 
100 

277 — Çelebiler Mahallesinden Feritzade Hasan'ın mahkûm olduğu ce
zanın nısfı olan üç ayın affı hakkında 27 96,101: 

102 
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278 — Nazimiye Kaymakamı İsmail Hakkı Beyin mahkûm olduğu ceza
nın affı hakkında 27 95,102: 

103 
279 — Şûrayı Devletin mevcut olmadığı zamanda mercisiz kalan ve biz-

zarur memurin muhakemat heyetince rüyeti muvafık görülen ihti
lafı merci mesailinin Şûrayı Devlet Kanununun neşrinden sonra Şû
rayı müşarünileyhanın dahili salahiyeti olacağı hakkında 27 80.109: 

110 
280 — Divam Muhasebattan sadır olan ilâmatın mercii temyizi Şûrayı Dev

let olup, ancak Şûrayı Devlet fiilen teşekkül edilinceye kadar alâka
darların Divam Muhasebat Riyasetine müracaatları icabettigi 
hakkında 27 80,109: 

110 
281 — Tetkiki hesabat heyetlerinden ve Divanı Muhasebattan sadır olan 

llâmata vuku bulacak itiraznameleıin müddet ve sureti tetkiki 
hakkında 27 80,109: 

110 
282 — Divanı harpler tarafından salâhiyet haricinde verilen ilâmların ic

ra olunamayacağı hakkında 27 81,110: 
113 

283 — İsparta'nm Hacıelfi Mahallesinden Arapoğlu namı diğeri Acaroğ-
lu ibrahim mahdumu Kâmil hakkındaki idam hükmünün tenfizine 
dair 28 5:6 

284 — Zevci Ali'yi katleden Kuş adasının Aziziye köyünden Halil kızı Hu
riye hakkında 28 6:7 

285 — Virancık Nahiyesinin Kızık köyünden Çakıroğlu Kâzım ve Hayta-
oğlu İbrahim'in mahkûm oldukları cezanın birer seneye tenzili 
hakkında 28 7:8 

286 — Gerek memurin kanununun tarihi neşrinden itibaren ve gerekse 
tarihi neşrinden şekli tefsirin kaziyei mahkeme teşkil ettiği tarihe ka
dar herhangi Meclis ve komisyonlarda âzâ olarak ifay i vazife eden me
murin hakkında 28 13 

287 — Menafii umûmiyeye müteallik olan arazi ve emlâkin, terazi! tara
feynle ve müzayedelere iştirak suretile de mübayasının caiz olduğu 
hakkında 28 16:18 

288 — İhtiyat mülazımesanisi Ali Rıza Efendinin takdirname ile taltifi 
hakkında 28 48:49 

289 — Üçüncü fırka efradından Ali oğlu Pullu hakkında Divanıharpçe ve
rilen kararın refi hakkında 28 94 

290 — Birinci Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen 
silahlar hakkında 28 8,24: 

25,146 
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291 — (Sivas polis mektebi) namının (Trabzon polis mektebi) ne tahvili 
hakkında 28 243:244 

292 — Divanı muhasebatın, bir kanunun tefsirini Meclis riyasetinden ta
lep etmek hakkına malik olduğu hakkında 28 267:273 

293 — Emiroğlu Osman Efendinin memnu haklarının iadesi hakkında 28 337 
294 — 19 Teşrinisani 1339 tarih ve 372 numaralı kanun hakkındaki 51 

numaralı tefsirde munderiç (Takibat icrası) tabirinin menfi olduğu 
hakkında 28 337:338 

295 — Darülfünunun 1926 senesi bütçesine ait ilahiyat medresesi kısmın
da tashihat icrası hakkında 28 357 

296 — İstanbul Şehiremaneti memurlarından Mehmet Süreyye Efendi
ye, askerlikte geçirdiği müddete ait maaşının tam olarak itası 
hakkında 28 358:360 

297 — Mütekait yüzbaşı Necati Efendinin 19 Teşrinisani 1339 tarih ve 3 72 
numaralı kanun ahkâmından istifade edeceği hakkında 28 421:423 

298 — Beşiktaş ahzıasker şubesi hesap memuru sabıkı İsmail Hakkı Efen
di hakkında Hükümeti sakıta divanıharbinden sadır olan hükmün 
reflne dair 28 516:517 

299 — Bursa Nüfus Dairesi başkâtibi sabıkı Mehmed Efendinin mahkûm 
olduğu hapis cezasından yedi ayının af suretiyle tenzili hakkında 29 13,14 

28 369 
300 — Zabit vekili Mehmed Feyyaz Efendi hakkındaki hükmün fıkrai ahi-

resini teşkil eden kararın reflne dair 29 14 
28 369 

301 — Kafkas muhacirlerinden Kıbti Zekeriya namı diğer Bayramın mah
kûm olduğu iki buçuk sene hapis cezasından bir sene üç ay m af su
retiyle tenzili hakkında 28 417 

29 14:15 
29 37 

302 — Tenos hâkimi sabıkı Cemal Beyin mahkûm olduğu hapis cezası
nın afTı hakkında 29 37 

303 — Bahriye İhtiyat zabıtanından, mütekaid mülazim İshak Efendi hak
kında Heyeti mahsusaca verilen kararın muvafık olduğuna dair 28 240 

29 4,51: 
52,62:66 

304 — İşten el çektirilerek tahtı muhakemeye alındıktan sonra beraetleri 
hesabiyle memuriyetlerine iade edilmiş olanlara tahsisatı fevkalâde
lerinin tamam olarak verilebilmesi için yeni bir kanun lâyihasının tan
zimi iktiza edeceği hakkında 21 179 

29 4,82:85 
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305 — Mülga Meclisi Ayan Muhasebe Müdürü fsmet Beye tediye edilmiş 
olan avansdan başka memuriyeti sabıkası maaşının itasına imkânı 
kanuni görülemediği hakkında 11 50 

29 106:107 
306 — Mebusluğun mebdei ve ona müteferri meseleler hakkında 28 166,243, 

284:293 
29 4.47:51, 

108:112 
29 81,107 

307 — Memurin Kanununun 48,49, 59 uncu maddeleriyle Memurin Mu-
hakemat Kanununun onikinci maddesinin birinci fıkrası arasmda bir 
gûna tezad ve tearuz olmadığı gibi Memurin Muhakemat Kanunu
nun mezkur onikinci maddesinin ikinci fıkrasının mülga olduğu 
hakkında 29 81,107 

308 — Tbkat ve Sivas ormanları yaylak ve kışlak mültezimi Azap Ağaza-
de Derviş Necati Efendinin bakıyei matlubunun iadesi hakkında 30 41:47 

309 — Nalbantzade Ali Beyin bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında 30 82 
310 — Bir kanunu mahsus ile tayin edilmiş olmadıkça Müsakkafat ka

nununun dördüncü maddesinde tadat olunanlar haricinde hiç bir is
tisnanın kabul edilmeyeceği hakkında 30 83:84 

311 — Doğrudan doğruya mahkemeye ait ve mahkemeden sâdır olacak 
hükme tabi bir mesele hakkında istida encümeninin verdiği kararın 
tasvip olunmadığı hakkında 30 86:89 

312 — Mevaddı infllâkiyenln tefsir tarikiyle gümrük resminden istisnası 
kabil olmadığı hakkında 30 105:109 

313 — Reji kolcusu Mehmet Tevfik Efendinin mahkûm olduğu hapis ce
zasının bir seneye tenzili hakkında 30 144 

314 — Mağdurini siyasiyenin sureti ikdarına mütedair kanunun muhta
cı tefsir olmadığı hakkında 30 146 

315 —- Sabık Genç valisi İsmail Hakkı Beyin affını müstelzim sebep gö
rülemediği hakkında 30 144:145, 

214:216 
316 — Rüsumu Belediye Kanununun birinci maddesiyle, müsakkafatın 

iradı gayri safilerinin üç ve altı misline iblağiyle vergilerinin ona gö
re tahakkuk ve İstifasından bahis olan 11 Kânunusani 1339 tarihli 
Kanunun dördüncü maddesi arasmda vaki mubayenetin tefsirine ha
cet kalmadığı hakkında 30 216:219 

317 — Hakkı Telif Kanunu Hükümete iade kılınmış olmasına ve tekrar 
ne şekilde geleceği malûm olmamasına binaen ikinci maddesinin tef
siri hakkında tayini muameleye mahal kalmadığı hakkında 30 212:213 



No. CÜt Sayfa 

318 — lklyüzelliseklz zatın kırmızı ve ikiyüzotuziki zatın da beyaz şeritli 
İstiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkında 3 0 239:250 

319 — Yedi zatın hâmil oldukları beyaz şeritli İstiklal Madalyalarının, kır
mızı şeritliye tebdili hakkında 3 0 251 

3 2 0 — Bilumum Askeri Malûllerin Terfihine Dair 8 Şubat 1341 Tarih ve 
551 Numaralı Kanunun Birinci Maddesi Metninde Münderiç 
"Muvazzaf' Kaydının Sureti Tetkiki Hakkında 25 99 

31 118 
321 — Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi 1926 Senesi Maliyesi Bütçesinin 

İkiyüzonbirinci Faslı Unvanının Tadili Hakkında 3 0 87:88 
31 118:119 

3 2 2 — Memurin Kanunu Hilâfına Olarak Tenzili Hakkında Maaşla Sivas 
Tahsil Şubesi Veznedarlığına Tayin Edilen Murtaza Efendi Hakkın
daki Muamelenin Tashihine Dair 31 5,123: 

125 
3 2 3 — İskân Müdüriyeti Umumiyesi 1341 Senesi Bütçesinde Vaki Seh

vin 1927 Bütçesine Mevzu Tahsisat ile Tashih EdÜdiği Hakkında 24 94:95 
29 3 
31 139:140 

324 — Memurin Kanununun Yetmişüçüncü Maddesi Metnindeki "On Bin 
Kuruş" Kaydının, 11 Ağustos 1325 Tarihli Kanunun Onüçüncü Mad
desindeki "Miktarı Vasatîi Şehri" Kaydına Muadil Olduğu Hakkında 31 222,227, 

229 
3 2 5 — Çine'nin Saraçoğlu Köyünden İsmail oğlu Mehmet Çavuşun Baki

ye! Müddeti Cezaiyesinin Affı Hakkında 31 5.241 
326 — Müdafaa! Milliye Vekâletinin 1926 Senesi Kadrosuna Bir Adet Ko

lordu Hukuk Müşaviri Muavinin İlavesi Hakkında 3 0 100 
31 268 

327 — Üç Zatın Kırmızı ve Yedi Zatın da Beyaz Şeritli İstiklâl Madalyesiy-
le Taltifi Hakkında 3 0 9 9 

31 4,168, 
301:302 

3 2 8 — İzmir Jandarma Kumandanı Binbaşı Emin Beyin Hamil Olduğu 
İstiklal Madalyası Şeridinin Kırmızıya TebdÜi Hakkında 31 327:328 

3 2 9 — Bursa Valisi Kemal Beyin Beyaz Şeritli İstiklal Madalyasiyle Taltifi 
Hakkında 3 0 27 

31 328 
3 3 0 — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin İstiklal Madalyası Şeridinin Kır

mızı - Yeşile Tahvili Hakkında 32 20 
331 — Hacı Ali oğlu Mustafa'nın Bakiyei Müddeti Cezaiyesinin Affı 

Hakkında 31 301 
32 18,43:44 
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332 — Mülkiye Heyeti Mahsusasınca Devlet Hizmet ve Müessesatında 
Ademi İstihdamlarına Karar Verilen Mühendis Hüseyin Hilmi ve Mus
tafa Beylerle Doktor Nureddin. Muhasebeci Süleyman Faik ve Res
sam Eşref Beyler Hakkında 32 19,46:47 

333 — Emvali Gayrimenkulenin, Teminatı Muvakkate Olarak Kabulü için 
esaslı bir lüzum ve faide mütalaa edilmediği hakkında 24 3,125 

32 19.47:48 
334 — Tokad Mebusu Mustafa Beyin Hamil olduğu istiklâl Madalyası şe

ridinin kırmızı - yeşile tahvili hakkında 32 57:58 
335 — Memurin Muhakemat Encümeniyle Heyetinin, Şûrayı Devletin te

şekkülüne kadar İfayı vazife etmeleri hakkında 32 71 
336 — İngiliz Memed ve Hüseyinoğlu İsmail haklarındaki idam hükmü

nün tenfizine dair 32 57,91,123 
337 — Bir zatın kırmızı ve yetmişsekiz zatın da beyaz şeritli İstiklâl Ma-

dalyasiyle taltifleri hakkında 32 32,91, 
123:126 

338 — Mersinli Cemal Paşanın Evvelce Vaki Tekaüdünün keenlemyekün 
addi hakkında 19 29:30 

32 91,114: 
118,150: 

156 
339 — Ticaretle iştigal ettiğinden dolayı avukatlıktan menedilen Hüsnü 

Bey hakkında 32 19,47, 
113,171: 

172 
340 — Dryarbekir Mebusu Feyzi Beyin, Hamil olduğu İstiklâl Madalyası 

Şeridinin kırmızı • yeşile tahvili hakkında 32 249 
341 — Beynelmilel Parlamentolar Ticaret Konferansına Meclisi Âli Na

mına iştirak etmek üzere Hakkâri Mebusu Asaf ve Bolu Mebusu Fa-
lih Rıfkı Beylerin intihab edildiği hakkında 32 251 

342 — Bayramoğlu Şabanı Katletmekle Müttehem Bursa'nın Muradiye 
Mahallesinden Kel Ahmetoglu Mehmet hakkındaki idam mahkûmu
nun tenfizine dair 31 168 

32 248,287 
343 — Erbaa'nın Koşih Köyünden Osman Beyoğullanndan Yanık Mus

tafa hakkındaki idam hükmünün tenfizine dair 31 221 
32 248,287: 

288 
344 — Ûç Zatın Hâmil Oldukları İstiklâl Madalyası şeritlerinin kırmızı

ya tahvili hakkında 32 203.288 
345 — Dört zatın kırmızı şeritli İstiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkında 32 91,203: 

289 
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3 4 6 — İcra Vekilleri Heyeti tarafından yapılan bazı tetkikatın Şûrayı Dev
letin fiilen teşekkülüne kadar m u t e b e r olduğu hakk ında 3 1 168 

3 2 57,.72 
248,323 

347 — 1927 Senei Maliyesi Muvazenei Umumiyesine dahil bazı devair büt
çelerindeki tahsisat ın suret i sarfı ve bazı kadrolardaki noksan la r 
h a k k ı n d a 3 2 333:335 

3 4 8 — Büyük Millet Meclisi, Riyaset icumhur ve Divanı Muhaseba t büt
çelerine ait hesabı kati cetvellerinin tasdiki hakk ında 3 3 4,79,87. 

128:130, 
136.141. 
145,155: 

157 
349 — Kazanç Vergisi K a n u n u n u n 25 İnci Maddesinin sa raha t ına bina

en mezkû r verginin tahsisat ı fevkalâde dahil olduğu halde İta mikta
rının üzerler inden al ınacağına dai r 28 240 

3 3 205.249: 
250 

3 50 — Trabzonlu Ömer Başoğlu Celâl Efendinin İkametine tahsis o lunan 
ev hakk ında 3 2 3:4.43 

61:62 
260.316 

3 3 305,308 
351 — İs tanbul Birinci Ceza Mahkemesince Üç ay hapse m a h k û m Rauf 

Beyin, affı hakk ındak i teklifin reddine dair 12 120,184 
3 3 278,287, 

311 
352 — Heyeti Mahsusaca İttihaz edilen karar lar h a k k ı n d a 3 3 47 :48 . 

288.364: 
376 

353 — Posta Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Umumiyesinin 1927 Senei Ma
liyesine Merbut Müstahdemini Daime kadrosunun tadili hakk ında 3 3 287,352. 

378:379 
354 — Diş Tabibi Ali Şaban Efendiye Mezunen Almanya'da b u l u n d u ğ u 

m ü d d e t e ait muhassesa t ın ın tesfiye edilemiyeceği hakk ında 33 352,379: 
3 8 0 

3 5 5 — Dört Zaün kırmızı ve yirmidokuz zatın da Beyaz şeritli İstiklâl Ma
dalyasıyla taltifleri hakk ında 32 203 

33 206.352. 
380:381 
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356 — Pederi Barbaroğullanndan Abuşi katletmek maddesinden mütte-
hem Hasan hakkındaki idam hükmünün tenfizine dair 30 99 

33 352,381 
357 — Eski Eşme Köyünde Mukim Lâloğullarından Yusuf hakkındaki 

idam hükmünün tenfizine dair 31 5 
33 352,382 

358 — Bor Kazası Ahalisinden Bidoroğlu Akif in Memnu haklarının ia
desi hakkında 32 247 

33 352,382 
359 — Yüzellilik Listeye Dahil Eşhas 28 Mayıs 1927 tarihli Kanun Muci

bince Türk Tabiyetinden ıskat edildiğinden mezkûr Kanun mucibin
ce muamele ifası hakkında 25 220 

33 352,382: 
383 

360 — Onbeş Zatın Kırmızı ve yedi zatın beyaz şeritli İstiklâl Madalyasıy
la taltifleri hakkında 33 352,383: 

384 
361 — İki zatın hamil oldukları beyaz şeritli istiklâl madalyalarının kır

mızı şeritliye tebdili hakkında 33 352,384 
362 — Kibrit yerine kullanılan ve alev hâsıl eden çakmakların imal ve is

timallerinin memnuiyeti hakkındaki kanun layihasının reddi 
hakkmda 29 106 

33 288,357: 
363 

363 — Şûrayı Devlet Riyasetiyle Devair Reislikleri Baş Kitabet ve azalık-
lar intihabatı hakkmda 33 377,391: 

392 
364 — Takasidi Muayyeneyle Hazineden Emlâk ve Arazi Tefevvüz eden 

medyunlar hakkında 30 4 
33 353,388 

365 — Bozok İsminin, Yozgat'a tahvili hakkında 33 424 
366 — Üç zatın kırmızı ve dört zatın da beyaz şeritli İstiklâl Madalyasıyla 

taltifleri hakkmda 33 450:451 
367 —Seferberliğe iştirak edenlerin tekaüt müddetlerinin hesabı hakkında 30 72,89 

33 423,461: 
462 

368 — Ağarlemoğlu Mansur Bin Halil'in Mahkûm bulunduğu Kürek ce
zasının üç rubu olan üç sene dokuz ayın af suretiyle tenzili hakkında 32 392 

33 507,509: 
510 
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369 — Alay Kumandanlığından İstifası, zuhulen askerlikten istifa telak
ki edilen Erkanı Harp Miralaylığından Mütekait Haydar Mehmet Bey 
hakkında 26 5 

33 507,510 
370 — Haçik Veledi Kirkor ile Boyabat'lı Aziz Bin Hamit Haklarındaki idam 

hükmünün tenfizine dair 33 3,507. 
508 

371 — Meclisi Alinin Tatili Faaliyet etmesi hakkında 33 512 
372 — Maarif Vekâleti Müsteşarı Nail Atuf Beyin. Beyaz Şeritli İstiklâl Ma

dalyasıyla taltifi hakkında 33 507,510: 
511 

373 — Kuruçay lapu Memuru Sabıkı İsmail Hakkı Efendinin Mahkûm 
olduğu cezanın tenzili hakkında 33 421,507, 

511 

• 



2. — GELENEK OLUŞTURAN 
TBMM BAŞKANLIK DİVANI 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
İKİNCİ DÖNEM 

BAŞKANLIK DİVANI 
KARARLARI (*) 

Bu dönemde üç ayrı defterde yazılı Başkanlık Divanı Kararlarından 
yürütmeye ilişkin, Meclisin kurumlaşmasını sağlayıcı, gelenek oluşturan 
kararlardan bir bölümü alınmıştır. 

Kararlar, T.B.M.M.R. Kâtibi Umumiliği K. Kalemi Evrak Mahzeni adı
nı taşıyan üç deftere tarih sırasına göre genel ve özel numara verilerek ya
zılmıştır. 

Bu kararlar tarih sırasına göre genel ve özel numara verilerek yazıl
mıştır. 

Ekte sunulan kararlar önce konularına ve tarih sırasına göre düzen
lenmiş olup ilk sayı geneli, bölümdeki sayı özeli göstermektedir. 

(*) Üç defterden meydana gelen karar kûlUyah arfivde 

(II. — 1/1, tt-1/2, 2 a/l) rumuzu kayıtlıdır. 
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MECLÎS BİNASI 

Karar Tarihi Karar No. 
15.8.1923 34/34 

Yeni inşa olunacak Meclis binasına aif krokiler. 
Karar : Mezkûr binanın Mâliye Hey'et-i Fenniyyesi maarif etiyle inşası ve keşfi mucibin

ce Meclis Bütçesine tahsisat ilâvesi ve keyfiyetin İdare Hey'etince takip ve intacı muvafık gö
rülmüştür. (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 

Karar Tkrihi Karar No. 
30.9.1923 95/8 

İnşa olunacak Meclis binası için tanzim ettiği projeye ait ücretin tesviyesine dâir Mimar 
Vedat Beyin istidası. 

Karar : Mezkûr İstidanın İdare Hey'etine tevdii tensip edilmiştir. (İdare Hey'etine yazıl
mış ve istida tevdi edilmiştir.) 

Karar Tarihi Karar No. 
4.3.1924 3/3 

Müceddeden inşa edilecek olan Meclis binasına ait tahsisatın Mâliye Vekâleti Bütçesine 
ilâvesi hakkında İdare Hey'etinin tezkeresi. 

Karar: Müceddeden inşa edilecek olan Meclis binasına ait tahsisatın, Meclis-i Âli'nin kararı 
mucibince, Meclis Bütçesine vaz'ı tensip edilmiştir. (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 

İzmir'in istirdadı sene-i devriyyesinde bulunmak üzere Meclis nâmına giden Hey'et-i Me-
busenin, kasaba hattı üzerindeki seyyahatlerine âit fatura ile şirketin mektubunun gönde
rildiğine dâir Nâfıa Vekâletinin tezkeresi. 

Karar : Mezkûr evrakın berây-ı tetkik İdare Hey'etine tevdii tensip edilmiştir. (İdare Hey'
etine yazılmış ve tevdi edilmiştir.) 

Karar Tarihi Karar No. 
24.3.1924 29/1 

Mahfil binasınm ikmâl-i inşaatı ve Meclise tahvili için icab eden masarif cetvellerlyle bu 
bâbta Mimar Vedat Bey tarafından mu'ta mûtalaaname ve planlar. 

Karar : Evvel emirde keyfiyetin Halk Fırkasına arzı tensip edilmiştir. (Halk Fırkası Kâtlb-i 
Umumiliğine yazılmış ve evrak tevdi edilmiştir) 

Karar Tarihi Karar No. 
21.4.1924 57/9 

Mahfil Binasının ikmal-i inşaatı hakkında not. 
Karar: Hey'et-i Umumiyyece Büyük Millet Meclisine tahsisi tasvip edilen mahfil binası

nm Maliye Vekâletinin nezareti altında Emlâk-ı Milliyye Hey'et-1 Fenniyyesi tarafından ikmal-i 
inşaatıyla tâdllât-ı lâzünenln ifâsı ve nihayet Ağustos ihtidasına kadar itmam ve teslimi ve 
masraf evrakının li-eclittetklk İdare Hey'etine tevdii tensip edilmiştir. 

(Maliye Vekâletine ve İdare Hey'etine yazılmıştır.) 
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Karar Tarihi 
23.10.1924 

Karar No. 
59/1 

Meclise tahsis edilen Mahfil binası hakkında not: 
Karar : Halk Flrkası mahfili ittihaz edilmek üzere inşâ olunmakta iken Meclis-i Âlice, 

Büyük Millet Meclisine berây-ı tahsisi haliyle mubayaası ve tâdilât-ı lâzimesi Maliye Vekâle
ti Hey'et-i Fenniyyesince bilicrâ inşaatta devamı karargir olan bina için, iki defa da verilen 
cem'an yekûn iki yüz on dört bin liradan -müdevver düyûnât hâriç olmak üzere- yüz elli se
kiz bin yüz yirmi lirası binanın mubayaası zımnında Halk Fırkasına tediye olunmuş ve mü
tebaki elli beş bin sekiz yüz seksen liradan lüzumu görülen tadilâtın icrası için sarfolunmuş 
ve alakadarının gösterdikleri âzami gayret ve faaliyet neticesi olarak mezkûr binanm, Meclis-i 
Âlinin hîn-i küşâdında, ikmal-i inşâsı kaabil olmuştur. 

— Mamafih, Mâliye Vekâleti Hey'et-i Fenniyye Müdürü olup inşaat Komisyonu âzasın
dan bulunan İrfan Beyin raporunda münderic olduğu gibi zîrde de beyan edilecek olan es-
bâb ve avâmilin tesiri ile; evvelce yaptınlan keşif hâricinde icrasına mecburiyet görülen bir 
takım tadilât ve inşaat için -mubayaası için verilen yüz elli sekiz bin yüz yirmi liradan baş
ka, mahfil duyûn defterinde mukayyed Düyun bakiyesi olan ve ileride tahakkuku hâlinde 
tediye olunmak üzere Hey'et-i Celileden ayrıca tahsisat itası talep edilecek olan yedi bin iki 
yüz seksen dört lira hâriç olmak üzere- Mâliye Hey'et-i Fenniyyesince tahakkuk ettirilen ve 
tesviyesi zaruri olmakla beraber tahsisatının bitmesi dolayısıyla Hey'et-i İdarece tesviyesine 
imkân bulunamayan on dokuz bin altı yüz on altı liralık tahsisata ihtiyâç-ı kat'î görülmek
tedir. Evvelce İki tertipte alınan iki yüz on dört bin liralık tahsisat ile Meclis-i Âlî binasının 
ikmal edilemeyerek daha berveçh-i mâruz on dokuz bin altı yüz on altı liraya ihtiyaç görül
mesi esbabı âriz ve ftmîk tetkik edilmiş ve evvelce yapılan keşif haricinde tahakkuk eden 
mâruz dûyûnatın, Hey'et-i Fenniyye Müdürünün raporuyla da müeyyed olduğu üzere, 
berveçh-i zîr esbâbtan ileri geldiği anlaşılmıştır. 

a) Binanın alt katındaki kalorifer dâiresinde zuhur eden yarım metre umkundaki su
yun kesilmesi İçin haricen nısf-ı dâire şeklinde ve dört buçuk metre derinliğinde yaptırılma
sına mecburiyet hâsıl olan drenaj ameliyesi. 

b) Ankaster usulü ile inşâ edilen elektrik tertibatının nâ tamam ve gayr-ı fenni olması 
dolayısıyla tecdiden inşâsına fennen lüzum hâsıl olması. 

c) Meclis kapı ve methalinin kaabil-i mürur ve İstimal bir şekle ifrağı için eskikapı ve 
methalin tamamen tâdil edilmesi. 

d) Meclis dâhilinde harîk tertibatının vücuduna şiddetle ihtiyaç görülmesi cihetle mü
kemmel bir su ve harîk tesisatı meydana getirilmesi. 

e) Temellerin altında su zuhuru neticesi olarak, yeniden tarsîn edilmesi. 

f) Alt kattaki ahşap tavanların bir harika meydan verilmemek üzere kısmen tonozdan 
kârgir bir hale ifrağı. 

g) Mebusan-ı Kirama âit sıralar banzonlannın yırtık ve ahşap kısmının Klupnaünm bo
zuk olmasından bunların müceddeden tamiri zarureti. 
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h) Binanın evvelce boyatılmış olan aksamının boyalarının gayet fena yapılması dolayı
sıyla yeniden telvîn mecburiyeti. 

i) Salon zemininin anflteatır şekline ircaı ve ilâve kısmı tavanının telvini. 

j) Elektrik makinesinin derece-i kuvveti kafi olmamakla beraber binanın alt katında 
olması müzakerâü ihlâl edeceğinden bir elektrik dairesi inşâsı. 

k) Üst kat döşemelerinin hemen kamilen gayr-i muntazam olmasından üzerlerine mu
şamba yerine parke tefrişi ve bu suretle derece-i metanetin tezyidi. 

1) Mütehassıs amele fıkdanından dolayı hariçten ecnebi amele tedârikine mecburiyet 
hâsıl olması neticesi olarak hâsıl olan fark-ı fiyat 

İşbu icraat binanın doğrudan doğruya metaneti nokta-i nazarından hâiz-i ehemmiyet 
görülmüş ve keşif haricinde olmasma rağmen düşünülerek yapılmış bulunması Divân-ı Ri-
yâsetinizce şayân-ı takdir addedilmiştir. İnşaatın tamami-i ikmali İçin İtası rica olunan yir
mi bin lira ile de hususât-ı âtiyye meydana getirilecektir : 

a) Methalin tarafeyni ile koridorlarda elbise dolapları imâli. 
b) Otomobil garajı ve kömür deposu inşâsı. 
c) Kütüphane ile Meclis-i Milli arasında dar bir şose vücuda getirilmesi. 
d) Bina etrafının tesviye-i türâbiyyesi ile yollarının tanzimi ve ön taraf duvarlarının inşâsı. 

e) Tahtezzemin odaların ikmal-i inşâsı. Binaenaleyh gerek dûyûnat. gerek ikmal-i in
şaat mukabili olan işbu otuz dokuz bin altı yüz on altı liranın Büyük Millet Meclisinin büt
çesinin "A-10" faslına ilâveten tahsisine ve Meclis İnşaatının ikmalinde fevkalâde sarf-ı me
sai eden Maliye Vekaleti Hey'et-i Fenniyye Müdürü İrfan Beye "500" ve Dolmabahçe Muha
faza Müdür Vekili Cemil ve mülga Meclis-i Mebusan Muhafaza Memuru Nuri Beylere de (iki 
yüz elli şer lira ki cem'an "1 000" liralık mükafaat-ı nakdiyye tahsisatının inşaat tertibi za-
mimeten itasına ve bâkiye-i inşaatın yine Maliye Vekâletince der'uhde ve ifâsına karar veril
miştir. (Hey'et-i Umumiyyeye arzedilmlştir.) 

Karar Tarihi Karar No. 
3.2.1926 45/1 

Meclis binasının inşaatını idare etmekte olan Emlâk-ı Milliyye İnşaat Hey'etinden altı 
zâta cem'an bin üç yüz liranın ikramiye olarak itası zımnında İdare Hey'eti tezkeresi Karar 
: Muktazi meblâğın tediyesi tensip edilmiştir. (Hey'et-i Umumiyyeye arz edilmiştir.) 

Karar Tarihi Karar No. 
15.1.1927 24/1 

Lüzumu olan bir mahzen-i evrak binasının inşâsı, muktazi mebâliğin 1927 senesi büt
çesine ithâli hakkında Kâtib-i Umumilik tezkeresi. 

Karar : Meclis-i Ali'den bir mahzen-i evrak bulunmamasından dolayı târihi evrak-ı mü
himine muhtelif mahallerde kamilen mahva mahkûm bir halde bulunduklarından şimdilik 
küçük mikyasda ve fakat ileride tevsia müstaid bir mahzen-i evrak binasının tamamen be
tondan inşasına muktazi mebâliğin 1927 senesi Bütçesine vaz'ı tensip edilmiştir. (İdare Hey'-
etine yazılmıştır.) 
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Karar Tarihi 
3.5.1927 

Karar No. 
47/9 

Riyaset Konağı hakkında. 
Karar : Reis Paşa Hazretlerinin ikamet buyurdukları Yenişehir de kâin Konağın, ittisa

linde ki arsa ile birlikte, kırk beş bin liraya alınması ve mevcut mefruşattan beş bin liralığı
nın da mefruşat tahsisatında mubayaası tensip edilmiştir. (İdare Hey'et-i Muhteremesine ya
zılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
15.1.1927 30/7 

Riyaset Konağı inşası hakkında. 
Karar: Makam-ı Riyasete tahsis edilmek üzere bir Riyaset Konağı inşasına muktazi me-

bâliğin 1927 senesi bütçesine vaz'ı tensip edilmiştir. (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 
Muhafız kıtaatı kıt'a-i muntazırasının binası hakkında. 

Karar: Meclis-i Ali Muhafız kıtaatı kıt'a-i muntazırasının ikametine mahsus lüzumu olan 
binanın inşâsına muktazi mebaliğln 1927 senesi Bütçesine ithali tensip edilmiştir. (İdare Hey'-
etine yazılmıştır.) 

MECLİSE GİRİŞ 

Karar Tarihi Karar No. 
9.3.1924 16/6 

Mecliste inzibat ve intizamın temini hakkında. 
Karar: Sâmiinin behemahal âzâ tarafından verilmiş duhuliye varakalanyla Meclise gir

meleri ve hâriçten hiçbir ferdin Encümenlerde ve Şube Odalarında oturtulmaması lüzumu, 
Meclis dâhilinde İnzibatın temini için zaruri görüldüğünden keyfiyetin azâ-yı kirama tebliği 
tensip edilmiştir. (Hey'et-i Umumiyyeye arzedilmiştir.) 

SARAT BİNALARINDAN AYRILAN BÖLÜMLER 

Karar Tarihi Karar No. 
20.9.1923 79/7 

Nişantaşı Sultanîsi ittihaz edilmek üzere Maarif Vekâletince talep olunan Sabık Meclis-i 
Mebusan Riyaset Konağının Mektep ittihazına gayr-ı sâlih bulunması hasebiyle Büyük Mil
let Meclisi emrinde muhafazasına dâir İdare Hey'etinin tezkeresi. 

Karar: Maçka'daki Sabık Meclis-i Mebusan Riyaset Konağının, li-maslahatin İstanbul'a 
gidecek Meclis Reislerinin ikametine mahsus olmak üzere, Büyük Millet Meclisi emrinde mu
hafazası muvafık görülmüş ve keyfiyetin Maarif Vekâletine yazılması tensip edilmiştir. (Ma
arif Vekâletine yazılmıştır.) 
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SARAY TAHSİSİ 

Karar Tarihi Karar No. 
16.10.1923 113/4 

İs tanbul 'daki Fındıklı Sarayının Maarif Vekâleti emr ine itası h a k k ı n d a Vekâlet-i Mezkû-
re ile İcra Vekilleri Hey'eti Riyasetinin ve Şişli'deki Meclis-i Mebusan Riyaset Konağının Kız 
Lisesi i t t ihaz edi lmek üzere Maarif Vekâletine veri lmesine dâir Vekâlet-i Müşarünleyhanın 
tezkereleri. 

Karar : Halen îdâre Hey'eti emr inde bu lunan Maçka'daki sabık Meclis-i Mebusan Riya
set Konagınm cihet-i maarife terki m ü n a s i p görülmüştür . (Icrâ Vekilleri Hey'etl Riyasetine, 
Maarif Vekâletine ve İdare Hey'etine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
2.2.1924 238/4 

Nişantaşı Kız Lisesi İ t t ihazına karar verilen Maçka'daki Sabık Meclis-i Mebusan Riyaset 
Konagınm mefruşatı hakk ında Mâliye Vekâletinin tezkeresi. 

Karar : 28.10.1338 tarihli Onuncu Divân-ı Riyasetçe Nişantaşı Kız Lisesi i t t ihazına ka
rar verilen mezkû r Konağa âit mefruşat ve eşyâ-y ı sâirenin İs tanbul 'da Sabık Meclis-i Umu
mî Muhafaza Memur luğuna Devir ve teslim edilmesi muvafık görülmüştür . (Mâliye Vekâle
tine ve İdare Hey'etine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
21.1.1926 28/3 

Mülga Meclis-i Ayan binasının Müdafaa-i Milliyye Vekâleti emr ine terki h a k k ı n d a Baş
vekâletin tezkeresi. 

Kara r : Mülga Meclis-i Ayan binasının Yeni Bütçenin kabu lünü müteak ip Mart ' ta tahliye 
edilerek Mâliye Vekâletine devredilmesi tensip edilmiştir. (Başvekâlete ve İdare Hey'et-i Muh-
teremesine yazılmıştır.) 

MİLLETVEKİLİ ÖDENEKLERİ İLE İLGİLİ OLANLAR 

Karar Tarihi Karar No. 
9.10.1923 104/7 

Beş taksitte tediye o lunmak üzere birer m a a ş nisbet inde avans i tasına dâir Kalem Efen
dilerinin ve iki m a a ş nisbet inde avans itası hakk ında Zabıt namzet le r inden Muzaffer Efen
dinin istidaları. 

Karar : Mezkûr istidaların, tervicen, İdare Hey'etine tevdii tensip o lunmuştur . (İdare Hey'
etine yazı lmış ve istidalar tevdi edilmiştir. 

Karar Tarihi Karar No. 
22.12.1923 178/1 

Yeniden int ihab edilen aza-yı ki ram tahsisat lar ının tarz-ı itası hakk ında İdare Hey'eti-
nin tezkeresi. 
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Karar : Bilumum âzâ-yı kiram tahsisatlarının tam olarak itası tensip edilmiştir. (İdare 
Hey'etine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
2.2.1924 239/5 

Mebusluk ve memurluk muhassesatının aynı zamanda i tâ kılınamayacağından bahisle 
leke Vilâyeti Encümen-i Daimisi azasından iken Büyük Millet Meclisi azâlığına intihab edi
len Mustafa Bey ve Râsih Efendinin Encümen-i Dâimi azâlıgmdan aldıkları 11 640 kuruş 
hakkında Dahiliye Vekâletinin tezkeresi. 

Karar: Mezkûr tezkerenin İdare Hey'etine tevdii tensip edilmiştir. (İdare Hey'etine yazıl
mış ve tezkere tevdi edilmiştir.) 

Karar Tarihi Karar No. 
10.2.1925 88/10 

Rahatsız bulunan Çorum Mebusu Ferit Bey hakkında karar-ı Mahsus 
Karar : Muvâzene-i Mâliyye Encümeninde, Bütçe müzâkeresi esnasmda Fevkalâde me

sâisi hasebiyle pek ağır surette hastalanan Muvâzene-i Mâliyye Encümeni Reisi ve Çorum 
Mebusu Ferit Beye tedavi ücreti olmak üzere müteferrika faslından beş yüz lira itası münâ
sip görülmüş ve Mumaileyh fart-ı mesaisi neticesinde işbu hastalığa düçâr olduğundan bir 
kadirşinaslık eseri olmak üzere mezkûr meblağın Mumaileyhe itası hususunun Hey'et-i Urau-
miyyeye arzı tensip edilmiştir. 

(Hey'et-i Umumiyyeye arzedilmiştir.) 

Karar Tarihi Karar No. 
9.4.1925 110/1 

Azâ-yı kirama 1341 Bütçesine mevzu Üçüncü Sene-i Attyye tahsisatından Divân-ı Riya
setçe tensip edilecek miktarda avans itasına dâir Kengırı Mebusu Talat Bey ve 41 Refikinin 
takriri. 

Karar : Bu bâbta Mukarrerat-ı âtiyye ittihaz olunmuştur. 
1. — Hey'et-i Umumiyyenin 9.4.1341 târihinden mün'akit hafi celsesinde arzu eden Azâ-yı 

Kirama itası karargir olup miktarının Divân-ı Riyasetçe tensibi takarrür eden avansın bin 
beş yüz lira olarak verilmesi münasip görülmüştür. 

2. — Meclis Hey'et-i Tahririyyesinden arzu edenlere birer maaş nlsbeünde avans itası 
tensip edilmiştir. 

Karar Tarihi Karar No. 
23.10.1924 61/3 

Âzâ-yı kiram tahsisatı hakkında not. 
Karar: Teşkilât-ı Esâsiyye Kanunu mucibince Meclisin sene-i içtimâiyye mebdeinin teş

rinisani olması itibariyle Meclis azasına âit tahsisatın teşrinisaniden ibtidâen itası Divân-ı 
Riyasetçe tensip edilmiş ise de meselenin evvelemirde fırkaca halli zarurî görülmüştür. (Halk 
Fırkası Kâtib-i Umumiliğine yazılmıştır.) 
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Karar Tarihi Karar No. 
15.2.1926 57/6 

Karar-ı Mahsus Saruhan Mebusu Merhum Reşat Beyin Cenazesinin nakli hakkında. 
Karar : Hey'et-i Umumiyyenin 2 2 Şubat 1926 Târihinde mün'akit 59 uncu içtimâinin 

Birinci Celsesinde ittihat olunan karara tevfikan Saruhan Mebusu Merhum Reşat Beyin ce
nazesinin Paris'ten Akhisar'a nakline İdare Hey'etinden Hakkâri Mebusu Asaf Bey Memur 
edilerek Mumaileyhe Türkiye Hududundan târih-i infikâkinden avdetine kadar yevmiye olarak 
beş İngiliz Lirası İtasına ve ayrıca Şimendifer ve vapur yollarından ibraz edeceği vesâit üze
rine verilmesine ve İstanbul'dan Akhisar'a ve Akhisar'dan Ankara'ya kadar olan harcırahı
nın da ahkâm-ı mevzua mucibince itasına ve merhum Müşarünileyhin cenazesinin nakli ma
sarifi olarak tesbit edilen 3 5 0 0 liranın da üç aylık bütçeye ithaline karar verilmiştir. (İdare 
Hey'et-i Muhteremesine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
28.2.1926 59/2 

Karar : Saruhan Mebusu Merhum Reşat Beyin cenazesinin Paris'ten Akhisar'a nakline 
memur edilen İdare Hey'etinden Hakkâri Mebusu Asaf Beye Türkiye hududundan târih-i in
fikâkinden itibaren emsali mlslllu yevmiye sekiz İngiliz lirası itasına ve Avrupa'ya izam kılı
nan memurine verilen elbise bedeli olarak müteferrika tertibinden "250" liranın tediyesine 
karar verilmiştir. (İdare Hey'et-i Muhteremesine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
12.5.1926 84/3 

Karar : Mebusandan ihtiyacı olanlara kefalet-i müteselsile suretiyle ve Meclis-i Alinin tâtil-i 
müzâkerât kararını müteakip biner lira İkrazı münâsip olacağının İdare Hey'et-i Muhtere
mesine tebliği takarrür etmiştir. (İdare Hey'etine ve Başvekâlete yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
2.12.1926 18/3 

Muhassesât-ı zâtiyyece fazla mehuzu tebeyyün ettiğinden mebde-i meb'usiyet hakkın
da cevap itasına dâir Trabzon Mebusu Abdullah Beyin takriri. 

Karar : Mebde-i meb'usiyetin hangi târihten ibtidar edeceğinin taht-ı karara alınması
nın Hey'et-i Umumiyyeye arzı tensip edilmiştir. (Hey'et-i Umumiyyeye yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
27.8.1923 57/16 

Geçen Devre-i Intihâbiyyenin dördüncü sene-i içtimâiyyesi zarfında mezunen azimet ve 
avdet etmiş ve harcırah almış olan zevata üçüncü bir harcırah verilmesine ve Meclis mün'a-
kid olduğu bir zamanda müracaat ettikleri halde tecdid-i intihabat hasebiyle Divân Riyase
tinin adem-i içtimama mebni bilâ mezuniyet azimet ve avdet etmiş olanlardan tekrar Me
bus intihab edilmeyenlere dâire-i intihâbiyyelerine kadar bir azimet harcırahı verilmesine 
ve aynı suretle bilâ mezuniyet azimet ve avdet eden ve tekrar Mebus intihab olunan zevata 
geçen devreye âit bir avdet ve ikinci devreye âit ikinci bir azimet harcırahı itasına ve tek-
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rar mebus intihab olunup Dâire-i întihabiyyelerine gitmemiş olanlara, tahakkuk şart olma
sına göre, harcırah i tâ edilmemesine mütedair mevadda dâir İdare Hey'etinin tezkeresi. 

Karar: Mevadd-ı mezkûreden Divân-ı Riyasetçe malûmat hasıl olmuştur. (İdare Hey'eti
ne yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
3.9.1923 63/3 

Birinci devre Mebusân-ı kirâmının vazifelerinin hangi târihten itibaren nihayet buldu
ğu hakkında bir karar ittihazına dâir İdare Hey'etinin tezkeresi. 

Karar: İkinci Devre-i Intihâbiyyenin mebde-i tesis ve küşadı 11 Ağustos 1339 olduğuna 
göre Birinci Devre Mebusân-ı kiramı vazifelerinin târih-i mezkûrde hitam bulacağı tabii gö
rülmüştür. (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 

MİLLETVEKİLİ İZİNLERİNE İLİŞKİN OLANLAR 

Karar Tarihi Karar No. 
27.9.1923 81/1 

İstihsal eylediği mezuniyetten avdetinde tecavüz ettirmiş olduğu altı günlük mazereti
ne mebnl olduğuna dâir Kastamonu Mebusu Necmettin Molla Beyin takriri. 

Karar: Mumaileyhin tecâvüz ettirdiği mezkûr müddetin bilahere istihsal edeceği mezu
niyetten mahsubu tensip edilmiştir. (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
27.9.1923 86/6 

Dâire-i intihâbiyyeslne gitmek üzere mezuniyetinin yirmi gün temdidine dâir Edirne Me
busu Hüseyin Rıfkı Beyin telgrafı. 

Karar : Mezuniyeti hitam bulduğundan serian Meclise avdetlerinin Mumaileyhe yazıl
ması münasip görülmüştür. (Edirne Vilâyeti vasıtasıyla telgraf yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
30.9.1923 88/1 

Mezuniyetinden avdetinde tecâvüz ettirmiş olduğu on günün mezuniyet-i kanuniyyesi-
ne mahsubu hakkında Erzurum Mebusu Ziyâeddin Beyin takriri. 

Karar: Mumaileyhin tecâvüz ettirdiği mezkûr müddetin bu sene-i içtimftiyye zarfındaki 
mezuniyet-i kanuniyyesi olan bir buçuk aydan mahsubunun icrası tensip edilmiştir. (İdare 
Hey'etine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
9.10.1923 100/3 

Mezuniyetinden avdetinde tecavüz ettirdiği müddetin hastalığına mebnî olduğuna dâir 
Diyarbekir Mebusu Şeref Beyin takriri. 

Karar : Mumaileyhin tecâvüz ettirdiği müddetin sene zarfındaki mezuniyet-i kanunly-
yesinden mahsubu tensip olunmuştur. (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 
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Karar Tarihi 
6.11.1923 

Karar No. 
118/2 

Haftalık mezuniyetinden avdetinde tecavüz ettirmiş olduğu müddetin mezuniyet-i ka-
nuniyyesinden mahsubu hakkında Malatya Mebusu Mahmut Nedim Beyin takriri. 

Karar : Mumaileyhin tecâvüz ettirdiği yedi gün ile haftalık mezuniyetinin, mezuniyet-i 
kanuniyyesinden mahsubu tensip edilmiştir. (Hey'et-i Umumiyyeye arzedllmiştir.) 

Karar Tarihi Karar No. 
19.1.1924 231/18 

Mezuniyetlerinin temdidi hakkında Sinop Mebusu Dr. Rıza Nur, Ordu Mebusu Halil ve 
Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beylere âit takrir ve telgraflar. 

Karar: Temdid-i mezuniyetlerine imkân görülememiş ve serian avdetleri lüzumunun Mu
maileyhime tebliği tensip edilmiştir. (Telgraf yazılmıştır.) 

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI (•) 

Karar Tarihi Karar No. 
6.12.1923 151/8 

Aleyhlerinde ikame-i dava olunan Siverek Mebusu Kadri Bey ile Bolu Mebusu Fâlih Rıf-
kı ve Mardin Mebusu Yakup Kadri Beyler hakkında Adliye Vekâletinin tezkereleri ve merbu
tu evrak. 

Karar : Mezkûr evrakın celse-i hafiyyede kıraat ve tetkiki tensip edilmiştir. (Kavânin Mü
düriyetine yazılmış ve evrak tevdi edilmiştir.) 

Karar Tarihi Karar No. 
6.12.1923 152/9 

Sabık Bursa Mebusu Muhittin Baha Bey ile Erzurum Mebusu Salih Efendiye ait masu
niyetin ref i hakkındaki celse-i haflyye zabıtnamesi suretinin irsaline dair Adliye Vekaleti
nin tezkeresi. 

Karar : Hafi celselere ait zabıtların verilmesi Nizamname-i Dâhiliye mugayir olduğun
dan bu hususta bir muamele ifâsına imkân görülmemiştir. (Adliye Vekâletine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
15.12.1923 172/7 

Hafi celselere âit müzakerât hulasalarının gazetelerde intişâr etmekte olduğu görüldü
ğünden bu hususta tedâbir-i lâzime ittihazına dâir Kütahya Mebusu Recep Beyin takriri. 

Karar: Hâfl celseler müzâkeraünın -velev ki hulâsatan bile olsa- gazetelerde neşrine, esrar-ı 
hükümeti ifşa nokta-i nazarından, mümanaat etmek kaabil olup olamayacağının Başvekâ
letten istifsarı tensip edilmiştir. (Başvekâlete yazılmıştır.) 

(*) Bu konudaki gürüf melerin tamamı kapah oturumlarda yapümifttr. Sadece birkaç örnek ahnmiftır (K 0.) 
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Karar Tarihi Karar No. 
15.12.1923 173/8 

Aleyhinde ikame-i dava olunan Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Bey hakkında Adliye Vekâ
letinin tezkeresi. 

Karar: Mezkûr evrakın Hey'et-i Umumiyyece celse-i hafiyede kıraat ve tetkiki tensip edil
miştir. (Kavanin Müdüriyetine yazılmış ve evrak tevdi edilmiştir.) 

Karar Tarihi Karar No. 
24.3.1924 29/1 

Aleyhinde zem ve kaddah davası ikame olunan Malatya Mebusu Hilmi Bey hakkında Ad
liye Vekâletinin tezkeresi ve merbutu evrak. 

Karar : Mezkûr evrakın celse-i hafiyyede Heyet-i Umumiyyeye arzı tensip edilmiştir. 
(Kavanin Müdüriyetine yazılmış ve evrak tevdi edilmiştir.) 

Karar Tarihi Karar No. 
22.3.1925 107/8 

İzmir'de Sadâ-yı Hak Gazetesi Müdür-ü Mes'ulü İsmail Hakkı Bey tarafından Saruhan 
Mebusu Vâsıf Bey aleyhine ikame olunan kaddâh davası hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dâir Başvekâletin tezkeresi. 

Karar: Mezkûr evrakın celse-i hafiyyede hey'et-i Umumiyyeye arzı tensip edilmiştir. (Ka
vanin Müdüriyyetine yazılmış ve evrak tevdi edilmiştir.) 

Karar Tarihi Karar No. 
8.4.1924 44/3 

lâşe kararnamesine muhalif harekette bulunmak maddesinden maznununaleyh Rize 
Mebusu Ali Rıza Bey hakkında Adliye Vekâletinin tezkeresi ve merbutu evrak. 

Karar : Mezkûr evrakın celse-i hafiyyede ve Hey'et-i Umumiyyeye arzı tensip edilmiştir. 
(Kavânin Müdüriyetine yazılmış ve evrak tevdi edilmiştir.) 

Karar Tarihi Karar No. 
21.4.1924 53/5 

Ardahan Mebusu Hâlit Paşa tarafından bilâ sebep darb edildiğine dâir Meclis Zabıt Kâ
tiplerinden Halil Efendinin istidanamesi. 

Karar : Reis Beyefendinin bu hususta Hâlit Paşa İle görüşmesi tensip edilmiştir. 

Karar Tarihi Karar No. 
8.3.1925 92/3 

Gaziayntap Hazine Vekilliğinde bulunduğu sırada vazifesini su-i istimal eden Mersin Me
busu Besim Bey hakkındaki evrakın gönderildiğine dâir Başvekâletin tezkeresi. 

Karar: Mezkûr evrakın hafi celse ruznâmesine ithâli tensip edilmiştir. (Kavanin Müdüri
yetine yazılmıştır.) 
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İSTİKLAL MADALYASI'NA İLİŞKİN OLANLAR 

Karar Tarihi Karar No. 
15.8.1923 32/32 

Birinci İnönü harbinde Kazancı sırtlarında ikinci Süvari Grubunun Sınıflan arasında 
Muhabereye iştirak eylemiş olan Büyük Millet Meclisi azasının İstiklâl Madalyasıyla taltifle
ri hakkında lcrâ Vekilleri Riyasetinden mevrûd tezkere. 

Karar: Kayseri Mebusu Sabit, İstanbul Mebusu Neş'et, Lazistan Mebusu Ziya Hurşit Mer
sin Mebusu Yusuf Ziya, İzmit Mebusu Hamdl Nâmık, Ertugrul Mebusu Necip, Muş Mebusu 
Rıza, Karahisar-ı Şarki Mebusu Memduh, Necdet Beylerin Riyâset-1 Müşarüniley hânın iş'an 
mucibince İstiklâl Madalyalarıyla taltifleri hususunun Hey'et-i Umumiyyeye arzı tensip edil
miştir. (Hey'et-i Umumiyyeye arz edilmiştir.) 

Karar Tarihi Karar No. 
22.12.1923 178/11 

Sakarya Muharebesi nihayetine kadar bilfiil Meclisten ifâ-yı hizmet eden memurine ita
sı muharrer İstiklâl Madalyası hakkındaki tezkere ve merbutu evrak. 

Karar : Mezkûr memurinin isimlerinin Başkitâbetçe tetkiki tensip edilmiştir. 

Karar Tarihi Karar No. 
4.3.1924 2/2 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Devre-i Intlhâbiyyesi âzâsma İtası muktazi İs
tiklâl Madalyasının Devre-i mezkûre esnasında memuriyet kabulü ile veya esbâb-ı şâire ile 
İstifa eden veya Mebusluktan Iskat edilenlerle vefat edenlere de verilip verilmeyeceğinden 
tereddüd hasıl olduğundan bu bâbta bir karar itasına dâir Başkitabetln tezkeresi ve merbutâü. 

Karar : Keyfiyetin tefsir mâhiyetinde telâkki olabilmesi ihtimâline binalen ittihaz edilen 
berveçh-i âti mukarreratın Hey'et-i Umumiyyeye arzı tensip edilmiştir. 

1. İstiklâl Madalyası Kanununun "Dâvâ-yı Muhikk ve meşruâmızı ihzar ve bunu mü
dafaa eden Büyük Millet Meclisi azalarına birer madalya verilir" diye muharrer olan ikinci 
maddesini mûfâd ve mazmununa nazaran Meclise iltihâk ve ifâ-yı vazife ederek Kanun-u 
mezkûrun neşrinden evvel veya sonra İstifa eden veya senede iki ay daha fazla müddet bilâ 
mazeret ve bila fasıla Meclise devam etmediklerinden bermucib-i kanun Hey'et-i Umumiy-
yece müstafi addedilen ve birinci devre-i intihâbiyyenin sonlarına doğru intihab edilip o dev
rede Meclise iltihak eden azâ-yı kirama itası tabii görülmüştür. 

2. Birinci Devrede Meclise iltihak ve ifa-y ı vazife edip de Kanun-u mezkûrun neşrinden 
evvel veya sonra vefat edenlere âit madalyanın da yedinci maddenin son fıkrasına istinaden 
hatıra olarak veresesine itası muvafık olacağı, 

3. Meclis âzasından iken Hukuk-u Medeniyyeden ıskat ve cinayetle mahkûm olanlara 
gelince; Kanunun yedinci maddesine göre bu suretle mahkûm bulunanların hakk-ı ta'liki 
olamaması ve fakat madalya hâtıra olarak veresesine intikal etmesi lâzım geldiğindenbu ka
bil âzâya da madde-i mezkûre hükmünün tatbiki yani hakk-ı tâ'llk olmamak ve fakat hatıra 
olarak veresesine intikal etmek kaydıyla itası icab edeceği, 
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4. Ancak intihab edilip Meclise iltihak etmeksizin İstifa eden azaya verilemeyeceği te
zekkür edilmiştir. (Hey'et-i Umumiyyeye arzedilmiştir.) 

MECLİS MEMURLARINA İLİŞKİN OLANLAR 

Karar Tarihi Karar No. 
27.8.1923 42/1 

Meclis Başkitâbetine vekâleten İkinci Ordu İstihbarat Şubesinde Müstahdem Veysel Be
yin tâyinine dâir Makam-ı Riyasetin tezkeresi. 

Karar: Meclis Başkitâbetl vazifesinin, vazifeye mübaşeret târihinden muteber olmak üzere, 
beş bin kuruş maaşla şimdilik vekâleten İkinci Ordu İstihbarat Şubesinde Müstahdem Vey
sel Bey tarafından ifâsı tensip edilmiştir. (İdare Hcy'etine, Kavânin, Evrak, Zabıt ve Matbaa 
Müdüriyetlerine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
27.8.1923 45/4 

Resimli hüviyet vesikalarının ibrazıyla bilâ ücret trenle seyyahat edebilmek için 
teşebbüsat-ı lâzlmenln icrasına dâir Meclis Başkîtabetiyle Kavânin, Evrak, Muhasebe, Zabıt 
ve Matbaa Müdüriyetlerinden Makam-ı Riyasete mütekaddim müzekkere. 

Karar: Evvel emirde Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyet-i Umumiyyesfyle Nâfıa Ve
kâletinden kimlere paso verildiğinin ve bu husus tahakkuk ettikten sonra Meclis Hey 'et-i Tah-
rirlyye Müdürânına paso itasının mümkün olup olamayacağının Vekâlet-i Müşarünlleyha-
da İstifsarı tensip edilmiştir. (Nâfıa Vekâletine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
11.9.1923 68/1 

Resimli hüviyet vesikalarının ibrazıyla bilâ ücret trenle seyahat edebilmek için teşebbüsât-ı 
lâzimenin icrasına dâir Meclis Başkîtabetiyle Kalem Müdüriyetlerinden Makam-ı Riyasete 
mütekaddim müzekkere üzerine Divân Riyâsetince müttehaz 27 Ağustos 1339 tarihli kara
ra, tevfikan Nâfıa Vekâletinden vâki olan istifsara Vekâlet-i MüşarünÜeyhadan mevrûd tezkere-i 
cevâbiyye. 

Karar : Anadolu, Bağdat Demiryollarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkîtabetiyle 
Kalem Müdürlerinin meccânen seyr-ü sefer edebilmelerini temin için Mumaileyhim namla
rına birer kıt-a paso itası lüzumunun Nâfıa Vekâletine yazılması tensip edilmiştir. (Nâfıa Ve
kâletine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
3.9.1923 64/4 

Zabıt Kalemine üç namzet alınması ve zabıt kâtiplerine verilecek gece yevmiyesi hakkında. 
Karar: Zabıtların celsenin hitamından on iki saat sonra Matbaaya teslimini teminen za

bıt kalemine bin kuruş maaşlı üç namzet alınması ve saat sekizden sonra çalışacak zabıt 
kâtiplerine gece yevmiyesi itası tensip edilmiştir. (İdare Hey'etine ve Kavânin, Zabıt Müdüri
yetlerine yazılmıştır. 

667 



Karar Tarihi Karar No. 
12.5.1926 83/2 

Muhtac-ı muavenet bulundukları hakkında Meclis Hademeleri İstidası. 

Karar : Tevhin-i ihtiyaçlarına medar olmak üzere Mebusan-ı Muhtereme tahsisatından 
üçer lira kat suretiyle kendilerine itası tensip edilmiştir. (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
25.5.1927 51/2 

Meclis-i Âli 1927 senesi bütçesinde ücret-i imamet tayyedilmiş olduğundan münâsip mik
tar ikramiye ile taltifi ricası hakkında İmam Ömer Efendinin istidası. 

Karar : Mumaileyhe sebk eden hizmetine binâen yüz lira ikramiye itası tensip edilmiş
tir. (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
3.9.1923 6/1 

Sabık Meclis-i Mebusan ve Ayan Memurin ve Müstahdeminine. 17.12.1338 tarihli kırk 
birinci Divân-ı Riyaset Içtimâında müttehaz karara ve İstanbul Avans Kanununa tevfikan 
ma'a tahsisat tesviye ettirilmiş olan Teşrinisani 1338 maaşatının sarflyat-ı kat'iyye veya avans 
mâhiyetinde olup olmadığı hakkında bir karar ittihazına dâir Maliye vekâletinin iş'anna at
fen, İdare Hey'etinin tezkeresi. 

Karar: Maaşat-ı mezkûrenin sarflyat-ı kat'iyye mahiyetinde olup istirdatı caiz olamaya
cağı tensip edilmiştir. (Mâliye Vekâletine ve îdâre Hey'etine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
26.12.1926 20/5 

Ankara Memurini için İcra Vekilleri Hey'etince kabul edilen zamâim hakkında. 
Karar : Ankara Memurini için İcra Vekilleri Hey'etince kabul edilen pahalılık zamâimi-

nin Mebusan-ı Kirama da teşmili zarurî olduğundan bunun 1927 senesi Bütçesine ithâli tensip 
edilmiştir. (îdâre Hey'etine yazılmıştır.) 

MEMURLARA MADALYA 

Karar Tarihi ' Karar No. 
15.8.1923 18/18 

Sakarya Muhaberesi nihayetine kadar en mühlik ve karanlık zamanlarda bilfiil Meclis-i 
Âli Hey'et-i tahririyyesinde bulunmuş olan memurinin İstiklâl Madalyasıyla taltiflerine dâir 
Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey ve otuz altı refiki imzasıyla mu'ta ve Hey'et-i Umumiyye-
den muhavvel takrir. 

Karar: Millî istiklâl Mücadelesinde cephede ve cephe gerisinde hizmetleri mesbuk olan
lara kanun-u mahsusuna tevfikan itâ olunan istiklâl Madalyaları misilli en felâketli ve en 
karanlık zamanlarda Meclis-i Ali Hey'et-i Tahririyyesine intisab ederek Sakarya Muharebesi, 
nihayetine kadar bilâ fütur azâmi ibraz-ı mesâi eylemiş. 
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Karar Tarihi Karar No. 
21.1.1926 33/8 

Sakarya Muharebesine kadar mesâi ibraz eden Meclis Hey'et-i Tahririyyesinin İstiklâl 
Madalyasıyla taltifleri hakkında evrak. 

Karar : Sakarya Muharebesinden evvel taltif edilmiş mezkûr muharebe intiha'sında da 
Ankara'dan ayrümayarak ifâ-yı hizmet etmiş olanların beyaz şeritli İstiklâl Madalyasıyla tal
tifleri tensip edilmiştir. (Hey'et-i Umumiyyeye arzedilmlştir.) 

KURTULUŞ MERASİMLERİ 

Karar Tarihi Karar No. 
3.9.1923 65/5 

İzmir'in sene-i Devriye-i istirdadı münasebetiyle İcra olunacak merasim-i tes'idiyyeye 
memuren Meclis namına gidecek Hey'ete Riyasetten iştirak edecek aza-ya dâir. 

Karar : İzmir'in sene-i Devriyye-i istirdadı münâsebetiyle Meclis namına gidecek olan 
hey'ete, Nizamnâme-i Dâhilinin 177. maddesi mucibince, Divân-ı Riyasetten Reis-i Sâni Ali 
Fuat Paşa, İdare Memuru Râsim, Kâtip Vasıf ve Haydar Rüştü Beylerin iştirak etmeleri ten
sip olunmuştur. (Hey'et-i Umumiyyeye arzedilmlştir.) 

Karar Tarihi Karar No. 
3.9.1923 66/6 

İzmir'e gidecek Hey'et azasının Masarif-i zaruriyyeleri hakkında. 

Karar : İzmir'in sene-i devriyye-i istirdadı münâsebetiyle Meclis namına azimet edecek 
olan hey'et azalarına, masarif-i zaruriyyelerine mukabil olmak üzere, yüzer lira itası tensip 
edilmiştir. (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No 
15.11.1923 142/13 

Edirne'nin Sene-i Devriyye-i istihlâsı münâsebetiyle Meclis namına gidecek Hey'et aza
sının harcırahları hakkında. 

Karar: Edirne'nin Kurtuluş Bayramını tes'iden tcrâ edilecek merasimde Meclis'i Âli nâ
mına hazır bulunacak hey'ete kur'a ile Hey'et-i Umumiyyeden ve Nizamname-i Dâhilinin 177 
nci maddesi mucibince Divân-ı Riyasetten müntehab azayı kirama maktuan yüzer lira har
cırah itası Divân-ı Riyasetçe tensip edilmiştir. 17.11.1939 (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
30.12.1923 209/10 

Adana'nın Kurtuluş Bayramına iştirak etmek üzere Meclis nâmına gidecek Hey'et aza
sının harcırahları hakkında. 

Karar: Adana'nm Kurtuluş Bayramına iştirak etmek üzere Meclis nâmına gidecek olan 
Hey'ete, Hey'et-i Umumiyyeden ve Nizamnâme-i Dâhilinin (177) nci maddesi mucibince Di
vânı Riyasetten müntehap Azâ-yı Kirama maktuan yüzer lira harcırah itası tensip edilmiş
tir. (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 
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Karar Tarihi Karar No. 
4.11.1926 7/7 

Reis-i Cumhur Hazretlerine arz-ı tazimata gidecek Hey'ete Divân-ı Riyasetten iltihak ede
cek olanlar hakkında. 

Karar: Reis-i Cumhur Hazretlerine arz-ı tazimata gidecek Hey'ete Divân-ı Riyasetten Re-
lsvekili Hasan Beyefendi ve İdare Hey 'etinden Ali Rıza Bey ve Kâtip Ruşen Eşref ve Hakkı 
Beylerin iştiraki tensip edilmiştir. 

SÜLEYMANİYE'DEN SEÇİLEN MİLLETVEKİLİ 

Karar Tarihi Karar No. 
30.9.1923 96/9 

Süleymaniye'den Mebus intihab olunarak ailesiyle muvasalat eden Fettan Bey hakkın
da Hâriciye Vekâletinin tezkeresi. 

Karar : Cenub-u Şarkî hudutlarımız henüz tesbit edilmemiş olduğundan Fettah Beyin 
(Süleymaniye) Mebusu sıfatıyla Meclise kabulünün va.z'iyyet-1 Hâriciyemiz üzerinde ne gibi 
bir tesir icra edeceğinin ve mumaileyhin tarz-ı intihabına ait vesaikin nelerden ibaret oldu
ğunun icra Vekilleri Hey'eti Riyasetinden istifsarı tensip edilmiştir, (lcrâ Vekilleri Hey'et-i Ri
yasetine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
8.11.1924 3/3 

Geçen sene Musul'dan Mebus intihab edildikleri halde tahsisatları verilmediğinden ita
sına dair Süleyman Fehim, Nuri, Mehmet imzalı istida ve merbutatı. 

Karar : Reisvekili İsmet Beyefendi Hâriciye Vekili ile görüşecektir. 

Karar Tarihi Karar No. 
6.11.1923 123/7 

Süleymaniye'den Mebus intihab edilmiş olan Fettah Bey hakkında Hâriciye Vekâletinin 
tezkeresi ve merbutu evrak. 

Karar : Mezkûr evrakın hıfzı tensip edilmiştir. 

DEĞİŞİK KONULAR 

Karar Tarihi Karar No. 
15.8.1923 27/27 

İstanbul'da mülga Meclis-i Âyânda Mahfuz Hanedan sicillerinin celb ve tevdiine dâir İc
ra Vekilleri Hey'eti Riyasetinden mevrûd tezkere. 

Karar : Mezkûr evrakın Kavânin Müdüriyeti tarafından celb edilerek lcrâ Vekilleri Hey'e
ti Riyasetinden taleb-i vâki oldukça muktazi malûmatın itası münâsip görülmüştür, (lcrâ 
Vekilleri Hey'eti Riyasetine ve Kâvânin Müdüriyetine yazılmıştır.) 



Karar Tarihi Karar No. 
15.8.1923 29/29 

Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburlanyla Riyâset-i Celile Muhafız Piyade ve Süvari Bö
lüklerinin Meclisin 1340 senesi Bütçesine ithâli hakkında Müdafaa-i Millr/ye Vekâletinin iş'-
arına tevfikan tcrâ Vekilleri Hey'eti Riyasetinden mevrûd tezkere. 

Karar: Meclîs Muhafız Taburuyla Riyaset Muhafız Piyade ve Süvari Bölüklerinin Meclls-i 
Âlinin 1340 senesi bütçesine ithali tensip edilmiş ve keyfiyetin İcra Vekilleri Hey'eti Riyase
tiyle alakadar makamata. İdare Hey'etince tebliği tensip edilmiştir. (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
27.8.1923 53/12 

Kopenhag'da in'lkadı muharrer bulunan beynelmilel Parlementolar ittihadı konferansında 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin de temsiline dâir mevrûd davetname. 

Karar : Bu husustaki evraka ait tetkikaün Kâtip Ruşen Eşref Bey tarafından İkmâli ve 
neticesinin gelecek Divan Riyasetinde tezekkürü münâsip görülmüştür. 

Karar Tarihi Karar No. 
15.11.1923 136/6 

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyyesinden emaneten alınan ve Meclis Matba-
asıyla birlikte muhterik olan ma'a teferruat, benzin ile muhterik bir adet motora mukaabil 
bir (pedal) ve bir (tab) makinesinin verilmesi hakkında. 

Karar: Bu hususta Denizli Mebusu Haydar Rüştü Bey tarafından tetkikat-ı lâzime İcrası 
tensip edilmiştir. (Mumaileyhe yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
30.9.1923 90/3 

Encümen ruznamelertnin tab ve neşri hakkında Giresun Mebusu Tâhlr Beyin takriri. 
Karar: İdare Hey'etinden Encümen adetlerine göre bâlâsında Encümen Esâmisi muharrer, 

siyah tahtalar imâl ettirilerek teneffüs salonunun münâsip mahallerine taliki ve her içtimâ-
dan evvel Encümenlerden vûrud edecek ruznamaleri Başkitâbetçe işbu levhalar üzerine rabü 
suretiyle mezkur ihtiyacın temini muvafık görülmüştür. (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
16.3.1924 21/1 

Meclis Zabıt ceridelerinden her nahiyeye birer adet gönderilmesine dâir Bozok Mebusu 
Süleyman Sun Beyin takriri. 

Karar: Meclisten Dâhiliye Vekâletine irsal kılman Zabıt ceridelerinin Merkez ve Mülha
katta hangi devâir ve makamata tevzi kılındığının ve efyevm Türkiye hududu dâhilinde bu
lunan kaza ve nevâhi adedinin vekâlet-i Müşarünileyhadan istifsarı tensip edilmiştir. (Dâhi
liye Müsteşarlığına yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
31.3.1924 35/1 

Meclis zabıt ceridelerinin bil'umum nevâhiye irsali hakkında Bozok Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin takriri ve buna mütedair Dâhiliye Müsteşarlığının tezkeresi. 
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Karar: .Zabıt ceridelerinin bil'umum nevâhiye gönderilebilmesi için 1340 senesi Meclis 
Bütçesinde Masarif-i dâim ey e muhassas (9 000) liradan gayrı senevî (12 600) liralık bir mas
raf ihtiyarına lüzum bulunduğu anlaşılmıştır. Ahiren resmî ceridelerin tab ve tevzii Meclise 
devredilmiş ve halkın Meclis müzâkeratından ziyâde mezkûr cerideye derç olunacak kava-
nin ile alâkası derkâr görülmüş olduğundan Meclis bütçesine tahsisat-ı munzamına ilâve 
edilerek fazla miktarda zabıt ceridesi tab ettirilmesi muvafık görülmeyerek resmî cerideler
den birer nüshasının nevâhiye gönderilmesi karargir olmuştur. (Hey'et-i Umumiyyeye arze-
dilmiş ve Dâhiliye Müsteşarlığına yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
31.3.1924 36/1 

Meclis zabıtnameleriyle Kavanin mecmualarından fazla tab ettirilerek ücret-i tabiiyyesi 
mukabilinde füruhtu hakkında Kayseri Mebusu Sabit Beyin takriri. 

Karar : Zabıt cerideleri tab miktarının iki bine iblâğı ve Kavanin mecmualarıyla zabıt 
nüshalarının tab masrafına posta ücreti ilâvesi suretiyle füruhtu ve arzu eden zevata zabıt 
ceridelerinden yüz nüsha hesabıyla abone kaydı tensip ve kabul edilmiştir. (İdare Hey'etine 
ve Matbuat Müdüriyet-i Umumiyyesine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
6.12.1923 149/6 

Rumeli'nden muhaceret eden Türklerin ihtlyacatına medar olmak üzere Meclis Aza-yı 
Kiramı tarafından muayyen bir nisbette teberruâtta bulunulması hakkında, Hey'et-i Umu-
miyyeden muhavvel. İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Bey ve dört refikinin takriri. 

Karar : Veznenin münâsip mahalline vaz olunacak kutuya, tediyât vukuunda, âzâ-yı ki
ramın arzu edecekleri meblağı atacakları tabii görülmüş olmakla keyfiyetin Hey'et-i Umu
miyyeye arzı tensip edilmiştir. (Hey'et-i Umumiyyeye arzedilmiştir ve İdare Hey'etine yazıl
mıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
6.12.1923 150/7 

Güzide mesaisiyle temayüz eylemiş olan Genç Mebusu Ali Haydar Beyin vefatı dolayı
sıyla ailesine Meclis-i Ali nâmına beyan-ı tâziyet edilmesi hakkındaki Kütahya Mebusu Re
cep Bey ve dört refikinin, Hey'et-i Umumiyyeden muhavvel takriri. 

Karar : Merhumun ailesine münâsip bir tâziyetnâme yazılması tensip edilmiştir. (Telg
raf yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
30.12.1923 202/3 

Mülga Ayan ve Mebusan Dâirelerinde mevcut ve şehremânetine âit telefonların lâdesine 
dâir Dâhiliye Vekâletinin tezkeresi. 

Karar : Sabık Meclis-i Umumîde mevcut ve şehremânetine âit telefonların emânet-i mez-
kûreye lâdesi ve halen mün'akit İstiklâl Mahkemesinin yalnız Meclise âit telefonlardan isti
fâde etmesi ve bu suret mümkün olamadığı takdirde Şehremânetine âit telefonlardan mik-

672 



tar-ı münâsibinin Mahkeme-i Müşârûnileyha emrine i taşıyla mütebakisinin iadesi tensip edil
miştir. (Dâhiliye Vekâletine, İdare Hey'etine ve Sabık Meclis-i Umum! Dâiresi Muhafaza Me
murluğuna yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
19.1.1924 225/12 

Muvâzene-i Mâliyye Encümeninde mevcut olup Rüsumat Müdüriyet-i Umumiyyesine 
âit olan bir adet müstamel halıya mukaabil, İstanbul'da bulunan Müdüriyet-i Müşârüniley-
haya Sabık Meclis-i Mebusan Dâiresinden aynı ebatta diğer bir hah itasına dâir İdare Hey'e-
ünln tezkeresi. 

Karar: Mezkûr halı'nm yerine aynı ebatta diğer bir hah itası tensip edilmiştir. (İdare Hey'-
etine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
8.11.1924 7/7 

Ziraat Vekili Şükrü Kaya Bey tarafından Meclis Bahçesinde açılacak arı sergisi hakkın
da not 

Karar : İdare Memuru Ali Rıza Beyin tâyin edeceği mahalde Arı sergisi küşadı tensip 
edilmiştir. 

KİTAP TERCÜMESİ 

Karar Tarihi Karar No. 
16.11.1925 1/1 

Fransa Meclis-i Mebusan Kâtib-i Umumisi ojen Piyer tarafından telif olunup Türkçe'ye 
tercüme edilen eserin tab'ı hakkında kâtib-i Umumilik tezkeresi. 

Karar : İsmail Müştak Bey tarafından Türkçeye çevirilen mezkûr eserin Matbaa-i Ami-
re'de tab-ı İçin Maarif Vekâletine rica olunması tensip edilmiştir. (Maarif Vekâletine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
24.1.1926 34/9 

Fransa Meclis-i Mebusan Kâtib-i Umumisi ojen Piyer tarafından te'lif olunan ve Türkçe
ye tercüme edilen eserin tab ve mütercime itası muktazi meblâğ hakkında evrak. 

Karar : Eserin tab'ı için (6 050) ve mütercime mükâfat-ı nakdiyye itası için de (1 500) 
ki cem'an (7 550) liranın 1926 senesi üç aylık muvakkat bütçeye ithali tensip edilmiştir. (İdare 
Hey'et-i Muhtelemesine yazılmıştır. 

Karar Tarihi Karar No. 
10.5.1926 78/2 

ojen Piyer tarafından telif olunan ve Türkçeye tercüme edilen eserin mütercime itası kabul 
edilen bin beş yüz Ura mükâfat-ı nakdiyye az olduğundan bir miktar daha tezyidi hakkında 
Kâtib-i Umumilik tezkeresi. 

Karar: Bin beş yüz lira mükafât-ı nakdiyye mütercim İsmail Müştak Bey tarafından sarf 
olunan sa'yın fazlalığına nazaran pek nâçiz bir meblağ olduğundan 1341 senesi bütçesin-
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den ve tahsisat yok ise mütebakisi 1926 senesi tahsisatından verilmek üzere mezkûr mükâfat-ı 
nakdiyye miktarının "2 500" liraya iblağı tensip edilmiştir. 

Karar Tarihi Karar No. 
10.5.1926 79/3 

Bütün Hükümetlerin Kânun-u Esasi ve Nizamnâme-i Dâhililerini ihtiva eden iki eserin 
tercümesi hakkında İsmail Müştak Beyin takriri. 

Karar: 1926 senesinde tahsisat mevcut olmadığından işbu eserlerin tercüme ve tab'ı için 
tahsisatın 1927 senesi bütçesine vaz-ı tensip edilmiştir. (İsmail Müştak Beye yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
26.12.1926 19/4 

"İngiltere'nin Hükümeti" unvanlı nâm-ı eser hakkında. 
Karar: Amerika Harvard Darülfünun Reisi Lavames Lovel tarafından telif olunan "İngil

tere'nin Hükümeti" unvanlı namlı eserin mütercimi Hüseyin Câvit Beye tercüme ve eserin 
tab'ına nezâret etmek üzere üç bin ve mezkûr beş ciltlik eserin tab-ı ücreti olarak dört bin 
liranın ki cem'an yedi bin liranın 1927 senesi Meclis-i Âli Bütçesinin fasl-ı mahsusuna ithali 
tensip edilmiştir. (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
15.2.1926 55/3 

Mahzen-i Evrakta mahfuz Birinci devre-i lntihâbiyyeye âit evrakın fareler tarafından tahrip 
edilmekte bulunduğu hakkında Kâtlb-1 Umumilik tezkeresi. 

Karar: Mezkûr evrakın hüsn-ü muhafazası çaresinin İdare Hey'etince temini tensip edil
miştir. (İdare Hey'eti Muhteremesine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
28.2.1926 58/1 

Hey'et-i Umumiyyede rey istimâline mahsus kutuların mubayaası hakkında. 
Karar: Hey'et-i Umumiyyede rey istimâline mahsus kutuların adem-i kifayeti dolayısıy

la daha dört adet kutunun mubayaası tensip edilmiştir. (İdare Hey'et-i Muhteremesine yazıl
mıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
10.5.1926 77/1 

Büyük Millet Meclisinin Birinci Devresinde Gazi Paşa Hazretlerinin hafi celselerde lrâd 
buyurdukları nutukların Divân-ı Riyasetin murakabesi altında hususî Komisyonun istifâ
desi hakkında Maarif Vekâleti tezkeresi. 

Karar : Mezkûr nutuklardan hangilerine lüzum hissedildiğinin iş'an tensip edilmiştir 
(Maarif Vekâletine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar No. 
20.2.1927 37/1 

Meclis Kütüphanesinde müteaddid nüshaları mevcut olan asardan Hukuk Mektebi Kü
tüphanesine vaz edilmek üzere istenilen âsâr hakkında İdare Hey'eti tezkeresi. 
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Karar: Mezkûr âaftrdan mükerrer nüshaları mevcut olanların makbuz mukaablllnde ema
neten Ankara Hukuk Mektebi Kütüphanesine İtasında mahzur görülmemiştir, (idare Heye
tine yazılmıştır.) 

Karar Tarihi Karar Na 
15.1.1927 27/4 

1927 Bütçesinin müteferrika faslına ziyafet ve merasim masrafı maddesinin vaz'ı 
hakkında. 

Karar: Meclis-i Âli'nin 1927 senesi bütçesinin mûteferika faslına ziyafet ve merasim mas
rafı olarak bir maddenin vaz'ı tensip edilmiştir. (İdare Hey'etine yazılmıştır.) 
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3. — İKİNCİ DONEMDE YAPILAN 
GİZLİ OTURUMLAR 

VE 
KONULARI 





II. DÖNEMDE YAPILAN 
GİZLİ BİRLEŞİMLER 

BU BİRLEŞİMLERDE GÖRÜŞÜLEN KONULAR 

Sıra Konusu Birleşim Oturum Sayfa "Sarih 

3. 

5. 

Mücadele! Milliyeye iştirak etme
yen ve hududu milli haricinde ka
lan erkân ve ümera ve zabitan 
mensubini askeriye hakkında ya
pılacak muameleye dair lâyihai 
kanuniye 

Mücadelei Milliyeye iştirak etme
yen ve hududu milli haricinde ka
lan erkan ve ümera ve zabitan ve 
mensubini askeriye hakkında ya
pılacak muameleye dair lâyihai 
kanuniye 

Mücadelei Milliyeye iştirak etme
yen ve hududu millî haricinde ka
lan erkân ve ümera ve zabitan ve 
mensubini askeriye hakkında ya
pılacak muameleye dair lâyihai 
kanuniye 
Hıyaneti Vataniye Kanununun bi
rinci maddesinin tadili hakkında 
kanun ve İstanbul'da bir İstiklâl 
Mahkemesi kurulmasına dair 
Başvekil İsmet Paşanın teklifi 
İstanbul İstiklâl Mahkemesi hak
kında Adliye Encümeni maz
batası 
Mütekait Binbaşı İzzet Efendi 
hakkında 4/20 No. lu Müdafaa! 
Milliye Encümeni mazbatası 
Cerh maddesinden maznun Biga 
Mebusu Mehmet Bey hakkında 
Beşinci Şube mazbatası 
Tokat Mebusu Mustafa Bey hak
kında Müdafaa! Milliye Encümeni 
Mazbatası 

24 

64 

67 

90 

90 

90 

22 2.3 234-258 20.9.1923 

23 2 260-281 22.9.1923 

2 184-312 24.9.1923 

2.3 314-328 8.12.1923 

2.3 330-353 13.12.1923 

1 358-361 

1 361-363 

1 363-369 

26.1.1924 

26.1.1924 

26.1.1924 
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Sıra Konusu 

9. Tokat Mebusu Mustafa Bey hak
kında Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatasının ikinci defa reye vazı 

10. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Mebuslar hakkında matbuatta in
tişar eden haberlere dair istanbul 
Mebusu Hamdullah Suphi Beyin 
kanun teklifi 

11. Muvazene! Umumiye Kanun lâyi
hası ve Muvazene! Maliye Encü
meni mazbatası. 
A) Bahriye Bütçesi 

12. Muvazene! Umumiye Kanun Lâyi
hası ve Muvazene! Maliye Encü
meni mazbatası. 
A) Müdafaai Milliye Vekâleti 
Bütçesi 

13. Mahsubu Umumi Kanun lâyihası
nın İkinci ve dördüncü maddeleri
nin tadiline dair kanun lâyihası 
ve encümen mazbatası 

14. Lozan Muahedenamesl mucibince 
ilân olunacak affı umumiden ha
riç tutulacak 150 kişilik liste üze
rinde müzakerat. 

15. Lozan Muahedesi mucibince ilân 
olunacak affı umumiden hariç tu
tulacak 150 kişilik liste üzerinde 
müzakerat. 

16. Patrik'in teb'idi münasebetiyle 
Yunan Hükümetinin ittihaz ettiği 
tedbirlere karşı tedabiri askeriye 
ittihazı ve Avrupa siyaseti ha-
zırası 

17. Dahiliye Vekili esbakı Ferit Beyin 
ermenilerin istanbul'a duhulüne 
müsaadesi mevzuunda 

Birleşim Oturum Sayfa Tarih 

92 3 373, 
386-387 30.1.1924 

92 3 373-385 30.1.1924 

21 1 390 25.3.1924 

22 2 412-425 26.3.1924 

28 2 428-431 3.4.1924 

39 2 434-454 16.4.1924 

44 4 456-462 22/23.4.1924 

47 2 464-482 4.2.1925 

56 3 484-491 15.2.1925 



Sıra Konusu Birleşim Oturum Sayfa Tarih 

18. Dahiliye Vekili esbakı Kütahya 
Mebusu Ferid Beyin, bazı Ermeni
lerin İstanbul'a duhullerine müsa
ade etmesine dair mazbata. 

19 Kütahya Mebusu Ragıp Beyle, bi-
lâruhsat Kat'ı eşcar maddesinden 
dolayı Eskişehir Mebusu Emin ve 
Kars Mebusu Ömer Beylere ait 
Beşinci Şube mazbatası 

20. Muş Mebusu Osman Kadri Bey 
hakkında Beşinci Şube mazbatası 

21. İzmir'de Sadayı Hak Gazetesi Mü-
diri mes'ulü Hakkı Bey tarafından 
Saruhan Mebusu Vasıf Bey aleyhi
ne İkame olunan Kadih davasına 
dair İkinci Şube mazbatası 

22. Gaziayıntap Hazine Vekili sabıkı 
Mersin Mebusu Besim Bey hak
kında ikame edilen dosyaya dair 
İkinci Şube mazbatası 

23. 1341 senesi Bütçesine mevzu 
üçüncü içtima senesi tahsisatın
dan, arzu eden azayı kirama, Di
vanı Riyasetçe kararlaştırılacak 
miktarda avans itasına dair Kân-
gırı Mebusu Talat Bey ve rüfekası-
nın takriri 

24. 1341 senesi Bütçesine mevzu 
üçüncü içtima senesi tahsisatın
dan, arzu eden azayı kirama. Di
vanı Riyasetçe kararlaştırılacak 
miktarda avans itasına dair Kân-
gırı Mebusu Talât Bey ve rüfekası-
nm takririnin ikinci defa reye 
vaz'ı 

^5- Gümüşhane Mebusu Cemal Hüs
nü Bey hakkında ikame olunan 
darp davasına dair Başvekâlet tez
keresi 

59 4 494-514 18.2.1925 

.94 2 517 5.4.1925 

94 2 517-518 5.4.1925 

97 3 520-521 8.4.1925 

97 3 521 8.4.1925 

97 3 521-524 8.4.1925 

98 2.3 526-527 9.4.1925 

109 4 530 22.4.1925 
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Sıra Konusu Birleşim Oturum Sayfa Tarih 

26. Lozan Muahedenamesi mütemml-
matından olan 9 No.lu protokolde 
mevzubahis emlâk ile, tarafeyn 
tebaasına ait aleumum emv.ali 
gayri menkulenin takdiri kıymet
le mübaayasına dair Yunan Hü
kümeti ile bir itilâfname akti ve 
henüz aramızda sulh ve münase
bet teessüs etmeyen düveli saire 
ile muhadenet ve Yugoslavya ile 
suh ve müsalemet ve bunlarla ti
caret ve ikamet mukaveleleri ya
pılmasına müsaade olunması 
hakkında Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Beyin beyanatı 109 4 530-536 22.4.1925 

27. 
— Maraş Mebusu Tahsin Bey 
hakkında İstiklâl Mahkemesi 
Müddeiumumiliği tezkeresi. 
— Kastamonu Mebusu Fuat Bey 
hakkında ikame olunan hakaret 
davasına dair Başvekâlet tezkeresi 
— Menteşe Mebusu Yunus Nadi 
Bey hakkında ikame olunan 
zemm ve kadih davasına dair 
Başvekâlet tezkeresi 
— Gaziantep Mebusu Ahmet 
Remzi Bey hakkında ikâme olu
nan davaya dair Başvekâlet tez
keresi 
— Konya Mebusu Fuat Bey hak
kında İkame olunan tahkir ve 
darp davasına dair Başvekâlet tez
keresi 
— Kastamonu Mebusu Fuat Bey 
hakkında ikame olunan fekki ha
ciz hakkında Başvekâlet tezkeresi 10 2 539 18.11.1925 

28. Ordunun teslihl ve harp sanayii 
kurulmasına dair lâyiha! ka
nuniye 10 2 539-548 18.11.1925 



Sıra Konusu 

29. Azayı kirama, 1342 senesi tahsi
satından mahsubu yapılmak üze
re 3 500 er lira verilmesine dair 
takrir. 

30. Vefata sebebiyet vermek madde
sinden maznun Kars Mebusu 
Ömer Bey hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

31. Menteşe Mebusu Yunus Nadi Bey 
hakkında ikame olunan zemm ve 
kadıh maddesi münasebetiyle 
masuniyeti teşriiyesinin ademi 
ref ine dair Birinci Şube maz
batası 

32. Maraş Mebusu Tahsin Beyin ma
suniyeti teşriiyesinin ref i hakkın
da Birinci Şube mazbatası 

33. Muayyen menaükta icra olunacak 
askeri manevralar İçin Milli Mü
dafaa Vekâleti Bütçesine tahsisatı 
munzamına İtasına dair mazbata 

34. 
— Malatya Mebusu Hacı Bekir 
Bey hakkında Başvekâlet tez
keresi 
— Ergani Mebusu ihsan Hâmit 
Bey hakkında Başvekâlet tez
keresi 

35. 
— Konya Mebusu Hacı Bekir ve 
Ankara Mebusu Hilmi Beyler hak
kında İkinci Şube mazbatası 
— Gaziantep Mebusu Ahmet 
Remzi Bey hakkında Üçüncü Şu
be mazbatası 
— Kastamonu Mebusu Mehmet 
Fuat Bey hakkında Üçüncü Şube 
mazbatası 

Birleşim Oturum Sayfa Tarih 

13 2 550-554 23.11.1925 

20 2 556 7.12.1925 

20 2 556-557 7.12.1925 

20 2 557-564 7.12.1925 

87 2 566-570 19.4.1926 

41 2 572-573 9.3.1927 
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Sıra Konusu Birleşim Oturum Sayfa Tarih 

— Konya Mebusu Fuat Bey hak
kında İkinci Şube mazbatası 
— Kars Mebusu Ömer Bey hak
kında İkinci Şube mazbatası 
— Malatya Mebusu Hilmi Bey 
hakkında İkinci Şube mazbatası 
— Ertugrul Mebusu Ahmet İffet 
Bey hakkında İkinci Şube maz
batası 
— Türk Tayyare Cemiyetine yapı
lacak yardımın idarel hususlyeler 
bütçesine küsurde munzamına 
şeklinde vazma dair kanun lâyi
hası ve mazbatası 41 2 573-574 9.3.1927 

36. Türk Dayyare Cemiyetine yapıla
cak yardımın idarel hususlyeler 
bütçesine küsuratı munzamına 
şeklinde vazma (Bilâvasıta vergi
ler hakkındaki kanuna) dair Hari
ciye Encümeni mazbatası 47 2 580-582 28.3.1927 
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II. CİLDİN SONU 
III. CİLT BİYOGRAFİLERİ KAPSAR 





D I Z I N * 

A.A. (Anadolu Ajansı): 409,430, 603, 613, 615 
A.R. Uzuner (Trabzon): 192 
AYBAR: 193, 203 
Abana: 86 
Abbas (Nafıa Nazın): 473 
Abbasi, Abbasiler: 73, 228 
Abdullah Bey (Trabzon): 662 
Abdullah Bin Ahmet: 635 
Abdurrahman: 106 
Abdurrahman Miinip Berkan : 181 
Abdülfeyyaz Teyfik: 106 
Abdülgafur (Karesi): 640 
AbdülhakHamit:311 
Abdülhalik (Renda, Maliye Vekili): 176,371 
Abdülhamit: 234, 292 
Abdülkadir (Maraş): 129, 262, 266 
Abdülkadir Bey (Ankara Valisi): 556,559,560,562, 

563, 565, 567, 573, 575-577,581 
Abdülkadir Zeki Bey : 216, 217 
Abdülkerim: 632 
Abdülmecit (Ahmetoğlu): 639 
Abidin (Lazistan): 543 
Abidin Bey (Saruhan): 371,373,490,556,559,560, 

563-565, 567, 573, 576, 585,586, 613 
Abuşi: 651 
Acem Aziz: 633 
Adalet Komisyonu: 185 
Adana : 134, 264,371, 630, 669 
Adana Ziraat Mektebi: 630 
Adliye Encümeni: 3,4,30-34,38,39,42,43,64-66, 

117, 127, 143, 148, 185-187, 299,301, 329, 332, 
333, 679 

Adliye Vekaleti (Adalet Bakanlığı) : 163, 313, 316, 
319,322,327,332,339, 664, 665 

Adliye Vekili (Adliye Bakam) : 19, 148, 292, 333, 
334,461,473, 607 

Adnan Menderes (Başvekil) : 188 
Afgan: 496 
Afganistan Hükümeti: 429 
Afife: 631 
Afrika: 17,84, 225,519, 533 

Afyonkarahisar : 26,425, 605 
Ağa Han : 379,380 
Ağaef Bey (Bkz. Ağaoğlu Ahmet Bey): 521-523 
Ağaoğlu Ahmet Bey (Kars) (Bkz. Ağaef Bey) : 70, 

85,101, 236, 516, 520, 529, 612, 623 
Ağrı: 559 
Ahısha: 429 
Ahi Yusuf Mahallesi: 643 
Ahikilik: 429 
Ahkâmı Şahsiye Komisyonu : 328,329,333 
Ahmed: 639 
Ahmed Besim Bey (Özbek, Mersin): 490 
Ahmet Fuad (Lazistan): 362 
Ahmed Hamdi B. (Giresun): 400 
Ahmed Mahir Efendi (Kastamonu): 365,480 
Ahmed Nesimi (Ticaret ve Ziraat Nazırı): 473 
Ahmet (Alidede oğlu): 641 
Ahmet (Antep): 33 
Ahmet (Haliloğlu): 633 
Ahmet Ağa Bin Osman : 633 
Ahmet Başıbüyük (Çorum): 179 
Ahmet Durakoğlu (Sivas): 195 
Ahmet Ferit Bey (Kütahya, Dahiliye Vekili) : 210, 

211 
Ahmet Fırat (Malatya): 189 
Ahmet Fuat (Rize) : 372 
Ahmet Hamdi (Divanlıoğlu, Bozok): 41,42-44,122, 

292,297,305,312,462,595 
Ahmet Hamdi Efendi: 263 
Ahmet Hilmi: 32 
Ahmet İffet Bey (Ertuğrul): 684 
Ahmet Kemal SiHvrili (İstanbul): 189 
Ahmet Muhtar (Çilli, Trabzon) : 26, 217, 358-

360,490 
Ahmet Muhtar (Gaziayntaplı): 574, 580 
Ahmet Muhtar (İstanbul): 134 
Ahmet Münir : 32, 66 
Ahmet Nafiz (Canik) : 559, 568 
Ahmet Nesimi (Hariciye Nazırı): 574,578, 580 
Ahmet Remzi Bey (Gaziantep) : 682, 683 
Ahmet Remzi Yüregir (Seyhan): 173 
Ahmet Saki (Antalya): 32,42,65,122,307 

Aynı anlama gelen kelimeler -gönderme yapılmadan- sadece birinin başlığı altında toplanmış, diğerleri parantez içine 
alınmıştır. Parantez içindeki ifadelerin sayfa numaraları da burada belirtilmiştir. 
Ayrıca; kanun, kanun tasarı ve teklifleriyle kararnameler de yazılışlarının uzun olması ve sıkça geçmesi nedeniyle dizin 
sistematiğine uygun düşmediğinden buraya alınmamıştır. 

713 



Ahmet Süreyya Bey (Ozgeevren, Karesi) 2-4, 6, 
364, 390, 394, 395, 407-410 

Ahmet Şukru (Demirci Esnafından) 602 
Ahmet Şukru (Kocaeli) 26, 373, 490 
Ahmet Şukru Bey (istanbul) 640 
Ahmet Tahtakılıç (Kütahya) 189 
Ahunt, Ahuntlar 225 
Akçaabat 366,369,371 
Akdeniz (Bahri Sefıd) 184, 539, 546, 608 
Akhisar 99,662 
Akıl 106 
Akşam Gazetesi 423,518 
Alâmun 285 
Alaşehir 366,608 
Albayrak Gazet esi 25 
Âlemi Hınstıyanıyet 223 
Alemi islâm 380 
Ah 632,645 
Ah (Ademoğlu) 634 
Ah (Çetınkaya, Afyon Karahısar) 372, 387, 408, 

411, 412, 415, 416, 422, 423, 425, 426, 430, 431, 
468, 498, 499, 554, 557, 558, 568, 580, 581 

Ah (Kel Halil Oğlu) 635 
Ah (Kütahya Belediye Reisi) 604 
Alı (Suleymanoğlu) 639 
Ah(Urfa) 392 
Ah Bey (Nalbantzade) 647 
Ah Bey (Zırh, Rize) 9, 222, 230, 557, 581 
Ah Cenanı (Gaziantep, Ticaret Vekili) 3, 24, 124, 

183, 184, 212, 213, 398, 445, 549 
Alı Fethi Bey (Okyar, istanbul, Başvekil ve Müdafa

an Milliye Vekili, T B M M Başkanı) 6, 16, 
209, 212, 222, 223, 238, 252, 256, 411, 424, 427, 
527-529 

Ah Fuad (Cebesoy, Ankara) 26, 217,387-390,393, 
398, 489, 490, 505, 506, 513, 517, 538, 544, 545, 
556, 559, 561, 566, 568, 585, 613, 669, 682, 684 

Alı Haydar Bey 96 
Alı Haydar Bey (Genç) 672 
Ah Hikmet Paşa 389 
Ah ihsan Bey 572, 574, 578, 580 
Alı ihsan Goğuş 194 
Alı îhsan Paşa 543 
Alı Kılıç (Gaziantep) 557 
Ah Osman Kâhya 574, 579, 580 
Ah Rıza (Bebe, istanbul, Cebelibereket) 187, 338, 

343, 372, 393, 437, 464, 499, 648 
Alı Rıza (Dırekoğlu, Kastamonu) 480 
Alı Rıza (Kırşehir) 3 

Ah Rıza (Mardin) 78,589 
Ah Rıza (Muş) 129 
Ah Rıza (Osman Oğlu) 634 
Ah Rıza Bey 543 
Ah Rıza Bey (Amasya) 346, 589 
Alı Rıza Bey (idare Memuru) 670, 673 
Ah Rıza Bey (Mardin) 589 
Ah Rıza Bey (Rize) 665 
Alı Rıza Efendi 645 
Ah Saıp (Ursavaş, Urfa, Kozan) 7, 13, 22, 25, 187, 

219, 291, 301, 305-307, 346, 410, 430, 464, 466 
Alı Sait Paşa 428 
Alı Surun (Karahısarı Şarkı) 220, 331 
Ah Surun Bey 428 
Alı Şaban Efendi 650 
Ah Şadı (Kozan) 129 
Alı Şevket (Gır esun) 31 
Ah Şuun Bey (Karesi) 368, 398, 409, 457 
Ah Uslu (Denizli) 199 
Alman Hükümeti 204 
Alman, Almanlar 50, 51, 74, 234, 275, 288, 331 
Almanya 52, 84, 85, 205,330, 427, 650 
Almanya Devleti 51,52 
Altay Dağları 84 
Altınkopru 247 
Amasya 227,445,632 
Amenka 90, 114, 353, 354, 640 
Amiral Domenıl 609 
Amiral Vasıf Temel 174 
Anadolu 12, 83, 85, 117, 226, 228, 229, 231-233, 

298,350,361, 397,422, 528, 532, 570, 578, 600, 
616, 623 

Anadolu Demiryolu 635, 667 
Anadolu Hisarı 603 
Anadolu ve Rumeli Mudafaaî Hukuk Cemiyeti (Mü-

dafaaı Hukuk Teşkilatı) 12,479, 489, 565 
Anadolu ve Rumeli Müdafaaı Hukuk Grubu 479, 

571 
Anavatan 239,570 
Anayasa 120,134, 175, 179, 582 
Anayasa Komisyonu 176,185,188,197 
Anayasa Mahkemesi 199,200 
Ankara 27, 59, 74, 75, 85, 91, 108, 112, 140, 186, 

228, 234, 261, 264, 275, 282, 283, 288, 297, 352-
354,358,363,366,367,397,415, 416,430, 437, 
438, 442, 443, 452, 456, 466, 468, 489, 497, 
508,517, 521, 530, 533, 536, 541, 555, 557, 560, 
562, 563, 565-567, 569, 570, 572-578, 581, 594, 
595, 602, 606, 607, 618, 620, 621,630, 631, 635, 
662, 668, 669 
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Ankara Anlaşması: 279 
Ankara Bidayet Mahkemesi: 219 
Ankara Hastanesi: 194 
Ankara Hukuk Mektebi: 674 
Ankara Hükümeti: 576, 620 
Ankara İstiklal Mahkemesi : 28, 30, 263, 492, 546, 

548, 554, 591, 636, 638, 639, 641, 643, 644 
Ankara Kulübü : 561 
Ankara Merkez Numune Hastanesi: 427 
Ankara Oteli: 370 
Ankara Suikastı: 562, 576 
Ankara Şehremaneti : 311 
Ankara-Bağdat Demiryolları: 318 
Ankara-Sivas Hattı: 318 
Anket Parlamenter : 130, 131 
Antalya : 371, 604, 643 
Anti-Komünist: 624 
Arabistan: 111,519 
Arap Takvimi: 109 
Arap, Araplar : 112, 611 
Arapça: 113,229 
Ardahan : 427,428, 576 
Arif Bey (Ayıcı, Eskişehir): 110,373,490,556,559-

562, 565-567, 573, 585, 586, 613 
Arnavutlar: 366,369 
Arnavutluk: 43,417 
Arslan Bora (Tunceli): 189 
Artvin : 335 
Arzuhal Ercümeni: 133, 135, 143, 147, 148 
Asaf (Doras, Hakkâri): 33, 266, 272, 384, 393, 395, 

397, 398, 640,649, 662 
Asbuzoğlu: 199 
Asım (Ahmetoğlu): 639 
Asım Efendi: 644 
Aslan Bey: 630 
Asûri, Asûriler : 249-251, 270 
Asya: 224, 225 
Aşar: 23, 229,313 
Aşuka: 285 
Ata Bey (Niğde): 589 
Ataöver: 202 
Atatürk (Gazi, Gazi Hazretleri, Gazi Mustafa Kemal, 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Gazi Mustafa Kemal 
Paşa Hazretleri, Gazi Mustafa Kemal Pş., Gazi 
Paşa, Gazi Paşa Hazretleri, Gazi Reisicumhur, 
Gazi Reisi Cumhur Hazretleri, Mustafa Kemal, 
Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Paşa, 
Reisicumhur Gazi Paşa Haz., Reisicumhur Haz
retleri) : 7, 27, 30, 47, 61, 63, 64, 83-90, 94-96, 
98-101, 187, 222, 236-238, 295, 312, 373, 387, 

412,427,466,474,479,489,491, 517, 527, 545, 
549, 551, 553-561, 563, 567, 571, 573, 575, 581-
590, 592, 594, 595, 599-612, 614-617, 619, 620, 
624, 625, 629, 632, 644, 670, 674 

Atıf (Ankara Valisi): 427 
Atıf İnan (İzmir, Ticaret Bakanı): 184 
Atina: 367, 559 
Atrav : 250 
Avadiş Çetesi: 348 
Avni Bey (Bozok): 10, 293, 372 
Avni Bey (Cebelibereket): 16, 222, 307,430,431 
Avni Bey (Saruhan): 387 
Avranan Dağı: 247 
Avrupa : 55, 84, 85, 90, 96, 111, 124, 205, 216, 217, 

223, 224-226, 228, 230, 231, 277,333, 346, 354, 
370,451,492,496, 548, 559, 577, 606, 635, 662, 
680 

Avrupa Konseyi Asamblesi: 190 
Avrupa Parlamentolar Birliği: 190 
Avusturya Hükümeti: 429 
Avusturya, Avusturyalılar : 231, 275 
Ayan Meclisi: 110, 127, 130,437, 668, 672 
Ayasofya Kütüphanesi: 228 
Ayazma: 642 
Aydın : 134,366,383,399-401,403-405, 630 
Aynvarde: 271 
Ayşe: 561, 562 
Ayvalık : 411,415,422 
Azıh: 271 
Aziz Bey : 574, 579 
Aziz Bin Hamit: 652 
Aziziye: 645 
Azmi Bey : 557, 569, 574, 578, 580 

- B -
Babaeski: 603 
Babıâli: 23, 83 
Bağdat: 234,245, 246, 261 
Bağdat Demiryolu: 667 
Bağdat Meclisi: 243 
Bağımsızlık Savaşı (İstiklal Muharebab, İstiklal Sa

vaşı, Kurtuluş Savaşı) : 9, 388, 391, 411, 429, 
463,469,637 

Bahaeddin Efendi: 559, 568, 613 
Bahçe: 641, 644 
Bahçıvan îdris: 568 
Bahrisefıt Filosu: 266 
Bahriye Çırak Mektebi: 634 
Bahriye Vekâleti (Bahriye Nezareti, Denizcilik Ba

kanlığı) : 238,313,316,319,322,327 
Bakanlar Kurulu (Heyeti Vekile, İcra Vekilleri Heye-
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ti) 2,3, 26-28, 34, 42,44, 47, 50, 56, 66, 67, 69 
75,79, 80, 116, 118, 119, 162, 209-220, 237, 282-
284, 343, 358, 359, 365, 369,372,373, 379, 382, 
383, 389, 394, 483, 488, 492, 548, 559, 561, 567, 
571, 630, 631, 644, 650, 666, 668 

Baku 335,336 
Balâ 249,250 
Balanar 250 
Balat 244 
Balık 250 
Balıkesir (Karesi) 366, 367, 369, 371, 553 
Balkan Istışarî Meclisi 190 
Balkan Muharebesi 428 
Balkanlar 496 
Bandırma 429 
Banona 247,249,256 
Banota 248 
Baradost 250 
Barthelemy 174 
Barvan 249,250 
Basra 234 
Başbakan (Başvekil, Heyeti Vekile Reisi) 9, 25, 

142, 152, 160, 161, 182, 195, 214, 237, 239, 261, 
262, 266, 272, 300, 354, 369, 379, 383, 493, 498, 
508, 509, 554, 557, 558 

Başbakanlık (Başvekalet, Heyeti Vekile Riyaseti, Ic 
ra Vekilleri Heyeti Riyaseti, icra Vekilleri Riya
seti) 27,51, 118, 163, 168,219,26 2,283,313, 
315, 319, 322, 327, 340, 388, 407, 469, 475, 518, 
561, 577, 580, 593, 603, 660, 661, 664, 665, 670, 
671, 681-683 

Başkan F T 201 
Başkanlık (Riyaset) 150, 151, 161, 169, 407, 408, 

435, 441, 443, 452-454, 456, 462 
Başkanlık Divanı (Divan, Divanı Riyaset, Riyaset Di

vanı) 140-142, 146, 151, 165-170, 181-183, 190, 
195, 201, 294, 305, 306, 311,312, 337, 388, 403, 
404, 406, 408-410, 443, 445, 447-449, 453, 465-
468, 488, 587-589, 591, 655, 658, 660, 663, 667-
671,674,681 

Başkanlık Makamı (Riyaset Makamı) 153, 168, 182 
Başkumandan 466, 600,607, 608 
Batum 559, 560, 570, 576, 623 
Batum Muharebesi 429 
Bayazıt (Bayezıd) 289, 335, 336 
Bayındır 366 
Bayındırlık Bakanlığı (Bayındırlık Vekâleti, Nafıa 

Nezareti, Nafıa Vekâleti) 179, 316, 319, 322, 
327, 335, 337,472, 656, 667 

Bayju 250 

Behıç Bey (istanbul, Nafıa Vekili) 213, 284 
Behzat 640 
Bekir 606 
Bekir (Osmanoğlu) 632 
Bekir Ağa (Kırşehir) 446 
Bekir Samı (Kunduh, Amasya, Tokat) 373, 490, 

556, 559, 567, 585, 613 
Bekir Sıtkı 574,579,580 
Bektaşi 43,223 
Belçika 55, 120, 126, 128, 131, 330 
Berç Turker (Afyon Karahısar) 180 
Berlin 534,570 
Bern ve Bahri Cumhuriyet Orduları 475 
Bersıvı 249 
Besaıbrpena 271 
Besim (Özbek, Mersin) 26, 452,453, 489, 559, 567, 

585,613,665,681 
Besim Atalay Bey (Aksaray) 112, 115, 116, 293, 

294 301 304 305,343,399,401,453,584 
Besim Necatı 557 
Beşbın Şıranız 246 
Beşiktaş 230,428,646 
Beykoz 420 
Beynelmilel Parlamentolar Ticaret Konferansı 649 
Beynelmilel Parlamentolar ittihadı Konferansı 671 
Beyoğlu 232, 420, 464, 533, 534,633 
Beytüşşebap 243, 244 
Bı rahman 40 
Bilâl 106 
Bilecik 366 
Binbaşı Emin Bey (izmir Jandarma Kumandanı) 

648 
Bınncı Cihan Savaşı (Bınncı Dünya Savaşı, Harbi 

Umumi) 51, 61, 204, 234, 236, 275, 335, 340, 
347, 348, 356, 411, 415, 422, 423, 428, 429, 507, 
518,570,574,575,616,622) 

Bınncı Inonu Harbi 388, 666 
Bınncı Lozan Konferansı 574 
Bınncı Ordu 428 
Bırsıvı 256 
Bırsıyus 244,247,248 
Bizans 62,93,228 
Bojşevık 355 
Bolşevik Hareketi 468 
Bolu 382 
Bor 651 
Bordo 353 
Bonka Çetesi 348 
Boşnak 369 
Boyran 88 
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Bozok (Yozgat): 361, 651 
Britanya (Büyük Britanya, Büyük Britanya Devleti, 

İngiltere, İngiliz Devleti): 55,183,222,234,235, 
238-241, 243, 245-250, 254-257, 266, 268-272, 
276-278, 282-285,300, 352-354,381,418 

Britanya Heyeti: 244 
Britanya Hük ümeti: 247, 254, 257, 258 
Britanya Krallığı (Büyük Britanya İmparatorluğu) : 

281, 379 
Brüksel: 238, 261, 263, 266-269, 273, 280, 285,288 
Buca: 643 
Buda: 40 
Budaklar: 644 
Budaklı: 644 
Buhara: 224, 225 
Buhari : 72 
Bulgar, Bulgarlar: 231, 620 
Bulgaristan : 573, 581 
Bulgaristan Devleti: 496 
Bursa: 68,71,96,366,371,553,563,573,577,581, 

606, 630, 634, 642, 648 
Bütçe Encümeni (Bütçe Komisyonu): 138,143,157, 

172, 174, 180, 289 
Büyük Britanya ve İrlanda Kraliyeti Müttehidesi, 

Maverayı Ebhar Brintanya Arazisi Kralı: 284 
Büyük Cami Meydanı: 95 
Büyük Kostantin: 103 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti: 75 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti : 118, 167, 216, 283, 

388,408,475 
Büyük Nutuk : 373,491 

- C -
C. Senatosu: 193 
Cafer Fahri Bey: 543 
Cafer Tayyar (Eğilmez, Edirne) : 26, 352, 387, 389, 

390,490, 556, 559, 568, 585, 613 
Cağaloğlu: 542 
Camialtı Mahallesi: 644 
Cavit (Komiser): 574, 579, 580 
Cavit (Maliye Vekili) : 557,559,565, 567,569,571-

579, 613, 624 
Cavit Bey (Kars): 387 
Cazim Bey (Erzurum) : 585 
Cebeliye: 250 
Celâl: 633 
Celâl (Bayar, İzmir): 479 
Celâl Efendi (Ömer Başoğlu): 650 
Celâl Nuri (Gelibolu) : 78, 110, 114, 115, 129, 131, 

132, 134,307,451,469,471,665 
Celâl Yardımcı (Ağrı): 178 

Celâlettin: 602 
Cemal (Mersin'li): 556 
Cemal Bey (Tenos Hâkimi): 646 
Cemal Ferit: 580 
Cemal Hüsnü Bey (Gümüşhane): 80, 681 
Cemal Paşa: 518 
Cemal Paşa (İsparta) : 559 
Cemal Paşa (Mersin): 568, 613, 649 
Cemil: 405, 658 
Cemil (Tekirdağ, Dahiliye Vekili) : 3, 30, 212, 213, 

549 
Cemil (Uybadın, Tekirdağ): 479 
Cemiyeti Akvam : 238-240, 242, 245,246, 248,249, 

252, 254-262, 265-271, 274,276, 278, 285, 356, 
367,497 

Cemiyeti Akvam Heyeti: 267 
Cemiyeti Akvam Komisyonu : 272,497 
Cemiyeti Akvam Meclisi (Meclisi Akvam) : 235, 

240-242, 245, 249, 252, 254-259, 261, 262, 266-
268,270,272,276,277,281 

Cenevre : 242, 246, 252, 256, 258, 264, 265, 281 
Cengizhan: 202 
Cengizî: 84 
Cenubî Amerika Cumhuriyeti: 516 
Ceramuş: 250 
Cevad Abbas (Bolu): 214,466 
Cevad Paşa: 389,390 
Cevdet (Barias, Kütahya): 31,33, 65,372,384 
Cevdet Kerim İncedayı (Sinob, Münakalat Bakam): 

184 
Cezmi Türk (Seyhan): 189 
Cıvık Hamdi: 633 
Cizre: 245 
Clemanso: 622 
Cumada: 245 
Cumhuriyet: 5-10, 12,14,16,19, 21,23, 25, 27, 29, 

35, 53, 54, 67, 77, 97, 117, 119, 120, 125, 129, 
130,204,225, 231, 274,278, 289,290,291,303, 
307,312,315,338,340,344,364,368,373,379, 
381-383,397,406,412,423,448,469,475,480, 
489,491-495,498,509, 512, 515, 516,519,521-
523, 525,528, 534, 540, 545-548, 553,556, 566, 
582,583, 587-591, 599,620, 624,625, 630,643 

Cumhuriyet Evrakı Nakdiyesi: 54 
Cumhuriyet Gazetesi: 183 
Cumhuriyet Hükümeti: 49,106,107,240,25 3,256, 

273, 278, 281,343,493, 549,602, 604 
Cumhuriyeti İslamiye: 345 

- ç -
Çakal:249 
Çakalh : 244,247, 256 
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Çal 244 
Çalışma Encümeni 143 
Çanakkale 420,607,609 
Çankaya 561,588,607 
Çankaya Dağı 608 
Çankırı 91,579 
Çarlık 297 
Çarşamba 230,348,634 
Çaşkırlar 366 
Çatalca 428 
Çatalzeytın 87 
Çelebiler 644 
Çelkı 246 
Çemberlayn 354 
Çerkez 230 
Çerkez Azız 580 
Çester 336 
Çeşme 558 
ÇılAvadık 633 
Çın 84, 195, 225 
Çine 648 
Çoban 244 
Çolak Ahmet 639 
Çolak Mahmut 641 
Çolak Selahattın (Sivas) 557, 569, 613 
Çopur Hilmi 554, 556, 559, 560,564, 567, 569, 573, 

613,618 
Çoruh 428 
Çorum 341,342,344 
Çolemerık 243,244,248,250,251,255 

- D -
Dahılî Nizamname (Içtuzuk, Nizamname, Nızamna-

meı Dahili, Tuzuk) 80, 120-126, 130-135, 141-
143, 152, 153, 166, 171, 172, 175, 181-183, 193, 
194, 200, 343, 352,391,407,409,410,434, 448, 
455-457, 465, 588, 589, 630, 631, 664, 669, 674) 

Dahilî Nizamname Encümeni 121-126, 132, 171 
Dahiliye Encümeni (Içışlen Komisyonu) 30,32,34, 

64-66, 117, 127, 143, 173, 174,301 
Dahiliye Vekaleti (Içışlen Bakanlığı) 118,221, 242, 

313, 316, 319, 322, 327, 345, 349-351, 360, 363, 
517,630,636,661,671-673 

Dahiliye Vekili (Içışlen Bakanı) 16, 198, 241, 344-
347,36 3,364,461,607 

Dahiliye ve Adliye Ortak Komisyonu 289 
Danimarka 103 
Demırel 195 
Denizcilik Bakanlığı 327 
Denizcilik Bankası 174 
Derebeylik 409 

Dersim 6,428 
Dertli 642 
Deruva Elektro 130 
Deruva Parlamenter 130 
Derviş Mehmed 348 
Derviş Necatı Efendi 647 
Derviş Vahdetî 303, 518, 519 
Deştmasak 246 
Devletçilik 12 
Devleti Osmaniye (Osmanlı Devleti, Osmanlı impa

ratorluğu) 50, 53, 98, 110, 111, 232, 270, 353, 
625 

Devrekani 94 
Dışışlen Bakanı (Hariciye Nazırı, Hancıye Vekili) 

3, 203, 249, 272, 278, 279, 360, 517, 670 
Dışışlen Bakanlığı (Hancıye Bakanlığı, Hancıye Ne

zareti, Hariciye Vekaleti) 30, 246, 248, 283,313, 
316, 319, 322, 327, 350-353, 358, 517, 670 

Dicle 247,250 
Dikili 366 
DılâverBey 427 
Dilekçe Komisyonu 172, 174 
Dınlımar 271 
Divan 201,409,468 
Divanı Âlı 163 
Divanı Muhasebat (Sayıştay) 147, 169, 174, 175, 

178, 179, 313, 315, 319, 322, 360, 407, 411, 630, 
631, 633, 634, 637, 645, 646, 650 

Divanı Muhasebat Encümeni 135, 143, 147 
Dıyale 247 
Diyanet işlen Reisliği (Diyanet işlen Riyaseti) 29, 

313,316,319,322,350,634 
Diyarbakır istiklal Mahkemesi 491, 492, 548, 636, 

641 
Diyarbakır (Dıyarbekır) 547, 571, 644 
Dıyenıs 609 
Doğu Almanya 186 
Dokuzuncu Kolordu 336 
Dospat 367,369,371 
Dr Abıdın (Rize) 640 
Dr Adnan Bey (Adıvar, istanbul) 250, 373, 390, 

489,490, 505, 517, 536, 538, 543, 559, 565, 567, 
569, 573, 577, 580 

Dr Eşref (Adana) 640 
Dr Fikret B (Onuralp, Ertuğrul) 183,187,218,263, 

305, 364,365, 367,372,466,474,475 
Dr Fuad B (Kırkkılıse) 467 
Dr Hikmet 543 
Dr Hüseyin Zade Alı Nail 569, 574, 578, 580 
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Dr. Mazhar Germen (Aydın, Sıhhiye ve İçtimai Mu
avenet Vekili): 176, 212, 218,446, 640 

Dr. Nazım : 557, 562, 569, 571-575, 579 
Dr. Nureddin: 649 
Dr. Refik (Saydam, İstanbul, Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiyye Vekili): 3, 210, 211, 213,480, 549 
Dr. Reşit Galip Bey (Aydın): 557, 568, 580, 589 
Dr. Rıza Nur Bey (Sinop, Sıhhiye Vekili): 113, 122, 

124,209,366,371,641,664 
Dr. Rusuhi: 573, 578, 580 
Dr. Tevfık Rüştü Bey (İzmir, Hariciye Vekili): 213, 

261, 272, 274, 278-280, 284, 549, 682 
Drama : 340,366,367, 369,371 
Dumaköy : 388 
Dumlupınar: 606, 608 
Dumlupınar Taarruzu: 607 
Duromond : 258 
Düyunu Umumiye : 50-52, 54, 313, 315, 319, 322, 

574, 580 
Düz Tarla: 94 

- E -
Ebubekir Hazım (Niğde, Dahiliye Encümeni Reisi): 

32,66 
Ebuzülfzade Mehmet Efendi: 643 
Ebuzziyazade : 421, 424, 504, 506, 508, 513, 523, 

532, 535, 538, 541 
Ecevit: 88 
Edirne : 215, 216,466, 663, 669 
Efganistan: 224, 225 
Efrençi: 103, 104 
Efrençi Takvimi: 105-107 
Ekrem Bey (Rize): 35, 275-278,372,469,499 
Ekrem Dikmen : 193 
Elbükemal: 247 
Elhamra Sinema Salonu : 557, 616 
Elma D ağı: 608 
Elviyei Selase: 631 
Emevî: 228 
Emin (Tokat): 134,451,452 
Emin Ali: 543 
Emin Bey : 635, 636 
Emin Bey (Eskişehir): 681 
Emin Bey (İçel): 640 
Emin Efendi (Torbalı) : 559, 568 
Emir Ali: 379,380 
Emir Çavuş : 347,348 
Emperyalist: 468 
Emperyalizm: 471 

Engizisyon : 539 
Enis : 632 
Enver Paşa .518,575,576 
Erbaa : 348, 634, 649 
Erbil : 247, 275, 286 
Eren : 565 
Ergene Vadisi : 635 
Erkânı Harbiyei Umumiye : 336,350,402 
Ermeni, Ermeniler: 85, 117, 233,234,339,345,347, 

348,415,425,507,508,534 
Ermenilik: 415 
Ermenistan : 415,419,422,429 
Erzincan: 371,428 
Erzurum : 23, 25, 35, 36, 115, 227, 232, 263, 264, 

335-337, 394, 428,429, 517, 536, 605, 608, 637, 
638 

Esat Efendi (İleri, Menteşe): 260,344,365,366,369, 
387, 399-401,403-405, 636 

Eskişehir : 429, 575, 605, 606 
Esmen : 124 
Eşme : 366, 651 
Eşref Bey : 649 
Eşrefzade Hüseyin : 603 
Etat Actuel: 254 
Ethem Vehbi: 578, 579 
Etiler Kooperatifi : 186 
Evliya: 464 
Eyüp Camii: 412 
Eyyüp Kabristanı: 427,428 
Eyyüp Sabri (Eskişehir): 557, 569, 574, 578, 580 
Ezzaviye: 247 

- F -
F. Bozbeyli: 198 
Fahreddin Paşa (Altay, Mersin): 387,389,390, 557 
Faik: 337 
Faik (Dervişoğlu): 640 
Faik (Ed irne, Nizamnamei Dahili Encümeni Reisi): 

129,134 
Faik B. (Günday, Ordu) : 337, 373, 490, 543, 557, 

559,561,562,567,613 
Faik Bey (Kütahya): 589 
Faik Bey (Tekirdağ): 466, 640 
Falih Rıfkı Bey (Atay, Ankara, Bolu): 98,410, 499, 

547, 617,649,664 
Fas: 230 
Fatih: 573 
Fatin Rüştü Zorlu (Çanakkale, D evlet Vekili, Başve

kil Yardımcısı ve Hariciye Vekili) : 184-186 
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Fatma 412 
Fatsa 348 
Fazıl 613 
Fehmi 568 
Felemenk 103, 126, 128 
Fener Kilisesi 339,341 
Fener Patrikhanesi 338 
Fendun Fıkn (Düşünsel, Dersim) 2-8, 10, 11, 14, 

15, 17, 18, 26, 124, 219, 222, 299, 301, 328, 330 
333, 344, 359, 367, 371-373, 407, 408, 434, 437, 
444, 467, 471, 490, 557, 559, 560, 567, 585 613 

Fent 573 
Fent (Çiftçi Bankası Müduru) 604 
Fent Bey (TEK, Kütahya, Dahiliye Vekili) 217, 

292, 344, 345, 347-349, 363, 364, 680, 681 
Fent Bey (Torumkuney, Çorum, Maliye Komisyonu 

Başkanı) 312,661 
Fent Hükümeti 606 
Fent Kılıçlar (Muş) 188 
Fent Recaı Bey 636 
Fethi Bey Kabinesi 527, 529 
Fethiye 366 
Fettah (Zaho Kaymakamı) 245 
FettahBey 670 
Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu (Manisa) 189 
Fevzi Paşa (Çakmak, Kozan, ist anbul, Erkanı Harbi 

yeı Umumiye Reisi) 209, 210, 387, 388, 428, 
608 

Feyzi (Dıyarbekır, Nafıa Vekili) 209, 212, 335-337, 
392, 400, 649 

Fındıklı 438 
Fındıklı Sarayı 660 
Fırat 247 
Filistin 519 
Firavun 622, 623 
Florya 221,222,232 
Frank 51,55 
Fransa 55, 125, 130, 276, 277, 281, 300, 330, 351, 

353, 354, 408,427, 516, 540, 560, 617, 622 
Fransa Cumhuriyeti 540 
Fransa Cumhunyetı Hükümeti (Fransa Hükümeti) 

285, 353 
Fransa ihtilâli (Fransız İnkılâbı) 17, 18 
Fransız Meclisi 277 
Fransız Milleti 276 
Fransız, Fransızlar 74, 120, 126,234,237,270, 277, 

288, 329,363, 496, 540, 624, 630 
Fransızca 132, 293,330 
Fuad Hulusi Demırellı 176 
Fuat Bey (Kastamonu) 682 

Fuat Bey (Rize) 411 
- G -

Gaffarzade Oteli 564,569 
Galata 535 
Galip (Kuçukağazade, Niğde) 33, 66, 480 
Gandı 225 
Garbı Dersim Kumandanlığı 428 
Gankons 340 
Garp Cephesi 429 
Garzan 264 
Gâvur imam 263 
Gâvur Meviud 348 
Gazıayntap 665 681 
Gaznevîler 84 
Gelibolu 236 
Gelibolu Şıbhıcezıresı 236 
Gemlik 429 
Genç 8 
Genç isyanı 11 
General Laydener 266 268, 269, 271, 272 
General Lotey 230 
General Marşal 247, 254 
General Mojen 353 
General Pelle 609 
General Sadık Aldoğan (Afyonkarahısar) 188, 189, 

348 
Giresun 263 264 
Gınt 559 
Goban 245 
Gorze 641 
Gözlüklü Mithat 574, 579, 580 
Greemvıch 105-108 
Gregoryen 103,109,110 
Gregoryen Takvimi 104,106,111 
Gulcemal Vapuru 564 
Gulhane Hattı Hümayunu 130 
Gumruk Hammallan Cemiyeti 87 
Gumruk ve inhisarlar Encümeni (Gumruk ve Tekel 

Komisyonu) 143, 173, 180 
Gümüşhane 134,335 
Gürcistan 230 
Gürcü 347 
Gürcü Yusuf 554, 556, 559-562, 564, 567, 569,573, 

613,618 
- H -

Habeşıstan 230 
Habıl ve Kabil 228 
Habur 249,250 
Habuz 245 
Hacı Ah 602 
Hacı Bekir Bey (Konya) 683 
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Hacı Bekir Bey (Malatya): 683 
Hacı Bektaş : 38,43 
Hacı Dervişoğlu Mehmet Sabri Efendi: 88 
Hacı Evliya: 543 
Hacı Faik Efendi: 542 
Hacı Mehmed (Araçlı): 630 
Hacı Mehmed (Sandıklı): 633 
Hacı Mehmet Efendi (Maraş): 467 
Hacı Mevlüd: 348 
Hacı Osman: 631 
Hacı Şükrü: 639 
Hacı Şükrü Bey (Diyarbekir): 387 
Hacıelfi: 645 
Hacim Muhittin Çarıklı (Balıkesir): 176 
Hademe Hasip : 574, 579, 580 
Hadisi Şerif: 344 
Hafız (Ağaoğlu): 640 
Hafız ibrahim Ef. (İsparta): 343 
Hafız Mehmet (Trabzon) : 556, 559, 562, 563, 565, 

567, 573, 576-578, 613 
Hafız Şahin Efendi (Gazianteb) : 466 
Hakimiyeti Milliye : 5-9, 14, 16, 67, 71, 229, 312, 

346,422,428,479, 503, 507, 512,518,522, 525, 
536, 537, 540 

Hakimiyeti Milliye Gazetesi: 35,352, 530, 569 
Hakkâri : 238, 239, 241-244, 255, 266, 270 
Hakkı: 631 
Hakkı B. (Ungan, Van): 337,465,471,480,595,670 
Hakkı Bey: 681 
Hakkı Efendi (Baytarzade): 644 
Hakkı Şinasi (İstanbul): 65,428,499, 532 
Hakkı Tank (Us, Giresun): 78-80, 205,499 ' 
Hakkı Tarık Bey : 205 
Halamon: 250 
Halet (Sağıroğlu, Erzurum): 26, 365,373,490, 559, 

567, 585 
Haliç Konferansı: 238-240, 244, 255, 272, 273 
Halife : 92,359,380,465 
Halil Bey (Erzurum): 543 
Halil Bey (Hariciye Nazın): 574 
Halil Bey (Ordu): 664 
Halil Bey (Zonguldak): 270,271,339,347,349,365, 

499 
Halil Efe: 636 
Halil Efendi: 632 
Halil Efendi: 665 
Halil Efendi (Tenekeci): 639 
Halil İbrahim Bey (Işık, Ertuğrul): 490 
Halis Turgut Bey (Tankâhya, Kethüdaoğlu, Sivas) : 

9, 14, 15, 26, 369,373, 490, 556, 559, 560, 563, 
565, 567, 585, 586, 613 

Halit: 543, 557 
Halit (Paşazade): 638 
Halit B. (Akmansü, Kastamonu): 362,367,373,456, 

589 
Halit Efendi (Nahiye Müdürü): 644 
Halit Paşa (Ardahan): 297,407, 408, 411, 412,415, 

416,419-423,425 -427,430-432, 665 
Halk Cumhuriyeti: 344 
Halk Devleti: 338 
Halk Fırkası (Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk 

Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi): 15, 16, 23-25, 
63, 86, 406, 476, 479-481, 488-490, 504, 505, 
508, 509,511, 512, 514-518, 521, 522, 525, 526, 
528-531, 537, 539, 541, 543, 546, 547, 553, 571, 
572, 656, 657, 661 

Halk Fırkası Hükümeti: 517 
Halk Fırkası Nizamnamesi (Tüzüğü): 479-481 
Halk Hükümeti: 338,344 
Halkçılık : 515, 524, 528, 544 
Hamdi (Hamdi Baba): 573, 578, 580 
Hamdi (Mehmedoğlu): 631 
Hamdi Bey (Ertuğrul): 387 
Hamdi Bey (Yalman, Ordu): 347,457 
Hamdi Namık Bey (İzmit): 388, 666 
Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver, İstanbul, Maarif 

Vekili): 3,18, 19,21,22,223,225-227,230-233, 
294-297, 299, 300-302, 304, 366, 465, 466, 549, 
634, 672, 680 

Hanedan : 83,461 
Hangediği: 244 
Hanife : 633 
Haniki: 247 
Harbiye Nezareti: 428 
Harekâtı Milliye : 339,415, 505, 517, 545 
Hariciye: 313,351 
Hariciye Encümeni: 143, 278, 279, 283, 684 
Harir:247 
Harpul: 245 
Harzemiler: 84 
Hasan: 651 
Hasan (Alioğlu): 641 
Hasan (Bigalı): 632 
Hasan (Feritzade): 644 
Hasan (Hamzaoğlu): 638 
Hasan (Süleymanoğlu): 641 
Hasan Avni (Karaman Belediye Reisi): 604 
Hasan Bey : 125, 670 
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Hasan Bey (Hacı Halil Zade) 635 
Hasan Bey (Saka, Trabzon, Maliye Vekili, Ticaret 

Vekili) 3,51,56, 110, 184,209 211,213,216 
218,362,363,371,438 

Hasan Bin Tahır 629 
Hasan Cemal Bey 637 
Hasan Efendi 639 
Hasan Efendi (Hafız Ömer Torunu) 642 
Hasan Fehmi 574,579,580 
Hasan Fehmi (Kastamonu) 134 
Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane, Maliye Vekili, Zira 

at Vekili) 37, 113, 116, 123, 209, 210, 212, 278, 
279, 365, 409, 642 

Hasan Husnu (Maliye Vekili) 30, 284 
Hasan Necatı Bey (Kurtuluş, Bursa) 490 
Hasan Polatkan (Maliye Vekili) 184-186 
Hasan Remzi 543 
Hasan Rıza 613 
Hasan Tahsin (Lazıstan Mebusu Necati'nin Biraderi) 

613 
Hasıp Ahmet Ay tuna (Tokat) 188 
Hasım (Etemoğlu) 631 
Hava Kuvvetlen Komutanı 183 
Haydar (Ankara Şehremini) 602 
Haydar (Van) 640 
Haydar Adıl (Karesi) 396 
Haydar Mehmet Bey 652 
Haydar Ruştu Bey (Denizli) 352, 372, 394, 474, 

664,669,671 
Haydarpaşa 636 
Hazım (Erzurum) 613 
Hazine 321,324,594,651 
Hazretı Âdem 228 
Hazretı Isa 103,111,223 
Hazretı Muhammed (Hazretı Peygamber, Peygam

ber) 72, 92, 104, 109, 293 
Hazro 264 
Hernot 622 
Heyeti Ayan 120, 133 
Heyeti Hükümet 165 
Heyeti Mebusan 120, 133 
Hezıl 244 
Hezıl Nehri 247, 248, 250-252 
Hıfzı Veldet Velıdedeoğlu 411 
Hınstıyan, Hınsüyanlar 39,61, 72, 73,80, 114, 117, 

222, 223, 249, 250, 266-272 
Hıcrî-Kamerî Takvim 109, 112, 116 
Hıcrî-Şemsî 109 
Hilafet (Halifelik) 17, 356, 358, 379,380, 46L 525, 

528, 545, 553 
Hilmi (Ardahan) 543, 557, 565, 567, 569, 571-577, 

579 
Hilmi (Sabit) 638 
Hilmi Bey (Ankara) 683 
Hilmi Bey (Malatya) 665, 684 
Hilmi Efendi (Kadı Beyzade) 634 
Himmet (Karabıçakoğlu) 640 
Hindistan 73, 84, 380 
Hindistan imparatoru 284 
Hint 225,539 
Hint Hilafet Komitesi 380 
Hint Müslümanları 380 
Hoca Kâmil Efendi (Mıtas, Karahısarısahıp) 490 
Hoca Osman 263 
HopalıOmer 349 
Hudut ve Munasebatı Haseneı Hemcıvarı Muahede-

namesi 283 284 
Hulusi Bey (Zarflı, Karesi) 490 
Huriye (Alı Kızı) 639 
Huriye (Halil Kızı) 645 
Hükümeti Krahye 248-252,257 
Hükümeti Milliye 336, 531, 532 
Hükümeti Mutlaka 130 
Hurnyet ve itilaf (itilaf ve Hurnyet Fırkası) 492, 

515,548 
Hüsamettin Başer 201 
Hüseyin 640 
Hüseyin (Elazığ) 31, 66, 78, 387, 408, 411, 430, 

431,589 
Huseym (Feyzullahoğlu) 639 
Hüseyin (Suleymanoğlu) 639 
Hüseyin (Urguplu) 633 
Hüseyin Ağa (Cemalzade) 632 
Hüseyin Avnı (Erzurum) 559, 565-567, 573, 579, 

580, 613 
Hüseyin Avnı (Trabzon) 557, 569 
Hüseyin Balık (Zonguldak) 189 
Hüseyin Cahıd (Yalçın, Kars) 60, 120, 188, 533-

535, 565, 569, 571, 572, 574, 578, 580 
Hüseyin Cavıt Bey 674 
Hüseyin Hakkı 543 
Hüseyin Hilmi Bey 649 
Hüseyin Hüsnü Ef (İsparta) 399, 45L 641 
Hüseyin Kâşif Bey (İnebolu Belediye Reisi) 87 
Hüseyin Nazmı 106 
Hüseyin Ortakçıoğlu (Çorum) 179 
Hüseyin Rauf Bey (Orbay, İstanbul) 8, 18-21, 26, 

218, 219, 292, 297, 364, 365,371,383,422, 489, 
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490, 505, 506,513, 517, 522,523,536,538, 545, 
559, 561, 565-567, 569, 571-573, 577, 579, 580, 
585, 586, 618,622, 650 

Hüseyin Rıfkı Bey (Edirne): 122,465, 663 
Hüsnü : 571, 573,576, 578 
Hüsnü Bey: 649 
Hüsnü Bey (Peyiklizade): 637 
Hüsrev Bey (Trabzon): 387 
Hz. Ömer: 104 

- I -
Ihca: 632, 635 
Irak : 189, 235, 238-242, 245, 246, 248, 249, 251-

254, 256-258, 261, 262, 266-268, 272, 273, 276, 
278,280-287,519 

Irak Devleti: 280 
Irak Hükümeti: 245, 278, 280, 286, 287 
Irak Kralı: 284 
Irak Mebusan Meclisi Reisi: 189 
İsparta: 645 

- İ -
İaşe Nazırı: 565 
İbrahim: 32 
ibrahim (Adliye Nazırı): 473 
İbrahim (Ahmetoğlu): 640 
İbrahim (Bartınlı): 633 
İbrahim (Eczacılar Cemiyetinden): 603 
İbrahim (Haytaoğlu): 645 
İbrahim (Helvacılar Esnafından): 602 
İbrahim Bey (İzmit): 389,390 
İbrahim Efendi: 640 
İbrahim Ethem : 573,579 
İbrahim Hancı: 247 
İbrahim Hoca: 263 
İbrahim Süreyya (Kocaeli): 66,78,499,589,643 
İbrahim Us (Kars): 188 
İç Anadolu: 609 
İçişleri Komisyonu Başkanı: 198 
İdarei Örfiye (Örfî İdare) : 6, 10, 14, 15, 289, 383, 

635, 637,638,644 
İdris : 559, 564, 613 
İdris (Mehmet Oğlu): 642 
İğne Ada: 573 
İhsan (Borsa Heyetinden): 602 
İhsan (Eryavuz, Cebelibereket, Bahriye Vekili) : 3, 

30, 183, 185, 212, 213,284,372,384,480 
İhsan (Erzincan): 557, 569 
İhsan (Millî Ticaret Şirketinden) : 574, 579,580 

İhsan Bey (Ankara): 466, 589 
İhsan Hamid (Tiğrel, Ergani): 26,373,407,408,448, 

490, 567,573, 578, 580, 585, 613, 683 
İhzarî Encümen: 164 
İkdam: 291, 293 
İkinci İnönü Muharebesi: 429 
İkinci Mahmut: 61 
İkinci Meşrutiyet: 61, 109, 120, 127 
İkinci Ordu: 667 
İktisat Encümeni (Ekonomi Encümeni) : 143, 183, 

630, 632 
İktisat Vekâleti (Ekonomi Bakanlığı): 215-218, 220, 

327,336, 632 
İktisat Vekili: 217,337,362 
İlyas Sami Bey (Muş) : 10, 11,36, 37, 71, 125, 453, 

474 
İmadiye : 245-247, 249-251, 286 
İmar İskân Bakanı: 373 
İmar ve İskân Vekaleti: 313,327,367,369,403 
İmparatorluk : 61, 117, 215, 289,346,469, 553 
İnebolu : 61, 63,86-91, 94, 95,367,369,371 
İnebolu Türk Ocağı: 89 
İngiliz Hariciye Nazırı (İngiltere Hariciye Vekili) : 

352,354 
İngiliz l irası: 55, 183,271, 279, 280,311,366,367, 

662 
İngiliz Milleti: 277 
İngiliz Muhipler Cemiyeti: 543 
İngiliz Ordusu : 271 
İngiliz Sarayı Kralisi: 380 
İngiliz, İngilizler : 11, 74, 103, 126, 131, 225, 233-

245, 247-258, 261, 262, 267-272, 276-278, 288, 
355,356,379,380,383,415,418, 531,609,623 

İngilizce: 293,380 
İngiltere Hariciye Nezareti : 247,353 
İngiltere Hükümeti (İngiliz Hükümeti) : 242, 245, 

246,248,254, 256, 257,259, 270,273,275, 277, 
380,674 

İngiltere Hükümeti Kraliyesi: 251-253 
İnkılâb Hükümeti: 533 
İnönü Beldesi: 606 
İnönü Muharebesi: 474 
İhsan Haklan Evrensel Beyannamesi: 192 
İrade-i Milliyye : 422,493,494,549,583 
İran : 84, 225, 247,496 
İran Hükümeti: 496 
İrfan Bey: 405 
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irfan Ferıd Alpaya (Mardin) 183 
irşat Encümeni 303, 304 
Ishak Efendi 646 
iskender Mirza Hazretleri (Pakistan Reisicumhuru) 

189 
iskenderiye 103 
İslâm 30, 39, 85, 97, 104, 112, 117, 221-223, 226, 

228, 292, 330, 333, 344, 355, 356, 534 
islam Ordusu 429 
islâmiyet 72,97,109,111,112,380 
ismail (Bayramoğlu) 633 
ismail (Cumhuriyet Halk Fırkası Müfettişi) 602 
ismail (Hasanoğlu) 634 
ismail (Hüseyin Oğlu) 649 
ismail Canbulat (istanbul) 363-365, 373, 489, 490, 

505, 536, 556, 559, 560, 565, 567, 571, 572, 578, 
585, 586, 613, 644 

ismail Hakkı Bey (Gazeteci) 665 
ismail Hakkı Bey (Genç Valisi) 647 
ismail Hakkı Bey (Nazimiye Kaymakamı) 645 
ismail Hakkı Efendi 632, 646 
ismail Hakkı Efendi (Kuruçay Tapu Memuru Sabıkı) 

652 
ismail Kemal Bey (Çorum) 2, 129, 340, 372, 446, 

595 
ismail Müştak Bey 673, 674 
ismail Safa (Özler, Adana, Maarif Vekili) 209, 210, 

228,361,636 
Ismaılıye Tarikatı 379 
ismet (Eker) Bey 406 
ismet Bey (Meclisi Ayan Muhasebe Muduru) 647 
ismet Bey (Reısvekılı) 670 
ismet Paşa (Inonu, Malatya, Başvekil, Hariciye Veki

li) 3,7,21,30, 118, 192,209-211,213,234,235, 
239, 245, 248, 249, 252, 262, 263-266, 270, 271, 
283, 284, 368, 379, 387, 475, 479,493, 498, 499, 
506, 508, 517, 518, 522, 527-529, 537, 538, 545, 
546, 549, 557, 558, 592, 603, 606, 608, 614, 620, 
622, 629, 637, 644, 679 

ismet Paşa Hükümeti 372, 504, 505, 537, 546 
ispanya 55, 103,330 
istanbul (Dersaadet) 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 38, 

59, 75, 86, 96, 97, 114, 115, 134, 186, 221, 222, 
224, 228, 230, 239, 240, 245, 248, 250, 251, 258, 
263, 264, 291, 293, 297-300, 303-306, 311, 328, 
336, 338, 340, 344, 345, 352-354, 360, 361, 363, 
366, 371, 379, 380, 382, 383, 412,415, 419, 420, 
424, 427, 428, 435-437, 464-466, 468, 469, 485, 

491, 492, 496, 509, 510, 512, 517, 518, 525, 527, 
530-532, 536, 542, 543, 548, 555, 560, 562, 564, 
567, 571-573, 576, 578, 579, 585, 586, 608, 621, 
623, 631, 634, 650, 659, 660, 662, 670, 673, 679-
681 

istanbul Hükümeti 299 
istanbul istiklâl Mahkemesi 631, 632, 634, 679 
istanbul Konferansı 239, 266, 270, 497 
İstanbul Meclisi 629 
istanbul Meclisi Mebusanı 433 
istanbul Rum Patrikhanesi 339 
istanbul Şehıremanetı 646 , 
istanbullu Ramız 348 
istasyon Caddesi 428 
istiklâl Gazetesi 491 
istiklâl Mahkemeleri 21, 294, 435, 437, 438, 494, 

567, 624, 636 
istiklâl Mahkemesi 2, 3, 7, 36, 263, 292, 341, 379, 

382, 383, 545, 554, 557, 569, 588-591, 613, 620, 
622,631,635,672,679,682 

istiklâl Mücadelesi 425, 443, 463 
Isıranca Ormanları 581 
İsveç 273 
İsviçre 285 
isviçre Reisicumhuru 285 
işçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi 468 
italya 55, 103, 126, 131, 330, 353 
italya Hükümeti 353 
Ital yan, Ital yani ar 237,496 
Ittıhad ve Terakki 397, 479, 511, 518, 553, 560, 

563-565, 570-580, 622, 623 
ittihatçı, ittihatçılar 569, 571, 621, 624, 625 
izmir 74,85,215, 216,270,366,370,371,387,464, 

466, 553-555, 557-560, 563, 564, 569, 570, 572-
574, 577, 581, 585-587, 599, 603, 608, 609, 613, 
616-618, 620, 622, 630, 656, 665, 669, 681 

izmir Suikastı 559,576,601,620,624 
izmit 105-108, 371, 565, 571, 579, 603, 640 
İznik 103 
İzzeddınPaşa 389,390 
izzet Efendi (Binbaşı) 679 
izzet Ulvi Bey (Karahısansahıp) 77, 222, 263, 270, 

274, 296, 474 
- J -

Jandark 611 
Japon 237 f 
Japon Meclisi Mebusanı 70 
Japonya 84,222 

724 



Julyen Takvimi (Julyen) : 103, 109-111 
Jülsezar: 103 

- K -
Kabakçı Mustafa: 518 
Kabe: 111 
Kadife Kale: 608 
Kadri Ahmet Bey (Siverek): 270,394, 664 
Kafkas: 415, 646 
Kafkas Dağlan : 415,425 
Kafkasya: 230 
Kale Mahallesi: 641 
Kalust Serkis Gülbenkyan : 234 
Kâmil: 66 
Kâmil (Afyonkarahisar): 373, 559,567, 585, 613 
Kâmil (Arpaoğlu): 645 
Kâmil Bey (İzmir): 278,499 
Kâmil Kınkoğlu (Malatya): 188 
Kâmil Şakir: 602 
Kâmil Zeki: 556 
Kamutay : 172-178, 180-182,184, 185, 188,455 
Kanada: 131 
Kanunu Ceza Komisyonu : 330 
Kanunu Esasi: 8,45 L 470, 674 
Kanunu Esasi Komisyonu (Kanunu Esasi Encümeni) 

: 450,454,469-471 
Kapitülasyonlar: 514 
Kara Bekir: 616 
Kara Kemal: 556,559, 560,565-567,571-580, 616 
Kara Kemal Teşkilatı: 616 
Kara Vasıf (Sivas) : 542, 543, 559, 565-567, 569, 

573, 579, 580,613, 616 
Karaağaç: 236, 237 
Karacabey: 642 
Karacahisar: 605 
Karadeniz : 95,370, 560 
Karahan: 84 
Karahisar: 639 
Karakuş: 348 
Karaman: 604 
Karameç: 347 
Karesi: 371 
Kars : 134,335-337,415 
Karşıyaka: 559,613 
Kartacalılar: 277 
Kasaba: 608, 630 
Kasım (Kasımoğlu): 363 
Kasnşirin: 247 
Kastamonu : 27, 91,94,368,371, 580 
Katoliklik: 224 

Kavaklıdere: 561 
Kavanin Encümeni: 51 
Kavanini Maliye Encümeni: 499 
Kaya Nahiyesi: 366 
Kayseri : 217,311,350,397,443, 642 
Kayseri Rum: 72 
Kazancı: 388, 666 
Kâzım (Belediye ve Türk Ocağı Reisi): 602 
Kâzım (Çakıroğlu): 645 
Kâzım (Dirik, izmir Valisi): 553, 559 
Kâzım (Giresun): 33, 279 
Kâzım (Himaye-i Etfal Reisi): 602 
Kâzım (Mehmet Mahdumu): 640 
Kâzım (Tayyare Cemiyeti Reisi): 602 
Kâzım Hüsnü (Konya): 33, 217,443,463,480, 668 
Kâzım Karabekir Paşa (İstanbul, Edirne, Büyük Mil

let Meclisi Reisi): 7, 8, 18, 19, 21-26, 182, 280, 
282,387,389,390,408,427,443,452,489,490, 
498,505,506, 513, 517,522, 523, 536,538, 545, 
556-559,566, 568, 585, 595, 613, 620 

Kâzım Paşa (Özalp, Karesi, MUdafaai Milliye Vekili) 
: 209-211,371,372,387,389,463, 584 

Kâzım Vehbi Bey (Oral, Ergani) : 292,394-396, 531 
Keleş Mehmet (Kayıkçı): 559,562, 568 
Kelkit: 366,371 
Keltaniler: 92, 105-107 
Kemal: 66 
Kemal (Saruhan): 42,65 
Kemal Bey : 349 
Kemal Bey (Adana): 264 
Kemal Bey (Bursa Valisi): 648 
Kemal Özçoban (Afyon Karahisar): 189 
Kemal Zeytinoğlu (Eskişehir): 188 
Kemalettin Sami Paşa : 389,390 
Kemer Karakolu: 366 
Kemeraltı: 535, 569 
Kerkük: 238, 247 
Kertene: 347 
Keskin: 366-369,371,632 
Keşanlı Salih Efendi: 348,349 
Kıbrıs: 193 
KıbÜ Zekeriya Bayramı: 646 
Kıhç Ali Bey (Gaziantep) : 13, 16, 372, 408-411, 

430,431,498,499,568,580, 581 
Kiptiler: 370 
Kızık: 645 
Kızıl: 297 
Kızıldere Olayları: 202 
Kızkulesi: 420 
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Kirkor: 652 
Kirov Olayı : 624 
Kitabülbeyi: 330 
Kitabülhavale : 330 
Kitabülicare : 330 
Kitabülkefale : 330 
Klensövei Mecusi : 73 
Klerikal : 545 
Kocaeli : 429 
Koç Firması : 186 
Kcmya •. 37 \, 561,602,603 
Konya Ovası: 318,321, 324 
Kopenhag : 671 
Kordonboyu : 558 
Koşih : 649 
Köse (Kadiroğlu): 640 
Köylük : 250 
Köysancak : 247 
Kur'an (Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Azimüşşan) : 

73, 224, 292 
Kuş Adası : 645 
Kuvayı Milliye : 402, 616 
Küçük Alioğlu : 632 
Küçük Nazım : 574, 579, 580 
Küçük Talât Muşkara : 557, 569, 573, 578 
Kürdistan : 234, 278 
Küre : 88 
Kürt, Kürtler : 9, 261, 269, 381, 383 
Kütahya : 429, 497, 604, 605 
Kütüphane Encümeni: 143, 169 

- L -
La Bulgari Gazetesi : 620 
La Rochefoucauld : 624 
Lâdik : 642 
Lâhey Beynelmilel Adalet Mahkemesi: 274 
Lâik : 504, 533, 543, 624 
Lâiklik : 533, 534, 545, 625 
Latif (Hüseyinoğlu): 568 
Lavarnes Lovel : 674 
Layiha Encümeni : 4, 107, 127, 291 
Laz İsmail : 554, 556, 559-564, 567, 569, 573, 612 

618 
Lehistan : 84, 120, 230 
Lenin : 471 
Liberal : 534, 545, 624 
Liberalizm : 491 
Liman Fon Sanders : 609 
Liret: 55 
Lokarno : 274 

Londra : 250, 253, 256, 261,359, 360,380 
Londra Büyük Elçisi : 275 
Londra Hükümeti : 277 
Lord Parmoor : 238 
Lort Gürzon : 274 
Lozan : 113, 234, 235, 238, 239, 274, 281, 284, 338, 

517 
Lozan Andlaşması (Ahitnamesi, Muahedesi, Sulhna-

mesi) : 50, 53, 54, 84, 235, 239, 240, 243, 245, 
246, 248-252, 254, 256, 259, 261, 265, 272-275, 
285,288,352, 474, 4%, 497, 543,629,642,680, 
682 

Lozan Konferansı: 234, 240, 496, 571, 629 
Lütfi Bülent Efendi : 639 
Lütfı Fikri: 11,219 

- M -
M. Cemil (Dahiliye Vekili): 284 
M. Fuat (Kastamonu): 78 
Maarif Encümeni : 143, 470 
Maarif Vekâleti (Millî Eğitim Bakanlığı): 29, 85, 

204, 284,313,316, 319,322,327, 338,35L 361, 
634, 639, 659, 660, 673, 674 

Maarif Vekili (Millî Eğitim Bakanı): 205, 361,362 
Macaristan : 230 
Maçka: 659 
Mahmut (Malatya): 392 
Mahmut (Soydan, Siirt) : 33, 49, 65, 357, 499, 526, 

530-532, 545 
Mahmut (Ticaret Odası Reisi) : 604 
Mahmut Bey : 283, 636 
Mahmut Celal Bey (İzmir, Mübadele, İmar ve İskân 

Vekili): 23, 211, 214,387, 394, 40L 466) 
Mahmut Esat (Bozkurt, İzmir, Adliye Vekili) : 3, 17-

21,30, 69, 74, 183, 209, 212, 213, 216, 284, 371 
Mahmut Muhtar Paşa (Katırcıoğlu, Bahriye Nazın) 

:183 
Mahmut Nedim (Malatya): 112, 113, 115, 116, 664 
Makamı Riyaset: 372, 391, 588, 659, 667 
Makdonald : 258 
Makedonya: 366 
Malatya: 580 
Mali : 607 
Maliye Bakanı (Maliye Vekili, Maliye Nazın) : 59, 

60,104,127, 138, 157, 218,359, 438 
Maliye Bakanlığı (Maliye Vekâleti) : 54, 56, 59, 180, 

313,315,319,322,327,351,358,359,363,393-
396,405,406,452, 638, 656-658, 660, 668 

Maliye Encümeni : 127, 143 
Malta : 415, 517, 623 
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Malûmat: 293 
Mamahatun: 428 
Manda: 273 
Manda Yönetimi: 261 
Manisa : 366,400, 565 
Manos: 271 
Mansur Bin Halil: 651 
Maraş : 263, 264, 270, 641 
Maraş Müdafaası: 422 
Marko Oktavliyo : 631 
Mason: 223, 624 
Mazhar Müfıd B. (Kansu, Denizli) : 344, 351, 367, 

372,395,445 
Mecelle: 129,330,332 
Mecelle Cemiyeti: 329,330 
Mecellei Ahkâmı Adliye : 328-332 
Meclis Hesaplannın Tetkiki Encümeni (Meclis He

saplarını İnceleme Komisyonu) : 133, 136, 143, 
148, 175 

Meclis Reisi (Meclis Başkanı) : 80, 142, 145, 147, 
165,170, 198,300,433, 584 

Meclis Riyaseti : 3, 144, 145, 147, 149, 163, 179, 
215, 337,342,445, 463, 468,469, 488, 585-586 

Meclisi Ayan : 660, 670 
Meclisi Ayan ve Mebusan : 473 
Meclisi Mebusan : 59, 110, 124, 126, 127, 130,406, 

409,438, 659,660, 668, 672, 673 
Meclisi Mebusan Nizamnamei Dahilisi : 121, 125, 

170,361 
Mecusî: 73 
Medine (Medinei Münevvere): 104, 109 
Mehd: 271 
Mehmed: 638 
Mehmed Şükrü (İzmir): 398 
Mehmet: 561, 562, 632, 633, 640, 643, 670 
Mehmet (Ahmet Oğlu): 634 
Mehmet (Dülgerler Esnafından): 602 
Mehmet (Kel Ahmetoğlu): 649 
Mehmet Ali: 106 
Mehmet Ali (Anadolu Hisarından): 603 
Mehmet Ali (Millî İktisat Bankası Müdürü): 574, 

579,580 
Mehmet Arif (Eskişehir) : 26 
Mehmet Bey (Biga): 679 
Mehmet Bey (Kastamonu): 94 
Mehmet Çavuş (Dervişoğlu) : 642 
Mehmet Çavuş (İsmail Oğlu): 648 
Mehmet Efendi: 646 
Mehmet Emin: 631 

Mehmet Emin (Türk Ocağı Reisi): 604 
Mehmet Emin Bey (Yurdakul, Karahisarışarki) : 9, 

17,217,364 
Mehmet Feyyaz Efendi : 646 
Mehmet Fuat Bey (Müftüoğlu, Kastamonu) : 14, 

23,362, 683 
Mehmet Han : 380 
Mehmet Hazer (Kars): 189 
Mehmet Kâmil Boran (Mardin): 189 
Mehmet Kâzım Efendi : 634 
Mehmet Neşet (Aksaray): 372 
Mehmet Nuri : 283 
Mehmet Nuri (Kütahya): 33,40-42, 283,362 
Mehmet Reşat: 473 
Mehmet Rıza: 464 
Mehmet Sabri (Ziraat Vekili): 549 
Mehmet Sabri Efendi (Hüsnüoğlu): 639 
Mehmet Süreyya Efendi : 646 
Mehmet Tevfik Efendi: 647 
Mehmet Vasfı (Bolu): 595 
Mehmet Vehbi (Karesi): 350, 396 
Mehmet Zeki Bey (Kadirbeyoğlu, Gümüşhane): 490 
Mekke: 109 
Meling: 230 
Memduh Bey (Karahisan Sahip): 387,388, 666 
Memed (İngiliz): 649 
Memed Niyazi Efendi: 644 
Memet Bin Memed : 639 
Memurin Muhakemat Encümeni ve Tetkik Heyeti : 

435,440 
Menteşe: 366 
Meriç: 418 
Mersin: 134 
Mesadet Hanı: 576-578 
Meşrutiyet: 121, 222, 226, 231, 291, 299, 302, 368, 

381,447,448, 507,508, 519, 524, 544, 546 
Mevlut Meriç: 195 
Mevlüt (Azizoğlu): 639 
Mezarcı: 624 
Mısır, Mısırlılar : 73,102, 103,225, 519 
Mızraklı İlmihâl: 293 
Milas: 366 
Milletler Cemiyeti Kâtibi Umumiliği: 274 
Milletler Cemiyeti Konseyi: 238 
Milletlerarası Daimi Adalet Divanı: 261 
Millî Hakimiyet: 481 
Millî Mücadele (Cidali Millî) : 226, 357, 468, 474, 

514,553, 557, 576,629, 635 
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Millî Savunma Komisyonu (Millî Müdafaa Encüme
ni) 143,461 

Mimar Vedat (TEK) 405 
Miralay Nuri Sait 279 280, 284 
Miralay Sadık Bey 518 
Miralay Selahattın 566 
Mırge 269 
Mısak-ı Akvam 240 
Mısak-ı Millî 234, 237, 238, 337 
Mıster Çemberlayn (ingiltere Hancıye Nazırı) 352, 

353 
Mıster Loıd 244 
Mithat (Maraş) 33,339 
Mithat Şukru 573,580 
Molla Memed (Karagozoğlu) 644 
Molla Salıhoğlu 639 
Mondros Mütarekesi (Mutarekenamesı) 234, 247, 

250 
Mora 366 
Morali Osman Efendi 104 
Moskova 570,615 
Mosyo Çıçenn 614 
Mosyo Henderson 245-247, 251 
Mosyo Herryo 353 
Mosyo Kalının 615 
Mosyo Makdonald 246 
Mosyo Mussolını 353 
Mosyo Ojen Pıyer 126,673 
Mosyo Ramsey Makdonald 249, 252, 257 
Muallimler Birliği 86 
Muammer 106 
Muammer Bey (Sivas) 589 
Muavıye 527 
Mudanya 429,630 
Muhacir Nizamnamesi 371 
Muhammes 536 
Muhittin Baha Bey (Bursa) 664 
Muhtar Bey (Cıllı, Trabzon, Nafıa Vekili) 22, 110, 

112-115, 210, 400, 404, 406, 437, 489, 490, 585, 
613 

Muhtar Fent 579 
Muhtar Fıkn 390,636 
Muhtelit Encümen 163, 164, 186, 187 
Mukaddes 631 
Muknkoy 573 
Muradiye 649 
Murat Dağı 608 
Murtaza Efendi 648 
Musa Çavuş 639 

Musa Kâzım (Giresun) 393 
Musa Kâzım Efendi (Konya, Şenye Vekili) 115, 

209, 446-448, 470, 499 
Mustafa 633 
Mustafa (Ahmet Oğlu) 644 
Mustafa (Hacı Ah Oğlu) 648 
Mustafa (Kasaplar Esnafından) 602 
Mustafa (Mehmetoğlu) 638 
Mustafa (Oruçoğlu) 640 
Mustafa (Tuz Osmanoğlu) 640 
Mustafa Abdulhalık (Çankırı Muvazeneı Maliye En

cümeni Reisi) 33 210-213 217 358-360,641 
Mustafa Alı izzet 602 
Mustafa B (izmit) 347 585 613 
Mustafa Bey 639 
Mustafa Bey (Çorum) 343 499 
Mustafa Bey (Elazız) 466 
Mustafa Bey (Tokat) 4 6 22 25, 218, 304, 372, 

389,410,498 589 649 661 679,680 
Mustafa Bin Reşıd Efendi 629 
Mustafa Ekinci (Diyarbakır) 189 
Mustafa Fevzi Efendi (Saruhan, Şenye Vekili) 3, 

209,210,342,343,395 
Mustafa Feyzi 395 
Mustafa Lutfu Bey (Tokat) 222 
Mustafa Necatı (Uğural, Saruhan, izmir, Adliye ve 

Maarif Vekili) 32,65,75-77,205,213,371,387, 
464,480 

Mustafa Rahmi Bey (izmir, Ticaret Vekili) 213, 
282, 284 

Mustafa Selim Bey 89 
Mustafa Şeref Özkan (Ekonomi Bakanı) 183 
Mustafa Şevki 602 
Mustafa Oğlu Şahın Çavuş 568 
Musul 234-244, 246, 247, 249-255, 259-261, 266-

268, 270-278, 280, 286, 288, 356, 418,497, 670 
Musul Meselesi (Sorunu) 234-237, 239, 260, 264, 

266, 267, 272, 273, 277, 279,356,406,418,491, 
496, 497 

Mutlakıyet 368,542 
Muvazeneı Maliye Encümeni (Muvazeneı Maliye 

Komisyonu) 30, 32, 34, 50, 51, 117, 127, 215-
217, 220, 350, 392-394, 397, 398, 402, 404, 405, 
435,439,453,463,4)9, 629, 630,632, 661, 673, 
680 

Muzaffer Efendi 660 
Muzun 250 
Mübadele, imar ve İskân Encümeni 630 
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Mücahede-i Milliyye : 415,423, 517 
Müdafaai Milliye Encümeni: 679, 680 
Müdafaai Milliye Vekâleti (Milî Müdafaa Vekâleti, 

Millî Savunma Bakanlığı) : 313, 316, 319, 322, 
327,351,388,402,433,463,636,638,648, 660, 
671, 680, 683 

Müdafaai Milliye Vekili (Millî Savunma Bakam) : 
183,390,463, 607 

Müderrisoğlu (Baha): 194 
Mükerrem (İsparta): 33,65,217,393,398,445,446, 

448,449,499, 589 
Mükerrem Sarol (Devlet Vekili): 184, 185, 187 
Münakalât Encümeni: 143 
Münakalât Vekâleti: 174 
Münip Bey (Van): 249 
Münir (Çorum): 3 
Münir Hüsrev (Göle, Erzurum): 480, 490, 559, 567, 

585, 613 
Münür Hüsrev Gerede : 557 
Müslüman, Müslümanlar: 1,27,40,73,97,221,270, 

356,370,380 
Müslümanlık : 39,343, 590 

- N -
NATO Memleketleri Parlamentolar Birliği Asamble

si : 190 
Nafıa Encümeni: 143 
Nafıa Vekili: 335,337 
NafıAtufBey:652 
Nafiz Bey (Amasya): 445-447,632 
Nail Bey : 557, 571-573,575-577, 579 
Naim Cevat: 574, 580 
Naim Hazım Bey (Konya): 42,43,112, 113 
Naim Palas Oteli: 556 
Naima: 229 
Nakşibendi: 263 
Namazgah Karakolu: 428 
Nasturi Harekâtı: 6 
Nasturi tsyani: 566 
Nasturi, Nasturiler: 11,238,242,244,255,268,270, 

271 
Nazım: 633 
Nebil Efendi (Karahisan Sahip): 237 
Nebizade Ahmet: 283 
Nebizade Hamdi (Trabzon) : 31,362, 466,474, 499, 

510,588,589,601,619 
Necati: 35,36 
Necati (Erzurum): 559,566,568,613 
Necati (İzmir): 42 
Necati (Lazistan): 613 

Necati (Vakit Muhabiri): 306 
Necati Bey (izmir, Adliye Vekili; İmar, İskân ve Mü

badele Vekili): 209-211 
Necati Bey (Kurtuluş, Bursa) : 490, 559, 567, 585, 

613 
Necati Efendi: 646 
Necdet Bey: 666 
Necdet Uğur: 195 
Necib Bey (Ertuğrul): 388, 666 
Necip Ali (KüçUka, Denizli): 122,557,585,586,616 
Necip B. (Mardin) : 373 
Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli): 180 
Necmettin Molla Bey (Kastamonu): 663 
Neşet: 574,579, 580 
Neşet (İstanbul): 666 
Neşet Bey (Aksaray): 222,447 
Neşet Bey (Üsküdar): 388 
Nevzur: 269 
New York: 353 
Nif: 608 
Nif Boğazı: 608 
Niğde: 579 
Niksar: 347,348 
Nimet Naciye Hamm : 559, 563, 568, 613 
Nişantaşı: 659, 660 
Nizamettin Bey (Sinop Valisi): 644 
Nurettin Paşa (Bursa): 35,36, 66-70,72,74-79, 634 
Nuri : 602 
Nuri Bey : 636, 670 
Nuri Bey (Kütahya): 38 
Nuri Bey (Meclisi Mebusan Muhafaza Memuru) : 

405, 658 
Nuri Efendi: 564 
Nuri Sait: 280 

- O -
O. Dengiz: 195 
Obligasyon: 329 
Officier Administratif: 251 
Oligarşi: 537 
Ordu: 347,348 
Orta Avrupa: 108 
Orta Doğu: 234 
Ortodoks: 338,370 
Osman (Muhtar Yürükoğlu): 640 
Osman (Musaoğlu): 638 
Osman (Semerciler Esnafından): 602 
Osman Alişiroğlu (Kırşehir): 188, 189 
Osman Bey (Amasya): 445-447 
Osman Efendi (Emiroğlu): 646 
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Osman Kadri Bey (Muş) 681 
Osman Niyazı (Karesi) 32, 122 
Osman Nun (Ozpay, Bursa) 3, 26, 402, 490, 

613 
Osman Nuri Koni (istanbul) 181 
Osman Reis 349 
Osmancık 642 
Osmanlı Bankası 55 
Osmanlı Meclisi Umumisi 125 
Osmanlı Parası 56 
Osmanlı Saltanatı 616 
Osmanlı, Osmanlılar 84, 97, 109, 229, 234, 

406, 472, 544, 553 
Osmanzade Hamdı Bey (izmir) 365, 499 

- Ö -
Oğud 304 
Ömer (Nasuhoğlu) 639 
Ömer (Rıfatoğlu) 631 
Ömer Bey (Kars) 681,683,684 
Ömer Efendi 668 
Ömer Lutfi (Yasan, Amasya) 472, 543 
Ömer Lutfi Bey (Karahısarı Sahip) 387 
Orıyo 354 
Özalp 184, 185, 187 

- P -
Padışah 35, 97, 229, 358, 469, 507, 518, 520 
Pake Kumpanyası 560 
Palamutluk 632,635 
Panislâmizm 355, 356 
PapaEftım 341 
Papa On Uçuncu Gıreguvar 103 
Pans 105, 107,126,312, 353, 354, 534, 662 
Paris Kongresi 105, 107 
Parlamento, Parlamentolar 120, 126-129, 134, < 

445,451,462,561 
Parlamentolararası Turizm Birliği 190 
Parti Pehlivan 636 
Perşembe 641 
Pertek 644 
Petatus Çiftliği 613 
Pezeta 55 
Plevne 227 
Polathane 368 
Portekiz 103,330 
Postacı Hilmi 579 
Protestan 103 
Prusya 120, 278 
Puankare 622 
Pullu (Ah Oğlu) 645 

- R -
RG 199,200 
Rafet (istanbul) 559,568 
Ragıp (Kütahya) 33, 65, 74, 75,304,362,400,402, 

403,409,589,681 
Ragıp (Zonguldak) 499,589 
Ragıp Paşa Oteli 564 
Rahmi (Eyupoğlu, Trabzon) 26, 490, 585, 613 
Rahmi (izmir Valisi) 557, 559, 565, 567, 569, 571-

573, 577, 579, 580 
Rahmi Bey (Sivas) 39, 398 
Rahmi Efendi (Yuzbaşızade) 638 
Raıf Efendi (Erzurum) 225, 227, 231 233, 373 
Ranıye 247 
Rasıh (Kaplan, Antalya) 31, 39, 72, 79, 112, 113, 

277,341,342,661 
Rasım (Basara, Sivas) 33, 128, 393, 397, 398, 404, 

644 
Rasım (idare Memuru) 669 
Rasım Bey 556, 559, 563, 567, 613 
Rasım Bey (Ertuğrul) 641 
Rauf (Rize) 372,430,431 
Rauf Bey 505, 506, 513, 517, 522, 523, 536, 538, 

545, 561, 565 567, 571, 572, 579, 580, 618, 622, 
650 

Ravondoz 247, 254 
Rayankı 248 
Raykan 250 
Recep (Peker, Kütahya, Maliye, Dahiliye, Mudafaaı 

Milliye Vekili, Başvekil) 3, 12 16, 22, 25, 30, 
40, 211 213, 218, 284, 294, 370, 371, 390, 392, 
398, 400, 401, 403-405, 433, 479, 509, 541, 549, 
664, 672 

Recep Peker Hükümeti 183 
Recep Zuhtu Bey (Sinop) 22, 33, 36, 65, 79, 499 
Refah Vapuru 184 
Refet Aksoy (Ordu) 176 
Refet Bey 591,636 
Refet Bey (Canıtez, Bursa, Mübadele, imar ve iskân 

Vekili) 211,365,369,589,590 
Refet Paşa (Bele, istanbul) 371, 373, 387, 389, 390, 
. 490, 505, 506, 513, 517, 518, 536, 538, 545, 556, 

585, 613 
Refet Ulgen (Urfa) 31, 187 
Refik (Koraltan, Konya) 3, 5,7,8, 16,30,34,36,39, 

40,42,43, 64-66, 68, 69, 72,74-76, 78, 282,384, 
466, 480, 498, 499, 583, 584, 586-589, 637 

Refik Bey 637 
Refik Çavuş (Eskişehirli) 633 
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Reichstag Yangını: 624 
Reisicumhur (Cumhurbaşkanı) : 2, 3, 28, 86, 87, 89, 

90,94-96,130,133,142,155,165,191,312,358, 
379,380, 515, 546, 554, 574,595, 599, 630 

Reji: 315 
Resmi Gazete (Ceridei Resmiye, Resmi Ceride): 44, 

76, 80, 108, 116, 119, 131, 134, 145, 147, 153, 
158-160, 166, 177,181, 205,350,351,436,437 

Reşad Aydınlı (Denizli): 188 
Reşat (Kayalı, Saruhan) : 312, 387, 398, 407, 409, 

410, 641, 662 
Reşid Ağa (Malatya): 332,396,451 
Reşit (Dervişoğlu): 635 
Reşit Bey (Malatya): 39,40,42, 114 
Reşit Ülker : 192, 200 
Reyıştagın: 204 
Rıfat (Arkun, Tokat) : 391,543, 574, 579, 580 
Rıfat Cevat: 557, 569 
Rıfkı Bey : 124 
Rıza (Mehmetoğlu): 639 
Rıza (Veznedar): 574, 579,580 
Rıza Avni: 603 
Rıza Bey (Muş): 387,388, 666 
Rifat Bey (Çankırı) : 642 
Rifat Paşa: 353 
Rifat Sivişoğlu (Zonguldak): 176 
Riyaseti Cumhur (Cumhurbaşkanlığı, Riyaseti Celilei 

Cumhuriye) : 88, 126, 189, 312, 313, 315, 319, 
322, 340, 560, 561, 636, 650 

Rize: 263, 264 
Rodos: 381 
Roma : 102, 103,353,496 
Roma Cumhuriyeti : 516 
Roma İmparatorluğu: 72 
Romanya: 348 
Romülüs : 103 
Rovandoz (Revandus): 243, 250,286 
Royter Ajansı: 349 
Rum, Rumlar: 74,117,223,339,345,348,366,418, 

425, 507, 508, 534 
Rumca: 366 
Rumeli: 117,517-519,672 
Rumeli Hisarı: 420 
Rumî Takvimi: 109 
Rus Çarlığı (Rusya Çarlığı) : 298,471 
Rus İmparatoru: 612 
Rus, Ruslar: 85, 225,231,335,348,415, 615 
Rusya : 84, 263, 297, 336, 347, 348, 355, 363, 370, 

471,495,575,576 

Rusya Hükümeti: 471 
Ruşen Eşref Bey (Ünaydın, Karahisarısahip) : 299, 

301, 605, 670, 671 
Ruşen Bey : 466 
Rüştü Paşa (Soydan, Erzurum): 335, 336, 368, 373, 

461,489,490,556, 557, 559, 560,563, 565, 567, 
573, 576, 585, 586, 613 

- S -
Saadettin Rıza : 574, 579, 580 
Sabit (Millî Banka Müdürü): 604 
Sabit Bey (Kayseri) : 365, 640, 666, 672 
Sabit Bey (Sağıroğlu, Erzincan): 365,373,479,489, 

490, 557, 559, 561, 567, 585, 613 
Sabit Osman Avcı: 197, 198 
Sabri Bey : 398, 640 
Sabri Bey (Saruhan, Ziraat Vekili) : 213, 259, 260, 

447,448 
Sada-yı Hak Gazet esi: 665, 681 
Sadık Bey : 446 
Sadi: 518 
Sadi Koçaş: 194 
Sadnazam: 229, 299 
Saffet Arıkan (Erzican, Millî Savunma Bakanı): 184, 

480 
Saffet Bey : 283, 635 
Saffet Bey (Urfa): 37,38,40,42 
Safranbolu : 369,371 
Sağlık Bakanı: 194 
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı: 327 
Saib Bey : 422 
Said:464 
Said (Sadnazam): 473 
Sait (Lüleburgaz Kaymakamı): 639 
Sait Bey : 431,574, 579,580 
Sait Bey (Kayseri) : 388 
Sait Bey (Kozan): 422,465 
Sait Bin Cabbar Bey : 543 
Sait Efendi: 643 
Sakarya : 293,400,425, 606,607 
Sakarya Muharebesi (Sakarya Harbi): 350,399,429, 

443,666, 668,669 
Saki (Antalya): 604 
Salâh Cimcoz : 557, 565, 569, 574, 579, 580 
Salda: 255 
Salih (Bozok): 372,499 
Salih Efendi (Erzurum) : 635,664 
Salih Reis (Kâhya): 574, 579, 580 
Salihli: 608 
Salim (Tırnakçı): 573, 579,580 
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Saltanat 17, 100, 121,358, 381, 514, 525, 528, 539, 
545 

Saltanatı Meşruta 125, 130 
Saltanatı Mustebıde 130 
Saltanatı Osmaniye 130 
Samı Arslan 199 
Samı Bey 428 
Samıh Rıfat Bey (Biga) 110, 126, 466, 467 
Samsun 366-371,497 
San'a 428 
Sanayi Bakanı 193 
Saraçoğlu 648 
Saraçoğlu Şukru Bey (izmir, Maanf Vekili) 212 
Sarfu Nahvi Encümeni 132 
Sarı Efe Edip 554-556, 559, 563-565, 567, 573, 574, 

577, 581, 613 
Sarıkamış 335-337 
Satılmış (Bekıroğlu) 638 
Sayıştay Komisyonu 174, 184 
Selahaddın B (Mersin) 387,559,565, 567,573,580 
Selahattın 579 
Selahattm Kılıç (Sanayi Bakanı) 194 
Selçuk 228,229 
Selçukî 84 
Selçuklu 406 
Selefçe 366 
Sen Sınod(Synode) 297, 340 
Serdarsıpıh 225 
Serez 609 
Serez Metropolıdı 340 
Serop Çetesi 347,348 
Sevr 474 
Sevr Anlaşması (Muahedesi) 234, 270 
Seyit Mehmet Emin (izmir, Adliye Vekili) 209,210, 

328,331,332,339-341,461 
Seyyıt Mehmet 574, 579, 580 
Sıhhat ve içtimaî Muavenet Encümeni 143 
Sıhhiye 313 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti 284, 316, 

317, 319, 321, 322, 324, 327, 350,517 
Sıkıyönetim 194 
Sırbistan 230,369 
Sırp-Hırvat 496 
Sırplar 231 
Sırrı Atalay (Kars) 188 
Sırrı Bey (izmit) 237,238 
Sıtkı Atanç (Tokat) 179 
Sıtkı Efendi 644 
Sıtkı Yırcalı (İktisat ve Ticaret Vekili) 184-186 

Sılbanam 271 
Sınanpaşa Sokağı 186 
Sındu 250 
Sinop 366 
Sır Perşı Cox 238 
Sisin Hacıuşağı Mahallesi 634 
Sivas 35, 36, 262, 264, 336, 491, 497, 517, 608, 

646-648 
Sivrihisar 603 
Sloven Devleti 496 
Sofokl 224 
Sofya 620 
Solıs 412 
Soma-Bandırma Demiryolları 318, 321324 
Son Telgraf 491 
Sosyalist 227 
Sosyalist Sovyetler Cumhuriyeti (Sovyetler ittihadı) 

412,614,615 
Söke 366 
Sor Ronald Şarl Lındzey 279, 280, 284 
Sterim 379 
Suad Hayrı Urgublu (Kayseri, Gumruk ve Tekel Ba

kanı) 184, 185 
Sujıjen 103 
Sultan 234,518 
Sultan Ahmet (Afganistan Sefiri) 412 
Sultan Mahmut 73,97 
Sultaniye 641 
Sungurlu 642 
Sunyatsen 225 
Suphi Bey 632 
Suriye 276,281,370 
Suriye Itılafnamesı 281 
Suspect (Şüpheliler Kanunu) 18 
Süleyman (Alıoğlu) 640 
Süleyman (Kara Mustafaoğlu) 642 
Süleyman (Kemıkoğlu) 630 
Süleyman Faik 649 
Süleyman Fehım 670 
Süleyman Nazif Bey 223 
Süleyman Necmı Bey (canık) 365 
Süleyman Sırrı (istanbul, Nafıa Vekili) 3, 

210,211,213,371,549 
Süleyman Sırrı Bey (îçoz, Bozok) 38,40,41,43, 66, 

122, 123, 219, 296, 305, 337, 340, 343, 345, 361, 
364,390,395, 396,410,446,449,451,465,466, 
469, 470, 584, 588, 594, 595, 632, 671 

Süleyman Sudı B (Bayezıd) 336 
Suleymanıye 238, 243, 247, 254, 269, 670 
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Sürmene: 559, 580 
Süreyya Bey (Karesi): 307,390 

- Ş -
Şaban: 602 
Şaban (Bayramoğlu): 649 
Sabo: 271 
Şah: 225 
Şahin (Gaziantep): 129 
Şahin Çavuş : 559, 613 
Şakir (Çatalca): 393,394,396 
Şakir Bey (Ankara): 372 
Şal: 251, 252 
Şam: 72, 519 
Şark İstiklâl Mahkemesi: 28,30,263,546,590,591, 

643,644 
Şark Ordusu Kumandanlığı: 336 
Şark Şimendiferi: 337 
Şavşat: 576 
Şefik (Bayezit): 3, 589 
Şefik (Trabzon): 393, 398 
Şefik Hüsnü: 468 
Şehribazar: 247 
Şer'iye Encümeni: 329 
Şer'iye ve Evkaf Vekâleti: 327,342 
Şer'iyye Vekili: 341,343,344, 607 
Şeref (Diyarbekir): 33,44,393,663 
Şeriat: 524, 546, 547 
Şerifi Mustafa Efendi: 613 
Şevket: 613, 633 
Şevket (Kırklareli): 78 
Şevket Mocan (Tekirdağ): 179 
Şevki (Giritli): 554, 559, 564 
Şevki Bey (Alibeyzade): 637 
Şeyh Muharrem: 263 
Şeyh Sait: 11,546 
Şeyh Sait İsyanı: 1,491, 553, 566, 567, 616 
Şiar Yalçın: 624 
Şiî, Şiîlik : 379,383 
Şiran: 371 
Şiransı: 246 
Şirnak: 245 
Şirvan: 250,366 
Şişli: 420, 571,574, 578, 660 
Şurayi Devlet: 128, 147,322, 631, 645,649-651 
Şükrü : 569, 571-576, 578, 618, 633 
Şükrü Bey (Bolu): 588 
Şükrü Bey (İzmit): 490,555,556,559-567,581,585, 

586, 613 
Şükrü Bey (Yaşın, Biga) : 367 

Şükrü Efendi: 643 
Şükrü Efendi (Afyon): 291 
Şükrü Kaya (Menteşe, Ziraat Vekili, Hariciye Vekili) 

: 32, 65, 73, 211, 212, 278, 282, 283, 350-352, 
360,371,499, 673 

Şükrü Nafiz: 543 
Şükrü Naili Paşa (Kırkkilise): 389,390,466,467 

- T -
T.Feyzioğlu : 191, 192, 195 
TBMM (B. M. Meclisi, B.M.M., Birinci Büyük Mil

let Meclisi, Birinci Meclis, Birinci Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Büyük Meclis, Büyük Millet 
Meclisi, Cumhuriyet Meclisi, İkinci Büyük Millet 
Meclisi, İkinci Dönem Büyük Millet Meclisi, İn
kılap Meclisi, Meclis, Meclisi Ali, Meclisi Millî, 
Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi) : 
1-4,7-9, 16, 19, 21, 23,25,30,31,32,35-37, 50, 
51, 53, 60, 64, 65, 66, 67, 71, 73, 75-77, 79, 80, 
106, 107, 109, 114, 115,117, 118, 120-129, 131, 
133, 134, 136, 139-141, 143-155, 157-170, 174, 
175, 182-185, 187-190, 192, 193, 198, 202, 203, 
205, 214-221, 223-226, 228, 230, 232, 235, 236, 
239-241, 249, 259-262, 264-266, 272, 275, 279, 
282-284, 289, 291, 292, 294-296, 298-307, 311-
313,315,319,322,328,330,332,337,338,343, 
350,351,358,359,361,363,364,367,368,370, 
371, 379, 381-383, 385, 387-390, 392-412, 415-
421, 423, 426-428, 430, 431, 433-439, 441-454, 
456,457,461,462,464,465,468,471,474,475, 
479, 481-483, 487-489, 491-497, 499, 503-506, 
508,509, 511-513, 515, 516, 523, 524, 527, 536-
538, 548, 549, 553, 558, 560-562, 565-567, 572, 
573, 576, 577, 579, 581-588, 590, 592-595, 607, 
621, 623, 629, 632-636, 638, 639, 641, 643-646, 
649, 650, 652, 655-659, 661-663, 665-669, 671, 
672, 674, 675, 680 

Tahir Bey (Bursalı) : 636 
Tahir Bey (Giresun): 671 
Tahoma: 250 
Tahoma Nasturileri : 255 
Tahsin (Hüdayioğlu, Maraş): 187,455,639,682,683 
Tahsin (Halimoğlu): 639 
Takmak: 608 
Taksim: 534 
Takvimi Celali: 112 
Takvimi Vekayı: 350,472 
Talât Bey (Ardahan): 6, 16,341 
Talât Bey (Kangın): 221,661,681 
Talât Paşa: 518 
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Tamıko 559 
Tanak Eksındans 637 
Tan galoş 418 
Tanın 293, 533, 574 578 
Tanzimat 221,225,231 
Tarım Bakanı 182 
Tarım Bakanlığı 327 
Tank 293 
Taşhan 397,631 
Taşnaksıyon 233 
Tatay 644 
Tavşanlı 642 
Tayyıp 602 
Teke 661 
Tekirdağ 603 
Temel 633 
Temel (Tırebolulu) 630 
Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası 489-494, 498, 

511-513, 521, 525, 542-546, 548, 549, 553 555, 
557, 560, 561, 563, 565, 566, 572, 575, 578, 579, 
581, 585, 613, 616, 618, 620, 625 

Tercan 335, 336 
Tercuman-ı Hakikat Gazetesi 514 
Terme 347 
Teselya 366 
Teşkilatı Esasiye Encümeni 10, 143, 170, 185 
Teşkilatı Esasıyye Kanunu 2, 4-11, 14, 17-20, 28, 

31, 35, 47, 67-71, 74-78, 120-125, 128-130, 132, 
133, 135, 138, 141, 142, 146-148, 153, 155, 160, 
162-165, 170, 172, 174, 177, 186, 187, 189, 205, 
223, 261, 275, 361, 367, 447, 450,452, 454, 455, 
515, 516, 566, 567, 579, 581, 585, 630, 6 33, 661 

Tetkiki Hesabat Encümeni 445, 448, 449 
Tevfık Bey (Erzincan) 640 
Tevfık Bey (Kaymakam) 427 
Tevfık Efendi 631 
Tevfik Fikret (Konya) 31,446 
Tevfık Rüştü Bey (Izmır, Hariciye Vekili) 213, 261, 

682 
Tevfik Rüştü Komisyonu 368 
Tevhidi Efkâr 293,491, 530 
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