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24 Mayıs 1.950 tarihinde . vazifeye -bağlayıp 
toplantısın] yapan M'eclis Hesaplarını' inceleme 
Komisyonu tetkik ve teftiş yetkisine tâbi olan 
mahallerdeki demirbaş .eşyaların tadadını, bir 

• ,, itibarı ile Ankara ve İstanbul olmak üzere iki 
, kısma ayırmış ve tetkikatııia, Ankara'da Bü

yük Millet Meclisindeki eşyaların tadadı ile 
başlamıştır. •.. <. 

Bu tctkikatın icrası için celp ve tesellüm 
olunan defterlerin birer eşya listesi halinde ol
duğu- eşyanın, evsaf, ebat ve kıymetini ihtiva 
etmediği ve son sayfalarının odacı, başodacı gibi. 
gayrimesul kimselerin '.. isimleri yazılmadan im
za vaz'iylo tasdik edilmiş 'olduğu, bihnetiec bu 
defterin Ayniyat' Talimatnamesine tamamen 
muhalif bulunduğu' anlaşılmış ve geçmiş sene
lere. ait defterler celp ve incelendiğinde: : bu 

:ı, defterlerin'do aynı .durumda bulunduğu ve fa-
. kat defterler, arasında bir evvelki senenin defte
ri ile sonraki senelerin".V defterlerinin birbirine 
mutabık bulunmadığı, ^aykırılık olduğu ve her 

,,, .sene. ayrı bir def ter" tutmak gibi sakat bir usulün 
takip edildiği müşahede edilmiştir. 

Tetkik ve teftişten matlûp olan. gayenin is-. 
tihsali için ihtica.ca.salih Vesikaların mesnet it
tihazı tabiî olduğundan komisyon inütaaddit ka-

. rarlariyle ve ittifakla mezkûr dei'teriu sıhhatini 
meşkûk bulmuş ve bu defterleri ihtisas sahibi. 
bir. heyet marifetiyle, nezareti tahtında, .tetkik 
ve aralarımla'' mutabakatı tesbit ve Meclisin bi
dayeti teşekkülünden itibaren 'mubayaa ve sair 
suretlerle giren eşya ile terkin ve sair suretler1 e 
çıkan eşyanın muhasebesini.yaparak'mevcut ol

ması lâzım gelen, eşyanın miktarını tâyin etmeyi 
esas kabul ederek M'aliye Bakanlığından kontro
lörlerden müteşekkil bir heyeti Ankara'da vazi-
felendirmiştir. . ' • . . • 

Bidayeten Ankara'ya inhisar eden komis
yon kararı bilâhara Mil'î Sarayların eşyalarının 
tadadı için.1 Temmuz 1950 tarihinde Dolmabahçe 
Sarayında yapılan toplantı ve alman kararla Mil
lî Saraylardaki defterlerde görülen vuzuhsuzluk 
keza Ayniyat Talimatnamesine muha'efet neti
celen kayıtların itimat telkin edecek mahiyette 
olmaması nazara alınarak ikinci bir ihtisas he
yetinin saraylardaki bilûmun\ kuyudatın ve def
terlerin durumunu incelemesine lüzum görülmüş 
ve vazifelendirilmiştir. 

1950 yılında gerek Ankara'da kısmi tadat 
yapan gerekse İstanbul'da eldeki defterleri mu
vakkat zaman için sıhhatli kabul'-ederek-tadadını 
ikmal eden komisyonun bu çalışması, alelûsul ta
dat yapmaktan ibaret kalmış ve bu neticeyi 
13 . X I I . 1950 tarihli.ve 6 numaralı muvakkat 
raporu ile Başkanlığa arzetmiştir. 

1951 de işe devam eden komisyonumuz evvel
ki komisyon tarafından verilen kararların isahe-. 
tine ve tatbik olunan metodun mükemmeliyetine 
kani olarak ve ittiba ederek mütehassıs heyetle
rin mesaisini hassasiyetle takip etmiş gerek An- . 

"kara gerekse istanbul'a ait Büyük Millet Mec
lisine bağlı mahallerdeki eşya ve mefruşat hak
kında mufassal- ve katı raporları Yüksek Mec
lise arzetmek üzere başkanlığa sunmak imkânını 
bulmuştur. 

Bu raporlardan Ankara'ya ait olan rapor ele 



alınarak kamisyohünaıızun:,:da htetkik ve müşahe
deyi • inzimam; etmek suretiyle Büyük Millet Mec
lisi ve buraya bağlı mahallerdeki, demirbaş e,şya 
ve mefruşat haldmıda^uütâlâaraızı• arzediyoruz•:-•• 

Aîteakilbu^ma^uzatunıziinıdate;,,esaslı i• izahı 
ve anlaşılabilmesi bakımından, tetkikiye- teftişin ...., 
konusunu şu suretle tasnif etmek zarureti' var
dır : s 

1. .Büyük Millet Meclisinin > bidayeti teşek
külünden beri tutulmakta„:olan< demirbaş, eşya 
defterlerinin zamanına göre câri mevzuat ve 
Ayniyat Talimatnamesi muvacehesindeki huku
ki durumu;;: > 

2. Meclisin ilk kuruluşundan tetkik tarihine 
kadar mubayaa, başka müesseselerden nakil, ve 
sair suretlerle Meclise intikal eden eşyalara ait 
evrakı müsbitelerin durumu ve kayıt sistemi; , 

3.. İmha,, satış, başka yere nakil ve sair su
retlerle, kayıtları terkin olunan eşyalara ait ..vesi
kaların (l.mkuk.i vaziyeti ve terkin sistemi; 

4. Bidayetten beri Büyük Millet,, Meclisine/ 
ve.' tabiî bulunan, mahallere, giren eşya ile çıkan 
eşya-arasındaki4efazulün rtâyini?suretiyle mev-
cutî.olmasıjlâzımgelen eşya adedinin, teşbiti mev-
zularmı.ayı;!.ayrı tetkik.ye izah etmek mecburî-: 
yeti,lulsil olmaktadır. 

Demirbaş :eşya: defterlerinin dıiKumu 

Tadat' yapılmak üzere komisyonumuza - < ibraz/ 
olunan ve 194(Kyıİıhda tanzim edildiği ^anlaşılan •:. 
defterlerin eşya listelerinin bir araya getirilme*. 
sinden müteşekkil bir cetvel -topluluğu halinde 
bulunduğu ve celbblunan daha- eski: senelere 
ait defterlerin de :aynı durumda' olduğu; görüK 
müş;' -L bu def terlerini tetkiki1 neticesinde i . 

• 1.' Eşyanın hakiki vasıfların in- yazılmamış 
olduğu;. n 

2. Eşyanın ]oymetinin gösterilmediği; 
3. Eşyanın giriş, ye,:çıkıg Jıarek,etlerinin,, iş-

lenm ediği;,. ; • 
4. -Her-yıl-yeni bir defter,,tanzim .edilerek 

-aktarma yapıldığı: Jıaldöi; def toarlfer,. arasında mu
tabakat bulunmadığı;;' ' • . ' ' 

5., Eşyanın ne^ suretle intikal .ettiğinin işlen
mediği,.; ' 

6. . Defterlerin:;son sayfaları odacı, ,ve baş-
odaeı ^gipî v gayrimesul ikimselerin, isimsiz1 imza
larını ihtiva ettiği; : 

; ' ' • ' • - ( ^ Say : 

7. Muhtelif defterlere kurşun kalemi ite 
ilâveler yapıldığı; 

. 8. Rasgele tanzim olunan bu defterlerin 
Ayniyat; Talimatnamesi < i hükümlerine; ..tanıameıt.':•••; 
muhalif bulunduğu;^ ve ihticaca "SaUhükatilbir^; 
vesika olarak itimada şayan olmadığı ve sıh
hatli bir tetkik yapabilmek için mesnet olacak 
hulraki kıymeti haiz bulunmadığı; 

Anlaşılmıştır. :• 
Defterl^riıu.bozuli^bir sistemle tanzim edil

mesi ve eşya hareketlerinin defter üzerinde 
tetkikma imkân bulunamaması ;sve,yukarda ta
dat olunan hususları ihtiva.: etmemesin gibi 
mahzurlar ^yüzünden hakiki: bir "tadat ye teftiş 
yapılamamıştır. 

Ancak,* mütehassıs heyete;yaj)tırıianfitetki-
.'katla, neticeye, yetişmek imkânları araştırılmış 
ise de aşağıda arzedileceği veçhile bu mesai de 
ta m ve kâlnil kemeresini vermemiştir;: 

Büyük Millet Meclisine... intikal.:,eden 'eşya^ 
laı*: satınalma^; saraylardannakil , müesseseler-. 
den .kezai-nakll,, uhipe ve,hediye, giM yoHardan 
girmiş bulunmaktadır. 

Umumiyetle .mubayaa suretiyle gipıiş. .olaıı 
eşyalara ait mubayaa .evrakı tamam.' değildir,,: 

1930 yılından/evvelki mubayaa vesikalarj.buy, 
Junamamış vye ibraz .edilememiştir.., 1930M. 194Ü, 
yılları arasındaki > mubayaa evrakının tetkikıtı?, 
da: birçok eşyaların;:,, deftere, noksan kaydedildi-: 
ği,. ve -.meselâ <: 88. ,pajq>aji almdığl < halde 56- pasf: 
pasy-Oİ: aded kaııepe.şatüralnıdığı, halde 58 ola?, 
rak defterlere- fişlendiği:: gibi satınalmaıij.Glr 
karyolaya ^mukabil:>: 167, karyola ,;kay4edildiğ% 
254: költuğ%mukabil::468 ltoitnk,kay4oluîimafc 
suretiyle, mubayaa ^miktarından Jazla^. adedde 
kayıtlara da raslanmaktadırr/ 

Arzolunan §ıı misallere göre ? satmalman, AŞ--:> 
yaların defterlere-, ;kaydı tam ve .sıhhatliadeğik' 
dir. 
" Noksan kîiyıtiar, ve fazla, kayıtlar-.,bursıhluıfc 

sizliği-ifadeye, kâfi.delil olarak :gösterilebilir:: 

nir.- . Bu gibi misallerin, cetvelleri- tanzim;4«dik 
mistir ve 6 numaralı; cetvelin tetkikıyla (3956.); 
aded muhtelif cinsiye, evsafta: noksan : eşya. -yet 
(53817.) adedanulıtelif cins :ve.evsafta f a ş l a r -
ya kaydedilmiştir. 

Mil]f;,;Barâylardaa,gönderiieıi.-.* eşyalar? ;192L 
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nyılmavteıdar- defterlere:işlendiği halde bilâhara 
-bu'eşyaların•*. kaydFyapılmamıştır. Teslim ve 
tesellüm; zabıtları". Ayniyat Talimatnam esineuy
ma maktadır. 
' Mütehassıs heyet, vesikası ibraz edilemiycn 
kayıtlara sahih nazariyle1 bakıriak mecburiye
tindeHâîlehğmdau tetldkatrdainıa ' ihtiniallerin 
üstün cihetlerini nazara alarak ya"pmış" muba-
yaave'sair'BuretlerleOVIeelise intikal eden eşya
lar hakkında tanı ve katı ihsaiebir netice vere-

/ ;memiştir. 
'•'Yukarda S38I7 fided;fftzlalık- gösterilen eşyıı-

vmrf '477BG Sadedi ̂ Muhafız Bölüğü" malzemesi "ol* 
''düğıınu ayrıca beyaîretniek''lüzumü'idabetmek-
tedir. 

'*"TiİrkinrvâüeK'vşyhkmı'âdt mıUıhitdMnınm 

' Çıkış, kayıtları ehmomiyetli ><surette nazarı 
.dikkati .celbetmektedir; Çıkış; keyfiyetin i imha. 
saiı:^yerlerev gönderilen, ..kullanmadan .. kaldırı-
;lau,*Katışvyapılanî:eşyalar; olarak "ayırabiliriz. 

İmhalar: \. Ayniyat;-talimal;namesinelaına-
vmen^nuhaMftitvîBu talimatnamede;,• kırılan eş-
îyalnrni kvrâ'n'tarafından tazminine :dam ahkâm 
,:Me(üts::kayıtları>:iein::mdetarbir :;ırauafiyet -taşı* 
-ırûıktadır. ; . 

' 2 . ' lanha^edilen^egyalarıiF'vasiJOlari i m h a c v -
^akında-gösterHmeıniştiıv 

3. Satılınasr mümkün olaır eşyalar , satışa • 
•<ukarıİmâdan;icöhıie ve hurda" kayıtlariyle imha 
olunmuştur. 

"•'it. İmhasına karar verilen eşyaların âkibeti 
tetkik''olunmamış zamanuida yapılmamış vo 
kontrolsuz bırakılmıştır. 

5. İmha işinin.bir heyet marifetiyle ve za
bıt varakası tanzim, etmek,.suretiyle tesbiti ki 
zımadan iken bu cihete riayet edilmemiştir. 

Meselâ: 1948* yılında .ayniyat; memuruilo 
ambar ve 1 ovazım .memurundan - mütcşekkil iki 
menrur;bir imha .cetveli hazırlamış mucip sebep 
,DÎaı*ak;7(kabili-tistimal olmadıkları ve imhaları 

y. lâzımgeldiği' cyapılam konrolden anlaşılmakla) 
dbaresiyle dfi.l:kaleın ver34$3^aded-jeşyanın ter
kini .hakkında: İdareci. İîyeîerO' yazmış ve 10.VI. 
1948 gün 4146.şaplı^.kararla bu? talepleri kabul 
olunmuştur. Bu imhanın akibeti takip edilme
miş, meçhul kalmıştır:. Bu eşyalar meyanmda 
.satümasrieabRden .eşyaînreveut.oluıı olmadığı 

•biliuemomektediri İki; memurun; koııtroİu ^.kâii 
değildir. 

iVilûmıunVityıplarr vevkayıpları imha."cetvel
leri kapatmıştır; 

Demirbaş defterinde evrakı mûsbiteden :£az
la £258:aded,eşyanın.imhasılesbit olunmuştur. 

r-Ke^a, 2228-aded-eşya demirbaş defterine• ya
zıİmadarî*iiııha edildiği' kaydeıv tesbit - olunmuş 
ve-burrakamlarek 7: numarair-cetvelde tafsilen 
; bildirilmiştir. 

Yine bıı cetvelde diğer daire ve müessesele
re d cvredilen sütunlarda, Çocuk. Esir gem e Kuru
muna,, i Ankara Halkevine,.Resim ve Heykel;Ga
lerisine^ verilmiş^eşya- adedi (650)t miktara.baliğ 
< »I maktadır. 

Yukardan beri-.muhtasaran . arzedildiği gibi 
Komisyonumuz üzerine teveccüh eden teftiş ve 
tadat .vazifesini-ifa sırasında -defterlerin, ve: ka
yıtların ve müstenidatı. evrakı müsbitelerin ka
tiyet ifâde eden vesaikten olmadığı neticesine 
Vâsıl; olmuştur. 

İMiyük (Milleti"Meclisine' tâbi Ankara'daki 
'• •bilûmum--eşya-ve mefruşatın komisyoır tetkika-
;'tiyle /-elde '--edilen •cetvellerden ' lîaydalanarak 
'nneveut/ eşyayı yenrlıaştan'lıirHıeyet marifetiyle 

kontrol etmek ve vasıflarını,'-kıyınctlei'mi'diğer 
ilıusûsiyctleBini^tesbit -suretiyle •• Ayniyat" Talimat
namesine nci}%un^okildci ;demirba ş: def teri. tanzim 
etnıekr^vru^eti^aiıakkuk etmiştir. 
. i^>emirl)îiş:ceşya^defteri;:taıraimi :ldarec.rüy ele

re ait bir vazife olduğundan bu defterlerin tah-
'rir ve düzenlenmesi"vedkmalini 'mütaakıp komis
yonumuz hakiki : vazifesini Meclisin arzu ettiği 

• ^ikilde.-! if a "'edebilmek rimkâninı ı bulabilir. '• Aksi' 
lıalde'fmesul olmıyaiF odacı ve 'başodacı -gibi şa~ 

•'•hıslaur.-invzâlarani""taşıyan ve her sene değişen, 
''miisteııidatı^evrakınlda şirpheyr mucip olduğu 

vmütaaddit;:misallerletaıdaşılraış>bulırnan' bu def
terlere: kati" birer ;^vesika nazariyle bakmak ve 
-eşyayı:-bn.:deftcrlerınesnet kabul 'edilerek kontrol 
etmek basiretsizliği ortaya çıkar.:kipböyle bir: sa
kat kontrol koınisyonunmzca leddedilmektedir^ 

Ankara 'daki eşyaların.: hareketi erinin .ıtievzu-
îita; muhalif tşekildc.cereyan etmesinin şimdiye ka-
dar tetkik edilmemesi ve bu işe bir ayniyat-mesul 
muhasibi 'vazifelendirilmemesi esef edilecek bir 
durumdur. ldar.cc.iK Üyelerin bu hususu ehemmi-

••' yetleıuazara' al m asi;lâzmuTı r.. . 
Diğer Devlet 'dairelerinde • Ayniyat Talimatım-

meşinin sureti tatbikına 4âzımgelen ehenımiyet 
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Verildiği halde Büyük.Millet, Meclisinin demir
baş eşyaları istisna edilmesi ayrıca hicahıaver 
bir vaziyet arzetmektedir: Bu şirretle imha vo 
terkin yağmaları kökünden halledilmiş olacağı 
kanaatindeyiz.. 

Netice : Müstacelen tanzimi talep olunan de
mirbaş eşya defterleri İdareci Üyeler tarafından 
hazırlanarak ve Meclis Hesap]arını İnceleme Ko-
misyfrnunun tadat ve teftiş vazifesini ifa edebil
mek için verilmesi zarureti anlaşılmış bir keyfi
yettir.' v;-". 

Haleırbu durum karşısında Komisyonumuzun•>. 
• müspet vazife yapmasına, millet ve memleket he

sabına faydalı olmasına, maddeten imkân yok
tur. Vaziyeti Yüksek Meclise arz ve itiraf etmeyi 
komisyonumuz vazife kabul eder. 

Millî Saraylar, hasırlar ve' MşklerdeM. tadat ve 
teftiş 

Millî Sarayların eşya durumunu ve kuyu
datı arz ye izah edebilmek için kayıtların esası • 
ve geçmişi hakkında kısaca malûmat vermek 
faydalı olduğu gibi tetkik mevzuumuzun şema
sını maddeler halinde tasnif etmek yerinde ola
caktır. Şöyle ki : 

1. Millî Saraylara ait demirbaş eşya defte
rinin ilk sureti tanzimi ve derecei sıhhati; , 

2. 1924 (1340) tahririnin.tarzı icrası; 
•. 3. 1924 (1340) tahririnin mesnedi hakkın

da bilgi; . ,' . 
4. 1933 tesbiti ve müstenidatı; 

; . 5,.. 1941 defterlerinin tanzimi ve sebepleri; 
6. 1948 defterlerinin tanzimi ve sebepleri; 
7. 1924 (1340) tahririne ait defterler ile 

1933 - 1 9 4 1 - 1948 defterlerinin karakteri ye 
Ayniyat Muhasipleri Talimatnamesi ile Ayni
yat Talimatnamesi muvacehesindeki hukuki 
durumları ve eşya hareketlerinin,seyri; 

8. Her iki grup; defterler arasındaki mu
tabakatın tetkiki; 

9. Mubayaalar; 
10. Terkin muamelâtı; 
11. Mubayaalar ile imhalar arasında ihsai 

mukayese; ' • ' 
: 12.. Zayi durumunda gözüken eşyalar; 
13. Netice ve temenneileıy 
Bu maddeler hakkındaki Komisyonumuzun 

şahsi görüş ve kanaatlerini, mütehassıs heyet ra
poruna inzimamen arz ve, izah ediyoruz: 

( S . Sayiı 

1. 3 Mart'1340 tarihli ve 431 sayılı Kanun
la Hilâfet ilga edilip. Hanedana ait bütün men
kul. ve gayrimenkul emyalin Türk 'Milletine in
tikali üzerine Maliye Vekâletinin emriyle İstan
bul Vilâyetine bağlı üç Tahrir Komisyonu te
şekkül etmiştir. Bunlar: 

A) Anadolu ciheti Saray ve Kahırları Tah
rir Komisyonu; '•••-; 

B) Rumeli ciheti Saray ve Kasırları Talv 
rir Komisyonu; ".''""•"•"• 

O) Dolraabahçe Sarayı Tahrir •Komîsyoırn-'*'' 
Bu komisyonlar tahrir ve tesbit vazifelerini 

çok esasir ve geniş mikyasta malûmatı ihtiva 
ederek bilûmum âşyalarm vasıflarını, karakte
rini mütehassıslar vasıtasiyle"tesbit etmiş tajh-' 
rir zabıtlarını hep beraber imza etmek suretiy-
ie tasdik etmiş ve bu defterler cüzi hatalarla 
katı esası ve ihticaea salih defter olmak evsa
fım haiz bulunmaktadır; 

8 Kânunusani 1341 tarihinde 1371 sayılı He
yeti Vekile karariyle bidayeteu. teşkil olunan, 
Muhafaza Mü/lürlükleri Millî Saraylar Müdüri-
yetino kalbolunmuştur. " . , 

; 1340 yani İ924 tahriri çok esaslı bir tahrir 
olmakla beraber mütehassıs heyetin bu defa 
yaptığı tetkikatta, bâzı eşya evsafının tam ola-, 
rak tâyin edilmediği misallerine raslânmıştır. 
Meselâ .Dolnıabahçe mefruşat 2435 tahrir :nûma-' 
nısmda kayıtlı 5 aded ibrik ile Yıl diz müze ()8 
tahririnde kayıtlı 1 aded ibriğin beyaz maden 
oldukları tesbit- edilmişse de sonradan Belediye. 
M/üzaycde Müdürlüğüne yâptİrılan m-üayenede'' 
gümüş oldukları anlaşılmıştır. Keza '5060 ialı-
ı-ir numarasında kayıtlı şah örııeği halının ebadı., 
ı-eıigi, diğer vasıfları yazılmamıştır.: : :• 

Her eşyanın bünyesine göre numarala;] yapıî-: 

m a mış düşmeye mahkûm olan mukavva numa
ralar konmuştur. Takım halinde^ bulunan-kol
tuk, sürahi, bardak, çatal, kaşık numaralahma-
miiştır. Süpürgeye kadar numara ^yerilmiş- za-
ımınla yıpranacağı düşünülmemiştir. .•,•.-,• 

1340 tahririnin : Hilâfet zamanındaki: defterr 

lerdçn istifade edilerek yürütülüp^ ryiirütülme-
diği ciheti çok eski def terlerin celbi yo-o .zaman 
vazifeli bulunan şahısların istimal suretiyle 
araştırılmış, ise, de hu defterlerden: faydalanıl: 

.madiği neticesine vâsıl olunmuştur. • - • 

'•/•'.'. .'... 193$'Unbiti . -••'' 
2. İ Haziran 1933yılında.,Millî,Sarayların 
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Meclise bağlanması üzerine, Millî Saraylar Tali
matnamesinin 7 nci maddesindeki (Saraylar Mü
dürlüğü işbu Talimatnameyi almasını mütaakıp 
saraylar ve merbutatında halen mevcut bulu
nan bilûmum "eşyanın bir defterini en kısa bir 
zamanda Meclis Riyasetine ve bir suretini de 
Maliye Vekâletine gönderecektir.) kaydına 
müsteniden Saraylar Müdürü ayniyat işlerinde 
çalışan memurlar vasıtasiyle eşyaları yerlerinde 
ve eski tahrir mımaralariyle yeni baştan tesbit 
ettirmiş ve yeni baştan defter tanzim eylemiş
tir. İkinci defa yapılan tesbit ve bu te.sbite ait 
tanzim olunan defterin karaktesisfik vasfı şöy

lece hulâsa edilebilinir. " ••••.•• ..-.,. 
A) Evvelâ Talimatnamenin 7 nci maddesin

de yeniden tesbit yapılması ve defter tanzim edil
mesi hakkında âmir İ)ir İnildim bulunmadığı 
hal.de esaslı mesnedi bıilunan defterler mevcut 
iken tekrar defter tanzimindeki sebep, saye ve 
âmil anlaşılamamıştır. : r 

B) Yeniden yapılan tesbit ve hazırlanan 
deftere ilk tahrirdeki eşya numaraları alınmakla 
beraber eşyanın evsafı kısaltılmak veyahut hiç 
ya zil marn ak suretiyle tansdm edilmiştir. 

O) Tahrir numarası düştnüş alanlar tarna-
m'en ;ve evsafı kısaltılmış bulunan eşyalar da kıs
men1 1340 (1924) defteri eriyle irtibatını kaybey-
1 emiştir. ' .: ,-';' v\. -..vz.r. 

p ) : Bu tesbit ; Saray memurları tarafından 
eşyayı kendi sübjektif müşahedelerine dayana
rak.yakılmıştır, • ' . ' - . ' ' " ' 

' E ) E ş y a odalarda olduğu yerde tesbit edil
miş ve tahrir numarası sırası gözotilmemiştir. 

F ) . Bu defterlerin yalnız ortası Saray-mü
dürü. mühüriyle temhir olunmuş tesbiti yapan
ların imzaları vaz'edilmemiştir. 

O) Yer değiştiren ve sair suretlerle naklo
lunan eşyaların kayıtları hizasında kurşun ka
lemle .notlar silintiler ve sair karışıklıklar müşa
hede olunmuştur. • ••-••••.•• 

I I ) ' Saray . Ayniyat memurları eşyayı gör
dükleri gibi kaydetmesinden eşyanın asli vasıf
larını kaybettiğine dair birçok misaller olduğu 
halde bir tanesini arzediyoruz, şöyle ki • 

19 talırir ııumarasmdaki 51 odada bulunan 
tablo (Yaldızlı, çerçeve derun unda fırtınalı ve 
mehtaplı bir gecede sahilde bulunan cbniyeyi 
nuısayver tablo) diye 1924 defterinde mukayyet 
iken 1933 defterine (yaldızdı, çerçeveli sahilde 
ebniye) izâhatiyle Hakledilmiştir. 

1941 defteri 

Bu defter 1933 defterlerinin eskimesi sebe
biyle yeniden tanzim edilmiş ve eşya vasıfla
rında 1933 defterinden, daha kısa ve ilaha ikti
satlı hareket edilmiştir. 

" 1948 defteri ..', 

•Yine eskimeden mütevellit sebeplerle 1948 
defteri tanzim olunmuş, bu defterlerin tetkikm-
da asılları bulunan 1933 defterinden :kısmen ye 
1924 yani 1340 defterinden tamamen inhiraf et
tikleri anlaşılmıştır. 

1933 defteri ve bunun istinsahı mevkiinde 
bulunan 1941 - 1948 defterler manzumesi 1.929 
tarihli Muhasipler Talimathamesine ve Ayniyat 
Talimatnamesine tamamen muhalif bir -manza
ra arzetmekte ve eşyaların bu talimatnameye 
uygun surette kaydı ve hareketleri işlenmemiş 
olduğu anlaşılmış bulunmaktadır; • 

İstihlâk ve istimale mahsus eşyanın ambar 
defterine kaydı lâzımgelirken bidayeten bun
ların tamamı demirbaş eşya defterine kaydo-
lunmuş, bilâhara kısmen ambar defterine bâzı 

. eşyaların kaydı yapılmıştır. 

1924 (1340) def terleriyle 1933 - 1941 - 1948 def
terleri arasındaki, mutabakat ve ayrılıklar 

1924 te yapılan ilk tahrir, ile 1933 yılında ya
pılan tesbit ve bu defterin kopyası sayılan 
1941 - 1948 defterleri karşılaştırıldığında:. 

A) 1924 defterine eşya hareketleri işlen
diği halde 1933 ve mütaakıp def terlere, eşya va
ziyeti ve hareketi işlenmemiştir. . 

B) Eşya- numaraları düşenler 1933 ve mü
taakıp • defterlere yeni eşya. gibi kaydedilmiş
tir. -

O) 1924 defterleri eşya kütüğü karakteri
ni muhafaza ettiği halde 1933 ve mütaakıp 
def terlerdeki kayıt .ve meşruhat mütaaddit eller 
tarafmdan karmakarışık, ekseriya kurşun ka
lemle, alelacele yazılmış, bazan bir kayıt çizile-;, 
rek üzerine başka bir yazı yazılmış ve müste-
nidatı anlaşılmamış ve bu çeşit muameleler pek 
çok olduğundan defterler üzerinde müşahede
si gayet kolay bulunduğundan misal zikredil-
memiştîr. . . . ; 

D) . 1924 defterlerinde muntazaman hare
ket muameleleri yürütülen eşyalar bilâhara bu 
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kayıt yürütülmemiş'.olduğumdan ve odalara nak-
lMUenierin^,giriş „ l^ayıtları, yakıldığı,,nalde ,çı-
:}§ı§ ^cayıtlan yapılmamış bulunduğundan birgok 
liilikerrer vaziyet hâsıl olmuştur. 

' E) : Esas; 'defter olan. >i9i$4;def terinde ;f ahrir 
numarası ve tahrir mahalli muayyen olduğu 
halde 1933 defterine intikal ettirildiği sırada 
bu numaralar ve bu* mahaller değişik olarak 
îiaklbçüJmesi- gibi :• ihmal -, ve dikkatsizlikler de 
gÖKİUmüatür. 

V) i'BmiG$y&lwıi' e/ysaf* değişmiş, npkgan 
yAV!jlroış;vft^tey'i-ya^lmış,--vA8f\ yakılmamış ol
duğu müşahede olunmuştur. 

• $) ..Koltuklar, Xupvaş İcaplı rsajıdalyalar, 
p̂<$wde.- yorsairoı gibi >-,e§yatan, yü?leri değiş
mek, ».boyanmak £ibi.f ̂ heplerle , evsafını ta-

.ımfimenîkayjjettiği, eski kayıtlara uymadığı bu 
yüMenj mukabele yapmak > imkanı • bulunmadığı 
8%'üJm,ü$ veıanlaşılmıştır. 

H) Yalova.J^fıtibi,Umumilik, Klorya Mavi 
yo; Boya^ Köklerdeki, .eşyalar,- sonradan mubayaa 
edildiği .ve„saraylardan, giden eşyalarla .da .takvi
ye solunduğu -halde -saraya, 'ait • eşyaların tahrir 
numaraları .mevcut olmadığı yeni baştan defter 
tutularak saray eşya tanın-bu defterlere .işlen
mediği ve 1924 defterleriyle buradaki eşyaların 

. İrtibatnıı l^yj3ettiği.autalmıt§ır. 
.1) „.,51924 .esas,,defteri^ejii,:kaylı^ra;;nawran 

bâzı eşyanın fazla kaydedilmiş olduğu, bu eşya-
darıu «saray^eşyası?mı$. mubayaa*eşyasrrinı» blduk-
4ari;anla§ılamaniaktadır. 

J) s:ilsas^6|terihde, tfyalıi*vît924iıîdefteBİndc 
-fty^rir^numarasiimeveut olan; .bâzı eşyaya ıbilâha-
^a tajırir.numarası 4erkedilerek bir>sıra* fiumaa?a,sı 
verildiği görülmüştür. li&fftal : ••>Aynalıkagak 
,|prı,»ia33i $e£ teinde, tahri^ınumasaları eşyaları 
Jİlz^sİ^^ikay^li;, üw^94%de;§teriude*l>U7TO«ıa-
ralar terkedilere'k eşyalara ayrı bir sıra numa-
.^s^^njjlnıuştur. Kfl§y%^Ü]?ayJaa.|̂ şyasr>i,olma-
v^ğına /^^îbaşka) birerden;nakleıvfg^lmeçiiğipe 
^^re#tthrir o ^ma^aeıpn f ;deği§tirilmesî vs;ebebi 
^fthsrtr, ; ,. . 

;^K) a ^ a ^ l a ^ a u ^ ^ 
;Mz*^y^uıu«iade/ed^ik^ 
;^iş4s^uü^jelye^^ 
:> m&tymfov- jJVtaslâ ti IMhiabflhçe < 13, numa^alı^oda 
_. $2 üjtft̂ jpî : :li> adedi^ri;^kftr^pl%maa^ei<îrr^a1/ ;1927 
yılında Reisicumhura gönderilmiş ve 4ailerr.edil-
*miş̂ ise, ^e^ejya, rçrladaiiiîiMOu^îjolma^ğî gilbit: iade 
$arM$#>ı$aM^ 

f ÎJ) Çatal, kaşık, bıçak, labnkr kaclch ve sa
ire gibi eşyanın başka mahallere g-enderilmcsi ve 
çıkış kayıtlarına - göre adedlerinin riyazi 
bir mutabakat ve katiyelte tâyini imkâ
nı bulunmadığı .anlaşılmış meselâ 104-1 
sonesi o numaralı -defterinin 87 uci say-
4'nsında ziyafet takımlarından ' 4'22 aded şam* 
• pnnya takımının- 40 adali terkin olunduğa ve 
I948> defterine 82 aded yerine 58 aded devre
dildiği 24 .ünün- Florya'ya verildiği kurşun ka
lemiyle ve .eski yazıyla yazıldığı-görülmüş «$fi
ni üş- ziyafet- takımlarından 74- aded 01692 dir* 
hem ağırlığında sun yaldızlı gümüşe meyva., pi
yatası kayıtlı iken 50 adedi; 1927>.senesinde A.ı* 
I:a,ra'ya Tîiyaseti Cumhura göıulerilimş ,-bakiye 
24 adedi 1933 defterine devredilmiş ise de-bu 
adede yani'24 adedine (Zayi olup * tekrar bulu
nan) ibare ve izaha t iyi e ' iki aded daha ilâve 
edilerek 20. aded devir yapılmıştır. ^Bu-misal
ler kati bir mutabakatın imkânsız lölduğunovdo-

Jil-teşkil etmekle ve pek çok emsaj, ihtiva .etmek
tedir. 
' M) Milli* Saraylarda mevcut-olan 280 000 
aded eşyanın ancak S'r 70 i karşılaştırılmış di
ğerlerinin tahrir • numarası bulunmadığından 
bu muamele yapılamamıştır. • Ancak - tahrir 
numarası • bulunnuyanlarm vasıfları nazara 
alınarak mutabakat aranmıştır. Bilhassa bu 
ns'ul' kıymetli eşyalara tatbik edilerek:240 aded 
e«ya 1924 cs:ıs> defterlerindeki nevi ve vasfına 
göre 1933 - 1941 , 1948 defterleriyle >karşı]aştı-
rdmişliıvlO - 15 nevLeşyanın 1941 -ve 1924 def
terleriyle karşılaştırılması sonunda pek mahdut 
ıniktardaki eşyada uygunluk ve mutabakat hâ
sıl olmuş mühim miktarın mutabakatı -temin 
edilememiştir. 

•İler; defter, değiştikçe eşyanın evsafı da oto-
. matik olarak değiştiği; anlaşılmaktadır.} 10 * 15 
nevi eşya.üzerinde yapılan-karşılaştırma netice
si ve mutabakat sizlik nazara alınarak. 225 nevi 
c-wa karşılaştırılmaktan saefı nazar-edilmiştir. 

r 1924 esas defterinde ^tahrir numarası ve ev
saf rmazbut olan eşyaların 1941 - 1048 «defterin-
de tahrir numarası olmadığından esas defterdeki 
eşyaların aynı olup olmadığı hususu katî alarak 
tesbit edilememiş ve -katî'-bir kanaate varalama-
mıştıy. 

N) <Millî Saraylar ' ve kasırlarda ' mevcut 
halı, halı.-seccade- ve: kilimlerden1 bâzılarının' ev
safları da her iki grup-, defter ̂ kayıtlarında yek-
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.diğemne-'nıutal>ık-değildir- Ikinlarnv -lıâh; na^f 
^ceeade^ kiliili-ye ke\;e^ olmak üzere-ve içlerinde^ 
ipekli-seccadeler ; bulunmak; : suretiyle • adetîleri 
29'ia baliğ ÖlıfİaktMır;.-Keza-esas^ defterinde yaııi 
1924'defterinde122 aded Turan- halıs^olduğu-fa^ 
turalariyle^ ve dcay rtlariyle"' vasıf lâriyle' ani aşılan <• 
4750 lira kıynıetindeki'dıâlılar :- 1933 defterinde 
İsparta^:-hâlisi'- olarak 'kâydolunmuştur.-Bu deği
şiklik Ve esbabı4anlaşılatnamıştır/ 

Yitdiz'daki.bâzt halıların eb'ad ve evsafı f atu-
ralardaki eb'ad-ve evsafa' uymamaktadır. Bun-

/ - / - - , • • • • -

larm ad.edi 4 tane olup faturalardaki''-halılar olup . 
olınadığı bilineıneırıiştir. 

O)/. Florya'ya ,ait, kayıtlarda da ,bir takını 
ejçeklik ve saire^ gibi-eşya •vasıfları 1924 -esas def-
terindeki kayda, uyguıı değildir. 
_ P), „ Millî Saraylardaki yw değiştiren-bâzı 
eşyaların giriş ,ye. çıkış -.kayıtlara, adedcıı birbiri
n e tevaflulcvcüncmektedir-vMuhtelif.^..arabanın. 
nereyelyerildiğine,.dair. ıbir kayda mstl anmamıştır.; 

Döbnabaltçe^kilerinden iAynalıkavak'a .devre-
dilejtel)4)âded-^atal,:kaşık,;bıçak:evsaf itibariyle; 
esa^dcfterindekfökâyda uymamaktadır^y.-\-

Saraydaki 24 392 İtilo,; 16448^ided- bakır-ava-
nininf41illî;Müdafaaya'ka:rarla devredildiği'hâl-
de?lıâloîı?:biı^okd)akır;SarayJarda:mevcııt ve kullan 
nılmaktadır. ' 
v Saraylai'daki; tabloların umumiyetle - ressam

larının-isimleri'csas-defterinde-yazılı'-'-'olduğu hal
de "1983 ve^ mütaakıp defterlere : yazılmamıştır; 
îm'zasız • tablolarnı ; esas defterdelçi tablo] ar olü p 

'olmadığı tesbit edilememiş ve mütehassısların 
tetkiki1 lüzumu- anlaşılmıştır. 

Bidaycten,ar^edilmesi,lâ55imgelir.kİ5 Millî,-.-Sa--. 
ra,yjardaki jnubayaa sistemi tek. kbljırıe ile bozuk-
tur^kifayetsiî5dir. • •" ' -

1929,,:tarihli .Ayııiy^ıt Muhasipleri Talimatna
mesinin 1 nei maddesi bilûmum Devlekmüessesa-. 
ti araşuıda ;Mint saraylar •ve, müzeleri de zikret
miştir, v -~ • 

1939 tarihli Ayniyat Talimatnamesinin 1 nei 
maddesi ̂ Devlet dait-e ve i müesseseferi ).z tabiriyle, 
Millî,Saray] aruı-AyniyatfiTâlimatnaınesine •tabi
iyetini kalkıl i,etıhiştir;:i 

Mevzuat, dâhilinde '^yürütübiiesi vlâzımgclen 
ınubayaalarda;aşağıda;gösterileiıhususları nazarı 

dikkati ve ınevztıatarıuuhalefe.ti-- izah. edecek mü* 
salleri. vermektedir.: 
' 1. Millî saraylarda;istihlâfâta;-.tabi: <cş, yalar : 

deinifbaşneşyaolarakr demirbaş; defterine- -kaydo--
diliıiiştir.'Halbukr'bunlaruv' levazım ve ambar 
şubesi def terlerine ka-yd^icabederdi.-

2. Bu eşyaların yani mubayaa eşyalarının 
vesikaları eşyaunueiıiKmi.ve numarasını evsafı
nı demirbaş eşya defterine işlemek katlederken, 
pek çoğu... işlenmemiş ve yer değiştirmesi de'gös
terilememiştir. 

3 / Mubayaa eşyariyle eski eşyalar arasın
da biı* benzerlik,; bir karışıklık, birinin diğeri 
yeıine.ikame ve halefiyet sistemi görülmüştür. 
Ve, kayıtlara nazaran da Millî Saraylar Encü
meninin kararlarında (Eskisinin yerine/ muba
yaa) ibarelerine raslanmıştır. Eskiyen eşya ne
dir : Ve eksilen eşyanın hangi neviden eşya -ol
duğu bir türlü tekikâtla anlaşılamamıştır. 

4. Kıymetli eşyalar alelade eşyalar gibi 
kayda/ trüiitııtulnraş ve diğer kıymetsiz eşyalar
dan tefrik edilmemiş gerekil ehemmiyet veril
memiştir.. - „ 

. 5 , , Faturaların .muhteviyatı bulunan eşya-1 

İarın noksan veya hiç işlenmediğine dair şu ıiıi-
salj veriyoruz: . . . • 

20':'. V I ; 1934 gün 14 numaralı faturadakr 4 
aded yemiş bıçağı 20(> sıraya (1) aded, • olaVak 
ve 207 sıradaki bir aded yemek bıçağıtrın-'daflûe 
işlenmediği anlaşılmıştır. Pek ;eok :misâl; ölmak-
la beraber bu vakıayı:zikretmekle iktifGediyo
ruz. 

().'•• Faturaların ikinci" .nüshaları-.•> mubayaa 
olunanT.nıüeşseselerçc tasdifc edilmemiş bu.yüz
den Meclis HSaymanlığında ibıüunan v asıllariyle 
mutabık: olup olmadığı [anlaşılamamıştır;'':- ; 

7. 193|}ryılmdan'4944 ydııia-kâdaiv-fatura^ 
lar.; saray ; jdaresined^düzeülcnmiş;:. ancak-- 1944i 
yılında it •samvakile:r•̂ ^uül)aya••a.;Gdilt)n••-•nıüesses6î'e^ •̂ 
ce tanzim redilerek'-ikinci?nüshaları?da'-tasdik-
olunmuştur;^ 

5. Saraylarda ikame ve halefiyet usulünün 
ka>ml- ve-tatbiki eski-saray 'eşyaslyle^sonradatr 
mubayaa.; olunan-eşyayı»-tamam en i)irMrin<îvka-
rıstırdığıvevher türlü İcarı şıklığa sebebiyete ver
diği ve numarası düşen eşyalar eski'-:eşy&-mıdır, 
yoksa yeniı eşya: mıdır-tefrik /^dilemiyerck meç- , 
lıul kaldığı "ve bit yüzden -fatura-arla1 defterler-
arasında' tam bir mutabakat1 icmiıv;'edilemediği 
neticesine varılmıştır. 

.( S .^ayıs ı - . 272:> 



9. Keza, saraylar camiası • dahilinde • yer 
değiştiren eşyaların giriş ve çıkış mahalleri 

•gösterilmediği cihetle irtibatsızlık yüzünden 
(1,110). aded, -aşyanm esas .def teriyle -.fatura ör
neklerinde gösterilen sevk mahallerine ait def
teri erdeki kayıtlarına raslananlamıştır. 

Terkin'muamelâtı 

Millî Saraylardaki terkin muamelâtı bilhas
sa nazarı dikkati celbeden ve şüpheyi mucip 
olan bir keyfiyet olarak zikredilmesi lâzımgctir. 
Şöyle k i : 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu 
ve Ayniyat Talimatnamesi terkin muamelesinin 
sureti icrasını, sebeplerini, tanzim olunacak maz
bataların eşkâl ve ahkâmını tesbit etmektedir. 
Millî Saraylar İdaresi asla kanuna tâbi olma
mıştır. Yani Genel Muhasebe Kanununa uyama-. 
mış ve ittiba edememiş1 erdir;. Ayniyat Talimat
namesine de tâbi olmadan hareket etmişlerdir. 
Umumiyetle terkinlere' ait imha mazbataları bu
lunmadığı gibi, mevcutlar da derecattan geçiri
lerek Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonuna 
tasdik ettirilmeden Saraylar Encümeninin kara-
riyle iktifa edilmiş ve pek çok eşyaların terkinin
de bu kararlar dahi istihsal edilmeden ve hiçbir 
esbabı mucibe ve evrakı müsbiteye dayanmadan 

. kaydına terkin edilmiştir işareti yazılmıştır. . 

Bilhassa demirbaş eşyalarda ve mefruşatta 
. b u vaziyete pek çok misaller gösterilebilir. 

1933 defterinde kurşun kalemle (kırıktır, fer
sudedir, çürüktür, gayrikabili istimaldir) ka-

, yit ve izablariyle terkin muamelesi yapılmıştır. 
Saraylarda yapılan ve komisyonun tasdikm-

dan geçmiyen terkini kayıt muameleleri muteber 
bir muamele olarak kabul edilmesine imkân gö
rülemediğinden bu muameleye tevessül ve ınüca-
seret gösterenlerin haklarında tahkikat icrasiyle 
terkin olunan eşyaların akıbetlerinin araştırıl
ması için alâkalı makamların nazarı dikkatine 
arzetmeyi Komisyonumuz vazife kabul eder. Mi
sal olarak şu vakıayı keza arzediyoruz : 1713 
aded eşyanın terkin muamelesi aynı şekilde ya
pılmış pek çok misaller olmakla beraber kıymet
leri az olan bu eşyalar kanaat tahassülü için ör
nek verilmiştir, , 

Keza,- demirbaş eşyaları dikkatsizlikle ve ted
birsizliği yüzünden kıranların tazmini icabettiği 
halde saraylarda bu usul. de tatbik sahası bula
mamıştır. Zayiatı tahdit maksadiyle alâkadar 

müstahdemlerden kesilen paralarla husulo -geti
rilmiş fon bilâhara tevzie tâbi tutulmuştur. 

Mevaddı züccaciyeyc ait demirbaş defterin
de kayıtlı eşyalar kırıldığı yolunda ve zayiat 
listesi unvanını taşıyan bir cetvel çıkarılmak 
suretiyle terkini yapılmış komisyona tasdik 
ettirilmeye lüzum görülmemiştir. 

Millî Saraylar Müdürlüğünde Ayniyat işle
riyle vazifeli ve mesuliyeti nefsinde toplamış 
bir muhasebe teşkilâtı bulunmaması ve devamlı 
takibat yapılmaması gibi sebeplerin . inzima
mı yi e kırılan eşyalara karşı gerek keyfiyet 
ve gerek kemiyet bakımından umumi bir alâ
kasızlığın mevcudiyeti anlaşılmış ve bu alâka
sızlığın Saraylar Müdüründen başlıyarak en 
küçük muhafızlara kadar sirayet etmiş olduğu
na dair birçok yazı örnekleri elde edilmiştir. 

Meselâ : 14 . "V . 1943 yılında Ayniyat Mu
hasibi tarafından yazılan bir tezkere şu meal
dedir : (Geçen yaz mevsiminde Reisicumhur 
hazretlerinin Florya'da ikameti sırasında gön
derilen eşyalardan 374 adedi zayi olduğu ve 
1)11 zay.iin muhasipliğe 8 ay sonra bildirildiği 
374 eşyadan 181 adedi çeşitli madenî eşya 
122 adedi ziyafet takımları "ve 11 adedi de ya
tak takımları olduğu yazılmış Ve bunlardan 79 
adedinin tazminine beş vurulmuş diğerleri ta
kip olunmamıştır. 

Kaybolan eşyalar derhal mesul muhasipliğe 
bildirilmemiştir. Meselâ: 29 aded 27 kilo ba
kır kabın zıyaı 13 . V•'.' 1946 yılında eskiden 
beri kayıp meşruhatiyle terkine tâbi tutulmuş-,. 
t ü r . : ' ; ' "• / ' v ' • •:•-•" : 

Zayi olduğu bildirilip de şekli gaybubeti ve 
sebebi anlaşılamıyan ve hâdiseyi tahkik zım
nında muamelesine ve evrakına tesadüf edile-
ıniyeu, pek çok: eşyalar mevcuttur. Ezcümle, 
bunların içinde gümüş ibrik*,gümüş çatallar, 
kaşık ve bıçaklar, kibritlik ve sigara tablaları, 
kalemtraşlar gibi adedi 60 ı bulan eşyalar 
mevcut olduğu gibi (1) aded de Sakalışerif ta-'' 
giiyyüp etmiştir. 

Keza, birçok çiçeklikler, adedi 14 ü bul
muştur, iki aded vazo da aynı akıbete uğramış
tır.", :. - ' . • " ' ' -

Yine ziyafet takımlarından 938 aded çatal, 
bıçak ve kaşığın, akıbetleri meçhul kalmıştır. 
Bunların gümüş ve madenlerini aded en tefrik 
etmek imkânı hâsıl olamamıştır. . ' ••• 

Terkin zabıtları da ayrıca dikkate şayan 
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esbabı mucibeleri ihtiva etmektedir. Meselâ 
(2.11.1942 tarihli bir vesaiki hazine depo
sunda mevcut eşya meyanmda bulunan, esa
sen müstamel, köhne, birçoğu kırık dökük ve 
çürük şeyler olup. depoda beyhude yer işgal 
eden) tâbirleri ve mucip sebepleriyle 43 kalem 
eşyanın terkinine karar verilmiştir. 

Çok mühim olan bir cihet de şu suretle göze 
çarpmaktadır: 

Defterler.deki evsaflarına göre kıymetli o-
lan eşyaların tahrir numaraları ile aynı cinste 
veya başka bir cinste fakat kıymet itibariyle 
çok dun olan eşyaların terkini kayda tâbi tu
tulduğu fakat esasta kıymetli eşyaların terkin 

-edildiği anlaşılmaktadır. Meselâ : Yıldız mera
sim dairesinde 4341 tahrir numarası altında bir 
aded billur kırmızı beyaz sürahi terkin defteri
nin 442 nci sayısında, renkli camdan mamul 
bir konyak kadehi, olarak terkin edilmiştir. 
Keza Hazinei Hassada 31 tahrir numarasını ta
şıyan billur ve düz su bardağı terkin defterinin 
248 nci sayfasında âdi su kadehi olarak terkin 
edilmiştir. Keza Dolmabahçe'de 18 tahrirde 
âdi sürahi ve bardak gösterilerek bir elmastraş 
sürahi imha edilmiştir. 

Terkin olunan eşyaların yerine yeni mubayaa 
edilen eşyalar da vaziyeti karıştırmıştır. 

Sarayda muvakkaten ikamet edenler de ba
zen takibata mâni olacak şekilde imza atmışlar
dır. . 

Meselâ : 29/57 numarayı taşıyan hususi da
ire 64 koridorda mevcut fagfuri bir çiçeklik hiz
metçi tarafından kazaen kırıldığı Afet imzasiylc 
tasdik edilmiştir. 

1933 yılından 1949 yılına kadar 16 yıl içinde 
kırılan, kaybolabilen cinsten 6136 parça eşya im
ha olunmuştur. 

Bunlardan 2654 adedi porselen, Saksonya ve 
âdi cinsten tabaklardır. 
800 adedi kristal, clmastraş, billur, kesme ve âdi 

şamı>anya, bol şarap, rakı, viski, bardak ve 
kadehlerdir. 

853 adedi hor cinsten sürahi ve bardak. . 
938 » kaybolmak suretiyle muhtelif cins ça

tal, kaşık, biçak takımları. 
' 660 adedi muhtelif cinsten kahve, çay takımları, 

çaydanlık sütlük, şekerlik. 
145 adedi muhtelif cins sigara tablaları. 

16 adedi vazo ve çiçeklikler.. 
2 adedi tablo. 

Bunlardan başka tam takım olarak : 
36 parça 7 aded su takımı. 
36 » 21 aded çay takımı. 

11 aded yazı takmı. 
terkin edilmiştir. 
16 sene zarfında mubayaa i'e terkini kaydı 

yap:1 an eşyaların mukayese ve nispetleri aşağı
da gösterilmiştir: 

2523 bıçak, çatal, ve kaşi t mubayaa edilmiş 
938 aded imha olunmuştur, Nispet % 37 dir. 

1297 çay fincanlar], çaydan1 ık, sütlük; 660 
imha nispeti % 49 dur. 

665 içkiye ait sırça eşya mubayaa olunmuş 
800 aded imha nispet 100 den fazla. 

2026 billur kesme sürahi, bardak mubayaa 
853 imha-ırspet % 40 tır. 

Binnetice 16 sene zarımda 9134 parça eşya 
mubayaa edilmiş 5961 parça eşya imha olunmuş
tur. Umumi olarak nispet % 65 tir. 

Kay den zayi durumda gözüken eşyalar. 
Deftere ithal edilmiyen eşyalar ve hareket

leri kayıt harici kalan eşyalar bizzarure kayden 
zayi durumunda kabul olunmuştur. Mese'â Ya
lova Köşküne 1930 yılında 79 kalem eşya gön
derilmiş ve defterde 178 kalem eşya mevcut ise 
de her ikisi arasındaki fark olan 99 aded .eşya 
nın mubayaa eşyası kabul edilmesi lâz:mgçlir-
ken İva1 en- mubayaa miktarı 185 kalem olarak 
gözükmektedir. Kayden 86 parça eşya zayi ka
bul mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Keza 370 ka
lem eşya da aynı durumda kayden zayi görün-
nıektedir. Yine 5 aded 660 dirhem ağırlığında 
gümüş tepsi, çaydanlık, şekerlik, bardak zarfı ve 
Porkotel yangınından kurtarılan bir kısım eşya 
kayden zayi durumundadır. 

•Kütüphane vaziyeti 

Kütphanede kayıtları gösteren bir katalog 
vardır ve kayda göre aşağıdaki kitap ve mecmu
alar noksan gözükmektedir: 

.92 aded Türkçe kitap ve mecmua 
33 aded Fransızca kitap ve mecmua 
23 aded Almanca kitap ve mecmua 

5 aded İngilizce kitaplar 
. 1 aded İtalyanca kitap 
Ceman 154 aded zayidir. 

7 aded kitap rafta bulunamamıştır. 
94 aded kitap da katoloğa ithal edilmemiştir. 
Kıymet ziyama sebep olunan eşyalar , 
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.-.Bedii kıymeti haiz olan aryalardan vazo ve 
çiçekliğin 16 adedinin imha edildiği yukarda zik
redilmiş ve 40 aded de çatlak tesbit edildiği kur
şun kalemle' 1945 yılında defterlere işaret edil
miştir. Her nedense Saray Müdüriyetince arızalı 
bulunan eşyalar hakkında kontrol yapılarak za
bıt tarizim olunmamıştır. 

Saray demirbaş eşyaları için alınacak tedbir
ler hakkında komisyonumuzun mütalâa ve temen
nileri . 

1. Halen kaybolan, zayi olan, kırılan, terki
ni kayıt ve imha edilen eşyaların âkibetleri tet
kik olunarak ve yapılan muamelelerin mevzuata 
uygunsuzluğu nazara alınarak mesulü hakikileri 
hakkında gereken muamelelerin ve tahkikatın 
ifası icap eder. Keza kayden zayi gözüken eşya
ların da kaybubeti veya mevcudiyeti ayrıca tah
kik mevzuu olarak ele alınmalıdır. 

2. Saray eşyaları yeni baştan bilirkişiler 
yardımiyle ve bir heyet huzurunda, tekrar Ay
niyat Talimatnamesine uygun' olarak tahrir 
olunmalı ve mevzuat dairesinde demirbaş eşya 

.defteri tanzim edilmelidir. 
• v 3. Estetik bakımdan ve târihi kıymet itiba

riyle değerli .bulunan eşyaların fotoğrafları alı
narak sicilleri karşısına ilsak olunması bir za-
rıVret olarak kabul edilmelidir. 

4. Eşyaların ve mefruşatın, cins, evsaf ve 
mahiyetinin tesbitindo yerine göre ölçü ve ge : 

niş 'malûmatla tescil edilmesi keza zaruridir. 
a. Millî Saraylara bir Ayniyat Mesul Mu

hasibi kadrosu ihdas edilerek bütün muamelâtı 
tedvir ve kontrol etmesi, lüzumuna kani bulun
maktayız. 

G. Gerek Ankara'da her sene defter tanzi
mi usulü, gerekse İstanbul'da 1933 yılında ya
pılan tesbit, badema 1941 ve 1948 yıllarında 
defter düzenlemek gibi muameleler raporumuz
da kısmen izah edilen birçok suiistimallere yol 
açmış ve birçok eşyanın, terkin kaydı adı altında, 
imha, kayıp,.kırılmak yo saire gibi sebepler gös
terilerek, her türlü şüpheli muamele ve hareket
lere meydan-verilmiş ve eşya, vasıflarının ve ma
hiyetinin zıyaı gibi kayden zayiata sebep olun
duğu bir kaziye olarak tezahür etmiştir. 

Her ne kadar komisyonumuz yeni baştan 
.Ankara ve İstanbul'daki eşyaların demirbaş 
defterlerinin tanzimini talep etmekte ise de def
ter tanziminden ve. yeni baştan yapılan tesbit 
muamelelerinde görülen suiistimaller için bir 

( S . Say: 

memba ihdas etmek ve buna sebep olmaktan ha-
zer eder. Bu hususta Yüksek Meclisin dikkat na
zarîm ehemmiyetle' bu mevzuun üzerine teksif 
etinek ve .Yüksek .'Meclise İni işlerin çok sıhhatli 
ve her türlü şüpheden azade olarak yapılabilmesi 
için mukteza tâyin etmesinin ve gerekli tedbirin 
ittihazının zaruri olduğunu arzeder -heyeti unıu-
miyece yeni tedbirlerin teemmül buyurulmasmı 
tekrar etmeyi komisyonumuz vazifesi cümlesin
den kabul ederek işbu raporu yaygılarımızla 
sunarız. 

Komisyon Başkanı Sözcü . . 
İstanbul * Corum 

Halik.F. Keçeci Tl. A. Vural 
Kâtip Denetçi 
Giresun Zonguldak 

Adnan TüfehcÂofflu Ali Tl. Incealemâaröğlu 
. .Bilecik Çoruh Çorum 
. î. Aşimı A. Gir/in H. Yemeniciler 

İmzada bulunmadı 
Denizli Kars 

. . , E. Sakin . • A. Çetin * 
Bir kısım ifade tarzına 
muhalifim şerhim, ilişiktir 

A. Çetin 

Muhalefet Şerhi 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu

nun iştigal mevzuunu teşkil eden hususat ta
mamen maddi ve tadadi hususattan ibarettir. 
Böyle bir faaliyete ait raporun da tamamen 
maddi olması iktiza eder. 

itham, ağır telmih gibi ibarelerin böyle 
bir raporda yeri olamaz. Bu itibarla raporun 
meselenin maddiyetini aşan tahrif tarzına ez
cümle : 

1. 7 nci sayfanın 10 ncu satırından başlı-
yan (her türlü ayıp ve kayıpları imha cetvel
leri kapatmıştır.) 

2. 8 nci sayfanın 15 nci satırından baş-
lıyan (şimdiye kadar.... bu işe bir mesul ayni
yat muhasibi vazifelendirilmemesi esef edile
cek bir durumdur.) 

3. 28 nci sayfanın 6 numarasında ileriye 
sürülen fikre ve ibareye muhalifim. Çünkü or
tada bir ayıp veya kayıp olduğunun kanuni 
ve hukuki bir delili mevcut olmadığı gibi bu
nun muayyen failini de bilmiyoruz. Saraylar 
Büyük Millet Meclisinin idaresine geçtikten 
sonra bugünkü Meclis ve komisyon salâhiyet ve 
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sıfatında olan Meclis ve komisyon tarafından 
idare edilmiştir. Aynı salâhiyet ve sıfatta bu
lunan bir kurulun evvelkisi hakkında, esef be-

; yan etmeye yetkisi olmadığı gibi elde bir delil 
ve fail mevcut olmadığına göre bu şekildeki 
itham kanun ve ahlâk dışı da olur. 

Evet, raporun muhalif kaldığım, hâdise
lerin maddiyetino taallûk eden, kısımlarında 
da belirtildiği gibi aydmlatılamıyan birçok 
hususat vardır. Ancak bunların altında bir 
suiistimal olduğuna ve faillerinin de her kim 
olursa olsun, muayyen bulunduğuna, dair bir 
gfına delil elde edilememiştir. Binaenaleyh bu 
durum karşısında ayıptan, kayıptan, eseften 
ve suiistimalden bahsetmek kanaatimizce yer
sizdir. 

•Kaık Milletvekili 
Abbas Çetin 

\L Türkiye Büyük Millet Meclisine bağ
lı Ankara, ve İstanbul Millî Saray ve köşkle
rinin. komisyonumuzca 1950 yılında verdiği 
karar üzerine İçtüzüğün 62 nei ma'ddesi gere
ğince eldeki eşyayı teftişliyerek defterleri in
celedikten sonra teftiş neticesini gösterir 
11)50 yılı raporunu tanzim ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu halde 
aynı Tüzüğün 60 ncı maddesinin son fıkrası 
mucibince bu rapor Yüksek Kamutaya bildi
rilmesi icabederken bildirilmemiştir. 

2. Büyük Millet Meclisince seçilen ve 
1950 teftişini yapan heyetçe hazırlanması ge
rekirken yeni heyete sonradan iltihak eden ve 
hiçbir teftişte bulunmamış olan 3 üye arka
daşın da hazır bulunmuş' gibi rapora imza 

koyması, ye bu işin yeni heyete tevdi edilmesi 
sebebi ne İçtüzük hükümlerine"ne de hukuki 
prensiplerle izah imkânını bulamadım. 

Yüce Kamutay huzurunda, çok tecrübeli 
ve dirayetli olan komisyon başkanının bizi 
bu tereddüt ve müphemiyetten kurtarır ümi
dindeyim. 

o. Biri 1.22 ve diğeri 48 sayfadan ibaret 
olan Milliye Bakanlığı Millî Emlâk-Kontrolör
leri tarafından hazırlanan yeni raporlar ko
misyon raporunu tanzim etmek üzere sözcü. 
arkadaşınım elinde bulunduğu için ahp oku
mak zaman ve imkânını bulamadım. 

Bu raporlara müsteniden hazırlanan. 
üçüncü rapor hakkındaki görüş ve .düşünüş
lerimi. • Yüksek Kamutayda arzetmek üzere 
'muhalifini. 

4. 1950 yılı Temmuz ve Ağustos ayların
da yalnız Dolmabahçe Sarayından bâzı eşya
lar - ki bunlar yatak odası takımları, gümüş 
ziyafet takımları, çeşitli mobilyadır - komis
yon başkanımızla idareci üyelerin gördük
leri lüzum üzerine sayın Cumhurbaşkanımız, 
Meclis Başkanımız ve Başbakan ile maiyeti 
erkânının hizmetlerine tahsis edilmek üzere 
Florya ve Yalova köşklerine nakledilmiş'; İni 
suretle şimdiye kadar saraydaki yerlerinden 
aynen muhafaza edilmekte olan eşyalar âtıl 
bir vaziyetten çıkarılarak Devlet büyükleri
nin hizmetlerine tahsis edilmiştir. 

Raporda zühul edilen bu hususu buraya, 
Yüce Kamutayın ıttılaına arzetmek üzen» 
kaydetmekle iktifa ediyorum. :; 

. . Mardin Milletinli 
M. Kâmil Boran 
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Maliye Bakanlığı ' , 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü ^ 28 . VI . 1951 

Şube : 
Sayı: 3125/1, 9981 

Türkiye hBüyük Millet Meclisi, Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Büyük Millet Meclisi binasındaki Demirbaş eşyalara ait kuyudatın tatkikma memur edilen 
Heyetimiz tarafından bu konuda yapılan tetkikat sonunda hazırlanmış olan 48 sayfadan ibaret 
ve. 27 . VI . 195.1 günlü raporla tetkikat neticelerini belirten cetvellerin ilişik olarak sunulmuş 
olduğunu saygılarımızla arzederiz. 

27 . VI . 1951 

Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Maliye Bakanlığı Münasebet 
Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Genel Müdürlüğü Servis Şefi 

Tahsin Akman Sadi Ergim eş 

Maliye Bakanlığı Münasebet 
Genel Müdürlüğü Birinci 

Mümeyyizi 
Refik Varlık -

T. B. M. M. Demirbaş eşya hesaplarının incelenmesine mütaallik basit rapordur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı) tarafın
dan Bakanlığımıza gönderilen 19 . V I . .1950 gün ve 4 sayılı karara, müsteniden, B. M. Meclisi de
mirbaş eşyalarına .mütaallik hesaplar incelenmiş ve aşağıda arzedilen neticelere varılmıştır : 

: . Başlangıç 

Heyetimize, B. M. Meclisi demirbaş eşya kayıtlarının tetkikiyle, kayden bulunması gere
ken eşya ve mefruşat .mevcudunun tesbiti ile, ilerde yapılacak tadada mesnet teşkil edecek 
rakam ve malûmatın ihzarı vazifesi tevcih edilmiştir. 

Heyetimiz, bir taraftan yukarda arzedilen neticeyi istihsale matuf çalışmalara girişirken, di
ğer taraftan, .uzun zaman tatbiki tamamiyle ihmal olunduğu müşahede edilen Ayniyat Talimat
namesi hükümlerine uygun yeni bir Ayniyat Muhasebesi esaslarını vaz 'ederek, demirbaş eşya 
ve mefruşatın muhafaza ve idamesinde, hesaplarının tutulmasında şimdiye kadar görülen düzen
sizliğin tekrarını önliyecek tedbirleri işbu raporda belirtmeye gayret etmiştir. 

Raporumuz ana hatları itibariyle 3 kısma ayrılmıştır: 
1 nei kısım, B. M. Meclisi demirbaş eşyalarının ve hesaplarının, daha kısa bir ifade ile, B. M. 

Meclisinin Ayniyat Talimatnamesi ve Muhasebesi ile alâkalı işlerinin, menşeinden tetkikat tari
hine kadarki umumi manzarasının izahına; 

2 nci kısım heyetimizce yapılan tetkikat ve varılan sonuçlara; 
Neticeyi teşkil eden 3 ncü kısım ise, yapılacak tadada esas teşkil edecek rakam ve bi'giler bu 

arada, günün icaplarııa göre yen'den düzene konu'ması gereken .sıhhat1 i bir ayniyat muhasebesi 
esas1ar ıı:n kurulması, yani, demirbaş eşya hesap ve hareketlerinin Ayniyat Talimatnamesi icapla
rına göre tanz'm ve takibi hususundaki tavsiyelerimize; 

tahsis edilmiştir. 
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Bu vesi1?, ile, daha başlangıçta ratslanaıı bir imkânsızlıktan bahsetmek icabeder: ;, 
Büyük Mil'et Meclisi Başkanlığına tahsis edilen konuta; bir kısım Meclis eşyalarının tefrik 

edildiği malûmdur. B. M. Meclisi eşyalarına.'mütenazır, olarak, Riyaset Konağına tahsis olunan 
demirbaş eşya ye mefruşat kayıt lanırn tetkikıyla, B. M. Meclisi eşya1 arı ' için yaptığımız gibi, kü
çük çapta bir bilançosunun arzı için gayret edilmişse de, Riyaset Konağı.hesaplarının giriş ve çı
kış kayıtları ile alâkalı vesika ve sair. zaruri'bilgiler bütün araştırmalarımıza rağmen, elde edileme
diğinden bu sahadaki çalışmalarımız neticesiz kalmıştır. 

Bu. sebeple, Meclis ve Riyaset Konağı eşyaları zaruri olarak bir kül halinde ele alınmış, ayrıca, 
Riyeset Konağını eşyaları hakkında elde edien malûmat, bir fikir vermek üzere mütemmim cet
veller- halinde arzedilmiştir. 

Yııkarıki izahattan da anlaşılacağı üzere, çalışmalar defter ve kayıtların tetkikına inhisar et
tirilmiştir. Demirbaş eşyanın fiilî mevcudunun ve hali hazır durumunun tesbiti ancak işbu rapor
da belirtilen noksanların ikmal ve ıslahından sonra (Netice kısmında ileri sürülen mülâhazalar da 
göz önünde tutulmnk şartiyle) mümkün olabilecektir. 

Kısım : I 
T. B. ÂL Meclisinde mevcut demirbaş kayıt ve defterlerinin durumu hakkında umumi bilgi 

Heyetimiz demirbaş eşya mevcutlarınm kayden tesbitiyle ilgili çalışmaları sırasında, gerek he-
sapl-arm tanzim ve yürütülmesi, gerekse demirbaş eşya ve mefruşatın muhafazası, giriş, çıkış hare
ketlerinin takibi bakımından aşırı b i r karışıklık: ve vuzuhsuzlukla karşılaşmış, bu güçlükleri hal ve IÜ-
lahiçin fazla bir mesai ve zaman sarfına mecbur kalmıştır. 

Tetkikata başladığımız sırada, demirbaş defter ve kayıtlariyle, bunların müstenit bulunduğu'vesi
kaların durumu aşağıdaki fıkra ve paragraflarda hulâsa edilmiştir. ' . 

1 - DEFTERLERİN VAZİYETİ ; 

1. Ayniyat Talimatnamesi, .istimal ve istihlâke tâbi eşyalar dışında kalan demirbaş eşyalar için 
tek bir (Demirbaş esas defteri) tutulup, tekmil gidiş geliş hareketlerinin bu defter üzerinden ta
kibini âmir bulunduğu halde, B. M. M. eşyaları için her yıl yeni bir defter tanzim olunmuş.ve her sene 
demirbaş eşya .muhtevası defterden deftere aktarılmıştır. Bu durum kargısında tekmil demirbaş esas 
defterlerinin gözden geçirilmesi icabettiği gibi f.'cnelik devirler sırasında meydana getirilen yanlış
lıkların tesbiti de, uzun bir mesai"ve zaman sarfına, sebebiyet, vermiştir, Bu hususta raporun mütaakıp 
kısımlarında etraflı bilgi verilecektir. 

2. Tetkika, 1340 yılma ait bulunduğu tahmin edilen (Demirbaş defteri)- esas alınmıştır. Tarih 
hakkında müphem bir ifade kullanılması, mevzuu bahis defterin hangi seneye ait olduğuna dair bir 
işarete rastlamlmamasmdaıı ileri gelmektedir. İncelenmesine başlanılan defter muhtevası, 1341 yılı de
mirbaş defterine aktarıldığına göre ve Millî saraylardan celbedilen, B. M. Meclisine tahsis ve sevkke-
dilraiş saray eşyalarının cins, miktar ve geliş tarihlerini muhtevi cetvellere dayanılarak; bu defterin 
1340 yılına ait bulunması ihtimal dâhilinde görülmektedir. 

Yukardaki izahattan'anlaşılacağı üzere; 1340 yılı demirbaş defterinin tetkikat mebdei olarak alın
ması, bu defterin incelemelere mesnet teşkil edecek vasıf ve ehemmiyeti muhtevi olduğundan değil, 
sırf ibraz edilen en eski tarihli defter olmasından ileri gelmektedir. Zira: 

a) Bu defterin, ya giriş ve çıkış vesikalarına göre tanzim edilmiş olması, yahut da, salahiyetli bir 
komisyon tarafından yapılmış olan tadat neticesine göre hazırlanması icabederdi. 

Halbuki, B. M. Meclisinin ilk .teşekkül'tarihi olan 23 Nisan 1920 den 1924 yılına kadar ki 
devre zarfında, gerek mubayaa yolu ile, gerekse Millî Saraylardan, İstanbul Meclisi Mebusanm-
dan ve diğer bâzı daire ve teşekküllerden devir suretiyle B. M. Meclisine'intikal eden demirbaş 
eşya ve mefruşata ait hiçbir kayıt ve evraka tesadüf edilmemiştir. 

' ( S . Sayısı•: 272') 



— 14 — 
'Diğer taraftan, şimdiye kadar esaslı bir tadat ve t esintin yapıldığına, dair bilgi ve alâmete de 

ras'.ananıamiştıı1. 
b) 1924 yılı defteri eğer yukarda arzolunan,müesseselerden celbolu.ua n eşyalara göre tanzim 

olunmuşsa, bittabi B. M. Meclisine tahsis veya yeniden ••mubayaa edilen eşyaların tamamı mı, 
yoksa bir kısmı un. defter kayıtlarına intikal ettirildiği anlaşılamamış, böylece, tetkikatımiza esas 
teşkil eden demirbaş defterinin sıhhati heyetimizce, şüpheli karşılanmakla beraber, dayanılacak 
başka bilgi ve vesika mevcut olmadığından, zaruri olarak nicelemelerimizin, mesnedi olarak alnı
mı ştıı\ ' • . ' - . " ' 

e) İncelemelerimize esas olan 1340 demirbaş defterinde, geliş mahalleri ve sebepleri- işaret 
oJuımnyan ve hiçbir müsbit evraka dayanmıyan eşyaların vasıf ve kıymetleri de lâyikv ile belir
tilmediğinden, mezkûr eşyaların uıütaakıp yıllara devirlerinde ve yıkış hareketlerinin takibinde, 
tahmin üstünde bir müşkülâta, bâzan da .imkânsızlığa mâruz kalınmıştır. 

Hülâsa olarak arzolunabilir ki, incelemelerimiz daha başlangıçta, çürük ve meşkûk teme 1er üze
rinde yürütülmeye mahkûm kalmıştır. 

o. Ayniyat Talimatnamesi esaslarına aykırı olarak ht'i: sene için ayrı bir demirbaş deıurri 
tanzim edip, her yıla ait defter muhtevasının ertesi seneye aktarıldığına yukarda temas olunmuş
tu. Belki mahiyeti itibariyle fazlasiyle üzerinde durulmıya lâyık görülmiyecek. bu hata ve fu-
y.uli" muameleler aşağıda izah edilecek saikle eşya hareketlerinin tatbikini aksatmıştır. 
- a) Demirbaş esas defterleri, B. M. Meclisinde mevcut oda ve ambarlara mütenazır'olarak 
partilere ayrılmış ve her partiye bir odadaki eşyalar sırasiyle kaydolünmuştur. Aslında, gerek, ta
dat, gerekse eşya hareketlerinin takibinde büyük kolaylık tevlit etmesi gereken bu tasnif şekli, ih-
timamsızlık ve takipsizlik yüzünden, işleri biraz daha karıştırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Zira; 

Eşyalar odadan odaya mütaaddit defalar nakledildiği halde, bu hareketler defterler üzerinde, ge
rektiği kadar itina ile takip edilmemiştir. Bu muamele bir senenin defteri üstünde yürütülso bile, 
ertesi yıla vâki. devirlere aksettirilmemiştir. • 

Bundan başka, B. M'.. Meclisi odalarında zaman zaman büyük değişiklikler vâki. olmuştur. Evvel
ce bu hizmete tahsis edilen odalar bilâlıara başka maksatlarda kullanılmak üzere tadil edilmiş veya 
tamamen ortadan kaldırılmıştır. (Meselâ Meclis yemek salonu 1948 de postaneye tahvil edilmiş, 
1949 yılında yeniden, lokanta kurulmuştur. 1947 yılı deft. 129. ncu sahifesin'deki Daire Md. odası, 
1948 yılında idareci üyeler misafir odası, 1949 da idareci üyeler çalışma odası, olmuştur. Keza 1948 
def t. nin 128. nci sahil' esin deki (o yıl kurulan gazeteciler odası 1949 da kalkmış ve eşyaları muhte
lif yerlere dağıtılmıştır.) 

Her hangi bir- odadaki eşyalar diğer odalara dağıtıldığı veya ambara konduğu halde, defter ka
yıtları bu hareketlere mütenazır yürütülmemiş, binnetiee, muhtelif yerlere tevzi ve tahsis edilen, de
mirbaş eşya ve mefruşatın akıbetlerini kayıtlar üzerinde, takip, tesbit etmek bütün gayretlere rağmen 
mümkün olamamıştır, . 

(Giriş kayıtları mükerrer veya çıkış kayıtları noksan birçok eşyaya rastlanmıştır.. Bu vaziyetin 
sık sık tekerrürü, rapora mahdut birkaç misal alınıııasını lüzumsuz kılmıştır.) 

!b). Her bir eşyaya muhtelif yıllara ait demirbaş defterlerinde değişik, sıra numarası verilmiş, 
bu suretle defterler arasında irtibat bozulduğu gibi, bir eşyanın mütaakrp yılda defterin hangi par
tisine nakledildiğinin araştırılması, uzun bir zaman ve mesai israfına mütevakkıf kalmıştır. Bir 
defter muhtevasını teşkil eden yüzlerce kalem eşya göz önüne alınırsa hattızatında ufak sayılabile
cek bir ihmal veya hatanın, .tevlit edeceği güçlükler kendiliğinden anlaşılır. 

•c) Demirbaş eşya ve mefruşatın vasıfları defterden deftere kısaltılarak veya: değişik olarak ge
çiri1 mistir. Bu kısaltmalar ve değişiklikler, eşyanın tanınmasını temin edecek şart ve imkânların 
kaybolmasına sebebiyet vermiştir. 

Bundan başka, büyük bir kısmı eşyanın yalnız cinslerinin kaydı ile/iktifa edilerek, vasıfları hak
kında hiçbir malûmat verilmemiştir. 

d) Muhtelif defterlere kurşun kalemle bâzı ilâveler yapılmıştır. Bunların yeniden mubayaa 
edilen eşyalar mı, yoksa başka oda veya mahallerden naklen gelen eşya ve mefruşata mı ait olduğu 
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anlaşılamamıştır. Defterlerde bunların mahiyet ve menşeini açıklamaya yarıyâcak hiçbir kayıt ve 
işaret mevcut değildir, 

Netice olarak, aşağıda arzedilecek amillerin de tesiri ile demirbaş eşya ve mefruşatın defterler 
üzerinde takip ve mukabelesi (indî gayretlerle takribi karinelere müsteniden de olsa) noksan ve ha
zan imkânsız'kalmıştır. 

4. Defterler bahsında zikri gereken şekle mütaallik diğer noksanlar: -
a) Yakın, zamana kadar-B. M. Meclisinde, demirbaş eşya ve mefruşatın hüsnü muhafazası7 ve 

kayıtlarının yürütülmesi tamamiyle /ehliyetsiz ve mesuliyetsiz ellere tedkedilmiştir. Meselâ; 
Demirbaş defterlerinde, 1341 yılından itibaren sık sık ( Kalem eşya, sorhademe... . . , 

hademe hademe nin muhafazasına tevdi edilmiştir.) meşruhatına rastlanmakta
dır. Defterlerin de rastgele tanzim edildiği de derhal belli olmaktadır. 

Hangi cepheden bakılırsa bakılsın, bu raporda belirtilmesine çalışılan aksaklık, ihmal, hata ve 
noksanların sebep ve menşeini bu vaziyet teşkil etmektedir. Filvaki, ortada yekûnu yüzbinlerce 
liraya varan, eşya ve mafruşatm muhafaza ve idame sorumluluğu, memuriyet sıfatı dahi bulun-
mıyan kimselere terkedildikten sonra, şu kanun veya bu talimatnamenin noksansız olarak tatbik 
edilip edilmediğini araştırmanın veya eşyaların âkibetiııden emniyetle bahsetmenin yersiz olacağı 
aşikârdır. 

T. 13. M. Meclisinde halen, Personel şefi, aynı zamanda ayniyat muhasibi mutemetliğini de 
yapmaktadır. Personel şefinin aslî vazifesi meyanmda, gayet geniş bir zaman ve faaliyete 

• mütevakkıf bulunan ayniyat işleriyle gerektiği kadar uğraşmak fırsatını bulamıyacağı aşikârdır. 
Binaenaleyh .Heyetimiz, tetkik ettiği işlerin mühmel durumunu göz önünde tutarak, münha

sıran ayniyat işleriyle meşgul olacak bir şahsın tefrik ve bu maksatla bir (ayniyat muhasipliği 
kadrosu) ihdası zaruri bulunduğu kanaatini izhar kararına varmıştır. 

b) Ayniyat talimatnamesinin 11 nci maddesi, her sene iptidasında bir heyet marifetiyle de
mirbaş eşya ve mefruşatın tadat ve kayıtları ile tatbik edileceğini âmir bulunduğu halde, bu 
sayım işine hiç önem verilmemiştir. Bu ciddî tadada 1949 yılında teşebbüs edilmişse de, bu işin 
ikmal edilmiyerek, yarıda.bırakıldığı yapılan incelemeler sonunda anlaşılmıştır. Eski yıllarda, 
umumiyetle defterler üzerinde tadat yapıldığına dair bir meşruhata rastlanmadığı gibi, pek 
mahdut yıllarda rastlanan ve tamamiyle salâhiyetsiz eşhasın imzalarım taşıyan şerhler de bir 
mâna ve kıymet ifade etmemektedir. 

Tadadın sözü edilen talimatname esasları dairesinde, ve bir heyet marifetiyle yapılması ge
rektiği malûmdur. Her sayım neticesinde tanzim olunacak mufassal ve müfredatlı zabıt varaka
larının mesul memur ve tadat heyeti tarafından imzalanarak, icabında ibraz edilmek üzere dos
yasında muhafaza olunmalıdır. 

e) Demirbaş defterlerinin, Ayniyat Talimatnamesinin fi ncı maddesine bağlı 1 No. lu numu
neye uygun şekilde tanzim edilmesi icap ettiği hakle. B. M. Meclisi tarafından tabettirilen def
terler, tamamiyle kendine mahsus bir düzen ihtiva etmektedir. 

Talimatnameye göre tutulması gereken defter şekli hakkında" ileride izahat verileceğinden, 
ayrıca burada tafsiline mahal görülmemiştir. 

5. Esas ve muhtevaya mütaallik noksanlar: 
Tetkik edilen demirbaş .eşya defterlerinin, yukarda arzedilen. ve umumiyetle, şekle taallûk 

eden, kusur ve noksanları yanında, muhteva bakımından da hayli şayanı teııkid cihetleri vardır 
ki, onlar da şu noktalarda toplanabilir : 

a) En mühim müşkülât-, demirbaş defterine kaydedilen veya terkine tâbi tutulan beher ka
lem eşyanın sıhhatini kontrol edememekten tehaddüs etmektedir. 

Bir demirbaş esas defterinin giriş ve çıkış kayıtlarından ibaret bulunduğu malûmdur: 
. B. M'. Meclisi demirbaş defterinin giriş kayıtlarını; 
1 Millî Saraylardan B. M. Meclisine gönderilen eşyalar; 
2) Muhtelif daire, müessese ve teşekküllerden B. M. Meclisi için tefrik ve irsal olunan eş

yalar; • ' 
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•3) Yeniden mubayaa edilen eşyalar; 
Çıkış kayıtlarını da; 
1) Kaybolma, kırılma, .bozulma sebepleriyle imhaya tâbi tutulan eşya ve mefruşat; 
2) .İstimalden kaldırılarak satışa çıkarılanlar; 
3) Muhtelif sebeplerle diğer daire ve müessesselere tahsis ve sevkolunan eşyalar teşkil eder. 

Bu giriş ve çıkış hareketleri eşyayı teslim ve tesellüm edenleree tanzim. edilen vesikalarla idare 
olunur. Demirbaş defterlerine intikal eden her hareket ve kaydın, yukarda zikredilen giriş ve 
çıkış halellinden biri ile ilgili vt sikalara müstenit bulunması şartır. Zaman zaman sayım ya
pacak • ve hesapları tetkik edecek uzuvlar için bu evrak birinci derecede mühim malzemedir. 

İşte heyetimiz, tetkikat devresine ait giriş ve çıkış kayıtlariyle alâkalı bir kısım vesikayı elde 
edemediğinden,-kayıtların sıhhatini tam mânası ile sağlıyamamış ve bu yüzden halen Büyük Millet 
Meclisinde bulunması il âzı m gelen demirbaş eşyaların katı bir rakamına varmak imkânını kaybetmiş
tir. Şu noktayı da arzetmek içabeder ki, katı bit1 neticeye varılmamasında vesikaların noksanlığı 
kadar, mevcut olanların kifayetsizligi.de büyük, bir âmil teşkil etmiştir. Bu hususta daha fazla bir 
fikir vermek üzere aşağıdaki misalleri zikretmek mümkündür: 

Yukarda a, b, c fıkralarında toplanan giriş kayıt.larma mütaallik eşyalardan (a ve b) fıkra-
smdakilere ait hiçbir vesika ibraz olunmamıştır. \ 

(c) fıkrasındaki, yani satmalman eşyalara ait 1930 - 1919 yıllarına ait ita emirleri ibrazla 
iktifa olunmuş, ancak 1930 yılınden evvelkiler gene tetkikatı yapanların meçhulü kalmıştır. 

(a) fıkrasında zikrolunan, Millî Saraylardan eelboluııan eşyalara ait listeler de, heyetimizce, 
mahallinden temin olunmuştur. Çıkış kayıtlariyle alâkalı evrak da,aynî şekilde noksan ve kifa
yetsizdir. 

Tetkik edilmek üzere heyetimize verilen, ita e mi v\ erine bağlı evrakla, demirbaş defterleri ara
sında hiçbir irtibat tesis olunmadığı gibi, eşyaların mukayyet vasıflarının birbirini tutmaması, 
defterlerle evrakı müsbitenin mukabelesini aksatmıştır. 

Eşyaların odadan odaya nakillerinin defter kayıtlarına zamanında intikal ettirilmemesi de, 
demirbaş eşya ve mefrüşat hareketlerinin takibini güçleştirmiştir. . 

Bundan başka, satılmak veya imha edilmek- suretiyle kaydı terkin olunması gereken eşyaların 
da defterlerden terkin edilmemesi ayrı bir karışıklık mevzuu teşkil etmiştir. Bu kabil misalleri 
çoğaltmak mümkündür. Ancak, ilerde bu hususta etraflı olarak izah edileceğinden burada daha 
fazla tafsiline mahal görülmemiştir. 

B) Ayniyat Talimatnamesi, istimal ve istihlâke tâbi,eşyaların demirbaş eşyalar meyamndan tef
rik edilip, demirbaş eşya defterinden ayrı bir yere, hiç olmazsa aynı defterin ayrı bir partisine kay
dını âmir bulunduğu halde, ekli cetvellerin tetkikından da anlaşılacağı üzere, istimal ve istihlâke tâ
bi eşyalar da, demirbaş eşya ve mefruşatla birlikte karışık bir halde kaydedilmiştir. 

I I - VESİKALARIN DURUMU : 

Buraya kadar demirbaş defterlerinin tetkik tarihine kadarki vaziyeti İmla saten arzedümiştir. 
Mütaakıp fıkralarda da, incelenmek üzere heyetimize verilmiş bulunan evrakı müsbitelerin durumu in
celenecektir. 

A) Geliş kayıtlariyle ilgili vesikalar 

Defter kayıtlarının incelenmesine mütenazır olarak, evrakı müsbitenin de tetkikma girişilmiştir. 
tik olarak, demirbaş geliş kayıtlarının istinat ettiği evrakı müsbite incelenmiştir. 
Bahsedilen evrak : 
1. Meclisin kuruluşundan beri satmalman eşyalara ait ita emirleri ve sair evrakı müsbite, 
2. Millî saraylardan T. B. M. Meclisine tahsis edilen eşya ve mefruşatın müstenidatı bulunan 

Bakanlar Kurulu kararları, ter kin ve tesellüm ilmühaberleri ve cetveller, . . 
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3. Muhtelif tarihlerde muhtelif daire ve müesseselerden Meclise devredilen eşyalara ait vesika

lar, 
şeklinde tasnif etmek mümkündür. Aşağıda bu vesikaların mahiyet ve durumu hakkında kısa bilgi 

verilmiştir. Ancak burada tekrar etmek lâzımdır ki, demirbaş defterlerinin usule ve işin icabına uygun 
tanzim edilmeyişi kadar, evrakların noksan bulunuşu, mevcut olanlardan bir kısmının da ihtieaca 
salih bir durum göstermeyişi, tetkikat neticesinin istenilen katiyet arzetmesine engel teşkil etmiş
lerdir. 

a) B. M. Meclisi için satmalman eşyaların evrakı müsbitesi: 
19'.'0 yılından evvelki devreye ait evrakı müsbito ibraz olunamadığmdan bu kısımdaki t'etkika-

tımıza r.aruri" olarak 1930 yılı mebde alınmıştır. Bu noksanı telafi maksadiyle, ita emir"erinin ka
yıtlı bulunduğu masraf müfredat defterleri incelenmek istenilmişse de bu defterlerde mevcut ma
lûmatın matluba muvafık, "olmaması yani, satmalman eşya ve mefruşatın, aded ve.vasıflarının ka
yıtlı bu'ur;maması ve daha ziyade mutemetlere eşya satın almak için verilen avans miktarlariyle 
mahsup iaHh ve miktarlarını hâvi bulunması ve ayrıca, 1924 ve 1928 yıllarına ait masraf müf
redat defterlerinin mütaaddit müracaat ve taleplere rağmen ibraz edilmemesi sebepleriy'e bu ça
lışmalar da neticesiz kalmıştır. Arzedilen imkânsızlık ve uzun aramalar neticesinde bulunan 
1924-1929 yıllarına ait birkaç ita emrinin istenilen incelemeyi yapmaya yeter değer ifade etme
mesi karşısında, satmalına evrakının tetkik mebdei 1930 yılma çıkarılmış ve neticede yalnız 1930-
1949 yıllarında Meclis için mubayaa edilen eşya'arın tesbitiyle iktifa olunmuştur. 

b) Millî Saraylardan T. B. M. Meclisine tahsis edilen eşya ve mefruşata ait vesika: 
Heyetimize, Millî Saraylardan gelen eşyalara dair her hangi bir vesika gösterilmediği yukarda 

kaydedil ariştir. Heyetimiz, maha linden, şimdiye kadar gönderilen eşyaların listelerini eelbederek 
demirba ' def t erleriyle karşılaştırılmıştır. Bu mukabele sonunda, bir kısım eşyaların deftere kay
dedilmediği, diğer bir kısmının da vasıfları değiştiri'erek işlendiği, görülmüştür. Bu ikinci grup 
eşyaların tanınması yani saraylardan gönderilen eşyalarla, defterde mukayyet eşyaların birbirinin 
aynı olduğunun bilinmesi gayet müşkül olmuş, bâzı hallerde bu mutabakat keyfiyeti aşağı yukarı 
tahmin ve karineye istinat etmiştir. 

Bu husus ve rastlanan farklar raporun ikinci kısmında mufassal malûmat verilecek ve farklar 
teferruatlı olarak izah edrecektir. 

c) Muhtelif daire ve müesseselerden T. B. M. Meclisine tahsis edilen eşyalar: ' 
Millî Saraylardan gayri yerlerden gelen eşyalara ait hiçbir vesika ibraz edilmemiştir. BımunV 

beraber, kayıtlardan bu kabil yerlerden gelen bir miktar eşyaların mevcudiyeti istidlal olunmak
tadır. . 

B) Çıkış kayıklarına taallûk eden evrak, 

Bu evrak şu kısımlarda mütalâa edilebilir. • 
1. Kırılmak, kaybolmak gibi sebeplerle imha suretiyle kaydı terkin edilen eşyalara ait evrak; 
2. Satılan eşya ve mefruşata alt karar ve teslim, tesellüm vesikaları; 
3. Başka daire ve müesseselere verilen eşyalara ait vesaik; 
Giriş kayıtlar nı alâka1 andıran vsaikte ohıduğu gibi, çıkış kayıtlarına ait evrakı müsbitenin de 

vaziyeti aşağıda hulâsa edilmiştir. 

1. İMHALARA AİT VESAİK: 

imhası gereken eşyalara ait terkin zabıtları ayniyat talimatnamesine uygun bir şekilde tanzim 
edilmediği gibi, bir kısmı da noksan bulunmuştur. Ezcümle: 

Demirbaş defterindeki şerhlerden mevcudiyeti anlaşılan 19 . V I . 1935 gün 509, 5 . X .1935 gün 
577 üe 578 ve 985 sayılı imha kararları noksandır. 

Bundan başka, mevcut imha evrakının dikkatle vo tamamen demirbaş defterlerine işlenmediği 
müşahede olunmuştur. . . . . . . . 
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2. SATİŞA ÇIKARILAN EŞYALARA AÎT BELGELER: 

Satılan eşyalara ait kararlar ve teslim, tesellüm varakaları da yukarda izah edilen durumdadır. 
Ayrıca bir laBim.îtesliffl 

3. 'MİLLÎ SARAYLARA GÖNDERİLEN EŞYALAR: 
Defter kayıtlarında, millî saraylara gönderilen bir kısım eşyalara rastlanıldığı halde, bunlara 

ait hiçbir vesaik ibraz olunmamıştır. 
Bu kısımdaki belgeler hakkında ileride daha fazla bilgi verilecektir. 

BİRİNCİ KISIM- HAKKINDA HEYETİMÎZİN MÜTALÂASI 

Bu kısım umumiyet itibariyle, defter ve belgelerden mürekkep kayıt sisteminin inceleme tarihi
ne kadarki manzarasının belirtilmesine tahsis olunmuştur. 

önceden arzetmek lazımdır ki, kısaca arzetmeye çalışılan durum karşısında, demirbaş eşyaları 
ihtiva eden bir kayıt sisteminin ve ayniyat muhasebesinin tenkidi, büyük bir mâna ve kıymet ifade 
e'tmiyecektir. Zira malûmdur ki, mevcut addedilmiyecek bir düzenin eksikliklerinden bahis dahi 
tamamen muhaldir. 

Ayrıca heyetimiz, seneler boyunca Ayniyat Talimatnamesi hükümlerinin tatbik olunmaması; de
mirbaş defterlerinin ve mühim vesikaların tanzim ve muhafazasında, eşya hareketlelerinin takibinde 
ve nihayet B. M. Meclisine ait kıymetli eşyaların kontrol, murakabe ve tadadında ihmal gösteren
leri teşhir edecek ve sebeplerini araştıracak imkân ve yetkiye malik değildir. Bu bakımdan, rapor
da tenkit ve tebarüz ettirilen cihetlerden mesuliyeti mucip görülen hususların B. M. Meclisinin 
kendi organları vasıtasiyle tahkiki icabettiği mütalâasmdayız. ' 

Demirbaş eşyaların kayden tesbiti maksadına, matuf çalışmalar, daha başlangıçta, muhasebe 
sisteminin bozukluğu ve istenilen evrakın zamanında (bazan da hiç) ibraz edilmemesi yüzünden sek
teye uğramıştır. Bu vaziyetin tekerrürünü önlemek maksadiyle, raporun son kısmında, ayniyat 
muhasebesi usullerine ve Ayniyat Talimatnamesinin uygulanması sırasında gözetilecek hususlara 
geniş bir yer ayrılması faydalı görülmüştür. 

Kısım : II 

Yapılan tetkikat 

Tetkikata başlanırken, göz önünde tutulan esas gaye, Türkiye Büyük Millet Meclisinde halen 
mevcut bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın kayden tesbiti ve yapılacak yeni bir tadada esas olacak 
rakam ve bilginin ihzarı, bu arada, kayıtlara göre mevcut; olması icabettiği halde, kayden eksik
liği tesbit edilen eşya kalemleri hakkında tetkikat icra siyi e, neticenin arzından ibaretti. 

Filhakika daha başlangıçtan itibaren, bu gayenin tahassülünü temin edecek usullerle işe girişil-
mişse de, birinci kısımda izah edilen güçlükler, hattâ bâzı noktalarda imkânsızlıklar, maksattan 
adım adım inhirafı mecburi kılmıştır. 

Aşağıdaki paragraflarda arzedilecek, rakam ve neticeler, açıklanan sebepler dolayısiyİe, Mec
liste halen bulunması gereken eşya ve mefruşatın tam ve kati bir adedini, bu arada mevcut bulun-
mıyan eşyaların noksansız bir listesini vermekten uzaktır. Tetkikatımızm neticesi ancak, yeniden ya
pılacak bir tadatla değer ve ehemmiyet; iktisap edecektir. Hülâsa, işbu rapor zartiri olarak münha
sıran yapılacak ciddî bir tadada mesnet olacak bir tarzda, hazırlanmıştır. Ancak tadat sonunda tes
bit edilecek miktarlarla, raporda . arzedilen rakamların mukayesesi kati bir neticenin istihsalini- müm
kün kılacak ve arada rastlanacak mübayenetin sebeplerini tahkik sırasında ehemmiyetli bir dokü
man teşkil edecektir. , -

Rapora ekli cetvellerin tetkikından anlaşılacağı üzere, her kalem eşyanın akıbeti (cins, vasıf ve 
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sair hususiyetleri nazarı dikkate alınarak) teker teker takip edilememiş, ancak gruplara tefrik edi
len eşyaların toplu neticesi "hakkında bilgi vcrilcbilmiştiı*, r 

Meselâ: ( . . . . . yılı demirbaş defterinin . . . ., sırasındaki ebatta dan mamul, 
şukadar ayaklı ve çekmeccli, oymaklı, işlemeli masa noksandır.) yerine (Büyük M. ••Meclisinde bu
lunması gereken masalardan . . . . adedi noksandır.) ifadesini kullanmak mecburiyeti hâsıl ol
muştur. 

Bu şekil ihtiyarımıza müessir olaîı sebeplere birinci kısımda kısmen temas edilmiştir. İkinci kv 
' ,smıdaki. paragraflar takip edildikçe başka türlü hareket 'etmek imkânsızlığı daha vazıh bir surette 
anlaşılacaktır. Maamafih .bu sebepleri ana hatalariyle bir kere daha tekrar etmek faydadan hâli 
değildir. 

1. Her yıl için bir demirbaş defteri tutulduğu evvelce söylenmişti. Eşya kalemleri defterden 
deftere nakledilirken vasıfları, değişikliğe uğramış; bir kısım vasıflar kısaltılarak yeni defterlere 
nakledildiği gibi, bir kısmı da hiç yazılmamıştır. 

2. Esasen dalıa başlangıçta, defterlere eşyaların vasıflarının, kaydına önem verilmemiştir. Es
ki yıllara ait vesaikin bir kısmı da bulunamadığından, bu noksanlık ikmal edilememiş ve hata yeni 
yıllara kadar dcvredegelmiştir. 

:1. Gerek satmalına, gerek terkin evraklarında zikredilen vasıflarla, aynı eşyanın defterde mu
kayyet evsafı da birbirini tut mam aktadır. Bilhassa imha edilen eşyaların defterdeki evsafı ile cet
vellere geçirilen vasıfları t amam iyi o farklıdır. 

4. Bu noktalara, tetkikatmnzı ikmal için lüzumlu, bir kısım belgelerin de noksan bulunduğu 
katılırsa her eşyayı 1 eker teker takip edemeyişimizin sebebi kendiliğinden anlaşılır. 

Yukarda bahsedilen vesikalarla, demirbaş defterlerinin herhangi bir şahıs tarafından yapıla
cak kısa bir mukabelesi lıulâsatan arzedilen imkânsızlığı teyide kâfidir. * 

Bu bahiste istidraden zikretmek lâzımdır ki tetkik at müddetince, münhasıran kayıtlar üzerin
de çalışılmış fiilen demirbaş "eşya ve .mefruşatın durumu ile alâkadar olunmamıştır. Bu ikinci 
kısım ancak, salahiyetli komisyon marifetiyle yapılacak bir tadattan sonra tahakkuk edecektir. 

A - Tetkikat sistemi 

Ayniyat muhasebesi hükümlerinin vaz'ettiği esaslara göre, demirbaş eşya teftiş ve kontrolü
nün iki şekilde yapılması mûtattır. 

1. Evvelâ kayıtlardaaı, tadada esas olacak rakamları çıkarmak ve biîâhara sayım yapılarak 
mevcudu kayden bulunması gereken adetlerle karşılaştırmak; 

.2. İşe tadatla haşlayıp, neticelerin, kayıtlarla mutabakatını sağlamak; 
Kaydetmek lâzımdır ki, tetkika esas olan -.malzeme noksan ve tashih edilemiyecek kadar hatalı 

olunca birinci usulü, yâni münhasıran kayıtlar üzerinde netice çıkarmaya çalışmak verimli 
bir yol değildir. Hele bu çalışma bir tadatla tamamlanmazsa çalışmalar tamamen akamete 
.uğramaya mahkûmdur. , 

Heyetimiz yukarda arzedilenvikinei usulle çalışmayı arzu ederdi. Ancak, ayrıca emir almadan, 
Mecliste tadat yapmak yetkisine malik bulunmadıklarından ve esasen Meclis Hesapları Komis
yonunca kendilerine bu yolda bir direktif verilmediği ve bilâkis, tadadın biîâhara Meclis or
ganları tarafından yapılacağı beyan edildiğinden, birinci- usulün tatbiki zorunda kalmışlardır. 

B) Bu vaziyet harsısında takip edilen yol 

Demirbaş defterinin, giriş ve çıkış kayıtlarından ibaret bulunduğu evvelce de zikredilmişti. 
Giriş kayıtları, mubayaa, hibe, hediye edilen diğer, yerlerden gönderilen ve eskiden mevcut 

olup deftere işlenmesi gereken kalemlerden ibarettir, çıkış kayıtları da imha, satılma, sair yere 
gönderilme, kullanmadan kaldırılma sebepleriyle terkini gereken kalemleri ihtiva eder; giriş, 
çıkış kayıtları arasındaki fark da mevcut olması gereken eşya miktarını gösterir. 

. Binaenaleyh, yapılacak iş, giriş ve çıkış kayıtlarını sağlamak ve aradaki .farkı bulmaktır. 
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Ancak, burada nazarı dikkate alınması gereken ayrı bir mesele göze çarpmaktadır ki, o da, 
Meclise ait demirbaş defterlerinin durumudur. Sıhhatli ve tek bir demirbaş defteri mevcut ol
madan, yukardaki tetkikat tarzının ııygulananııyaeagı bedihidir. Bu noksanı telâfi maksadıyle 
hesapların incelenmesine Demirbaş, esas defterlerinden başlanılmıştır. 

1. DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERLERİNİN İNCELENMESİ : 

Mütaaddit vesilelerle temas edildiği gibi, hiçbir zaruret bulunmadığı halde, Ayniyat Talimat
namesi esaslarına da mugayir olarak, her sene için ayrı bir (Demirbaş esas defteri) tutulmuş ve bu 
suretle fuzuli bir külfete girişildiği gibi, bir takım hatalara da sebebiyet verilmiştir ki, bun1 arın 
büyük bir kısmı defter muhtevasının bir seneden diğer seneye devri sırasında vukua getirilmiştir. 
Binaenaleyh ilk olarak 1924 yılı demirbaş defteri esas alınmak suretiyle, senelik devirlerin kontro
lüne başlanılmıştır. 

Heyetimiz 1924 yılından başhyarak 1949 yılma kadar tekmil defterleri ve her kalem eşyayı teker 
teker gözden geçirerek, aktarmaların sıhhatini sağlamıştır. Yüzlerce kalem eşyanın 25 senelik hare
ket1 erini takipteki müşkilât aşikârdır. Kaldı ki, defterler arasında irtibat ve münasebet noksanı, 
odadan odaya nakledilen eşyanın def terlerdeki alâkalı partilerine işaret edilmemiş bulunması, vasıf
ların birbirini tutmaması gibi, hata ve noksanların halli ikinci bir müşkülât teşkil etmiş ve maksadın 
bir an evvel; istihsalin güçleştirmiştir. 

Devirlere ait tetkikat neticelerini iki grupta mütalâa etmek mümkündür. 
a) Eski yıllarda mevcudu ol.rn.iyan. yeni bir kalem eşyanın liıütaakıp defterlere ilâvesiyle 

meydana gelen fazlalıkların tesbiti. 
Mcse'â: 1940 yılına kadar mevcut olmadığı halde, 1940 yılı defterlerine koydolunan 259 aded 

kaşık gibi (3 No. lu cetvel sıra 31) 
b) Eski yıllara ait defterlerde mevcut olan her hangi bir kalem eşyanın ertesi yıla fazla veya 

noksan olarak devirlerinin belirti'mesi; • 
Yukardaki (a) fıkrasında izah edilen fazlalıklar, rapora ekli (1 No. lu) cetvelde; (b) fıkrasın

daki farklar da (2 No. lu) cetvelde tesbit edilmiştir. 
1 No.lu cetveldeki fazlalıkların her hangi bir senede ilk defa olarak mubayaa edPen veya Mec

lise tahsis ve sevk edilen bir kısım eşyalardan mümba's bulunduğunu tahmin etmek mümkünse de, 
giriş kayıtlarına mütaallik evrakla mukayesesi neticesinde, vaziyetin bu merkezde olmadığı kanaa
tim varılmıştır. 

2 No. lu cetveldeki fazlalıkların, B . M . Meelirane yeniden gelen eşyalardan, noksanların da bir 
kısım eşyanın kayıtlarının silinmesinden ileri geldiği ihtimal dâhilinde ise de, bu farklar da mev
cut vesaike intibak etmemektedir. 

Bu vaziyetten, her iki cetvelde tesbit edi'en farklardan büyük bir kısmının, kısmen de, eşya 
kalemlerinin muhtelif yıllara hatalı devredilmiş olmasından ve defterler üzerinde mesnetsiz ilâve 

• ve tenziller icrasından münbais bıf unduğu neticesine varılmıştır'. 
Hareket tarzının ve çalışmaların siklet merkezini teşkil eden bu noktanın yani 2 No. lu cet

velde gösterilen farkların ne mâna^ifade ettiğini vazıh bir şekilde tebarüz ettirmek faydalıdır: 
Elimizde tek bir demirbaş defteri bu'unsa idi, giriş ve çıkış kayıtları sağlanacak ve neticede 

bu defter demirbaş eşyaların nihai mevcudunu göstereceği gibi, yeni bir tadada esas olacak ra
kamları da verecekti. Halbuki: Durum farklıdır. Zira' müstenidatı bizce bilinmiyen bu 1340 de
mirbaş defteri ve onu takiben 1949 yılına kadar her yıl için ayrı bir defter mevcuttur. Bir an için 
1340 yi ından 1949 senesine kadar yeniden hiçbir eş.ya zam ve tenzil edilmediği farzolunduğu tak
dirde, 1341 defteri ile 1949 defterinin birbirine muvazi ve mutabık olması ve sözü edilen sonuncu 
defter muhtevasının tadada mesnet teşkil edecek vaziyette bulunması icabed erdi. Demek oluyor ki, 
bütün mesele 1341 ve 1949 yılları arasında vukua'jolmiç veya getirilmiş noksan ve fazalıklar üze-
rindo durup, bunların müsten'datını aramak ve tetkikat sonunda tesbit edilen mübayenetlere gö
re sonuncu defter kayıtlarını tashih ederek, mevcut eşyaların tam ye katî rakamını verecek bir 
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deftero sahip olmaktan ibarettir! Bu maksada ulaşmak için aşağıdaki şekilde hareket olunmuş
tu?. ' .' 

Yukarda bahsedilen 1 No. lıı cetvel muhteviyatının' (Eşyanın cinsi ye seneleri itibariyle tasnif 
edilerek) dökümü yapılmıştır. (Ek: Cetvel No. *3) 

Bu cetvel, demirbaş defterlerine her yıl yapılan ilâveleri ifade etmektedir. Bu fazlalıkların 
muhtemelen sebepleri şunlar olabilir : 

1. Her sene mubayaa edilen eşyaların demirbaş defterlerine kaydı; 
2. Millî Saraylardan veya sair daire ve müesseselerden Büyük Millet Meclisine devredilen eşya-, 

lardan mütevellit kayıt fazlalıkları; 
3. Mesnetsiz kayıtlardan ve devir hatalarından doğan fazlalıklar 157 kalem eşyayı muhtevi 

ekli 3 No. lı cetvel tek başına bu. farkların sebebini izaha kâfi değildir. Evrakı müsbitelere müste
niden tanzim edilen cetvellerle mukayesesi sonunda işin mahiyeti daha vazıh şekilde tebellür 
edecektir. 

Eapora ilişik 2 numaralı cetvelin de dökümü yapılarak her kalem eşyanın muhtelif senelere ait 
defterler üzerinde görülen artış ve eksilişleri müfredatlı bir şekilde tesbit edilmiştir. (Ek cetvel 
No. :4) 

175 kalem eşyayı ihtiva eden cetvelde 1930 yılından 1949 yılma kadar her kalem eşyanın hare
ketleri açıkça görülmektedir. Mezkûr cetvelin tetkiki sırasında nazarı dikkati çekecek şu noktanın 
izahı gerekir : 

Misal : ' ' - . . -

(Ek cetvel 4, sıra-2) 

1934 1937 1942 
Eşyalım c:nsi Noksan Fazla Noksan Fazla Noksan Fazla 

Tabak 48 138 918 507 187 107 

Bu hal şu sebepten ileri gelmektedir : 
Her demirbaş defteri 80 - 100 partiye ayrılmıştır. Her-parti Millet Meclisinin bir odasındaki 

eşya mevcuduna tekabül etmektedir. 
Bir odakaki eşya muhtevasının ertesi yıla kay den devri sırasında fazlalık görüldüğü halde, di

ğer bir odada noksanlık müşahede edilmektedir. Böylece, bütün odaların senelik yekûnu noksan 
ve fazla farkları ihtiva etmektedir. 

4 numaralı cetvelde her seneye isabet eden fazlalıklar: . ' 
1. Yeniden eşya mubayaasını, 
2. Mecl'se başka yerlerden muhtelif suret ve sebeplerle gelen eşyaları, 
3. Devir hatalarını, 
ifade etmektedir. • 
Aynı cetveldeki noksanlar ise; 
1. Kırılmak, eskimek ve istimalden kaldırılmak suretiyle imha edilen eşyalar; 
2. KuFanılmaktan vazgeçilerek satışa çıkarılanlar; 
3. Başka maksatlara tahsis edilenler ; 
4.. Devir noksanlarından ibarettir. 
Demek oluyor ki, bu farkların-bir lcsmı evrakı müsbiteye dayandığı halde, bir kısmı tamamen 

mesnetsizdir. Bütün mesele de evrakı müsbiteye istinat eden1 erle, etmiyerferi tefrikten ibarettir. 
Zira tadat, sırasında. 1949 yılı demirbaş defteri ve kayda müstenit olmıyan eşyalar cetveli esas 

teşkil edecek sayın neticelerinin bu defter ve cetvellerle karşılaştırarak, nihai karar ve neticeye 
varılacaktır. 

3 ve 4 numaralı cetveller; adedi notice istilısa'inde faydalı olacağı gibi, tadat sırasında eşyanın 
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cin^ • Mktarına göre, \ demirbaş legyalann defter ve vesaikle karşılaştırılmasını 1 ve 2 numaralı cetvel
ler mümkün kılacaktır. ' | 

4 numaralı cetvelin son 4 sütuhu bakiyelere tahsis edilmiştir. İlk iki sütunda 1930 - 1949 devir
lerinden mütevellit noksan ve fazla yekûnları tesbit edilmiş ve mütaakıp iki sütunda noksan veya 
fazla bakiyeleri yani noksan ye fazlalıkların birbirlerine göre vaziyetleri gösterilmiştir. Bu ra
kamların hangi, maksatlarlda kullanılacağı ilerideki paragraflarda izah edilecektir. Ancak burada 
şu noktanın tekrarı zaruridir: 

1924 yılından itibaren tekmil derimbaş defterleri incelenmekle beraber 1930 yılından baslıyan 
evrakı müsbite tetkikatma mütenazır olarak, demirbaş defterlerimin- 1930 yılına ait bulunan esas 
olarak alınmış ve cetvellerimiz buna göre hazırlanmıştır. 

2. EVİİAKIMÜSBİTEMİNTKTKİKI: 

• 4) 'Giriş kayıtlarına müiaallik belgeler 

, a) satmalına evrakı: j 
Demirbaş defterleri devirlerinin sağlanmasını mütaalrp, giriş kayıtları ile ilgili belgelerin ince

lenmesine ve defter k a y ı l a n jile mukabelesine başlamlmıştır. 
1930 yılından beri satmalımın eşyalara ait ita emirleri teker teker gözden geçirilmiş ve muhte

vası, mubayaa yıllar.:na göre tasnifli bir şekilde, merbut- (Mükerrer 5/A) sayılı listelere alın
mıştır. 

Ayrıca her kaleni eşyadan 1930-1949 yılları zarfında mubayaa miktarı hakkında kolaylıkla-
bilgi edinilmek maksadiyle ilişik (Mükerrer 5.A -1) sayılı listeler tanzim olunmuştur. B,u iki listenin 
mukayeseli bir icmali (5 numaralı listede bulunacaktır). 

5 numaralı cetvele dayanılarak, mubayaa belgeleri muhtevası, demirbaş kayitlariyle yckûneıi 
mukabele edilmiştir. Birçok .vesilelerle tekrar edildiği gibi, her eşyanın vasıf itibariyle teker teker 
takip ve kontrolündeki imkânsızlık heyetimizi böyle umumi ve toptan bir mukayeseye mecbur kıl
mıştır. Satmalınan eşyalara ait belgelerle, demirbaş kayıtlarının karşılaştırılması (Mükerrer 
5) sayılı cetvelde hulâsa edilmiştir). ^ 

(Mükerrer 5) numaralı cetvelin .tetkiki sırasında, şu cihet nazarı dikkate alınmalıdır : 
Demirbaş defterinde birçok eşyaların giriş şekil ve mahalli,, yani ilâve edilen her eşyanın mu

bayaa mı edildiği, yoksa başka bir yerden,mi geldiği belirtilmemiştir. 
Binaenaleyh, .mukayesemiz; demirbaş defterlerinde rastlanan ilâvelerin, evrakı müsbitclere göre 

mubayaa edilen ve sair yerlerden gönderilen eşyalar yekûnları üzerinden yapılmıştır. 
Sözü edilen cetvelden şu neticeler istihsal olunabilir : 
a.) Mevcut ita emirlerine müsteniden satın alındığı anlaşılan bir kısmı, eşyalar demirbaş def

terlerine intikal ettirilmemiştir. Sözü edilen listeden alman birkaç rakamla vaziyetin, daha vazıh 
bir şekilde izahı mümkündür : Meselâ: 

Tetkik edilen, mubayaa evrakına göre, 1930 - 1949 yıllarında .88 aded paspas satın alındığı hal
de, bu müddet zarfında demirbaş defterlerinin muhtelif partilerine 5(1 aded paspas kaydedil
miştir. 

Keza, yukarda / işaret edilen yıllarda 01 aded kanape sııtınalın.dığı halde defterlerde ancak 
58 tanesinin kaydına rastlanmıştır. 

Bu durumdan, kolaylıkla, bir kısım mubayaa eşyasının defter kayıtlarına intikal ettirilmediği 
veya zamanında kaydedilmişse de bilâhara heyetimizce- malûm olmıyan sebeplerle terkin edildiği 
...istidlal olunmaktadır. . . 

h\ Demirbaş defterindeki diğer bir kısım eşya da, mubayaa evrakındaki miktarlara göre faz
lalık arze'tmekte.dir. 

Birkaç misal : . . 
1. 1930 - 1949 yılları zarfında 61 aded karyolanın satınalındığı, 3 tanesinin de millî saraylar-
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dan gönderildiği tetkik edilen evraklardan anlaşılmıştır. Buna mukabil demirbaş defterinde 1930 
yılından itibaren 167 aded karyola fazla görülmektedir. 

2. -Gene, 1930 yılından-beri 251 aded koltuk mubayaa edilmiş, 19 adedi de millî saraylardan 
gönderilmiştir. Halbuki, defterde 468 aded fazlalığa rastlanmaktadır. 

İzahına çalışılan bu fark şu iki sebepten ileri gelmesi mümkündür .-
:.; a) Demirbaş defterlerindeki bir kısım eşyalar ertesi yıla fazla devredilmiştir. Yani defterlerle, 
eldeki evrakı müsbiteye nazaran müşahede edileni'arklar, devir hatasından mütevellittir. 

b) Bu eşyalar-hakikaten bir vesikaya müsteniden defterlere intikal ettirilmigse de, mevzuubahis 
evrak heyetimize ibraz edilmemiştir. 

Heyetimize vesaik olarak ibraz edilenler, 1930 -1949 yıllarına ait satın almaya mütaallik ita 
emirleriyle millî saraylardan gönderilen eşyalara ait bir kısım . cetvellerden ibarettir. Demirbaş 
defterlerinde tesadüf edilen meşruhattan, zikredilen evrakın haricinde geliş kayıtlarına mütaallik 
bir kısım vesikaların mevcut olması lâzım geldiği anlaşılmaktadır. 

Arzedilen kayıt fazlasının sebep ve menşeinin izahı defter ve kayıtları tanzim eden alâkalı ve 
mesul eşhasa ait olmakla beraber,- heyetimizce, bu farkların mahiyeti her ne olursa olsun; ileri
de yapılacak tadat sırasında, mevcut olması lâzımgclen eşyalar m oyanında zikredilmesi icabettiği 
kanaat ve neticesine varılmıştır. Esasen netice hesaplarını gösteren cetvellerimiz de bu esasa 
göre .hazırlanmıştır. 6 

c) Defterlerde 1930 yılından sonra giriş kaydı tesis edilmiş birkısım eşyaya ait hiçbir vesaik 
bulunamamıştır. 

Cetvelde gösterilen bu icabı I eşya ve mefruşatın neye müsteniden deftere geçirildiğinin izahı 
alâkalı memurlara, aittir. Heyetimizce keyfiyetin tesbiti ile iktifa olunmuştur. 

d)- Buna mukabil demirbaş defterlerinde, evrakı müsbitesi mevcut birkısım eşyanın kay
dına rastlanılmamıştır. Bu farklar da netice hesaplarında nazarı dikkate alınmıştır. 

Hulâsa; :l930 yılından 1949 yılma kadar Büyük Millet Meclisi için: satın alınan eşyaların 
defter kayıtlarına intikali tam ve sıhhatli, olmamıştır.- Birkısım eşyalar, satın alındığı miktar
lardan fazla defterlere geçirildiği gibi, aynı defterlerde hiçbir evraka ve belirli bir sebebe müs
tenit olmıyah ilâvelere, yeni kayıtlara tesadüf edilmiştir. Bu noksan ve fazlalıkların yapılacak 
tadat .sırasında göz önünde tutulmak üzere ekli 6 No. lu cetvelde tesbit olunmuş ve bu noksan
lıkların ne gibi âmil ve tesirlerle tevellüt ettiği hususlarının tahkiki * ciheti. heyetimizin vazife 
ve. salâhiyeti dışında görülerek, raporu inceliyecek üst makam ve komisyonlara bırakılmıştır. 

B) Millî Saraylardan gönderilen eşyalara ait vesaik : 
Heyetimize tetkik edilmek üzere münhasıran 1930 -1949 yılları zarfında satın alınan eşyalara 

ait ita emirlerinden gayri hiçbir vesika verilmemiştir. Demirbaş defterleri üzerinde yapılan kısa 
bir tetkiki mütaakıp, giriş kayıtları ile alâkalı daha bâzı evrakın bulunması gerektiği ve bilhassa 
muhtelif yıllarda Millî Saraylardan B. M. Meclisine mühim miktarda eşya gönderildiği anlaşılmış
tır. Bunun üzerine, Millî Saraylar Müdürlüğünden Büyük Millet Meclisine sevkolunan eşyalara ait 
listeler getirtilmiş ve demirbaş defterleriyle tatbik olunmuştur. (Celbedilen listeler rapora eklidir.) 

Aşağı yukarı, 1927 yılma kadar Millî Saraylardan gelen eşyalar, demirbaş defterlerinde veri
len meşruhatla, belirtildiği halele, mütaakıp yıllarda bu husus ihmal edilmiş, yani Millî Saraylardan 
gelen eşyalar defterlerde, geliş mahalleri işaretlenmemiş ve eşya vasıflarının aynen kaydına da dik
kat olunmamıştır. 

Millî Saraylardan gönderilen eşyalardan demirbaş defterinde kaydına rastlanmıyan ve defterler
de (Millî Saraylar) dan geldiği işaret olunduğu halde, listelerde benzerine tesadüf olunmıyan •eş
yalar merbut 8 numaralı cetvelde gösterilmiştir. ',. 

Bu cetvelin tetkik olunarak mübayenet sebeplerinin izahı matluptur. 
î) numaralı ve mukayeseli liste yalnız 1930 yılından evvel Millî Saraylardan celbedilen eşyalara 

mahsustur. Zira 1930 yılından sonra gelenler ise, evvelce mubayaa edilen eşyalar hakkında yaptı
ğımız gibi eşya kalemi itibariyle yekûnen ka r ş ı l a ş ı lmı ş ve (ekli 5 No. lu cetvele) alınmıştır. An
cak, İcra Vekilleri Heyetinin 29 Mart 1927 gün ve 4982 sayılı kararı ile Büyük Millet Meclisine 
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sevkedilen, Yıldız Sarayı lehçesine ait çiçek, serin teferruatı belli olmadığı cihetle, cetvele aİmmasi 
mümükün olamamıştır. 

Millî Saraylara ait eşyalar Büyük Millet Meclisine İcra Vekilleri Heyeti ve Meclis Başkanlık Di
vanı kararlariyle nakledilmiştir. Eşyalara ait teslim ve tesellüm mazbataları tam olmadığı gibi, 
mevcutlar da Ayniyat Talimatnamesine de uygun bir şekilde tanzim edilmemiştir. Bu cihete son'kı
sımda temas edileceğinden burada ayrıca tafsiline mahal görülmemiştir. 

Demirbaş defterleri ithalât tablosundaki kayıtlara ait olup, tetkik edilmek üzere heyetimize 
verilen evrak yukardaki (A ve B) fıkralarında işaret ormanlardan ibarettir. Elde mevcut vesika
lara dayanılarak tetkikatımızm birinci safhası ikmal edilmiştir. 

Bununla beraber, defter kayıtlarının münhasıran halen elimizde bulunan vesikalara müsteniden 
tanzim olunmadığı muhakkaktır. Fakat bütün gayret ve aramalara rağmen bulunraıyanlarm ele 
geçirilmesi ve mevcudiyetlerini aydınlatıcı bir yol bulunması mümkün olamamıştır. 

Demirbaş defterine geçirilecek her kaydın-bir vesikaya.dayanması•icabettiği malûmdur. Bu ve
sikalar tamamen mevcut olmadıkça defter.erin sıhhat derecesi sağlanamıyaeağı gibi alman neti
celerin yüzde yüz müspet olacağı tahmin edilemez. Heyetimiz evrakı müsbitesin.i bulamadığı ka
yıtları, (defterde oldukları gibi) aynen ve doğru olarak kabul etmek, tctkikatını ve netice he
saplarım bu meşkûk temel-ere istinaden yürütmek zorunda kalmıştır. 

B) Çıkış kayıtlarına miUaallik evrak 

Elimizde bulunan ve tetkik edilip demirbaş defterleriyle mukabele edilen çıkış kayıt.'arı ile alâ
kalı evrakı. müsbito şunlardan ibarettir: 

I - îmha edilen eşyalara ait liste ve vesaik; 
II - Satılan eşyalara ait evrak; 
III - Çocuk Esirgeme Kurumuna verilen eşyaların evrakı müsbitesi; 
IV - Ankara ITalkevine verilenler; 
V - Millî Saraylara (Dolmabahçe Sarayına) gönderilenlere a:t evrak; 
Bunlardan her birinin mahiyet ve durumu aşağıda izah edilmiştir:. 

. 1 . İmha edilen eşyalara ait evrak: 
A) Tetkik edilmek üzere heyetimize verilen imha, kararları ile buna müteferri evralen, karar 

tarih ve numara1 arı aşağıdadır. 
Bu kararlarla bunlara bağlı cetveller ve bunların eşya kalemleri itibariyle dökümleri rapora 

eklenmiştir (Ek: 7/A) 
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Tarihi 

19. 3.1940 ' 
19; 3.1941 
16.42.1942 
28. 4.1943 
10,6.1948 
lO; 0.1948 

30, 6.1932 
11;12.1932 
15. 1.1933 
24.. 5.1934 
13. 2.1935 

3. 8.1936 
16. 2.1938 
24.-4.1939 

9. 3.1940 

- 2 8 -
\ İdare kurulu.karârı 

Numarası Eşya kalemi 

1430 13 
1685 55 
2006 49 
2344 35 
4145 141 
4146 163 

453 
663 14 
744 17 
56 14 

284 29 
433 23 
693 19 
912 23 

1170 33 
1.424 46 

. . .. ,.• . - . . ' . • ; . . ' , . . 671 . , . . - , 

.Mezkûr imha kararlarına bağlı listeler muhtevası ve yekûn itibariyle ,bir .cetvel,halin d e topla • 
nünuştır. (ek ,: 1 cetvel No. 7) 

. Bu cetvelde demirbaş defterlerinde 1930 yılından itibaren noksan gözüken eşyalarla, belgelere 
göre imha edilen, satılan diğer daire ve müesseselere, gönderilen, eşyalar mukayeseli bir şekilde gös
terilmiş, varılan neticeler de bu kısmın sonunda tafsilen izah olunmuştur.. 

b) İbraz edilen imha evrakının yukarda numaraları gösterilenlerden ibaret bulunmadığı, def
terler üzerinde yapılan tetkikat sonunda anlaşılmıştır. 

Bu arada,-

19. 6.1935 gün, 509 sayılı 
5.10.1935 » 577 »-

- - • ' - - ' >•; ve 578,985 sayilı imha : ...'--. 

Karanlarına müsteniden demirbaş defterinden bir kısım eşyanın terkini yapılmıştır ki, bu karar
lar heyetimize ibraz edilememiş bulunmaktadır. Bunun1 a' beraber, zikri geçen ibraz edilmemiş ka
rarların muhtevası da netice hesaplariyle ilgili cetvellere alınmamıştır. 

Bu noksan evrakın, bulunup, tadat neticeleri mcyanında nazarı dikkate alınması muktazidir. 
c) 1949 yılına kadar imha olunan ve büyük bir yekûna baliğ olan eşya ve mefruşatın duru

mu heyetimizce vazıh bulunmamıştır. ' '••'• ' . 
Zira; * -
1. Umumiyetle imha edilen eşyaların vasıflan imha kararlarına bağlı cetvelerde gösterilme

miş, yalnız cins vo adedlerinin tesbiti ile iktifa' olunmuştur. Bu hal demirbaş defterlerine ge
rekli meşruhatın verilmesini ve hangi eşyanın terkine tâbi-tutulduğunun anlaşılmasını güçleştirmiş
tir. . ' / " • ' . • ; . . . . . . . 

Diğer taraftan,- bu vaziyetin' diğer bâzı mahzurları tevlit edeceği aşikârdır. Aynı cins iki eş
yanın kıymet ve ehemmiyetçe aynı olmıyacağı malûmdur. Binaenaleyh, imha edilecek eşyanın; ev
safı peşinen ve vazıh olarak tesbit olunmadığına^ göre", kıvra etli bir eşyayı, değerce düşük bir eşya 
ile tebdil ederek, kıymetli eşya yerine imha ve terkin etmek gayet mümkündür, Bununla bera-
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ber bu mülâhaza Büyük Millet Meclisi eşyaları için muhakkak böyle bir halin, varit olduğunu ka
tiyetle ifade etmiyeceği de bedihidir. 

2. Ancak kaybolan, kırılan ve sair sebeplerle iktisadi değeri kalmıyan eşyaların imhası sure
tiyle, kayıtlarının terkin edileceği malûmdur. Satılması mümkün oıan, az veya çok bil"değer ifade 
eden eşyaların imha ediimiyerek satışa'çıkarılması icabcder. Kaldı ki, Ayniyat Talimatnamesinin 
10 ncu maddesinin 0 ncı fıkrası (kaza neticesi kırılan demirbaş*eşyahnı kırıkları biı! kıymet ifade 
ettiği takdirde bunların bile satılmasını) âmirdir. \ >•• -.< "•!'''• | - j« |©i(«j 

Büyük Millet Meclisi İdareci Üyeler Kurulunun imha kararları ye bunlara bağlı terkin cetvel
lerinden, gayet mühim miktarda eşya ^kalemlerinin sırf (köhne ve hurda) olmaları sebebiyle im
ha ve terkini kayıt edildikleri anlaşılmaktadır. Her hangi bir eşya köhne ve hurda hale de gelse 
gene bir mübadele kıymeti yani iktisadi ve ticari ehemmiyet ihtiva ettiği herkesçe bilinen bir ha
kikattir. . " • • • ' • '• " . ' . : •*. . " 

Büyük Millet Meclisi İdareci Üye'er Kurulunun imha karârlarından ve bunlara bağlı terkin 
cetvellerinden, mühim miktarda eşya kalemlerinin sırf (köhne ve hîırda) olmaları sebebiyle imha 
ve terkini kayıt olundukları anlaşılmaktadır. • ' / • ' . 

3. İmhasına karar verilen eşyaların âkibeti da tetkikat tarihine kadar araştırılmamıştır. 
Köhne "ve hurda olduklarından istimalden kaldırılan'eşyalardan her hangi bir kıymet taşımıyan 

ve başka mahal ve işlerde kullanılmasına imkân bulımmıyan, eşyaların bir heyet huzurunda imha 
edilerek, keyfiyetin bir zabıt varakası ile tesbiti icap ettiği halde, B. Millet Meclisi eşyaların im
hasında biı yolda hareket olunduğuna dâir bir bil^i vo vesika elde edilememiştir. 

4. Ayniyat Talimatnamesinin 10 ncu maddesinin 1 nci fıkrası demirbaş eşya ve levazımın dik
katsizlik - neticesi olarak kaybolmasına veya kırılıp bozulmasına sebep olanlar ve takipte ihmali gö
rülenleri tazminle mükellef tutmaktadır. • • 

Buna rağmen (İlişik imha '''kararlarına bağlı cetvellerde görüleceği üzere) muhtelif tarihlerde 
kırıldığı ifade olunan yüzlerce kalem eşyanın ne şekilde ve kimin tarafından kırıldığı araştırılma
dığı gibi, müsebbipleri hakkında hiçbir takibat yaprlmamıştır. Aradan uzun zir zaman geçmesi de 
bu takibatı imkânsız halegetirmiş bulunmaktadır, \ ;„.•;.' : , 

5. İmha eetvellerine, kayıtları teçkiıı edilecek eşyanın vasıflarının umumiyetle yazılmamış ol
ması, yazmanların da defter kayıtlarma intibak etmemesi hususu da., sebeplerini araştırmaya de- ' 
ğer bir keyfiyettir. . • ' " " - ; 

6. İmha muamelelerinin zamanında yapılmadığı ve.İm işlerin ciddî bir takip ve kontroldan 
geçirilmediği, cetvellerden kolaylıkla anlaşılmaktadn*, 

Tek bir misal dahi bu görüşü izaha kâfidir. . , 
1,948 yılında (Ayniyat) memuru ile ambar ve levazım memurunun hazırladıkları bir imha cet

veline verdikleri meşruhata göre (kabili istimal olmadıkları ve imhaları Mzımgeldiği yapılan, kon-.-
troldan 'anlaşılmakla . . . ) 163 kalem eşyanın terkinini talep etmişlerdir. Bu cetvel muhtevasının 
terkini İdareci Üyeler Kurulunun 10 ."VI .1948 gün've 4146 sayılı kararı il e terkin olunmuştur. 

Mevzuubahis kararla terkine tâbi tutulan eşyalar 163 kalem ve 3438 adeddir. Ve imha sebebi ise 
iki memurun yaptıkları, kontrole müstenittir. Gerek cetvel, muhtevasında, gerekse imha rapor ve 
kararında kullanılan ifadeden, imha muamelelerinin büyük bir teehhürle ve ciddî bir tetkika tâ
bi tutulmadan yapıldığı kendiliğinden anlaşılır. • . ,. , 

II - Satılan eşyalara ait evrak: .'*•.:. 
- Satılmak üzere Maliyeye teslim edilen eşyalacm listesi (Ekli 7 numaraiı cetvelde) gösterilmiş

tir. Ayraca satılması uygun görülen eşyalara ait kararlarla, bunlara merbut listeler v^yekun ha
linde dökümleri de eklidir. (Ek: 7/B)• 1 

Maliyeye devredilen, eşyayı muhtevi 13 . VI .1950 gün ve 4465 karar numaralı liste yukarda 
zikrölunari 7 numaralı eevele ithal edilmemiştir. 'Zim, tetkikatmm 1949 yjlman sonuna kadar de
vam ettirilmiş ve cetvellerimiz oria göre .hazırlan iniştir. Esasen 1950 yılına ait ayrı Mr demirbaş 
'defteri almadığı gibi, 4465 sayılı "satış karacına bağlı cetel muhtevası defter My:tiarına intikal 
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ettirilmemiştir. Binaenaleyh, merbut cetvelin ilerde izah edilecek şekilde-, tadat sırasında göz önün
de tutulması gerekmektedir. . 

III - Çocuk Esirgeme:. Kurumuna verilen eşyalara ait vesaik : -
•Büyük Millet Meclisinde uzun zaman kullanılmalarından dolayı istimalden kaldırılan bir kısım 

eşyalar Çocuk Esirgeme Kıırumıma devredilmiştir ki bunlar müfredat itibariyle 5 No. lu cetvel
de ve yekûnen de 7 No lu cetvelde gösterilmiştir. 

IV - Ankara llalkcvine verilen eşyalar : 
Meclisteki eşyaların birkismı da Ankara Halkevine tahsis edilmiştir. Bilhassa, tablo, fotoğraf 

ve resimlerden ^mürekkep bulunan bu tahsisler, ekli 5 ve 7 No. lu cetvellerde gösterilmiştir. 
V - Millî Saraylara tahsis edilen eşyalara ait evrak : 
L Mevcut evrakı müsbiteye göre, Meclis namına satınalınmış olan 25 aded tablo Millî Be

sim ve Heykel Galerisine konmak üzere gönderilmiştir. Bit tahsis 5 ve 7 No. lu cetvellere ithal 
olunmuştur. Ancak, İdare Heyetinin 29. VII . 1937 gün ve 822/3065 sayılı karariyle M'illî Resim 
ve Heykel Galerisine tahsis edilen tablolarla, 13X0.1944 gün ve 2690/9809 sayılı karariyle An
kara Halkevine tahsis edilen tabloların birkismı aynı ismi ve aynı ressam imzasını taşımaktadır. 
Aynı ressam tarafından aynı senede .ve aynı isim ve mevzuda yapılmış 1 den fazla tablo olması 
pek muhtemel görülmediğine göre, aynı tablonun ayrı ayrı senelerde başka başka mahallere tah
sisinin mahiyeti anlaşılmamıştır. . ^V**i<r~V. 
Alâkalılar da, Eski yıllara taallûk etmesi hasebiyle', mubayenetin, sebebini izah edememişlerdir. 

Bu vaziyetten, ya Ankara Halkevine, yahut da Resim Galerisine, kararlaştırılan adedden az 
tablo teslim edildiği halde, mükerrer kayıtlarla bu farkın kapatıldığı kanati uyanmaktadır. Ma
halline verilip verilmediği belli olmıyan tabloların -akıbetinden heyetimiz malûmatlar değildir. 

Bahis mevzuu olan tablolar aşağıda gösterilmiştir: 

29 . VII . 1937 gün ve 822/3005 sayılı Kararla 
13 . XII . 1944 gün ve 2690/9809 sayılı Ka- Millî. Resim ve, Heykel Galerisine tahsis edilen 
rarla Ankara Halkevine tahsis edilen tablolar 
Cet. Cet. 
Sıra Sıra 
No. Tablonun ismi Ressamı No. 

toblolar 

Tablonun ismi Ressamı Yılı 

1 Şemsiydi kadın resmi •— ' 1 Şemsiydi kadın resmi Ahmet 
7 Çiftçi kadınlar manza- Sürari .Taylan 8 Çiftçi kadınlar manza- Sürür i 

rası i " ' . ' " - . ' rası Taylan 
26 Göksu Deresi Ahmet Doğruel 23 Göksu Deresi* Ahmet 

Doğruer 
9 İnek resimleri Ali. Rıza 25 İn ek resimleri Sami 

1927 
1935 

1293 

2v Millî Resim -ve Heykel Galerisine tahsis, edilen 25 tabloya ait belgeden gayri, Millî Sa
raylara gönderilen eşyalar hakkında elimizde evrakı müsbite yoktur. Halbuki demirbaş def-
terlerinden, diğer bâzı eşyaların da Millî ;Sa ray i.ıra sevkedildiği belli olmaktadır. 

Demirbaş defterlerinde "Millî Saraylara yollan lığı işaret edilen eşyalar aşağıdaki'listede toplan
dığı gibi bunlar, 5 ve 7 numaralı ek cctvcjllere do dınmıştır. Ancak, tadat sırasında bu rakamların 
sıhhati, bulundurularak vesailde: karşilaştırılarak r-ağlanmalıdır. 
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Aded 

1 
2 
1 
1 
o 

1 
1 
1 • 

i 
i 

•' 24 
3 

• • • • • 2 

12 
2 

" • 2 •"' 

2 
1 

• 2 

1 
-t 
2 
1 
İ 
1 
V 
1 
2 • 

1 
1 
1 

ı 

Senesi 

1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
.1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 

• 1936 :. 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 

,1936 

1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 

Millî Saraylara gönderiler 

Cinsi 

Tabure şeklinde puf, 
Koltuk 
Sinema makinesi 
Şark minderi 
Paspas 
Masa 
Masa 
Şifonier 
Somya 
Şezlong 
Bardak 
Sürahi 
Salata kâsesi 

» Tabağı •'; 
îstaka » 

.Masa lâmbası 
Vazo 
Kantar 
Perde . 
Yazıhane • • • - . - • • 
Kütüpane 
Sandalya 
Buz dolabı 
Gramafon 
Kanape 
Masa 

Keçe ' 
Şilte 
Keçe 
Karyola ~ 
Perde teli 
Zincir 

ı eşyalar 

Vasıflan 

Sırmalı kumaştan 
ICuştüyü yastıkh 
Kinpks" Erman Marka 
İpekli kumaştan 
Amerikan çelik (biri büyük) 
Yuvarlak 
«Limon ağacından kristalli» 
Limon ağacından kristalli 
Amerikan 
Penbe kumaş kaplı 
Su J 

Billur 
Büyük 

—. • 
• • • • — 

Billur 
Küçük gümüşlü •;. .. , 
İnsan tartmak için 
Üzeri sarı çiçekli ipekli 
Kristalli maun 
Maun 
Maun Maroken kaplı 
G.E.C. 
Sahibinin sesi (52 Plâklı) 
Nefti Katife Amerikan biçimi 
Dört ayaklı üzeri Pandazut 
kaplı 
Yol 6.30 M. 
Pamuk 
Yol 10 M. Âdi ; ! 
Limon ağacından 
Yaldızlı 
Avize için narca halinde 

Ankara Halkeyine, Ç. E. Kurumuna ve Millî Saraylara ait belgeler (Ek : 7/0) sayılı evrak 
meyanmda bulunacaktır. 

Çıkış kayıtlarına mütaallik bütün belgelerin dökümü 5 No. lu cetvelde ve icmali de 7 No. lu 
cetvelde toplanmıştır. . ; 

. 7 No. lu cetvel, demirbaş defterlerine, devirler sırasında noksan bulunan miktarlarla, vesikaya 
müsteniden kayıtları terkin edilen eşyalar mukayese edilmiştir. Cetvelin tetkikından anlaşılacağı 
üzere, neticeleri iki grupta toplamak mümkündür. 

a) Demirbaş defterinden kaydı silinen aşyalar, belgelerine nazaran fazlalık arzetmektedir. 
Bu vaziyetin ifade ettiği mâna şudur: 
1." Bir kısım eşya7ar, evrakı müsbitelerdeki miktarlardan fazla terkin edilmiştir. Yani 1930 

yılından, 1949 senesine kadar faraza, 100 masanın (imha, satılma, başka müesseselere devir ve tah
sis olunma sebepleriyle) kayden terkin edilmesi gerektiği halde, 110 masa terkini kayıt edilmiş ol
ması muhtemeldir. 
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2. Müşahede edilen fazlalık, devirler sırasında meydana getirilen hatalardan mütevellittir. 
3. Defterlerden tenzil edilen eşyalar, bir müsbit evraka müstenit. olduğu halde, bu vesikalar 

heyetimize ibraz olunmamıştır. 
b) Müsbit evraka göre, terkin edilmesi gereken eşyalar yekûnu, defterden silinmesi gereken 

miktarlara nazaran fazlalık arzetmektedir ki, bu da; 
1. Terkin evrakı müsbitesinin demirbaş def terlerine tamamen işlenmediğini, . 
2. Demirbaş devirleri sırasmda veya mütaakıben deftere vesikalara müstenit olmıyan ilâveler 

yapıldığını, 
3. Bilâhara yapılan eklemeler bir vesikaya müsteııitse bunların ibraz olunmadığını, 
İfade eder. 
Hakiki vaziyetin bu hallerin hangisinin neticesinde tahassül ettiği meçhuldür. 
Yukardaki (a ve b) fıkralarında zikredilen sebepler üzerinde âzami .derecede tevakkuf olunmuş-

sa da, neticeye ulaştıracak bir ip ucu elde etmeye imkân hâsıl olmamıştır. Bunun üzerine, hâdise
nin'tesbiti ve vaziyetin netice hesaplarına aynen 'alınması ile iktifa olunmuştur. 

Aneak> bü arada, evrakı müsbite ile defterler arasında rastlanan mübayenetin, basit bir hesap 
hatâsından^ ibaret olmadığı, bu ınutabakatsızlığm sebeplerinin anlaşılmasına verilecek ehemmiyet 
kadar, izalesi ve tekerrürlerinin önlenmesi hususunda süratli tedbirlerin elzem bulunduğu istid-
raden kaydolunmalıdır. 

3. TETKİKAT SONUÇLARI : 

Buraya kadar, bir netice istihsaline matuf çalışına istikameti ve mesai ilerledikçe karşılaşılan 
durum hulâsa edilmiştir. Tetkikatımız bu kısımda bitmiş ve yarılan neticeler ekli 6 numaralı 
cetvelde toplanmış bulunmaktadır. Bütün çalışmaların hulâsasını gösteren mezkûr liste, ileride 
yapılacak tadadın başlıca mesnedini teşkil edecektir. 

& numaralı cetvel demirbaş def teriyle evrakı müsbite muhtevalarının mukayese ve mubassala-
sının ifadesidir. 

Tetkik sistemimizi izah ederken, bütün meselenin, her sene için tutulan demirbaş defterlerine 
ilâve^ve tenzil edilen eşya ve mefruşatın, hakikaten bir evrakı müsbiteye müstenit olup olmadığı 
cihetinin tetkikından ibaret bulunduğu arzedilmlşti. Filhakika, tatkikatımıza mesnet teşkil eden 
1340 tarihli "demirbaş defterinden itibaren, 1949 yılına gelinceye kadar, hiçbir ilâve ve tenzil ya
pılmadığı fa'rzolunursa, (devirlerin doğru olarak yapılması şartiyle) 1340 defteri ile 1949 yılı de
mirbaş defteri muhtevası birbirinin aynı olacaktır. Bundan sonra, Büyük Millet Meclisine muh
telif şekli ve vesilelerle gelen eşyalaı-la, çıkanlar, demirbaş defteri giriş ve çıkış kayıtlarına tam 
olarak intikal ettirildiği takdirde, sonuncu defter, yani elimizdeki 1949 yılma ait demirbaş esas def
teri, halen Mecliste bulunması gereken demirbaş eşya ve mefruşatın katı rakamını verecektir. 

İşte, bütün çalışmalarımız, mebdeden itibaren Meclise girenlerle ve Büyük Millet Meclisinden 
(imha, satış ve diğer mahallere tahsis suretiyle) çıkan bütün eşyaların tamamiyle geçirilip geçiril
mediği hususunun tetkikına münhasır kalmıştır. 

Ancak evvelce de kaydedildiği üzere; 1930 yılından evvelki evrakı müsbitelerin bulunamamış 
olması, tetkikatımızm 1930 yılından başlatılmasını zaruri kılmış ve mevcut defterlerle, evrakı müs-
bitelerdeki eşya vasıflarının noksan ve birbirinintutmıyacak şekilde bulunması da, incelemeleri, bü
tün eşyaların .teker teker değil, cins ve nevi itibariyle kalem kalem mukayese ve kontrolünü 
icabettirmiştir. 

-6 numaralı cetvelin (A ve B) sütunları 1930 yılından 1949 yılma kadar, demirbaş esas defteri
nin (İthalât tablosu) diyebileceğimiz kısmına yapılan ilâveleri, (c) sütunu bunların yekûnunu, 
(d) sütunu ise, demirbaş defteri (İhracat tablosu) undan vâki tenzilleri gösterir (e) sütununda 
ise, demirbaş defterine geçen ilâvelerden, çıkanların tenzilinden sonra kalan miktar gösterilmiştir 
ki, bu rakamlar, tetkikatımıza esas teşkil eden 1930 yılı defteri ile 1949 yılı defteri arasmdaki farkı 
ye 1949 yılı def terinin son durumunu ifade eder bu izahatı (Mebde 1930 yılı defteri alındığına göre) 
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formülü etmek istersek 1930 yılı demirbaş defteri nıulıf e wısr ! (5 numaralı cetvelin 0) sütunu ~ 
1949 yılına ait demirbaş defteri muhtevasıdır. • 

(E) sütununda((—) işaretiyle belirtilen rakamlar demirbaş defterinden kaydı silinen eşyaların, 
ilâve olunanlara nazaran fazlalığım ifade eder* Bunun sebepleri üzerinde evelee durul muştur. Bu
rada hulasaten tekrarı faydalıdır. 

Çıkış kayıtlarmın giriş ImyıtlıVrından fazla oltna-si; • , 
a) Tetkikatîmız dışında- kalan 1930 yılından evvelki devrede mevcut."eşyalardan bir kısın i-

terkine tâbi tutulması; 
b). Giriş kayıtlarının veya yıllık devirlerin noksan işleimıesi; 
c)' Çıkış kayıtlarının, hakikaten terkini kayda tâbi tutulan eşya miktarından fazla gösteril

mesi veya devirler esnasında btı. hata,nmyapılmasmdan ileri gelmektedir. 
•> -Elimizde kâfi vesaik olmadığından, bu. farkın katî.. sebebi tarafımızdan izah edilememiştir. 
Maamafih yapılacak tadat neticesine göre mübayenetin sebep .ve •mahiyetini izah etmek mümkün-. 
d ü r , .'.'., " • . , . • • . . ' . , . , . . " . . . . 

Sözü; edilen cetvelin (P) sütunu evrakı müsbitelere nazaran Büyük Millet Meclisine -giren 
e,̂ ya .ve mefruşatı, (G) sütunu vesikalara göre Meclisten satılmak, imha edilmek," başka .yerlere 
gönderilmek suretiyle fiilen: çıkan eşyaları, (H) sütununda, 1930 yılından itibaren Meclise giren 
eşyalarla çıkanların farkını yâni 1930 yılı mevcutlarına ilâveten halen Mecliste bulunması ge
reken miktarı göstermektedir. (H) sütunundaki (.— ) işaretli rakamlar da, 1930 yılından evvel 
Büyük Millet Meclisine gelen eşyalardan vâk terkinden veya ita emirlerinin ve sair evrakın 
tam ibraz edilmediğinden, Meclise gelen tekmil eşyalara ait katî rakamın heyetimizce malûm ol
mamasından mütevellit olabilir. Cetvelin sonuncu iki sütunu, demirbaş defterleri ile evrakı müs-
bite farkını yermektedir. • 

' Birinci (noksan) sütunu, demirbaş defterinde bulunması gerektiği halde raslanmıyan, daha 
açık bir ifade ile, demirbaş defterlerine ilâvesi" gereken rakamların, ikinci (fazla) sütunu ise, 
evrakı müsbiteye nazaran demirbaş defterlermderaslanılan fazlalığı, yani demirbaş defterlerinden 
tenzili gereken miktarı muhtevidir ki, tetkikatımızm bütün neticesini bu iki sütüu muhtevası 
teşkil etmektedir. " -

İncelemelerimizin neticelerinden nasıl istifade olunacağı mütaakıp kısımda ' tafsil .edilecektir. -; 
yalnız burada tekrar edilmelidir ki, neticeye ait heyetimize ibraz olunan, defter kayıt ve vesika
larla, heyetiniizin kendi imkânları ile elde ettiği malûmat ve rakamlara müstenittir.'Evvelki ba
hislerde izah edilen sebep ve mübayenetlere dayanarak, bilhassa eski yıllara ait vesaik ve,.bilgi
lerin noksanolduğu ve heyetimizin ıttılâı dışında bırakıldığı: kanaatine varılmıştır. 

Kısım: III 

Nihai netice ve btmıtavshj elerimiz 

A) Netice 

'•••Şimdiye kadarki izahatımızdan, bütün çalışmaların ilerde yapılacak bir tadada mesnet teşkil 
edecek bilgi ve rakam toplamaya munlınsır kaldığı anlaşılnialttadır. Umumi usullere göre ayniyat 
sayımı demirbaş esas defterlerine istinaden yapılır. Demirbaş defterinin giriş ve çıkış tabloları
nın sıhhati sağlandıktan sonra, kayıtlara göre .bulunması gereken eşyanın, sayımı esnasında 
mevcut olup olmadığı aranır. Büyük Millet Meclisinde, bir, defter değij, 1924 yılından 1944 yılma 
kadar her sene için bir defter tutulmuştur. Heyetimizin bütün gayesi, sonuncu defter olan .1949 
yılı:demirbaş eşya esas defterinin, tadat sırasında baş vurulacak bir hale . sokulmasını temin . 
•etmek olmuştur..:-. 1949 demirbaş defterinin noksanlarını hazırladığımız cetveller itmam etmekte
dir. , . . . . . . . . . , ' 

Tarafımızdan tanzim olunan.cetveller yalnız başına bir mâna istihracına müsait değildir.. Yani 
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daha -doğrusu bu cetveller ianesiyle, Büyük Millet Meclisindeki demirbaş eşya mevcudu, bulunması 
lâzımgelcn eşyalardan ne kadarının eksik veya fazla bulunduğu, noksan olduğu anlaşılanların 
âkil)eti gibi malûmat istihraç. olunamaz. Tetkikatımız, yapılacak bir demirbaş eşya sayımı ile ta
mamlanacak ve sayım neticeleriyle, 1949 demirbaş defteri ve cetvellerimizin mukayesesi ile katı 
netice elde edilebilecektir. ' 

Binaenaleyh Heyetimiz iHt iş olarak, kısa bir zaman zarfında salahiyetli ve ihtisas sahibi eşhas 
tarafından Büyük Millet Meclisindeki' demirbaş eşyaların şıımullü ve dikkatli bir şekilde sayıl
ması lüzumunu ehemmiyetle mütalâa etmektedir. 

Sayımın 1949 yılı demirbaş defteri nazarı dikkate alınarak yapılması' lazımsa da kâfi değildir. 
Buna göre, 1949 demirbaş defterine göre yapılacak tadat sonunda, bulunacak kayıt dışı eksiklik 
ve. fazlalıkların ö numaralı cetvelin son iki sütunu ile mukayesesi lâzımdır. Zira bilindiği gibi, 
mezkûr cetvelin (noksan)/sütunu, 1949 yılı defterine eklenmesi gereken eşya kalemlerine ait 

...rakamların, (fazla) sütunu ise aynı defterden tenzili ieabeden adedleıi göstermektedir. 
Hulâsa edilecek olursa, " , ' 
a) 1949 yılına ait- demirbaş eşya defterine göre bir sayım yapılmalıdır. 
Mezkûr defterdeki, oda tasnifi ve kısmen noksan olmakla beraber, eşya irtibat numaraları 

sayımın icrasında kolaylık tevlit edecektir. 
b) Yukarda belirtildiği üzere, yalnız 1949 senesine ait demirbaş defteri ile kâfi ve tatmin

kâr bir netice elde edilemez. Binaenaleyh, • sayım* n 1949 yılına uymıyan neticeleri rapora -ekli 6 
numaralı cetvelin son iki sütunu ile karşılaştırılmalıdır. 

•r e) Bu arada şu cihet de nazarı dikkate alın'nalıdır. 1950 yılında (13.VI.1950- gün ve 4465 
sayılı kararla) satılmak üzere Maliyeye devredilen 2812-adcd eşyayı muhtevi liste tetkîkatmıız 
dışında bırakılmış ve cetvellerimize ithal •edilmemiştir, fayımdan evvel bu cetvel muhtevasının 
tamamen 1949 yılı demirbaş defterine intikali t e i i n olunmalı, yani satılan "bütün eşyaların kayıt
ları terkin edilmelidir. . •'•••. 

d) Tadattan evvel,1 alâkalı memurların, rapoıamuza bağlı cetvellerde tesbit olunan ve rapo
run 2 nci kısmında tafsil edilen mübayenetlerin sebeblerini araştırmaları, saynnın daha kolay ya
pılması ve daha emin neticelere varılması bakımın .dan faydalı ve hattâ zaruri görülmektedir. 

II — Yeni bir ayniyat muhasebesi kurulmasına mütaattik bâzı tavsiyeler 

Heyetimiz, şimdiye kadar olagelen hâdiseleri lamamiyle bertaraf etmek ve bundan sonra, ayın 
hataları tekrarlamamak endişesiyle, salim ve ciddî esasların tesisi ile iktifa etmek', şıkkını şayanı 
tercih bulmaktadır. Bu maksadın temini arzu edildiği takdirde aşağıda, arzedilen şekilde hareket 
edilmesi uygun olur. , 

a) Her şeyden evvel, demirbaş eşya ve .mefruşatın .muhafaza, idamesi ve hesaplarının tanzimine 
ait işler münhasıran bir şalısın uhdesine ve mesuliyetine tevdi olunmalıdır, bu şahsın faaliyet ve, 
mesaisi alâkalılarea sık sık tetkik ve mukabele olunmalıdır. " . 

Bu işleri istenildiği şekilde tedvir maksadiyle, 'balen Türkiye ..Büyük Millet Meclisinde bulunan 
(Ayniyat muhasip mutemetliği) (Ayniyat muhasipliği) ne tahvilinin temini zaruri görülmektedir. 

b) Salahiyetli heyet marifetiyle yapılacak tadat neticeleri; büyült .'bir itina ile, Ayniyat Tali
ni atnam esinin 6 ncı maddesine merbut 1 numaralı numune veçhile tanzim edilecek, demirbaş esas 
defterine işlenmelidir. < ; 

Mezkûr tadafr neticesi, o tarihten sonra demirbaş eşyanın ithalât evrakı müsbitesini teşkil edecek
tir. (Ayniyat Talimatnamesi madde 7) 

c) Bütün eşyanın üzerinde zayi olmıyacak ve bozulmıyacak şekilde birer numara konmalı ve 
bu numaralar demirbaş defteri ile irtibatl andırıl malıdır. (A. Ta. Md. 4) 

d) Demirbaş defterinde her eşyanın fiyatı işlenmelidir. Fiyatı belli olmıyan eşyanın, kıymeti 
Ayniyat Talimatnamesinin 4 ve 5 inci maddelerince izah edildiği şekilde bir heyet marifetiyle tes
bit olunur. • 
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e) Yeni demirbaş defteri tanzim olunduktan sonra, bütün giriş ve çıkış kayıtları bir evrakı 

müsbiteye istinaden yürütülmesi iktiza eder. Bu evrak muntazam bir şekilde muhafaza olunmalı 
ve sık sik, evrakı müsbitelerle demirbaş defteri mukabele edilerek kayıtların sıhhati sağlanmalı
dır. '••' (Ay. T. Md. 8) -' • / 7 ' • • : : • ; . • 

f) Her yıl için ayrı bir demirbaş defteri tanzimine ihtiyaç yoktur. Bilâkis bu usul, fazlasiyle 
m ahzurlü ve lüzumsuz bir. mesai israfını muciptir. , , • . 

Tok bir defter (Yetmediği takdirde bir ikincisi) Büyük Millet Meclisi oda ve ambarlarına"müte
nazır partilere ayrılarak her kısımdaki eşyalar alâkalı partiye kaydolunmalıdır. Yeni gelen eşya
lar ilgili partiye kaydolunmak, çıkanlar kayıtlarına işaret olunmak üzere ayniyat muhasebesi tek 
bir defter üzerinde yürütülür. 

g) Satılacak veya imha, edilecek eşya bir heyet huzurunda tefrik vö keyfiyet bir zabıt vara-
kasiyle tesbit olunmalıdır. ,, 

Satılmak için Maliyeye teşrini edilecek eşyaların teslim, tesellüm makbuzları arandığı zaman 
ibraz edilmek üzere muhafaza edilmelidir. 

îmha keyfiyeti bir heyet huzurunda yapılmalı ve netice bir zabıtla tevsik edilmelidir; 
h) Büyük Millet Meclisinden diğer daire ve müesseselere ve bu yerlerden Büyük Millet Mec

lisine sevkedilecek eşyanın evrakı müsbitesini, gönderen dairenin vereceği musaddak kayıt sure
ti ve alan dairenin vereceği tsellüm makbuzu teşkil eder. (Â. T. M . 8 nci Mal. 5 nci fıkra.) 

i) Kaza neticesi zıya ve kırılma keyfiyeti bir zabıtla tevsik olunur. 
Ayniyat Talimatnamesinin 10 ncu maddesi, demirbaş; eşya ye levazımın her hangi birinin dik

katsizlik neticesi olarak kaybolmasına, kinli]) bozulmasına sebep olanları ve takipte ihmali görü
lenleri, bunları tazmine mecbur tutmuştur. '. -
. j) , .Her sene iptidasında bir heyet marifetiyle ve Ayniyat Talimatnamesinin 11 ve 12 nci mad

delerinde izah edildiği usulle demirbaş eşyanın tadat edilmesi zaruridir. . . , ' . . . . . 
h) istimal ye istihlâke mahsus eşya ile demirbaş eşyanın tamamen' birbirinden tefrik edi'ip 

ayrı ayrı defterlere veya aynı defterin ayrı .kısımlarına kaydolunmalıdır. Demirbaş ve istimal, is-, 
tihlâke mahsus eşyalar Ayniyat Talimatnamesinin .17 ve 60 ncı maddelerinde tarif edilmiştir. Her 
iki nevi eşya bu tarife göre ayrılmalı ve birbirine karıştırılmamasma itina edilmelidir. 

Tetkikatımızın neticeleriyle incelemeler sırasında edindiğimiz kanaat ve müşahedelerimiz, lüzum
suz teknik tafsilât ve teferruattan kaçınılmak suretiyle, yukarda hülâsa edilmiştir. 

Rapor muhteviyatı yüksek takdir ve tasviplerinize arzolunur. 

Maliye Bakanlığı 
Millî Em'âk G. Müdürülüğü 

1 Şube Müdürü Millî Emlâk Kontrolörü 
Taksin Akman Salâhattin TJlukan 

Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Birinci "Mümeyyizlerinden ' 
• ' ' " ' ' Refik Varlık 

Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Servis Şefi 
Sadi Er güneş 
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Rapor Muhteviyatı 

Birinci Kısmı 

Tarihçe 
Tahrirler -
Defterler ve kayıt sistemi 
1340 (1924) esas defterleriyle 1933* 1941 ve 1948 defter
ler manzumesinde mevcut eşya ve mefruşatın mukabelesi 
Tahrir numarası•'bulunanların karşılaştırılması; 
Tahrir numarası bulunmıyanların vasılları itibariyle kar
şılaştırılması (döküm) 

t kinci Kısım 

(Mubayaa işleri) 

Millî Saraylar mubayaa işlerinin ayniyat •talimatnamele
rine tabiiyeti, demirbaş, eşya ile istimal ve istihlâk eşyası 
kayıtlarının tesisi hakkında bilgi; 
Mevcut ahkâm muvacdlıesinde mubayaa işlerinin nasıl ol-
ması içaibedeceği hakkında bilgi; 
Millî saraylardaki mubayaa işlerinin fiilî durumu. 

Üçüncü Kısım 

Terkin muamelâtı. 

Dördüncü Kısım 

Milli, saraylarda kay den- zayi durumunda gözüken. eşyalar. 

Beşinci Kısım 

Bir "kısım eşyada kıymet; ziyaınaısebebiy.et veran hadiseler. 

. Netice- • 
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Poimabahçe Millî Saraylar Müdüriyetinde Millî Saraylar eşya ve mefruşat kayitları üzerinde 
yapılan incelemeler neticesini gösterir rapordur. 

Birinci kısım 

•'/ ••Saraylar İdaresinin kına bir tarihçesi : 

Hilâfetin ilganı ve hanedana ait bütün menkul ve gayrimenkul malların millete intikali hakkın
daki 3 Mart 1340 (1.924) tarihli ve 431 sayılı Kanun üzerine (Madde 10) Maliye Vekâletinin emri 
gereğince İstanbul Vilâyetine bağlı olarak teşkil olunan hususi komisyonlar marifetiyle (Anadolu. 
ciheti Saray ve kasırları Tahrir Komisyonu, Rumeli ciheti Scray ve kasırları Tahrir Komisyonu,, 
Dol m abalı çe Sarayı Tahrir Komisyonu) 1340 senesinde Millî saray, kasır ve köşklerde mevcut. 
eşya tahrir ve tesbit olunmuştur. Tahririn hitamını mütaakıp bu tahrir komisyonları reisleri,.tah
ririni icra ettikleri sarayın (Anadolu cihetinde - Beylerbeyi, Rumeli cihetinde Yıldız ve Dolma-, 
bahçe) Muhafaza Müdürlüğüne tâyin olunmuş ve İni müdürlükler de İstanbul Valiliğine bağlan-

• in ıştır. 
İcra Vekilleri Heyetinin 8 Kânunusani 1341 tarihli, ve 1371 sayılı kararı ve buna-merbut tali

matname ile Maliye Vekâletine bağlı bulunmak, -ve-tahtı idaresindeki saray,- kasır ve köşklerin bina,' 
ve mefruşat itibariyle mamuriyetlerini idame ve mazbııtiy(itlerinin muhafazasını temin ve bunun 
istilzam ettiği muamelât ve muhaberatı ifa etmek üzere bir (Millî Saraylar Müdüriyeti) teşkil 
olunmuştur. Bu suretle kurulmuş bulunan Millî Saraylar Müdüriyeti, 1933 senesi -Bütçe Kanunu 
ile 1 Haziran 1933 tarihinden itibaren Büyük Millet Meclisine bağlanmıştır. 

/ / - Tahrirler 

Millî Saraylardaki eşya ve mefruşat kayıt sisteminin; 
A) J340 (1924) senesinde yapılan tahrir; 
B) Millî Sarayların T. B. M. Meclisine bağlanması akabinde yapılan tesbit; 
Olmak üzere bir tahrir ile bir tesbite müstenit bulunduğu görülmüştür. 
1340 senesi tahririnin bir -mesnedi olup olmadığı yani bu tahririn . icrası sırasında tahrir ko

misyonlarınca bundan evvelki kayıt ve defterlerden istifade edilip edilmediği ciheti üzerinde de 
ayrıca durulmuştur. 

Bıı mevzudaki incelemeyi iki kisnıa ayırmak mümkündür : 
L 1340 tahriri 'sırasında Tahrir komisyonlarınca bundan evvelki zamana jııütaallik olarak 

Saraylar demirbaş eşya ve mefruşatını gösterir defter ve vesikaların '-mevcudiyetine ve bunların 
tahrir esnasında nazarı itibara alınıp alınmadığına dair vesikalar; ~ 

2. İlk tahrirde saltanatın son zam anlarına ait olup mevcudiyetleri anlaşılmış bulunan defter 
ve vesikaların elyevnı nerede bulundukları hakkında yapılan araştırmalar, 

1. Filhakika 1340, tahrir cetvelleri sonlarında tahrir heyetleri tarafından düzenlenmiş bulu
nan zabıtlar mündericatmın tetkikında : ' . ' ' . 

Anadolu ciheti Saray ve 'kasırlarını tahrire memur heyetçe Beylerbeyi Sarayı ile Beykoz, 
Küçüksu Kasırlarında mevcut eşya ve mefruşatın tahrir ve teshiline geçilmeden evvel 'bu saray; 
ve" köşklerin eskiden mevcut ve mabeyni hilafetpenahi mülıürü ile memhur eşya defteri ve zabıt
larının o manian saray nazır muavini bulunan Cemil Beyden makbuz mukabilinde alındığı ve 
bunların eşyalara tatbiki neticesinde noksan • veya fazla zuhur eden eşyaların da kaale alınması 
suretiyle tahrir edildikleri ve tahriri mütaakıp saray methal kapılan muhafaza komisyonları 
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müşterek mühürü ile nıühürlencrek saray muhafızı o)an- bekçibaşı, muavin ve rüfekasma ' vesika 
mukabilinde eşyaların teslim edildikleri anlaşılmıştır.(Yıldız, Beylerbeyi,- Beykoz, Küçüksü .1340 ; 

tarihli tahrir cetvelleri) -
Rumeli ciheti saray ve kasırlarında tahrir yapan komisyonun da Yıldız-.Sarayına ait eski mef

ruşat defterini yukarda ismi geçen müteveffa Cemil Beyden alarak. Maslak kasrındaki eşyaların 
mevcut defterini de gördükten-sonra tahrire tevessül eyledi. Bu.cihetin diğer saray ve kasırla
rında ise tahrirden evvel bu saray ve kasırların bekçi basılarının bulunmamasından dolayı bunlar 
rm esas eşyaları olup olmadığı ve demirbaş eşya defterleri.-mevcut bulunup bulunmadığı hususu
nun tahkiki mümkün olmadığı cihetle, komisyonca doğrudan doğruya eşyaların tahririne geçildi
ği görülmüştür. (Yıldız ve Rumeli ciheti saray ve kasırlarına' mütaallik 1340 tarihli tahrir cet
velleri) 

Dolmabahçe saray ma gelince; 
--Bu saray mabeyn dairesinin alt katındaki ziyafet takımlarının bulunduğu iki odanın muhafız

ları" olan enderundan Selim ve Hafız Mehmet Efendilerden, yine mabeyn dairsi alt katındaki ki
ler ile üst hattaki mavi.duvarlı yemek odasındaki eşyaların sabık serkilârı Şükrü.•••Beyden ve yine 
harem dairesindeki hazine odasının-(Taş oda) muhafızları hazinedar ağası Enver Ağa ile misarif 
kalfası Nevreli Kalfadan, bu mahallorin evvelce mevcut ve uhdelerinde bulunan eski defterleri 
istendiği-ve eşyalar muayene ve veznedüdikten sonra bu odaların tahririne geçildiği diğer odalarda-' 
ki eşyaların tahririnde ise eski defterlerinin..aranmaksızın tahrir ve teshil-yapıldığı, tahrir cetvel
leri münderecatımn tetkikından ahlaişılmıştır. 

Yukarda isimleri tasrih edilen odalardaki gümüş ve ziyafet takımlarının tahririnde bu eşyala
rın eski, defterleri tahrir heyetince aramldığı ve bu eşyaların defter kayıtlarına da bâzan tatbik 
edildiği halde 38 numaralı gümüş odası ve 22 numaralı kahve odasındaki altın, gümüş ve sair nevi
den olan eşyaların her nedense defterleri aranılmadan tahrir olundukları müşahede edilmiştir. 

1340 tahririnin mesnedini teşkil eden tahrir varakaları zirle'rinde münderie zabıtlarda tesadüf 
edilen bu kayıt ve meşruhat; saray ve bilcümle kasır ve köslerde mevcut 'eşyaların tahrirden evvelki 
devre zarfında kayıtlı bulundukları eşya ve 'mefruşat defterlerinin mevcudiyetini tevsik ve teyit 
etmektedir. 

2. Tahrir komisyonlarının vazifelerinin hitamında saray ve kasırlardaki eşya ve mafruşata mü
taallik bilcümle eski defatir ve .kuyudat o zaman .Dolmabahçe Sarayına getirilerek muhafaza altı— 
na alındığı ye bunlardan Hazinei hassaya, ait olanlarından maadasının bil âhara İstanbul Defterdar-
lığmca tesellüm ve nakil olunduğu ve buradan da bir kısmının Arşiv Genel Müdürlüğüne, diğer 
bir kısmının Topkapı Müzesine verildiği ve mütebakisinin de Defterdarlık mahzeninde alıkonuldu
ğu öğrenilmiştir. 

Tetkikat sırasında saraylarda eskiken mevcut eşyalar için tutulduğu anlaşılan defterlerin de in
celenmesine lüzum hasıl olmuş ve verildiği yukarda bildirilen dairelerden sözü geçen bu defterler 

talep edilmiş, celbedilen bu defterler birer birer gözden geçirilmiştir. 
a) Başbakanlık Arşiv-Genel Müdürlüğünden celp edilmiş bulunan 31 aded defter arasındaki -. 

araştırmada, İkinci Abdülhamid'in hal'inden sonra münhasıran Yıldız Saray ve müzesinde yapıl
dığı anlaşılan tahrir neticelerini gösterir 5 aded derlere tesadüf edilmiştir. 

Yine Arşivden alman bu deUerler meyanıııda 2 nci Abdülhamid ve Abdülaziz devirlerine ait 
bâzı listeler görülmüşse de, bunların, o zaman m saray mensııbinine teslim edilen eşya müfredatı
nı gösterir imzasız vesikalardan başka birşey olmadıkları anlaşılmıştır. Bu vesaik arasında saltanatın 
son zamanlarında saray ve kasırların eşya ve mefruşatını gösterir defter ve kayıtlar zuhur etme
mişti]'. •• • . . . . ; . . . . 

Ancak burada üzerinde durulması icabeden bir nokta mevcuttur ki, o da şudur : 
Yıldız Sarayındaki müzede o zamanın Maliye Umuru Hukukiye Müdürünün riyaseti altında 

1am salâhiyetle, kurulduğu anlaşılan dokuz kişilik bir komisyon-marifetiyle 1325, 1326 senelerin-' 
de yapılan tesbit ve'tevzic mütaallik defterler: meyanıııda 588 kalem (2932 parça) eşyanın f| 
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Kanunusani 3326 tarihinde Yıldız Sarayı Müzesinden Ilazinci 'Hassaya -devredildiğini dair kay
dı muhtevi bir defter ve vesikaya tesadüf edilmiştir. 

Bu defterin 1 - 5 tahrir sıra numaralarında kayıtlı altın eşya ve takımlarının 1340 tahrir 
cetvellerinde yazılı altın eşya. ve takımlarla müna.scbeti 'araştırılmış ve bu inceleme sonunda sözü 
g'eVjeh Yıldı*! defterihde kayith bulunan, eşya listesiyle talıı-ir cetvelerinde yazılı ölüp müşterek 
kasalarda 'muhafaza 'edilmek 'üzere 1927 senesinde "Maliye Hakanlığına gönderilen altüı "Ve mu
rassa ''£şya arasında 'takım halinde "olan ve bunlara az çok benziyenleriue nii. liste aşağıya çıka
rılmıştır; 

Şifa . Parça • ' ' • ;. 
No. adedi Evsafa dair izahat • 

1 2 lülvan mineli dilimli balonları murassa tek kel)ii' pırlanta ile müzeyyen 20 san
tim irtifamda gülabdan ve buhurdan. (S#. markalı kadife kutu içinde). 

2 4 Kadife muhafaza derununda altın su takımı : iki bardak, bir sürahi ve bir tepsi-
dan mürekkep altın tepsi kat ' ı nakıs şeklinde 34 santim kutru kebirinde, süra
hi ve kapağı 'billurdan olup kapağının altın üzerine ınrlanta üzüm salkımı yap-

. cağı şeklindedir. Sürahinin aşağısı altın gövdesi altın kafeslidir ve ağzı altın 
bileziktir. 35 santim irlifaındadır. Bardakların ayağı altın ve nısfı süflası al
tın kapaklıdır. Kapakların üzeri altın üzerine pırlantaları asma yaprağı ve 
üzüm salkımı şeklindedir. -

3 32 •Altın sofra'takımı : Altı • kaşık, altı çatal: ve altı bıçak, bir -servis kaşığı, bieağı 
ve çatalı, bir tuz ve biberlik ve yağdanlık ve peeetebiieziği iki balık küreği, bir 
yemiş çatalı, bir bıçak ,ve kaşığı, bir hardal kaşığı bir altın kapaklı ve ayaklı 
bardak ve altın kapağı ve çatal rahlesi, eşya kadife i muhafaza derunundadır. Muha
fazanın üstünde altın armayı havi bir pilânıa mevcut olup muhafazasının kulpla
rı altındır. ^H-- -

4 8 Altın çay takımı : 56 santim tülünde üzeri (Lui Sez) sisteminde işlemeli bir tepsi, 
bardakları altm iki bardak nıaaaltm tabak, bir altın çaydan, bir altm şekerlik 
bir altın sütlük, iki altın kaşık, altın şeker maşası. 

5 5 " Altın dondurma takımı : 53 santim 'tıilünde Jkı/'4mlpîü bir Mtm'tepsî,'. ayağı ve 
kapağı altın billur bardak, bir altın tabak, bir altın dohftürma tabağı ve bir altm 

•'kaşık mahfazasının üsüncle altın arma vardır. 

Tahrir ve 
tesbitNo. AdeoTi Dirhemi Nevi ve Evsafı 

5 6 parça 545 Dibi ve boğazı altm ile müzeyyen ve kapağının tepesi 
muraissa bir billur sürahi ve ayakları vev"kapaklıırı iltih'ye'']fâ,pâk-
l'ârınin'h't'el)esi'':m'u,rasâa iki billur bardak (kırmızı kadifeli nıânfaza 

: der'ünuhdadıri) 
353 2 2 p ^ ç a 1185 Dirhem 

158 Ra* 
679 İki kaşık, 1 tatlı kaşığı, 6 çatal, 2 meyva çatalı, 2 meyva 

ıbiçaği, 1 balık çatalı, 1 balık bıçağı. 
298 -6 ^ m e k bıçağı '(deniir 

1İ&5 Altın yetaek'takmtı maun-çekmece derunundadır. 
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TihrirVe _ • 
teshil No. Adedi Dirhemi Nevi ve '-"Evsaf i 

365 - 1 Tk. -2143 Kvüplu 12 kupa maataibâk, 1. süM'k, 1 ibrik maakapâ 
kapak, 12 kaşıktan ibaret altın çaj' takımı (tahta sandık deruhun-
dadır.) 

2 9 Parça ,1666 Dirhem 

980 Tepsi 1 aüed 
193 Çay ibriği 1 aded 
174 Şekerlik 1 aded 
145 Sh t lük laded 

23 Şeker maşası i aded 
25 Kaşık 2 aded 

126 £arf2adeel 

1666 Yekûn (adedleri 9) 
Müstatilüşşekiil Abdülhamft Turatı bir altın tepsi, bir çay ibriği, 
bir şekerlik, bir sütlük, bir şeker maşası ile sapları • taç. şeklinde 'mu
rassa; iki l«ışık/mıu'a«'sa ve lm|plulki--adedİ3ai\lak-zarfı (maun ve 
derunu kırmızı kadifeli mahfaza derunuuda.) 

Her iki listenin tetkik ve mukayesesinde de -görüleceği üzere bu altın 'murassa eşya ve tâkınilarin 
bâzıları;arasıhHa;isini müşâhdbeti mevcutsa da aded, evsaf ve ağırlık bakımından aralarında- m.ütaba-
kat' görülememektediıv ( " 

^Binaenaleyh gerek 'kayıtlarca''yazılı evsâf ve gerek parça adedleri bakımından birbirine ııymı-
ya.li bu 'eşyaların aynı-eşya "olmadıklarıneticesine varılmaktadır. 

b) TıVpkapt 'Müzesine gönderildiği anlaşılan de ilerler celbedilriıeniiş ve Müze 'Müdürlüğünce 
sözü gecen defterlerin aranması teinin edilmiştir. Yapılan muhabere sonunda Topkapı Sarayı Mıizo-
sbvde; mevcut eski defterler arasında bu kabil eşya ve mefruşat'''kavilianin muhtevi defterlerin mev
cut '6lmacl;ıği öğrenilmiştir. 

e) • tDö'.l'lcrdâi.'l'ık mahzeninde ve Defterdarlığm •BeyazVftaki deposunda bulunan defterler arasın
da 'yaptırılan 'araştırmada da sözü' geçen defterleriiî.•zulVıti" etmediği anlaşılmıştır. Ancak, 1349 
seri esinde1 Rumeli ve Anadolu eihetindefci SaTây ve kamrhu'da yapılan tahrir ve. tesbi t neticelerini 
gösterir iki aded defterle Yıldız Sarayında yapılan talırirssırasında Tahrir Koinisyonuiıun günlük 
içlini Al arına, hıütâallik : zabıtları muhtevi iki • aded defter, -Defterdarlıktan 'celbedılnıiş ve ilk tahririn 
icrası ••şırasınd'a eski "''defterlerin aranıp aranmadığı bakımından bunların müııderecatnidan f'ayda-
1 anılmıştır. 

"d) YııVchu defterler Yııeyânıhda Dölmabahço Saraylar Müdürlüğünde kalan ve Hazinei Hassaya 
ait defterler üzerinde yapılan araştırma sırasında görülen- 18 Şubat 1339 - 14 Temmuz' 1339 tarih-
]eriiıe • Inusadif ('Mâruzât ve'-"ahkam defteri) isimli' defter, m'ünderecatı bakımından şayanı 'dikkat 
bühlhmüşl^ur. 

• Bu defterin muhtelif Vira numaralarında ve bilhassa--i) sıra;numarasmdaJkayıtlı bulunan arîze-
den'bâzı mühim kısımlar aşağıya' alınmıştır: 

Defterlerin mevcudiyeti hakkında arîzade : (Yıldız Sarayındaki gümiiş odasında mevcut olup 
teamül'httıcibince yedi emanete mevdu altın ve gümüş ve incülu evanî ile eşyayı sairei mütenev-
via şeref telâkki olunan ira'dei sehiyei hazreti İril fetpenahiye tevfikan sarayı âli nazırı Cevad paşa 
ile çâkehleri Ve mefruşat deposu Müdürü Cemil Bey tarafından sabık mabeyn müdürü h1uad Be
yin hezelinde mevcut defterdeki kay it ve numaraları ile bittatbik tanzim kılınan zabıt varakaları 
nraehbiuce -bil/tesellüm Dölmabahço ; Sarayı âlisin de mevcut -gümüş odasına nâkil : ve mezkûr odâ-
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ilin miftahı Fııact Bey tarafından paşayı müşarünileyhe tevdi olunmuş vo mumaileyhin nezdmdeki 
defterlere nazaran evani ve eşyayi mezkûredeıı bâzılarının iradatı seniye ile hakanı sabika yahut 
zevatı saireye verildiği anlaşılmıştır.. Mezkûr-odadaki bilûmum eşyanın mevcut defterler ve mez
kur zabıt varakaları ile tatbik ve yeniden sıra numarası vaz ve enva, ve ovsafiyle ittihaz olunacak 
iki kıta deftere kayıt olunduktan sonra bu defterlerden bir nüshasının.eşyayı mezkürenin muha
fazasına meınıır edilecek zatın nezdinde, ve diğer nüshasının da. Hazine! hassai hazreti hilâfetpe-
nahi veznesinin kasasında muhafaza edilmesi) ' . . . . . - . ' : • 

Eşyanın hareketine mütedair olarak, arızada: (İradei seniye i hazreti hikıfetpenahiye tevfikan 
vukubulacak takdim at veya mevduat için arz'olıınau usulün bitamamiha, tatbiki ve ziyafeti, seniye 
esnasında veya, misafir için istimaline lüzum hâsıl olacak avaninin dahi imzalı liste mukabiiinde 
serkilfıriyo tevdii ile bedeli istirdat senetlerin iadesi,) • • 

Eşyanın zaman zaman defterlere tatbiki mevzuunda da (lâakal altı ayda bir âzası iradei seni-
yei hazreti hilafetpenilii ile intihap o'unacak bir komisyon vasıtasiylo eşyayi movcude muayene 
ve kayıtlarla tatbik olunarak neticei hasılayı, mübeyyin mazbatanın arzı atebci ülya kılınması hu
suslarının usul ittihazını bittezekkür tahtı karara alınması) derpiş edilmektedir., 

Sözü geçen arıza üzerine '(bahis buyurulan evani ve eşyanın.bihakkin hüsnü mahafazası ile zi
yadan vikayesini kâfil. tedabirin ittihaz ve- istikmali vo keyfiyetin bir usulü salimeye raptı nezdi 
maaliyi merka.dı cenabı hilaf etpehide dahi begayet matlup vo mültezimi .olmakla beraber zati hiiâfetse-
mal; efendimiz hazretleri esasen Sarayı", âlilerde mevcut bilûmum eşyanın yerli yerince hüsnü mu
hafazaları ve hiçbirinin mevkii bi!e tebdil olunmayıp cümlesinin mevzu oldukları mahallerde ve 
hali rauvazzai aslilerinde ilâmaşaallah. idamesi ile zayiat vukuuna meydan .bırakılmaması temi-
nen lıeı^ mahallin eşyai mürettebe ve mevcudesiyle birlikte ve cesameti lâzımede fotoğrafileri 

^ ahız ve bu fotoraf ilerden- muntazam , albümler tertip ve her albüme eşyayı meriyenin evsaf ve 
ecnası ve keyfiyeti hakkında tafsilâtı lâzıme ve mütemmimeyi havi birer de izahname raptoluna-
rak bu suretle her biri ayrı ayrı birer vesikai mektube ye mükemmele teşkil edecek olan ve 
birer nüshası lîazinei hassayı hazreti hilâfetpeuahi kasasında mahfuz bulundurulması lâzımge-
1-en-bu albümlerin daima elde ve pişi nazarı tetkik ve teftişte bulundurulmasının usul ittihazını 
teemmül ve tasmim buyurmakta!ar.) olduğu, 1 Mart 1339. tarihli iradede ayrıca tasrih edilmiş 
bulunmaktadır. 

Yukardaki ariza parçalarının tetkikmdan da anlaşılacağı üzere, o zaman saraylardaki .altın 
gümüş evani ile sair muhtelif eşya ve mefruşatın muntazam defterleri mevcut olduğu, bahis mev
zuu eşyaların bu defterlere muayyen devrelerde tatbiki-suretiyle muayene ve kontrollarmm ya
pıldığı ve bunun badema usul ittihazının lüzumuna işaret edilmekte, olduğu görülmüş olması, iti
bariyle üzerinde durulmuş ve bu arızanın tam metninin alınmasından sarfınazar edilerek ancak, 
alâkalı kısımlarının derci ile iktifa edilmiştir. 

Yine Dolhıabahçe Sarayındaki araştırma sırasında tarihsiz bulunan (Yıldız Sarayı Şale kasrı 
hümayunu ile merasim dairesinde mevcut eşya tadadını mübeyyin defter) ile (Şale üst alt kat, 
yeni. daireyi hümayun üst ve alt kat defteri) zuhur etmiştir. ı . 

Bunlardan ikinci defterin sağ sabitelerinde, diğer sahifelerde müfredatı ya,zılı eşyanın mevzu 
bulunduğu oda ile birlikte krokileri bulunmaktadır.. . 

Defterlerin aranması .mevzuunda, İstanbul Üniversitesi kütüphanesine de müracaat, edilmiştir. 
Buradan eelbedilen (1908 tarihli saî'ay ve. kasrı" hümayunlarında mevcut bulunan resimlerin cins 
ve ressamlarının esamisini mübeyyin iki aded defterin), o zaman Yıldız Sarayına ait eşyaların 
muhtelif mahallere tevzii sırasında Yıldız Kütüphanesinden bu Üniversite Kütüphanesine devre
dilen kitaplar meyanmda zuhur ettiği aıılaş/ılmıştııv ..'•.'••:. 

Bu deflerler resmen isimleri itibariyle ve bir sıra numarası' -tahtında ve-kısmen bulundukları 
yerler do gösterilmek suret iyle o zaman saray ve. kasırlarında-mevcut tabloları İra e etmektedir. 

Yine dohuabahee Sarayı Kütüphanesinde yapılan inceleme sırasında 21 Şubat 1334 tarihinde 
tanzim, edilmiş ve. Dolırıabahçe Sarayı Hümâyunun da ıuevcut tabloları gösterir bir aded deftere daha 
tesadüf edilmiştir: Bu defter, tabloları kıymetleri itibariyle .(birinci, ikinci ve üçüncü derece) diye 
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bir tasnife tâbi tutmakta ve sanat kıymeti ölmıyanları da ayrıca göstermekte olup bâzı kıymetli tab
loların da mubayaa tarih ve kıymetlerini frank olarak irae etmektedir. 

Defterlerin araştırılması sırasında o zaman saraylarda vazifeli ve elyevm hayatta bulunan bâzı 
zevatın malûmatına da müracaat edilmiş (Esvabcıbaşı Cemil, ser kıları şükrü, Halife Abdülmecid'in 
hususi kâtibi Salih Keramet) bu şahıslar, intiba ve hâtıralarını naklederlerken son Halifenin eşya 
ve mefruşat kayıtlarına pek ziyade ehemmiyet verdiğini ve bunlara ait defterlerin de bulunması hV 
zımgeldiğini beyan ve ifade etmişlerdir. 

Yukardan beri verilen izahat ve irae olunan defter ve vesikalarda miinderiç. kayıt ve meşruhat
tan da anlaşılacağı üzere, o zamanlar Dolmabalıce ve diğer saray ve kasırların eşya ve mefruşatını 
gösterir defterlerinin mevcut bulunduğu kesin olarak sabit bulunmaktadır. 

Bu defterlerin mevcudiyetleri böylece anlaşıldıktan sonra HU cihetin, üzerinde önemle durulmak 
lâzmıgelinektedir. Dolnıabahçe sarayından gayrı saray ve köşklerin tahrirlerini yapan heyetler, ora 
larda mevcut bulunan eşyanın evveliyatlarını araştırmak lüzumuna kail olmuşlar ve bahis mevzuu 
saray ve kasırların tahrirlerini yapmadan önce, bunların eski defterlerini araştırmışlar ve bularak 
mevcut eşyaya tatbik etmişlerdir. 

Bu cihetler, bugün elde mevcut '1924 tahririnde-tahrir heyetlerince hazırlanmış bulunan tahrir 
varakalarının tetkikından anlaşılmaktadır. 

Dolmabalıce Sarayına gelince; bu sarayın tahririni, yapan heyetin de sarayın bâzı odalarının 
ihtiva ettiği eşyayı o odalara ait eski kayıtları ile tatbik ettiği tahrir varakalarının tetkikmda gö
rüldüğü halde aralarında -kıymetli evani ve eşyaları ihtiva eden 38 numaralı gümüş, 22 numaralı 
kahve odalarının bulundukları diğer kısımlarındaki eşyayı, neden dolayı eski. kayıtları ile tatbik 
etmediği ve bunlar için düzenlenmiş bir defter varsa bunun aranıp aranmadığı hususu belirsiz 
kalmaktadır. , 
: Bu sahada üzerinde hassasiyetle durulması gereken ikinci nokta da şudur: 1924 senesinde saray 

ve kasırların, tahrirlerini yapan heyetlerin, o zaman, bu saray ve kasırlardaki eşyanın tatbiklerini 
yaptıkları eski defterlerin, veya hiç değilse bunlardan bir kısmının bugün dahi mevcut olmaları 
lâzım gelirken yapılan -bütün bu. araştırmalar neticesinde bu defterler değil, bunların o zaman 
mevcudiyetlerini gösterir vesikalar elde edilmiş bulunmaktadır. 

Eski defterlerin yapılan bütün bu araştırmalara rağmen elde edilememesi karşısında saraylar-
• daki incelemeye esas olmak üzere bizzarure '1924-senesinde yapıldığı görülen tahrir ve tesbit ele 
alınarak işe başlanmıştır. ,-

A) 1340 Tahriri: " • ' - " ' . " . 
1340 Tahriri, Dolmabalıce Sarayı, Anadolu eihetindeki saray ve kasırlar ve linindi ciheti 

saray ve kasırları için teşkil, olunan, bir reis ve dörder azadan mürekkep üç Tahrir Komisyonu 
marifetiyle yapılmıştır. 

Bu. tahririn icrası sarasında bâzı eşya evsafının teshilinde muhtelif ihtisas erbabının bilgilerine 
de müracaat edildiği anlaşılmıştır. Nitekim Dolmabalıce Sarayı eczahanesinde yapılan tahrir ve 
tesbit sırasında, Tahrir Komisyonunca Ekrem Necip ticarethanesi namına eczacı Salih Bey şehir 
emaneti taraf nidan da doktor-İsmail Hurşit ve eczacı Ferit: Beyler, ehli hibre olarak seçilmişlerdir. 

Keza 38 numaralı gümüş odasının tahriri sırasında da Darphaneden damga ve .muayene memur
ları Alâaddin ve Abdi Efendiler bulunmuşlardır.'-'Bu bakımdan az çok mükemmeliyet arzeden bu 
tahririn şayanı tenkûl görülen cihetleri aşağıda sıralanmıştır. 

1. Dolmabalıce 38 numaralı gümüş odası «Murassa evani dâhil» 22 numaralı kahve odası ve ma
lı eyıı vo harem daireleri ile muayede salonu gibi bâzı saray daire ve odalarının tahririnde bu da
ire ve odaların eski eşya vo mefruşat kayıt ve defterleri aranılmadan tahririnin yapıldığı görül
müştür. '-

2. Yine tahrir.sırasında bâzı eşya evsafının tam o l a r a k tesbit edilmediği anlaşılmıştır; meselâ 
üolmabahçe mefruşat 2435 tahrir numarasında kayıtlı 5 aded ve Yıldız Müze 68 tahrirde kayıtlı 
bir aded ibriğin beyaz "maden oldukları tahrir sırasında tesbit: edilmişse de Saray idaresi tarafm-
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dan bilâharaî^tanbul Belediyesi, Mezat Müdürlüğüne yaptırılan. muayenede, bunların guruüş ol
dukları görüldüğü gibi, 

Dolmabahçe mefruşçıt defosunda-, 3060. tahrir, numara siyi e kayıtlı halı evsafının. (Odanın zemi 
nine.göre şal Örneği) tarzında. tespit edildiği ve fakat ebadı, rengi ve daha, diğer, vasıfları, hak-
kınçİa İıer~ hangi bir ka imi yerilmediği anlaşılmıştır,. 

,.ŞV Her* eşyanın; bünyesin (Miygtıu ve- zamanla, düşnüyeçck veya silinmiyeeek. bir tarzda; numa
ra] .anması lâzımglirken böyle yapılmayıp numaralanmış müdevver, mukavva ..parçalarının., ince tel 
veya sicimle eşyanın her. hangi.bir yerine bağlanması veya.etiket yapıştırılması suretiyle bu tahri
rin dayanıksız bir numarataja istinat ettirildiği görülmüştür. (Bu sebeple birçok eşya numaraları 
zamanla ve eşyanın muhtelif, mahallere sevkedilmesiyle veya miıtaaddit defalar yer değiştirnıesiy» 
le düşmüş YG neticede pek yok tahrir numarasını -kaybetmiş eşya meydana gelmiş ve bu hal ise 
birtakım kayıt karışıklıklarına sebebiyet vermiştir. 

Meselâ, polmabahçe mefruşat 84 tahrir sıra numarasında kayıtlı «kırem zemin üzerinde ortası 
madalyonlu enli bordürlü 1.50X2.35» halı seccadenin numarası düşmüş 1933 ve 1041 defterine numa
rasız; geçten bu halı seccade bilâhara yapılan kai'şı.laştırm ad a numarasının .mefruşat deposu 84 
olduğu anlaşılmış ve kayıtlarına tahrir mahal ve numarası işlenmiştir. 

Keza Dolmabahçe mefruşat deposunun 1484 tahrir sıra numarasiylc kayıtlı iki acled buzlu cam
dan kabartma yapraklı çiçeklik, numarasız olarak "1933 ' v e 1941/ defterlerine geçirilmiş ve bil âhara 
yapılan döküm neticesinde bu eşyanın numarası evsafından istifade suretiyle tesbit olunarak kay;-
diııa işaretlendirilmiştir. 

4. Tablo, vazo, halı ve halı seccade gibi tarif suretiyle evsafının' tamamiyle tesbitiııe imkân 
olmıyan eşyanın fotoğraflarının alınması veya hiç değilse katoloğlarımn yapılması mümkün iken 
bunun tahrir sırasında temin edilmediği anlaşıl mıştır. 

5. Takım halindeki koltuk, sandalya, maatei'erruat perdeler gibi eşyanın, herbiriıve ayrı ayrı 
numara verilmediği gibi bünyesi itibariyle de üzerine numara vaz'ı müşkül olan çatal, biçak, kaşık, 
tabak, kadeh, bardak, sürahi ve sair gibi eşyanın herbirine dcğibher. nev'ine bir tahrir numarası veril
diği görülmüştür. Bu nevi' eşyanın yer değiştirmesi veya tefrik olunan kısımlarının ahar mahal
lere gönderilmesi hallerinde numarasız kalmaları hasebiyle tahrir numaralarından istifade suretiyle 
eşyanın kayden takibi imkânı ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

••• 6. 1340 tahrir komisyonları i sarayda o zaman mevcut ve süpürgeye varıncaya kadar her;, eşyaya 
tahrir numarası vermiş diğer taraftan kısa zamanda nıalıiv ve istihlâk olunacak eşyayıdiğerlerinden 
tefrik etmeksizin hepsini aynı defterde toplamış bulunduğundan bu durum, hem; eşya tahrir, numa
rasını kabartmış, hem de - istihlâk olunan ve kısa zamanda, çürüyen eşyanın terkin . muamelâtı da 

• •zamanında:• yapılmadığından - kuyudatın tezebzübiine âmil olınuştur. 
B) 1933; senesinde Saraylar İdaresiniıv Büyük Millet; Meclisine bağlanması sırasında' Saray İdare

since yapılan tesbit : - -
1 Haziran 1933 tarihinde Millî Saraylar İdaresinin Maliye Vekâletinden alınarak B M . Meclisine 

bağlanması üzerine Umumi: Kâtiplik ifadeli 17-. TîT . 1934.;tarih- ve 3449 sayılı yazıya merbutan gön
derilen Millî Saraylar Talimatnamesinin 7 nci maddesindeki (-Saraylar, Müdürlüğü,', işbu- muaddel ta
limatnameyi. almasını mütaakip saraylar ve merbııtadındadıalenınevcut Inılunaıı.bilumum eşyanın.bir 
defterini en kısa bir zamanda Meclis Riyasetine ve 'bir, suretini; do Maliye^ Vekâletine gönderecek
tir-) .kaydı gereğince o: zaman Saraylar İdaresinde • ayniyat işlerinde - muvazzaf memuı-Jar, marifetiyle 
bu saray, kasır ve köşklerde mevcut/ bilûmum eşya;bulundukları odalarda- ve 1340 senesinde: aldıkları 
tahrir, numaralariyle yeniden, tesbit edilmiş ve. defterleri tesis .olunmuştur. 

: Sözü.geçen madde; «saraylarda halen mevcut eşyanın bir defteri» Meclisçe, talep; edilmekte fllup eş
yanın ;tadat ve tesbiti. ile buna,müsteniden'yeni,biv deffer; tanzimi hususu, açıklanmamış,-iken; Saray
lar İdaresince oda oda eşyanın tesbiti nhetîne gidilerek buna göre defterler tanzim edilmesi ye bu 

: defterlere eşyanın tahrir numarası alınmakla. beraber, hususiyle mühim. bir kısmı. eşyanın tarif ve 
-vasıflarının kısaltılarak geçirilmiş;bulunması itibariyle bu^efterierlp ana,kayıt sistemi olan, 1340 tali-
ririne?müstenit.defterler arasındaki alâka ve irtibatın. - bilhaşsaıtahrir, numarası düşmüş olan eşyada 
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tamamen - kaybedilmiş olduğu, aynı zamanda bahis,mevzuu.bu defterler, esas defterlerinin yerine tan
zim ve ikame edilmiş oldukları-halde, eski defterlere olan ihtiyacı önliyemedikleri gibi, en basit mev
zuların tetkikında bile eski defterlerden^.iuıiğ ka^hmfi^ğı/.gpiml^ügtür.-

Bıı tesbit neticesi olarak; 
1. 1933 defteri yeni harflarle tanzim edilmiş olduğu cihetle evsafı; defterinin mahsus şütunu-

.nıııı müsaade ettiği derecede, kısa olarak, alınmış, b.azau; da, esas. defterindeki;evsafı hiç yazılmamış 
ve böylelikle ilk tahrirde yazılı evsaf, r19;33 deftçrjndekiıjeyşafla^mu^abakatını^.kaybetmiştir. 

Meselâ 304 numaralı muayede salonu 5..tahrir ,pumaralı han, seccadenin .esas defterindeki ^evsa
fı .«mavi zemin üzerine sarı kenarlı, kırmızı göbelcli 1.40 X 2,^0»^olduğu halde .1941 defteri.son 
defter (-4.odada 304 oda beş tahr i f numaradaki ha\ı,^qçjade\(lîor4ürli\:l^p.X 1.38) evsafında gös
terilmişti!- ki ilk tahrirdeki evsafı ile aralarında yalnız isim münasebeti kalmıştır. 

2. Yine bu tesbit, saray ayniyat mamurları. ın,arif£tiyle yapılırken Mzı eşyanın evsafı memur
lar tarafından görüldüğü şekilde, yazılmış bil,.sn retle, aynı eşya, esas defterinde ayrı, 1933, 1941 ve 
1948 defterlerinde ayrı bir vasıfta olarak ,kaydedUm,i§tir- • 

Meselâ Dolmabahçe 51. odada 19 tahrir numarajsiyle. mukayyet .(yaldızlı çerçeve derununda fır
tınalı ve mehtaplı bir gecede sa]ıilde.bulunan ebpiyyei musavver yağlı boya) tablonun, 1941 sene
si defter: 1, sahife 107 ele yalnız (yaldızlı çerçeveli sahilde.ebniye) izahatiyle kaydedildiği görül 
mügtür. 

3. İlk tahrirde mevcut olmıyan hareket .köşkleri. gibi bâzı mahallerin 1933 tespitinde yeniden 
ihdas edilmesi veya mutfak müdüriyeti,,, eski veliaht, dairesi, Yıldız Sarayının merasim köşkü (şale) 
den o ayrı yerleri gibi ilk tahrirde ye 1933 .teshitinde meyçut plan bir kısım mahallerin bilâhara 
isim[erinin. değişmesi veya başka dair,e.ler.e.,b.ağlan.mas;vveyahut kalelirılmasıye eşyalar'mın sair yer
lere dağılması sebebiyle esas defterleriyle. 1933 teşbihini mütaakıp tesis olunan defterler arasın
daki irtibat kaybolmuş ve bu eşyaların . tahrir, numaralarından, bilistifade karşılaştırılması. zor-
] aşmıştır. 

Meselâ ilk tahrirde Dolmabahçe Sarayında l^ıreket., köşkü ,d:ye bir tahrir mahalli olmadığı 
halde 1933,, 194.1 ve 1948 defterlerinde kapalı 4ai re •$$i ;qdada kayalı hareket. köşkü' 12 oda 7 ilâ 
10 tahrir numaralarında, yeşil tomar kablı bir kanepe, iki koltuk, altı sandalye ve dört ayaklı 
bir puf* görülmüştür ki bu ve buna mümasil birçok eşyaların esas defterlerinde hangi eşyalar 
,olduğu bulunarak karşılaştırılmaları mümkün olamamıştır. 

4. Saraylarda o zaman mevcut .eşyanın, bir defterinin talep edilmesi üzerine saray memurları 
tarafından yapılan bu tesbit, 1924 tarihinde olduğu gibi imzalı bir tahrir cetvel ve zabtına 
müstenit olmayıp, eşyanın sadece .bulundukları odalarda',yazılmasiyle meydana' gelen defterler
den ibaret kalmakta ve yalnız sahife ortaları Saray Müdürli'ğü mühürü ile temhir edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu itibarla, 1933 senesinde saraylar idaresince yeni defter tanzimi ile neticelenen bu muamele 
ıbir tahririn hususiyetlerini haiz bulunmıyan hukuki kıymet ve ehemmiyetten âri basit bir tes
pitten ibaret görülmüştür. 

1933 tespitinden sonra 1941 senesine kadar saraylarda ikamet edilmiş .olmak hasebiyle bir-
kısırn eşya fazla yer d eğiştir mişve, .aynı senelerde yeniçien ihdas olunan Florya, Yalova kâtibi 
umumilik köşklerin'.n tefrişi için de saraylardan .eşya gönderilmiş, ve bu suretle eşyanın hareke
tini defterler üzerinde takip imkânsız bir hjale girmiş, ve deflerler de fersudeleşniiş olduğundan 

.1941 senesinde saraylar .idareşijıce.yeniden defter tanzimine lüzum gösterilmiş, ve düzenlenen bu 
1941 defterleri 1933 def terlerinden4ktibasen tandın olunurken .buracla da bâzı kısaltmalar yapil-

,mış 1941 senesi defterleri tesis olunduktan., sonra..eşya hareketlerinin .devamı neticesi/bu. def terler 
de ihtiyaca cevap veremez ..bir; hale gelmiş ve £prşu'deîeşmiş>:.ve bunun üzerine yeniden.tanzim olunan 
1948 defterleri de 1941 defterlerinden kopye edilerek düzenlenmiş bulunduğundan, tetkik olunan 
1933, J941 ve 1948 defterler manzumesi, muhteviyat itibariyle ve zamanla* ana kayıt sistemi olan 
1340 tahririnden-daha fazla inhiraf etmiş, bu hal ise tahrirle tesbit arasındaki irtibatsızlığın başlı
ca âmili olmuştur. ' ' . . • . . . . . . . . . - . 
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III '», Deflerler. ye kayıt sistemi ^ 

Millî saraylardaki kayıt sistemi üzerindeki görüş ve. tenkidlerimize geçmeden önce, eşya ve mef
ruşat kayıt muamelâtının istinat ettiği defterlerden de kısaca bahsedilmesi faideli görülmüştür. 

.Tahr i r def teri eri : • ;.:' •.-, - - \ ;••• 
1340 (1924) tahriri sırasında düzenlerim iş. olan bu defterler, eşyanın bulundukları oda itibariyle 

vo sıra numarası;tahtında aded, cins ve evsafı;gösteren ve.İıer odanın tahririnin hitamında ziri tah
rir heyetleri tarafından imzalanan zabıtlardan mürekkep bulunmaktadır. Tahrir heyetlerince dü
zenlenen..ve eşyanın kıymetini, tesbite meclar olacak olan bu. defterlerde mevcut (tesbiti mümkün olan 
kıymeti) sütununun o zaman tahrir komisyonları tarafından nedense işlenmediği görülmüştür. 

Esas defterleri j .*.'•/,. 
Tahrir defterlerinden aynen iktibas edilmek suretiyle eski harflerle düzenlenen bu defterler, sa

raylar idaresinin B. M. Meclisine devredildiği 1.. V I . 1933 tarihine kadar resmî olarak istimal edil
miş olup; eşyanın evsafını göstermesi ve kullanıldığı 9 seneyi mütecaviz müddet zarfında değişti
rilmemesi bakımından, mevcut vesikalar içinde en rayade hüccete salih bir durumda bulunmuştur. 
- Ancak, eski harflerle ve mürekkeple.-yazılan bu dfeierlerin (muamelât) hanelerinde harice ve
rilen, yer değiştiren, terkin olunan 'eşyaya- Miüta a İlik ol arak verilen meşruhat mürekkepli kalemıe 
yazılacak yerde kısmen kurgun kalemle, kısmen renkli kalemle ve kısmen de mürekkep kalemiyle 
yazılmış; olup kullanılma neticesinde ve zamanla defterlerde mevcut çeşitli meşruhat silinmiş ve 
ietkikat; esnasında bunların ekseriya neye.delâlet ettikleri anlaşılamamıştır. 

I .'.VI' . | 9 3 3 tarihinden sonra düzenlenen (1933. 1941 ve 1948) defterlerinin umumi durumu: 
Yeni bir tahrire müstenit olmıyân ve tanzim suret ve sebebi yukarda, kısaca arzed.ilm.ig bulu* 

ı.ıan (1933 - 1.941), (1941 - 1948) ve (1948 ilâ) devrelerine mütaallik muamelâtı ve eşya durumunu 
gösteren" bu defterler, terkolunan-1340 senesi. (1924). esas defterleri yerine tanzim, ve ikame edil
miş bulunmaları itibariyle, bir esas defterinde bulunması lâzımgelen evsaf ve mükemmeliyeti kay
bet iniş ve. ayniyat talimatnamesinin .1,5 nci madde sin de yazılı olduğu üzere devair ve ' müessesatın 
muhtelif oda ve aksamında mevcut demirbaş eşya vo mefruşatı gösterir listeledin bir araya geti
rilmiş olmasından ibaret kalmıştır. 
•; Münakale defterleri: . . 

1924 tarihinden saraylar idaresinin Türkiye'.Büyük; Millet Meclisine bağlandığı 1 Haziran 1933 
bidayetine kadar eşyanın münakale durumları esas defterlerinin nıuamelât sütunlarına işlenmiş 
olup ayrıca bir münakale defteri tutulmamışı ir. ' 

• I I !an ı ran 1933 tarihinden, beri kullanılmakta olan bu defter; hareket eden eşyanın tahrir ıra-
m arsamı, nevi ve adedini ve çıktığı ve gittiği yeri ye münakale sıra numarasını gösteren, sütunları 
ihtiva etmekte ise de eşyanın gittiği saray veya köşkün hangi mahal veya odasına .konulduğunu 
ekseriya sarahaten göstermemektedir, . . . . 

Demirbaş eşya esas defterleri: 
Saraylara hariçten mubayaa edilen demirbaş eşya, ve mefruşatın kaydına "mahsus olarak düzen

lenen iki adcd defterden ibarettir „• . • ' " • " , . 
,-. Ayniyat Talimatnamesinin 19 ncu maddesi istimal ve istihlâkâta mahsus eşya ve levazımatm esas 

ambar .defterine kaydedilmesini âmirdir. Saray, idaresjnce her ne kadar bir esas ambar defteri tutul
makta ise de ilk zamanlarda, mubayaa edilen eşyadan istimal ve istihlâkâta mahsus olanları tefrik 
edilmekzisin demirbaş eşya defterlerine, bilâhara nisbî bir. tefrik yapılarak bu kabîl eşyanın esas 
ambar defterine kaydedildiği, defter mündereeaftnm tetkikından öğrenilmiştir. , 

Her iki defterin de Ayniyat Talimatnamesindeki numunesine uygun. vecihle tanzim edilmediği 
görülmüştür. Bunlar hakkında mubayaa bahsinde daha mufassal malûmat verilecektir. 

Terkin evrakı müsbitesi: . . . . 
a) Zabıtlar: - , . ' . * 

-Saray ve kasırlarda zamanla fersudeleşen, bozulan, kırılan eşya've mefruşatın kayıtlardan düşül
mesi için saray kontrol memuru tarafından saray müdürlüğüne hitaben yazılan müzekkereye ekli 
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bulunan ve ziri saray kontrol memuru, ayniyat kâtibi-veya,memuru ve ilgili müstahdem tarafından 
•imzalanmakta bulunan bir vesikadır. .'...'....... ,„• .;• . . ; . • • -

Bu zabıtlar eşyanın bulunduğu defterin sahife numarası, eşyanın tahrir numarasını, miktarını 
ve sairesini ihtiva eden sütun başlıkları şeklinde düzenlenmektedir. Bu zabıtlarda sadece eşyanın 
nev'i yazılmakla İktifa olunmuş, eşyanın vasfı ekseriya :,salrit,. geçilmiş ye terkin sebebi' olarak (müs
tamel, fersude, kırık, sakat, zayi) denilıniş ve .fakat zıya, kırılma ve saire hâdiseleri izah edilmemiş 
ve müsebbipleri de gösterilmemiştir. ' .. ••.-.•. --..-_• . .• . 

Terkin cetvelleri : : . : . -; ; '•-
Terkin-zabıtlarına müsteniden sarayca düzen1 e nip Meclis. Hesapları inceleme Komisyonunun ta's-

dikına sunulan bu cetvellerde, terkin zabıtlarında olduğu gibi eşyanın nev'i yazılmakta olup 
evsafı matluba, muvafık ve tam bir surette tebarüz ettirilin emektedir. Bu bakımdan terkin zabıt 

' ve- cetvelleri istenilen vuzuh ve. mükemmeliyetten, fıri bulunmuştur. Terkin bahsinde bunlar üze
rinde ehemmiyetle durulmuştur. - : ;• *x 

Saraylardan harice gönderilen eşyaların kaydına mahsûs defterler : '•'•• 
İsminden de anlaşılacağı üzere saray eşyasından muhtelif tarihlerde sâdır olan Vekiller Heyeti 

kararlarına müsteniden resmî daire, müessese veya sefaretlere gönderilen eşya ve mefruşatın• kay
dına mahsus biri eski diğeri yeni harflerle tutulmuş iki aded defterden ibarettir. 

Hariçti gönderilen'eşyalar bu defterlere ekseriya al el müfredat, bazan da aynı daireye verilenler 
bir kalemde topyekûn olarak ve harice gönderiliş tarihi sırasiyle kaydedilmişlerdir. 

Bu defterde, harice gönderilen bir kısım'eşyanın tahrir mahallî ve tahrir numaraları sütunu 
mahsuslarına dercedihnediği cihetle bunların esas defterlerinde hangi nevi eşyadan olduğunu anla
mak akabil olamamıştır. "• ' •' ";•' ' 

IV - .1340• (,1.924) esas defle deriyle 1933,- 1911 ve 1948 defterler manzumesinde mecut. eşya ve mef-
' ruşatm nnümbelesi 

A.) Tahrir numarası bulunan eşya ve mefruşatın mukabelesi: 
Yüksek Meclis Hesaplan İnceleme Komisyonunca müttehaz kararla heyetimize, Millî Saraylarda 

tutulan kayıt ve defterlerin ihticaea salih olup olmadıklarım tesbit ve saraylarda, yapılan eşya 
terkin ve imha muamelâtının incelenmesi, vazifesi, verilmişti. ' ;ı..j.;i. -.;, 

1 Ağustos 1950 tarihinde Saraylar •Müdürlüğünde işe başlanıldığı sırada 1340 (1924) senesin
de yapılmış olan ilk. tahrire müstenit esas defterleri, ile Saray İdaresince yapılan 1933 tesbiti def
terleri ve buna müsteniden bilâhara 1941 ve 1948 nenelerinde yine Saray İdaresince düzenlenmiş 
defterler manzumesi bulunmakta idi. Yukarda verildiğine işaret olunan vazifenin hudut ve esasları 
dairesinde bir inceleme yapılması için Saraylar Müdüraiğündo'ne gibi bir tetkik sistemi takip. 
edilmesi lâzım geldiği hususu düşünülmüş, ilk tahrir kayıtlarına -nazaran Saray İdaresince düzen
lenmiş bulunan defterler manzumesinin derecei sıhhat ve mazbutiyetlerini tâyin ve tesbit maksa-
diyle her iki defter grupunda yazılı eşya ve mefruşatın tahrir numaraları ve vasıf arı . itibariyle 
birbirine mutabakatlarını, araştırmak mevzuunda ilk iş olarak.bu iki-defter sisteminin karşılaştı
rılması yoluna gidilmiştir. • • • • 

. Bu karşılaştırma neticesinde, görülen tenkidi mucip husüsat aşağıda sıralanmıştır: . • ' -
1. Saraylar ve bilhassa. Dolmabahçe Sarayındaki'eşya odadan odaya mütaaddit defalar yer 

değiştirmiş olduğu halde, buna ait muameleler 'defterler üzerinde'muntazam takip edilmemiştir. 
.Bilhassa 1933 teshiline mütaallik defterlerin tesisinden sonraki devrede eşyanın, hareketini; bu 
hareketi takibe gayrimüsait şekilde tanzim edilmiş yeni harfli defterler üzerinde yürütmek im
kânı ıuünselip olmuştur. •"'•• "•••'.".-. 

2. Eşyanın üzerinde mevcut ve 1340s tahririnde^vaz'edilmiş^bulııhaıı mukavva veya'etiket 
üzerine yazılı numaralar, zamanla ve eşyanın hareketi sırasında; bir kısmından düşmüş ve bu dü
şen numaralar aranılarak ait olduğu eşyaya; ıl^'k -olunacağı:, yerde numarasız başka bir eşyaya 
konmuş, bu numarasız eşyanın mevcut olması l'unnıjarelon numarası da bilmukabele başka bir 
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eşyaya konulmak suretiyle eşyanın numaralar ı birbirine karıştırılmış veya; bir kısım numaralar ı 
tamamen kaybolmuş ve numarasız 'kalan' bu eşya yeni b i ı \ eşya imiş gibi deftere tekrar giriş kay
dedilmiştir. ."•:. • > • ........ .'..'.• . .-,.:-. .'.,.::•..."_". < .' . : - ..:•;.. 

Mesela, 1941 senesi resmî daire defterinin 96 nei sayfasında Yıldız Merasim 420 tahrir numa
ralı (bir Türk •' askeri)izahâtiyle biiv aded levha^cayitlı oltip Yıldız esas defteri Merasim 420 tah
rir numarasında bir; aded orta masâsi^!kAyitli-bıtİundüğtt''g8ru.liûüg ve merasim 420 tahrir numa
ralı konsol, resmî daire defteri 120 nei sayfada görülerek yerine işaret edilmiş olduğu cihetle 
resmî;.daire defteri Ö6 neiysayfasında k^tU.leVhaıjm.ft^niavasıton başka bir eşyaya takılmış bu
lunduğu ve bilmukabele bu eşyanın numarasının da bir başka eşyaya ilsak edildiği fikri hâsıl ol
maktadır. /;-,, , /: ,,-,.,-•.• ........ , ,:. -, 

Avize, tavan askısı ve duvar paragoUarma umumiyetle ilk tahrirde tahrir numarası vaz'e. 
dikliği kayıtlardan anlaşıldığı halde bunlardan yor değiştirenlerin tahrir numaraları kaybolmuş 
ve gitikleri mahalin defterlerine bu e^yalar numarasız olarak giriş kaydedilmişlerdir. (Elyevm 
Yıldız Merasim daireleri avizeleri böyledir). , 

3.: Bu defterlerin üzerine düşülen kayıt: ye verilen meşmhat muaaddit eller tarafından kar
makarışık ve ekseriya kurşun . ^ bir kayıt çizilerek üzerine baş
ka birşey yazılmış ve bu çeşit kayıtların neye müstenit olduğu ekseriya anlaşılamamıştır. Gerek 
esas, gerekse 1933) 1941 ve 1948 defterlerinde bu'çeşit- meşruhat, kayıt ve silintilere pek çok tesa-' 
düf edileceğinden,;misal sikrine ınahal.göriilememiştir. . 

, 4, >. Eşyanın hareketi, ilk zamanjar: 1^40 .tahrirîne müstenit eski harflerle yazılı defterler üzerin
de takip edilmiş ye bunlar yeni defterlere de kısmen aksettirilmiş, fakat bilâhara hareket halinde 
bulunan bir,kısım eşyanın bu.durumdan defterler üzerinde yürütülmez olmuştur. Bu arada bir eş
ya .her hangi bir odadan başka bir.;odayfa .nakledilirken çıktığı yere çıkış kaydı yapıldığı halde gir
diği yere giriş kaydı yapılmamış veya aksi şekiî^e kayıt yürütülmüştür. Yer değiştirdiği halde çık
tığı odaya çıkış kaydı işlenmiyen ve fakat girdiği odaya giriş kaydı yapılan eşya, hem -çıktığı, hem 
de girdiği odada olmak üzere iki yerde'birden kaydedilmiş ve bu hal ise mükerrerlikler husulüne 
sebebiyet vermiştir. . -

Meselâ Dalmalfahçe mefruşat deposu 1149 tahrir sıra numarasında kayıtii bir aded billur süra
hinin 121 numaralı odadan hususi daire kahve oeagiha naklolunduğu meşruhatına rağmen, sözü ge
çen sürahi hususi daire kahve; ocağında kayıtlı olmayıp mefruşat deposu -defterindeki kaydına da 
121 numaralı odada bulunduğuna dair meşruhat: verilmemiş olduğundan aynı eşyanın hem mefruşat 
deposunda hem de hususi daire 121 numaralı odada olmak üzere mükerrer olarak kayıtlı olduğu gö
rülmüştür; 

Yine kapalı, daire 1941 senesi defteri sahife 41 de (oda 153) merasim 658 tahrir numarasiyle ka
yıtlı (iki yanları kapaklı, ortası aynalı, üç kapılı), aynalı dolabın hangi odadan 153 nnmaralı odaya 
geldiği defterin muamelât sütununda gösterilmemiştir. Çıktığı yerle irtibatı o.mıyan bu eşya ayrı 
bir eışya g'.bi görülmektedir. .,:,-.-. 

, Bir saray veya kasırdan diğer bir kasır veya; saraya, naklolunan eşya için ayrı bir münakale 
defteri tutulmuş ve eşyanın defterlerdeki kaydı hizasına münakale numarası işlenmiş olup, bu 
münakale defterlerinde eşyanın girdiği saray veya. kasrın ismi gösterilmekte ise do saray veya 
kasr'n hangi odasına g'ttiği gösterilmediğinden eşyanın hareketini münakale defterleri vas:tasiy!e 
de takip etmk müşkül bulunmaktadır. , " . / - , . . . 

Meselâ 1449 ilâ 1478 .münakale numaralariylû Dolmabahçe Şaray-ndan Yalova köşküne gönde-
ri'en eşyanın Yalova Köşklerine ait .defterin hangi oda veya sahifesine kaydedildiği münaka'e def
terinde görülmdiğ:nden, münakale kaydına rağmen bu eşyanın Yalova defterindeki kayıtlarını 
bulmak ve bıı hareketi takip> etmek zorJür.hal aîmlş bu suretle tutulan münaka'e defteri güdü
len gayeye hizmet edecek bir durumdan .uzaklaşmıştır. , ' .. . . 

-.5. • Esas defterinde tahrir mahalli ve tahrir numaraları mevcut olan eşyan-ıı bâzan tahrir ' mahal
lerinin;. bâzan tahrir numara1 arının yanlış olarak 1933, 1941 ye 1948 defterlerine yazıldığı veya hiç 
yazılmadığı görülmüştür: 

- . . . , - • • ; • ('ş.'Sayışır:':27İ2) . ' 
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Meselâ,, 1941 senesi. Kapalı dâire defteri 19 ne.u sahifesittde kayıtlı. Yıldız müze976 tahriıi nu
maralı bir aded portatif yazıhanenin esasdefterindeki kaydı arâîıniışsa da bıüunaiıiamîş bu lıata-
nın 967 tahrir numarasının 1941 defterine 976 olarak kaydedilmesinden-neşet ettiği anlaşılmıştır;. 

Keza, 1941 Hususi daire defteri 15 nci salıife sindeki 19 .tahrir numaralı saatin tahrir -'mahallî 
29 yerine 39 oda iiumar'asiyle 1941 defterine' 'kaydedikliğindeıı,:.esas deftrind,ekikaydı ilk .bakışta ! 

görülememiş tetkikat . sollunda oda numarasınınyanlış yazıldığıanlaşılmıştıi". , '•"-
Keza esas defterinde tahrir numaraları olduğu halde 1941 senesi inşaat ambarı defterinde bu 

eşyanm tahrir numaraları yazılmamış bunlara hususi bir-sıra numarası verilmiştir ki, bu hai lde 
tam bir kamaş t ı rma imkânını selbetmiştir. 

6. Bu defterlere, eşyanın evsafı esâs defterlerindefâzılı evsafa nazaran değişik veya-ıloksan 
olarak kaydedilmiştir. Tahrir numaraları kajdıolân bir lasını eşyalım' da evsafı - esas defterleri 
ile mukabele imkânsızlığı karşısında, irtibat kal madiği, cihetle - indî ve şahsi: olarak tesbit olun-
muştur. Bu suretle aynı eşyanın 1340 tahririne .müstenitdefterlerle sözü geçen 1933, 1941 ve 1948 
defterlerindeki evsafı arasında ayniyat şöyle dursun benzerlik dâhi- kalmamıştır. 

Meselâ; hususi daire 1941 defterinin 73 ncü sayfasında kayıtlı Yıldız mefruşat^ 1614 tahrîr 
sıra numaralı karyolanın esas defterindeki evsafı 'ıhlamur ağacından mamur maun boyalı, kabart
ma çiçeklerle müzeyyen ıhlamur karyola takımı) olduğu halde; 1941 defteririd'e (ceviz maa somya 
ve teferruat karyola) izahatı mevcuttur. 

Keza, Dolmabahçe mefruşat esas defteri 1149 sıra nnnıarasında (4r oynmayaMı : yaldızlı ayak ve 
kapak boğazı ile dibi oyma çiçceiği ve kendinden çiçekli billur sürahi) yazılı oldüğuhalde 1941 defteri 
hususi daire 121 numaralı odaya ((sayfa: 77) Dolmabahçe mefruşat 1149 tahrir numarasına (çiçekli 
ettin Su sürahisi) işlenmiştir. 

Yine 38 numaralı gümüş'.odasında' kayıtlı güihüş'eşyâhih'ağırlîkilari esasi'defterinde^ yazılı oldu
ğu halde bu defterlerde gümüş eşyâhin ağırlıkları gösterilmemiştir. 

7. Bâzı eşyanın yalnız nev'i defterlere yazılmış, evsafı hiç dercedilmemiştir. 
Meselâ; İ94İ senesi kapalı dâire defteri"250 nci' sayfada kayıtlıi Yıldız'Merasim 5341'tahrir numa

ralı dolabın (ıhlamur ağacıdan mamul iki tarafı' dolaplı, ortasi üç çekmeli, üst' katı üç; raflı ve 
dik parmaklıklı) cvsafmm, İ94l ve 1948 defterlerine yazılmadığı defterin evsaf hanesinin boş 
bırakıldığı, 

Keza, 1941 senesi 9/1 ilümat'âli İstablı âmire eşyası defterinin Dolmabahçe Sarayından garaja 
gönderilen eşyayı gÖStcreii 74 ncü salıif esinde kayıttı polmabahçe mefruşat 79 tahrir numaralı bir 
aded seccadenin esas defterindeki evsafı (krem'«emin üzerine madalyonlu, dört köşesi* çiçekli ve 
bordürİü 1.40 X 2.30 M. ebadında) olduğu îıalde 1941 ve 1948 def terinde sözü geçen seccadenin 
sadece isminin yazıldığı evsafının kaydedilmediği' gÖi'ûlınüştür. 

8. Koltuk, kumaş kaplı sandalyeler ve perde gibi bir kısım eşya, 1340 tarihinden beri boyan 
mak, yüzü değiştirilmek, tamir edilmek gibi sebeplerle ilk tahıit'deki vasıf ve şekillerini kaybet
miş bulunduğundan bu kabil eşyanın esas defterlerinde yazılı evsâfı ile bu defter]erdeki evsafı bir 
birine uymmakatâdır. Bu eşyadan numaraları düşmüş olanlar; evsaf itibariyle'de ilk tahrirdeki eş
yaya uymadığından ve bu defterlerde yeni bir eşya gibi gözükmekte olduğundan bunların:esas ka
yıtları ile karşılaştırılması ya hiç yapılamamış veya takribi olarak icra edilmiştir. 

9. Yalova kâtibi umumilik, Florya mavi Ve beyaz köşkleri gibi :sonradan tesis ve ihdas ve Yıl
dız Şale gibi mefruşatı kısmen mubayaa suretiyle temin olunan köşklerin tefrişinde, Sar'aylardaki 
eşyadan 'faydalanılmış olduğu halde, buralarda eski saray eşyası üzerinde bulunması lâzmıgeleh tah
rir numaraları' terkedilerek bunlara müstakil birer sıra. numarası verilmiştir ki bu suretle sözü ge
çen köşkler için muhtelif senelerde düzenlen eri eşya def t erleriyle İ 340 esâs defterleri; arasındaki ir
tibat tamariıen zail olmuştur. Bu durum şüphesiz lcaı;şılâ;ştirmaimkânını kaldırmıştır. 

10. Esas defterlerindeki kayıtlarına nazaran liâzieşyanin bu defterlere fâzla olarak kaydedil
diği görülmüştür. Meselâ; Dolmabahçe resmî da i ı e 194! senesi' defteri 46-' numaralı odada kayıtlı 
Beylerbeyi 1932 - 1933 tahrir numaralı 2 çift p e d e takımı 1941 seüesi defterine bir'aded fazlasiylc 

v Üç aded perde takımı olarak geçmiştir. 

İS;.-S5yisr: 272) . 
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Keza Dolmabahçe mefruşat esas delileri -2385 tahrir sıra..numarasında kayıtlı bir aded müstatil iki 

kulplu 284 dirhem, beya^ .gümüş. tepsi, 1933 senesi hususi daire-defterinin 2 ııci sahifesinde-60 nu'maT 
vah'odada'.-Dolmabahçe mefruşat 2385 tahrir numaraşiyle bir aded fazlası yi e iki aded tepsi olarak ka
yıtlı bulunmaktadır. 

Burada esas kaydına göre. fazla. gözüken bu [eşyaların, nıunarasız saray eşyası vnya mubayaa eşya-
smdam olup olmadığı', keyfiyeti sarahaten anlaşılamamaktadır 

11.: Esas defterinde tahrir numarası meycut-olau bâzı eşyaya bilâhara tahrir numarasının terk<>-
dilerek bir sıra nıuuarası verildiği- görülmüştür. Ezcümle, Aynabkavak Kasrı 1933 defterindeki 
eşyalar' ilk .tahrir numaralariyle kayıtlı iken 1941 defterinde tahrir numaraları terkedilerek onun ye
rine bu eşyalara; ayrı •bir- sı ra nıım.ai'iısı-k.o.uulmus}t"ur.- .Bu..eşya.. mubayaa, veya iniâl. edilmiş yc-ni bir 
eşya olmadığı ve bidayet tahrir; numarası da değişmediği Halde 1941 senesi defterinde tahrir IP: m ava. 
sının riiçin terkedildiği sebepsiz ..kalmaktadır. 

12. Saraylardan lıarice verilip bibi hara iade olunan bazı eşyanın iade edildikleri kayıtlarına 
İşaret edilmiş ise de bu eşyaların elyevm nerede bulundukları anlaşılamamaktadır.-. 

Ezcümle; Dolmabahçc Sarayı 13 numaralı oda 22 tahrir sıra numarasında bir aded sarı karyola 
• (Maa teferruat) m Reisicumhur-için. 1927 senesinde Ankara'ya gönderilmiş olup iade edildiği ve mef
ruşat defterine 3338 (3338) numaraya kaydedildiği sair mahallere gönderilen eşyalara mahsus def
terin 55 nci sahifesinde işaret.edildiği halde bu karyolanın iadeden sonra nereyi» konulduğuna, dair 
defterinde bir kayıt .ve meşruhat görülememiştir. . • • '. 

13. Saraylara yapılan mubayaalardan bir kısmı 1933, 1941 ve 1948 defterleVine kaydedilmiş ise 
de demirbaş eşya .esas defterindeki sıra. numaraları • veya fatura tarım ve numaralarının defterlere' 
işlenmediği ve birkısım mubayaaların da mubayaa oldukları- tasrih edilmeksizin defterlere kay
dedildiği'•..görülmüştür. Mubayaa eşyasından mubayaa oldukları tasrih edilmeksizin bu defterlere 
işlenenler, numarasız veya numarasını kaybetmiş saray eşyası ile kayden iltibasa mahal vermek
tedirler. 

Meselâ- 1941 senesi kapalı daire defteri 257 nci sahifesinde kayıtlı 2 aded (emaye banyo) 
ıran tahrir .-mahalli, ve tahrir numarası sütunlarına lüzumlu meşruhat verilmediğinden bu eşyanın 
mubayaa veya saray eşyası olduğu kayıtlar üzerinde sarahaten anlaşılamamaktadır. 

1941 senesi 1 numaralı defterin 37 nci sahife inde mubayaa olarak kayıtlı 4 çift perde takı
mına; ait-mubayaa .numarası veya fatura tarih ye numarasının da deftere işlenmesi ve bu suret
le deuıişbaş eşya esas def teriyle irtibatının.-sağlanması-lâzımgelirken ekseriya bu cihet ihmal 
edilmiştir. • •,. ...':. \ 

14.- Saraylardan harice gönderildiği esas defterlerindeki meşruhattan anlaşılan birkısım eşya, 
' bu defterlerde halen mevcut olarak gözükmektedir. 

Meselâ Yıldız Merasim 3627 - 3628 tahrir numaralı iki aded balgamı taştan yaldızlı sütun aya
ğın 13 Teşrinisani 1928 tarihinde Meclis Riyaset Konağına gönderildiği esas defterindeki meşru
hattan ve ahar mahallere gönderilen eşyalara mahsus 2 nci defterin 60 nci sahifesindeki kayıtlar
dan anlaşılmakta ise de 1941 senesi ikinci defterinin 66 mı .maralı odasında 3627 numaralı 2 aded 

'.balgamı, taştan piyedestal'in kayıtlı, bıdunduğu görülmüştür. 
15. Bu. defterlerde, esas defterlerindeki eşya adedine göre ilk bakışta mükerrerlik arzeden 

ve fakat eşyanın mevcudiyetine nazaran kayıt mükerrerliği, mahiyetinde olmıyan bâzı. kayıtlar 
görülmüştür. - : v '-.:'. ... • ....... 

Ezcümle Bolmabahce esas defteri 71 oda 16, tahrirde kayıtlı 81 dirhem ağırlığında, oyma 
3 ayaklı gümüş sigara tablası, 1941-.1948 defterleri 38 numaralı gümüş oda (sahife : 34) «ayaklı 
gümüş» ve taş odada (Sahife: 50) «8 ayaklı gümüş» olmak üzere iki def a kayıtlı bulunduğu ve bu 
eşyanın her iki odada da mevcut olduğu defterler indeki işaretlerden anlaşılmıştır. Buna nazaran 
mevcut olarak .gözüken bu gümüş sigara tablalarından hangisinin 7 numaralı odada 16 tahrir numa
ralı gümüş sigara, tablası olduğu:-anlaşıl -anlamıştır. • . ," 

16 •': Çatal,, lucak, tabak, kadeh ye saire ,gibi üzerlerinde tahrir .numarası buKınmıyan eşyadan 

,:-C;Ş. Sayısı-: 272) ' 
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bir kis.rn.mrh ''tefrite • edilerek muhtelif ' mahallere gönderilmesi veya kullanılması sebebiyle bunların 
çıkış miktarları ile esas kayıtları arasında riyazi'bir mutabakat ve münasebet tesisi mümkün olama-
maktadiü. ' . ' ! 

Meselâ 1941 senesi 3 numaralı defternin (ziyafet .takımlan) 87 nei "sahifesiîıde 122 aded cam 
rnmpanya takımından 40 adedi terkin edilerek 1949 defterine 82 aded yerine 58 aded devredildiği 
gibi aynı eşyanın defterdeki kaydı hizasına 24 adedinin Florya'ya" verildiği kurşun kalemiyle ve es
ki yazı ile yazıldığı ve münakale numarası da verilmediği görülmüştür. Keza Dolmabahçe gümüş 
ziyafet takımları 34 tahrirde esas defterinde 74 aded 11092 dirhem ağırlığında sarı yaldızlı gü
müş meyva piyatası kayıtlı olup bunun 50 adedi 1927 senesinde Ankara'ya. Eiyaseticumhura gön
derilmiş, bakiye 24 adedi 1933 defterine devredilmiş ise de buna (zayi olup tekrar bulunan) izaha-
tiyle iki aded daha ilâve edilmiş, böylecıe 1941 senesi 3, ncü defterine (gümüş ziyafet -".takımları 
defteri, sahif e 55) 26 aded devredilmiş ve bunlar da bilâhara Riyaseticumhurâ gönderilmiştir. 

Ortada bir arya veya terkin hâdisesi yokken, sonradan (zayi olup tekrar bulunan izahatiylemev-
cud 24 adede ilâve edilen 2 aded gümüş meyva piyatasının fiilen ortaya çıkması keyfiyeti, kayden 
izahı müşkül bir. d urum yaratmaktadır. 

Yukardaki maddelerde muhtelif misaller vermek suretiyle arz ve izahına çalıştığımız .çeşitli hata' 
ve kayıt karışıklıklarına tetkikat .sırasında bu defterlerde, çok tesadüf edilmiş olup bunların 
hepsinin rapora dercinde bir fayda görülmemiştir. Ancak defterler üzerinde tesadüf edildikçe bu 
kabil hataların tashihi cihetine gidilmiş ve her madde için bir iki misal alınmakla iktifa olun
muştur. . . . •• 

Bu çeşitli hata noksan ve karışıklıklardan başka bu defterler ihtiva ettiği sütunlar, şekil ve 
ebat itibariyle de eşyanın uzun zaman durum ve hareketini salim olarak göstermeye müsait bu
lunmamıştır. Bu,sebeple Saraylar Müdürlüğünce sözü geçen defterlerin zaman zaman değiştiril
mesine gidilmiş ve her yeni defter tanzimi beyhude külfeti mucip olduğu gibi hata ve karışık
lığın artmasına en büyük âmil-olmuştur. 

Yine yukardan beri arzedilen defter • ve kayıt sisteminin bozukluk ve karışıklığı ve adedi 
280 000 ni tecavüz eden bir kısmı daimî hareket halinde olan bu eşya ve mefruşatın 1340 tahrir 
esas defterleriyle 1933, 1941 ve 1948 defterler manzumesinde yazılı evsaf ve tahrir numaralarından 
istifade suretiyle yapılan karşılaştırılmasında defterler arasındaki irtibatsızlık hasebiyle, mühim 
zorluk1 ar karşısında kalınmış, bozan bir eşya adedini bulmak için bir kaç defterin baştan başa 
gözden geçirilmesi lâzımgelmiş, bu hal ise telkikatın süratle yürütülmesine engel olduğu gibi 
4 buçuk ay kadar bir zaman harcanmasına da «ebebiyet vermiştir. ' 

B) Tahrir numarası bulunmıyanların vasıfları itibariyle karşı1 açtırılması (Döküm) : 
Gerek tahrir esas, gerekse Saray İdaresince muhtelif tarihlerde düzenlenmiş bulunan defter

lerde tahrir numaraları yazılı eşyanın bu tahrir numaraları ve evsaflarından istifade suretiyle 
saraylar camiasında mevcut adedi 280 000 i mütecaviz eşyadan takriben % 70 nin karşılaştırılma
sı mümkün olabilmişse de tahrir numarasını kaybetmiş bulunan veya tahrir numarası yanlış ve ya
hut bilâhara muhtelif sebeplerle tahrir numaraları terkedilerek ayrı bir sıra numarası ile kayıtları 
yapılan eşyanın ilk tahrir mahal ve numaralarını tâyin ve tesbi't için bu defa her iki defter manzu
mesinde yazılı vasıflarından istifade edilmesi suretiyle karşılaştırılması yolu ihtiyar edilmiştir. 

Bu maksada binaen esas defterleriyle son- defterlerin mesnedi olan 1941 defterlerinde tarafımız
dan puvante edilen demirbaş eşya ve mefruşat dışında kalan eşyaların her iki defter grupunda ya
zılı tahrir mahalli ve tahrir numarası, miktar ve evsaf itibariyle düzenlenen defterlere geçirilmesi 
suretiyle dökümleri yapılmıştır. 

Döküm sonunda 240 adedi mütecaviz eşya nevine ait olarak her nevi eşyanın biri esas defterle
rinde yazılı tahrir mahal ve tahrir numaraları, miktar've evsafı gösteren; diğeri 1933, 1941 ve 1948 
defterlerindeki miktar ve evsafı gösteren iki seri döküm cetveli meydana gelmiştir. 

Dökümden maksud olan gayenin istihsali zımnında, diğerlerine nazaran kıymetli addedilen eş-
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ya nevinden başlamak ısuretiyle 10 - 15 nevi eşyanın esas defterlerinden dökülen aded ve evsaf iyle 
1941. defterlerinden dökülen: adtîd ve evsafı karşılaştınlnuştır. 

Bu muamele neticesinde her iki döküm defterindeki evsafı birbirine uyan pek mahdut miktardaki 
eşyanın karşılaştırılması mümkün olmuş ve bunların esas defterlerinde yazılı tahrir mahalleriyle 
tahrir numaraları sözü geçen defterlere işlenmiştir. 

Cetvellerdeki nevi itibariyle dökümü yapılan eşyadan bakiye kalan mühim bir kısmının ise her 
iki dönüm »cetvelinde yazılı evsafı- arasında mutabakat mevcut olmadığı görülmüş ve, bu eşyanın 
karşılaştırılması, bu. sebeple mümkün olamamıştır. 

Yukarda seçilen bu 30 - 15 nevi eşya ve mefruşata ait olan döküm cetvellerinde-vasıf itibariyle 
yapılanıbu karşılaştırmadan alınan bu verimsiz netice bizi diğer 225 nevi-eşyaya ait döküm cetvel
lerinin karşılaş!ırılmasmda da aynı neticenin alınacağı kanaat ini-tevlit ettiği cihetle mütebaki 225 
kalem eşyanın İm şekildeki .karşılaştırılması işinden sarfınazar ettirmiştir. 

Eşyanın1 vasıflarından istifade suretiyle karşılaştırılması imkânsızlığı raporun defterler bahsin
de de tebarüz ettirildiği üzere 1933 senesinde yapılan tcsbjtte bir kısım eşyanın vasıflanılın, tesbiti 
yapan memurlarca görüldüğü gibi, bir kısmı eşyada ise ilk tahrirde tesbit olunan evsafın kısaltıla
rak 1933 defterlerine alınması ve bilâhara defterler değiştirildikçe de yine bu vasıf kısaltılmasına 
devam edilmesi neticesi olarak eşyaların esas tahrirde tesbit olunan vasıflariyle ınevzuubahis def
terlerde yapılı, vasıfları arasında mühim farklar meydana gedmesinden neşet etmiştir. 

Döküm..•. voliyle karşılaştırılamıyan bir kısım eşyanın döküm cetvelleri aşağıya çıkarılmıştır: 



Talırir mahalli 

Dolmabahçe 

Defter No. Oda 

Kiler 

Oda No. 

Mutbak mü
düriyeti 
TL Mutbak 
bakırdan gayrı 
îstabli âmire 
tavlaları 

Tahrir Mik-
No. t a n 

Buz dolabı 

(Esas defterinden) 

Adı Evsafı 

133 

589 

24 

Sahife Miktar 

1 Buz dolabı içerisi kısmen teneke kaplı 

1 > 

2 » İçerisi çinko kaplı iki kapakl 
köhne. Birisinin bir tek kapa 
ğı yoktur. 

(1941 defterinden) 

Evsaf 

139 Elektrikli buz dolabı 

Tahrir mahalli 

Dolmabahçe 

Vazo, vazo ayağı, çiçeklik, piyedestal, jardanier, çiçeklik kovası 

(Esas defterinden) 

Tahrir Mik-
Oda No. No. t a n Adı Evsafı 

33 1 Vazo Üzeri kabartma asma dalı şe 
killi kapaklı 

Ecz. eşyası 15 1 Çiçek vazosu 
Mefruşat 2462 1 Vazo Krem zemin üzerine çocuk re 

simli porselen. 
İrtif a ı : 47 em. 



Tahrir Mik-
Tahrir mahalli Oda No: No. t a n Adı 

Yıldız Merasim 1554- 2 Vazo 
1555 

m 
02 

E 

272 

» 

» 

Dolmabahçe 

» 

» 

Eczane 

110 

-
Mefruşat 

3868-
3869 

12 

10 

1203 

2 

• • ' i -

2 

2 

» 

» 

» 

» 

12 27 İ Çiçeklik 

61 1 > 

Evsafı 

Mermer somaki kaide üzerine 
ayakları, boğazı pirinçli ve 
üzeri 9 mumlu pirinç şamdanlı, 
kahve rengi somaki taştan. 1.40 
metre. 
Altı, üstü ve kulplarr sarı pi
rinç madenden ortası güvez 
renkte yaldız çiçekli küp şek
linde Avrupakâri 
Gürgen ağacından natüre l ' ol
mak üzere yapılmıştır. 
Siyah zemin üzerine kuş ve çi
çek resimli, ağızları tırtıllı. 
hafif yaldızlı. 
îrt ifai: 55 cm. 
Bronz oyma kaide ve ağızlı 
koyu yeşil üzerine mai çiçekli 

Tareini renkli üzeri 
çekli ağzı kırık 
Madenî oyma ayaklı ve kulplu 
ve bronzlu ve kuş resimli, bil
lur kaseli beyzi yüşşekil 30 cm. 
irtifa. 

beyaz çi-



Dolmabahçe 302 

Mefruşat 

31 1 Çiçeklik 

12 2 » 

Yıldız 

1486 

> 
Merasim 

» 

2053 
41 

419 

1 
1 

1 

» 
Sağir çiçeklik 

» 

4286 

2> 

> 

2> 

2> • 

> 
Dolmabahçe 

• » . • ' ' • 

Müze 

Mefruşat . 

» 

» 
î No. D. " 

8 oda 

4394-
4395 

471 

149 

1426 

1433 
29 

2.' Ayaldi çiçek
lik 

1 Ayakh çiçek
lik kovası 

1 ' Çiçeklik 

1 Sağir çiçeklik 

1 » 
3 Çiçeklik 

Mefruşat 1421 

Sarı madenden sarmaşık şekil
li ve turna heykelli 
Kaideleri oymalı ve kulplu 
açık yeşil üzerine yaldız çiçek
li çini fabrikası mamulâtından 
(dört parçadır) 
Sukabağı şekilli renkli cam
dan 
Yaldızlı dört ayaklı 
Tirşe zemin üzerine turuncu 
çiçekli kabareli 
Kaidesi maden açık sarı renk
te, kabartma çiçekli boru şek
linde 
Porselen, elvan çiçekli, bir aya
ğı yok. 
Hindistan mamulâtından sa-
vaklı 
Krem renkli ve kulplu kurşu
ni renk boyalı, Avrupakâri 

Müdevver ayak üzerinde por
selenden mamul, 4 parçadan • 
mürekkep 
Buzlu camdan mamul 

Madenden kendinden kapaklı 
Bronzdan mamul, üzeri kris 
tal 

Kenarı madenî kafes çerçeveli, 
üzeri murabba şekilli dört 
ayaklı. 



Tahrir mahalli 

Dolmabahçe 

> 

» 

» ' • • ' : • 

Oda No. 

Mefruşat 

29 

Mefruşat 

Elektrik Dp. 

Tahrir 
No. 

2108 

68 

2520 

24 

Mik
tarı 

4 

1 

1 

2 

Adı 

Jardenier 

Piyedestal 

» 

Piyedestal ve 
elektrik şam
danı 

Evsafı 

Som yaldız tezyinâtlı 

Ağaçtan mamul, nıurabbai şe
kil ve prinç stilli maun renkli, 
irtifai: 65 cm. 
Murabba kaide üzerine tek sü-
tunlu, beyaz lake boyalı. 

Prinçten oyma üçer ayaklı ke
bir piyedestal üzerinde on üçer 
mumlu elektrik şamdanı (dört 
parçadır) 

;İ941 defterinden) 

Def. No. 

2 

3 

3 
3 

3 

16 

18 
2 

; Oda No. -

62 

148 

152 
— 

— 

2 

, 
— - • 

Sayfa 

64 

29 

40 
49 . 

49 

2 

23 
24aı 

Miktar 

1 vazo 

1 » 

1 » 
3 » 

2 » 

2 » 

1 » 
- 1 » 

kası 

Evsaf 

64 1 vazo Kırmızı renikli yaldızlı kâse şeklinde 
dan.) 
Küçük, mavi zeminli, yaldızlı 'kulp 
kırık 
Pembe zemin üzerine kuş resimli, y 
Madenî ikaide ve göbekleri balğami 
lik, iki vazo (takım) 
Cini f aibrikası mamulâtmdan orman 
paklı 
Gümüş, iki kollu, gümüş işlemeli 
palmiye vardır.) 
Lâcivert kenarlı, boyalı resimli kâs 
Kırmızı, yaldızlı, kâse şeklinde. . 



Def. No. Oda No. Sayfa Miktar Evsaf 

Kapalı daire 
Yıldız merasim 

3 
3 
3 
3 
2 

Yıldız sıra : 

Yıldız sıra : 
3 
3 

sıra: 166 

171 
171 
197 
201 

664 

679 
134 
189 

49 

77 
• 77 

140 
154 
24 ar 

1 
2 

4 
1 
1 
1 

-2 
kası . 

69 

69 

121ar 

2 

1 
1 

- 1 
kası 

vaz< 
» 

» 
» 
» 
» 

azo Tarcini renikli ve ağzı tırtıllı porsel 
Bronz, dört ayaklı, üzerinde testi şek 
mızı renkli tezyinatlı. 
Küçük boyda, cam, biri kırık çiçeklik 
Beyzi bakara dilimli çiçeklik 
Jardinier yaldızlı. 
Jardinier yaldızlı lake. 
Kabartma çiçekli cam. çiçeklik. 

Krem zemin üzerine çiçek resimli ve 
sılık. 
Jardinier. Konsol altı için. 
•Piyedestal. Kırmızı kadife sütunlu y 
Piyedestal som yaldızlı ve çiçekli. 

Saat, saat camekânı 

(Esas defterinden) 

Tahrir mahalli 

Dolmabahçe 

> 

• > 

Oda No. 

Mefruşat 

» 

» 

Tahrir 
No. 

2793 

3037 

,3107 

Mik
tarı 

1 

1 

13 

Adı 

Duvar saati 

» 

Parça saat 

. Evsafı 

Müsemmen şekilli cevizi renk K 
eçrç.eve derummda. 
Sekiz köşeli ve çalgılı. ( 

o 
b 

Aşağısı camlı dolaplı yukarısı K 
dört çekme sütun üzerine kub
beli ceviz. 12 aded madenî mü-
devver plâkı vardır. 



Tahrir Mik-
Tahrir mahalli Oda No. No. t a n Adı Evsafı 

Dolmabahçe Um. Mutfak 
bakırdan gayri 

603 2 Cali saati 

2> 

Yüdız 

Dolmabahçe 

îstabliâmire 
marangozhane 
Mabeyn 

157 

240 

49 

1 Duvar saati 

85 .» 

-1 Saat 

Kârı kadım. 

Ceviz ağacından mamul alt ve 
üst tarafından oyma işlenmiş, 
Camekânı müstatil ve kubbeli 
kebir . 

Def. No. 

1. 
i 

1 
5 
» 
5 

Oda No, 

14 
Mubayaa me. me
sai odası 
Bekçiler koğuşu 
Saatçi odası 

» > 
6 

(1941 defterinden) 

Sayfa Miktar 

27 
137 

129 
' 4. 

4 
21 

Evsaf 

Salon için saat 
Duvar içki saat - , • 

Duvar saati 
Kârikadîm köhne saat 
Yürek şeklinde, ok saplanmış, beyaz 
Tahta çerçeveli, altı köşeli duvar saat 



Yazı. makinası 

(Esas defterlerindenj 

Tahrir mahalli 

Dolmabahçe 

Oda No. 

44 • 

Tahrir Mik-
No. t a n 

270 

Adı Evsafı 

2 Yazı makinesi Türkçe ve Fransızca maa örtü 
ve kapak 

(1941 defterinden) -
İşbu defterlerde yukarda yazılı yazı makinesinin kaydına tesadüf edilemediği 

puvantajsız kalmış başkaca makine de yoktur. 

Dolmabahçe 
> 

Yıldız 

Eczane eşyası 
Hazinei H. 15 

Mefruşat 

93 
57 

2935 

Tablo, levha 
(Esas defterlerinden) 

7 Tablo 
1 » 

» 

Müze 

Cihannüma 

3066 " 

947 

230-233 

1 

1 

4 

> 

> 

* * 

Sertabipler tablosu 
Abanoz çerçeve derununda so
maki siyah taş üzerinde dört 
kuş resmini havi. 
Yaldız çerçeveli dört aded civ
civin meyvalar arasında bulu
nuşunu gösterir yağlı boya İb
rahim imzalı.. 
Bir mahal tablosu, sarı yaldız
lı çerçeve derununda 
Kumaş üzerine işlemeli dağ ve 
orman resmini havi. 
Bâzı mahallerin resimlerini 
muhtevi kenarları yaldızlı. 



Tahrir mahalli 

Dolmabâhçe 

» 

» 

Oda No. 

9 

44 

46 

Tahrir Mik-
No. t a n Adı 

4 1 Resim levhası 

316 1 Resim 

39 1 » 

Dolmabâhçe 

» 

» 

69 

Eski Veliaht D. 
müteferrik 
îstabliâmire 
müdüriyet 

12 

26 

144 

1 Levha 

1 > 

20 » 

Mefruşat 1622 1 » 

1938 2 Methiyei se-
niye 

2370 1 Levha 

2941 

3065 

1 Donanma 
levhası 

1 Manzum 
methiye 

Evsafı 

Deniz manzarasını havi yağlı
boya, yaldızlı çerçeveli Ahmet 
Bedri imzalı 
Karton üzerinde boncuktan 
kadın resmi. 
Şadiye firkateyninin yerine 
müceddeden inşa olunacak 
komporant koronun sulu boya 
resmi. 
Yaldızlı çerçeve derununda 
hattı kufi ile yazılmış kelimei 
tevhit 
izmir. istirdadına mütaallik 
yağlıboya. Âdi tahta çerçeveli 
Küçüklü büyüklü eiharıyarı 
güzin esamisi ile muhtelif aya-
ti celileyi natık levhalar. 
Yaldız çerçeve derununda Sa
mi künyeli ve 1296 tarihli ve 
yaldızla yazılmış Abdulhamit 
tuğralı. 
Biri lâcivert kadife, diğeri kır 
mızı cilt derununda 

Oyma yaldız çerçeve derunun
da bir dere kenarında içinde 
iki adam bulunan sandal res
mini gösterir 
Yaldızlı çerçeveli. 

Sarı yaldızlı çerçeve derunun
da. 



> 

Yıldız Merasim 

2> 

Müze 

Mefruşat 

4092-
4093 

5582 
407 

1664 

Bendegân 425 
t& 

to Def. No. Oda No. 

vamıcT îii 

1 Anahtar 
1 Anahtar 
2 102 
3/2 Taş oda 

» >.;,-.„ 

Marangozhane 32 1 Levha 

2 Levha Suni çiçekten mamul lâfzı Celâ 
ve İsmi Nebî ve Cihariyar efen 
dilerimizin isimlerini müş'i 
iki kutu derununda gayrimun 
tazam hale girmiş. 

1 * Yaldız kenarlı camlı. 
1 Resim levhası Âdi çerçeveli bir vazo resmin 

muhtevi. 
1 > Su kenarında bir ebniyenin 

muşamba üzerine . yağlı boya 
ile yapılmış, yaldız çerçeveli. 
Çerçeveleri boyalı, yekpar 
camlı, arkası üç parça beya 
tahtalı. 

1 Resim levhası Harem iskelesinde mezbaha 
askeriye dairesinin resmi. 

(1941 defterinden) 

Sayfa Miktar Evsaf 

* J>::p-u;;, •• 

» 
Üst kat 9 salon 

» » s> 

» 

» 
61 

» 

1 fotoğ
raf 
1 » 
2 levha 
2 tablo 

140 . 1 levha «Ya Hâdimül Haremeyn» • 
140 1 tablo Cami resmi 

19 1 tablo Manzara 
53 1 levha Sarayburııu ve Topkapı Saray 

gösterir, Selimi Salis 1729 tarihl 
yalı çerçeveli, yağlı boya. 

> 1 levha Sultan Azizin beyaz at üzerind 
çerçeveli yağlıboya. 
Osmanlı padişahlarını gösterir âd 

Sultan Murad 'm resmi, çerçevesiz 
Kabe'ye ait el yazısı (yeni binay 
Biri köşk resimli, diğeri ağaçlıklı. 



m 
m 
"S 

Takrir makalli 

Dolmabahçe. 

Oda No. 

Beylerbeyi 

Beylerbeyi 

14 

22 

Halı, balı seccade, seccade, keçe 

(Esas defterlerinden) 

Tahrir Mik-
No. t a n Adı 

60 

668 

2 Halı seccade 

M , 

81 

147 

198 

209 

,15 

236 

. . 4 . 

5 

6 

19 

940 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.Seccade 

Anadolu ha
lısı 
Avrupa: halısı 

Taban halısı 

Halı seccade 

Halı 

1 Halı 

Evsafı 

Kırmızı zemin üzerine kena 
çiçekli Anadolu halısı (2 . 1 
X 1.35), (1.28 X-2.22) 

. Lâcivert zemin üzerine küçü 
ipekli acem seccadesi (1.20 X 
175) 
Kırmızı zemin üzerine • çiçek 
(3.90 X 4.10) 
Pembe zemin üzerine elvan ç 
çekli (3.55 X 3.80) 
Krem zemin üzerine sarı, kı 
mızı ve mai çiçekli ve yoll 
(5.90.X 6.60) / . . : , , ' . 
Beyaz zemin üzerine çiçekl 
göbekli (2.00 X ;l:25) 
Hereke mamulâtından -, ;güy.e 
göbekli kenarları lâcivert v 
beyaz elvan çiçekli (;3.00 -X 

Sarı, zemin üzerine güvez renk 
li, göbekli,kebir. • 
(9,40 ,X 15.00} 



Dolmabahçe Ağavat nöbet 
mahalli 

00/ 

oa.-
p-

t * . 

1711 

1724 

1 Kürt secca
desi 

2 Seccade 

> 

» • 

» 
> 

> 

» 

»" 

> 

Ağavat kahve 
ocağı 
Eczane eşyası 
Hazinei Hassa 3 

> a> ' • 4 

> » 1 6 

Kadınlara ait 
eşya . 

' Mefruşat 

> 

9 

192 
22: 
14 

27- • 

10 

34 

38 

1 

1 
1. 
1 

1 

. 2 

1 

1 

Frenk, keçesi 

Halı seccade 
Seccade 
Halı 

Seccade ' 

Halı 

»• 

s> 

» 
> 
> 

1554 
1559 
1706-

1 Stampa halısı 
1 » 
1 Keçe 

1 Hali 

Qrtaşı mihraplı, bordürleri be
yaz zemin üzerine çiçekli. 
Ayak basacak yeri yırtılmıştır. 
Kırmızı zemin üzerine merkezi 
göbekli yol halısından kesilip 
yapılmış, (0.80 X 3.20) 

Koyu krem rengi zemin üzeri
ne sarı dallı fersude 

Fes rengi Anadolu seccadesi 
Fes rengi zemin üzerine kenar
lı ve göbekli mefraş halı 
(4.80 X 5.90) r , i 
Kırmızı yollu halı parçasından 
mamul 
Avrupa keçesi. Biri filizi, diğe
ri kırmızı renklidir. 
Kırmızı zemin üzerine Efğan 
(4.25 X 7.85) ; 
Kırmızı zemin üzerine nohudi 
kenar ve ortası madalyonlu he-
reke bir tarafı ile köşesi vak
tiyle mevzu olduğu odaya göre 
kesilmiştir. 5.65 X 8.20 
Avrupa'nın köhne 3.80 X 4.20 
Avrupa'nın köhne 2.80 X 4.20 
Avrupa elvan çiçekli stampa 
3.80.X 7.60. -
Lâcivert zemin mavi ve güvez 
çiçekli Anadolu 1.20 X 2.00 

Avrupa'nın dokuma 1.20X3.00 



Tahrir mahalli 

Dolmabahçe 

Oda No. 

Mefruşat 

Yıldız Merasim 

Tahrir 
No. 

1719 

2656 

2657 

2658 

3102 

3263 

2942 

Mik
tarı. 

ı 
1 

1 

1 

2 

1 

1 

Adı 

Hah 

> orta . 

». . 

' > 

> ' ' 

•» 

» 

3979 1 > 

3982 

> 

> 
Cihannüma 

Müze 

Mefruşat 

Bendegâıı 

> 

5365 
87. 

49 

733 

121 

201 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

Hah seccade 

> 

Oda halısı 

Seccade 

Evsafı 

Avrupa'nın dokuma 

Avrııpakâri kırmizi zemin üze
rine çiçekli 3.75 X 6.45 
Avrııpakâri kırmızı zemin üze
rine çiçekli 3.30 X 4.40 
Hereke mamulâtmdan alafran
ga resimli 4.85 X 5.90 
Odaların zeminine göre şal Ör
neği 

4.80 X 4.80 tertibinde göbekli 
kırmızı renkte oda halısı 
Hereke mamulâtmdan sarı ze
min üzerine kırmızı göbekli ve 
kırmizi kenarlı 16.50 X 10.00 
1.90 X 3.05 ebadında üst kat 
sahanlıkta krem zemin üzerine 
fes rengi 
İ.18 X 5.17 ebadında merdi 
ven üzerinde krem zemin üze
rine fes rengi 
Köhne Avrupa halısı 
Hereke mamulâtmdan 4.30 X 
3.28 
Kırmızı mavi ve yeşil renkli 
Anadolu halısı 
Gördes yol halısından mamul 
seccade -
Krem zemin üzerine çiçekli Av-
rupakâri3.15 X 3.85 
Krem kaplama üzerine çiçekB 
işlenmiş 



Yıldıs 

Mülga Meclisi Me-
busandan 

Bendegân 

» 

257 

376 

495 

50 

1 

. 1 

1 

1 

Hah 

» 

» 

• • » • 

57 

Db. Teberdaran 
> > 
» '. » 
> • > 

> • ' • ' > • 

Ambarda 
> 

Mefruşat 
» 

148 oda 

17 
17 

2755 
2839 

6 

5 
2 
1 
1 
1 

Saf seccadesi 
» 

Seccade 
> 

Keçe 

> Mefruşat 3158 

Yollu Avrupa oda hahsı köhne 
4.35, X 9.00 
Al ve siyah ve nohudi renk çi
çekli hereke mamulâtmdaT) 
2.07.X 4.40 
Kenarları ve ortası yeşil ve 
kırmızı çiçekli Avrupa'nın 
Elvan çiçekli hereke mamulâ-
tından 5.00 X 8.00 5 parçadan 
dikilmiştir. 
Kırmızı zemin üzerine elvan 
çiçekli bordürlü 4.60 X 7.50 
Kenarı şeritli âlâ yeni çuhadan 
Kırmızı şerit işlemeli çuhadan 
Kırmızı kadifeden 
Arakiye üzeri ipekle işlenmiş 
Kurşuni zemin üzerine fes ren
gi çiçekli 
ödaam zeminine ̂ göre iki tara
fında birer parça yol halis? 
vardır. 



(1941 defterlerinden) 

Defter N. Oda 

1 9 

1 16 
1 17 
1 M. Salon 
1 43 
1 45 
1 57 
1 304 

• ' 1 

1 
1 
2 102 
2 11 
2 11 
2 11 
2 11 
2 11 
2 11 
2 11 
2-. 11 
2 115 
2 119 
3 160 
3 163 
3 169 
3 191 
3 203 
3 209 
3 229 
3 232 
3 halı dep. 
3 halı dep. 
3 » » 
3 » » 
7 18 
7 40 
14 3 
14 4 
18 
18 6 
18 
18 18 
18 
18 

Sayfa ̂  

16 ' 

32 
34 
51 
78 
82 
111 
125 
131 
136 
140 
19 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
70 
74 
56 
64 
72 
123 
157 
165 
222 
224 
227 
227. 
227 
227 
26 
45 
3 
.4 
4 
7 
23 
24 
32 
37 

ıded 

1 

1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Evsaf 

Kırmızı zemin üzerine çiçekli köşeleri ve ortası mavi ve 
dalyonu (Bilâhara yol keçelerine eklenmiştir.) 
Şal örneği hereke müstamel. 
7.000 X 0.50 
Kırmızı, mavi çiçekli, göbekli, 4.80 X 3.05 
Nolmdi zemin, kenarlı 1.28 X 0.72 ebadında seccade' 
Krem üzerine 4 köşeli ve 2 köşesi kesik. 
Nakışlı, göbekli, kenarlı. 
Çiçekli ve göbekli. : ' 
Avrupa etrafı yollu. 

» keçesi. 
Oda halisi. . •'•• 
Duvar halısı Atâitürk'ün resmini -havi. 

• İsparta-4.40 X 2.96 . •'•• 
4.10 2.72 ; 
Şirazkâri halı seeca.de: 

» - »' ' , » 7 •' • 

» •• • » ' " : > > ' ; : • ' ; ' . . . ' . . -

» » : ; » ' . ' ; _ ' • • ' ' " ' " . . . . 

Yan halısı Hem edan yapısı 
» • • » • " . • ' » » 

Göbekli, kenarlı, 1.63 X 1.12 
• Murabba şeklinde 2.45 X 1;10 
Şal örneği köhne 5.00 X 4.90 
Hah seccade (Biri M. Timf 1.40 X 2.00 
Şal örneği 4.25 X'2.80 
Çiçekli göbekli kebir 
Avrupa, krem zemin üzerine kırmızı çiçekli köhne 
Avrupa 'köhne 
Yollu hereke 

Kilim 4.00 X 2.10 
» 1.60 X 1.50 

Hah şal örneği 7-40 X 5.00-
Hah hereke 6.80 X 5.70 
Adi Anadolu halisi 1.15 X 2:00 
Köhne Avrupa (T. 13 No. 369) 
Al üzerine çiçekli Avrupa 
Parça Avrupa keçe 4.50 X 3.50 . 
Orta halısı, lâcivert zemin üzerine' yeşil, kırıma çiçekli 
Zemini kırmızı çiçekli '' 
Kenarı çiçekli krem ayak halısı 
8 şuah yıldız şekilli 1.60 X 2.16 
Halı seccade kırmızı zemin mihraplı 1.55 X 0:95 
Ayak halısı kırmızı zemin siyah çiçekli 

ııufc 

( S: Sayısî : 272 ) 
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63 — 
Defter N. . Oda Sayfa Aded Cinsi 

18 
18 
19 
19 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
» 

» 
» 

» 
» 

12 
Yıldız defteri 
Sıra-No. 135 

» 386 
3/2 
» 

» 

38 
44 
3 
4 

5 
7 
10 
11 
12 
13 
14' 
21 
41 
63 
64 
227 
234 

» 
» 

» 

» 

235 
» 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
•I . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

168 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 

» 1 
» 1 
arkası 1 
» » 1 
» » 
» » 

» M. 

14 

51 

» 

Ayak halısı 
>> » Avrupakârı siyah çiçekli : 
» » krem zemin üzerinekırmızı çiçekli 0.90 X 1.95 

Halı seccade -Ferlıano mamuİâtmdan 1318 tarihli krem üzerine bor-
dürlü kırmızı kenarlı 1.43 X 2.10 
Krem zeminli ve bordürlü 2.42 X 2.05 ,-
Ayak halısı sal örneği yollu 0.80 X 1.20 '.7 
Krem üzerine bordürlü ortası kafes şekilli 1.05 X 1.80 
Yollu şal örneği taklidi 1.28.X 1.88 
Bordürlü ve göbekli 0.90 X I . 8 0 
Yollu şal örneği 1.05 X 1.25 ... -
Yol halısından yapılma .0.67 X J .73 ayak halısı 
Ayak halısı eklenmiş yol halısından. 0.85 X 1.65 
Avrupa keçesi 5.50 X'2.00 
Seccade kırmızı zemin, üzerine çiçekli Anadolu 
Kırmızı zeminli madalyonlu 2.55 X 1.50 
Parça (Beş kalemde) tamirden kalan ufak halı parçaları 
Avrupa keçesi 4 . 4 0 X 4 . 0 0 

» » 2.35 X 2.50 . 
» » 6.95 X 4.30 
» » 8.60 X 1:40 ' . . , ' . ' 
» » 6.00 X 2.75 
» » 5.4Ö X 3.10 
» » 5.85 X 4.40 • 
» .» 4.30 X 3.00 
» » 7.50 X 4.10 
» » 4.10 X 2.60 
» » 4.20 X 2.30 
» » 7.75 X 2.50 

Herekc halısı 5.00 X 3.30 
Köhne halı şal örneği 4.80 X 2,90 
Avrupa keçesi 20 metre 
20 aded Avrupa halı 
Hcreke halısı 5.00 X 6.00 

» • » 4.50 X 3.00 
Avrupa halısı 4.00 X 4.00 
Avrupa halısı,- kırmızı zemin üzerine ince siyah yollu çiçekli 
7.90 X 3.90 
Seccade kırmızı renk âdi kurt halısı 

Kırmızı zemin üzerine bordürlü göbekli kebir 
Sarı zemin, üzerine göbekli , ' • 
Beyaz sim işlemeli mihraplı arakiye. 33 odadan 
Eflâtun kumaş üzerine sarı kasnak işlemeli ve saçaklı. 33 odadan 
İpekli Şamkâri inIhraplı çiçekli sim. 33 odadan, 
Saf seccadesi koyu lâcivert zemin üzerine zımbalı ve kurdeİâlı işlem -
li başları kesik 
Hafif ipek işlemeli 

( B. Sayısı : 272 ) 



Komodin 

(Esas defterlerinden) 

Adı Evsafı 

Komodin Sarı renkli ye yaldızlı lake 

» 
» Üzeri beyaz mermerli bir çek

me, bir kanatlı, siyah boyalı 
» Maun kaplı tek kanatlı bir 

. çekmeli üzeri beyaz mermerli 



— C5 -
; _ (1941 defterlerinden) 

Defter N. Oda' Sayfa Aded Evsaf 

1 
1 
ı 1 
1 
î 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
7 

B. Beyi 
18 
19 
19 
19 
19 

B. Beyi 
Yıldız sıra: 

8 
9 
16 
16 
16 
20 
35 
46 
49 
75 
84 
114 
127 
128 
9 
39 
12 

:622 

14 
16 
32 
32 
32 
38 
66 
84 
91 
23 
32 
68 
83 
84 
15 
4.4 
22 
38 
11 
12 
13 
14 
8 
62 

1 
2 
2 
"1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

İçi ve dışı mermerli komodin 
Beyaz lake boyalı komodin 
Ceviz boyalı somaki!i komodin " 
Ceviz boyalı somakili komodin 
Beyaz lake boyalı çekmeli komodin 

» boyalı komodin 
» lake komodin 

M. 3161, içi ve üstü mermerli komodin 
Lake boyalı komodin 
Maun boyalı komodin 
Lake (İkinci hareket köşkü 8 odada komodin) 
Lake yaldızlı çiçekli komodin 
Üzeri taşlı komodin 
Lake boyalı komodin 
Komodin 
Komodin 
Siyah mermerli koyu maun renkli komodin 
Ceviz boyalı somaki taşlı komodin 
Üzeri beyaz mermerli komodin 

» . » » » 
» .tahta komodin 

Lake boyalı komodin • 
İçi ve üstü mermerli komodin 
8 gözlü komodin 

Tetkikmdan da anlaşılacağı üzere esas defterlerinden çıkarılmış oban döküm cetvellerinde eşya
nın hem tahrir rımaraları hem vasıfları mevcut ohıp 1941 - 1948 defterlerinden çıkarılan'arında 
ise eşyanın yalnız vasıfları bulunmaktadır. 

Tahrir numarası itibariyle bu iki grup cetveller arasında bir ralr ta tesisi mümkün olmadığı 
gibi bu cetvellerden birinde yazılı eşyanın yegân yegân diğeriyle karşılaştırılmasıda kayıtlarında 
yazılı-vasıfları itibariyle de bir mutabakat görülemenlektedir. 

Binaenaleyh; 1941 - 1948 defterlerinde tahrir numarası bıı'unmıyan esas defterlerinde tahrir 
numarası mevcut olan ve her iki defter grup un d a değişik, vasıf1 a r ' arzetmcsi itibariyle de araların
da mutabakat görül emiyen müfredatı İra iki cetvel grupunda yazılı eşyaların, sadece kay:tlar üze
rinde yapılan tetkikat'a, birbirlerinin aynı old MÎ1 arını kabul etmek mümkün görülemediği ci
hetle 1924 tarihine nazaran evsafı bilinen eşyanın bugün 1941 - 1948 defterlerinde yazılı eşyalar 
olup olmadıkları hakkmda katî bir kanaate varılamamıştır. 

V - Tetkikat sırasında ve yapılan karşılaştırmalarda tesadüf olunan diğer noksan ve hatalı 
muameleler 

1. Kayıtlar üzerinde yapılan incelemede Millî saraylar ve kasırlarda mevcut halı, halı seccade 
ve kilimlerden bâzılarının esas defterinde yazılı evsaf ve ebadının. 1933, 1941 ve 1948 defter
lerinde yazılı evsaf veya ebada tevafuk etmediği veya evsaf ve ebadının noksan işlendiği görül
müştür. Esas defterlerine nazaran evsafı, ebadı nok mn içlenen veya. tevafuk etmiyen halı, halı seccade 
ve kilimler aşağıdaki cetvelde irae edilmişlerdir. 

(S.. Sayısı: 272) 



Tahrir 
mahalli 

Dolmabahçe 

Oda 
No. 

42 

42 

Tahrir 
No. 

36 

35 

Dolmabahçe 

67 

Kuşluk 
köşk 

Hazinei 
hassa 

15. 
3 

34 

67 

14 

62 

24 

12 

13 

47 
41 

Mefruşat 31 

21 

25 

59 

Mefruşat 81 

22 

Mefruşat 3001 

301 

- 6 6 -
1924 defterine göre halinin 

evsa'f ve ebadı 

Pembe zemin üzerine kabartma 
çiçekli goblen halısı 3.51 X 4.26 
Kırmızı zemin üzerine ortası 
kuş resimli kenarı kezalik hay
vanat resimli 1.33 X 2.27 
Bir aded halı seccade: Kenarı 
çiçekli şal örneği Hereke ma
nı ııl atın dan :l .57 X 2.50 
Ortası madalyonlu krem zemin 
üzerine ipekli halı seccade 1.17 
X 1.50 
Krem zemin üzerine kırmızı 
serpme çiçekli ipekli 1.15X1.87 

Halı seccade: Kırmızı göbekli 
ve kenarlı Hereke mamulâtın-
dan 0.80X1.30 
Fcshane mamulâtmdan 1.40 X 
2.10 krem zemin üzerine güvez 
renkli 1318 tarihi yazılı 
Acemin Ferhan halıları resmin
de ortası sedefli ve kenarlı 
kırmızı çiçekli 3:80 X 7.40 halı. 
Filizi zemin üzerine kırmızı çi
çekli Anadolu seccadesi 1.48 X 
2.45 -
Kenarı çiçekli şal örneği Here
ke mamulâtmdan halı seccade 
1.55 X 3.05 
Kiremidi zemin üzerine badem
li Hereke halısı 4 X 3 
Krem zemin üzerine ortası bü
yük madalyonlu dört köşeli çi
çekli ve çift bordürlü halı sec
cade 1.40 X 2.50 
Kırmızı zemin üzerine kenarlı 
çiçekli ve göbekli Hereke ma
mul âtından ipekli halı seccade. 
1.20 X 1.50 
Krem zemin üzenine ̂ kırmızı çi
çekli halı seccade 1.50 X 2.25 

Krem zemin üzerine kabartma 
• gül ve göbekli halı seccade. 
1.10 X 2.20 

1941 -defterine göre 
Defter Sahife Halının cins ve 
No. No. evsafı 

18 19 

18 42 

18 42' 

18 23 
(Yalova) 

» 3 

18 4 

18 8 

18 17 

18 23 

18 32 

76 Kabartma 
goblen 4.26 X 1.33 

76 Ağaç ve kuş resimli 
1.26 X 1.33 

Bir aded jıalı secca
de: Lâcivert zemin 
koyu renk. 
Krem zemin üzerine 
kırmızı çiçekli halı 
seccade 
Krem zemin üzerine 
kırmızı çiçekli halı 
seccade 
Kenarı kırmızı orta 
yeri gül rengi halı 
seccade. 
Krem • zemin üzeri
ne kırımı lâcivert 
çiçekli halı seccade 
Lâcivert zemin üze
rine yeşil kırmızı 
çiçekli 
Krem zemin yeşil 
bademli Acem sec
cadesi. 
Güvez zemin üzeri
ne bademli Acem 
seccadesi 
Kiremidi zemin ba
demli Acem. 
Krem zemin kenarı 
göbekli çiçekli hah 
seccade. 

İ8 32 Kırmızı zemin ke
narı göbekli çiçekli 
halı seçende 

18 33 Kırmızı zemin üze
rine elvan çiçekli 
hafi seccade. 

18 33 Krem zemin üzeri
ne kabartma çiçekli 
halı seccade. 
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Tahrir 
mahalli 

Dolmabahçe 

Yıldız 

Doimabahçe 

Oda Tahrir 

No. No. 

301 4 

301 8 

Mefruşat 39 

Mefruşat 28 

Merasim 3558 

1924 defterine göre halının 
evsaf ve ebadı 

•Krem zemin üzerine kırmızı çi
çekli seccade 1.40 X 2.25 
Krem zemin üzerine pembe ve 
mavi kenar ve göbekli 1.15 X 
i .80 
Koyu krem zemin üzerine nefti 
kenarlı Avnıpakâri kilim, (iki 
kenarı vaktiyle mevzu odaya 
göre kesilmiştir.) 7.35.X-5.80 
Fransız manrulâtından goblen 
resminde göbekli" (bordürleri 
vaktiyle mevzu odaya göre ke
silmiştir. 8.40 X 4,90 - " -
4.08 X 7,35 ebadında güvez'ze
min üzerine elvan çiçekli He-
reke mamulâtından hak 

81 3 Havai mavi zemin üzerine ke
narlı ve çiçekli 1 X 1.90 

Mefruşat 65 

65 

2099 

Matbaly 
müdüriyet 169 
Mefruşat 2098 

İki aded halı seccade: Krem ze
min üzerine bordürleri kanavi-
çevari nakışlı ortası madal
yon lu 1.45 X 2.20 
iki aded. halı seccade: Krem ze
min üzerine bordürleri kanavi-
çevari nakışlı ortası madal-
yorılu 1.45 X 2.20 
Güvez zemin üzerine elvan çi
çekli Uşak yol halısından vü
cuda getirilmiş halı 2.90 X 3.00 
Kırmızı yollu eski kadife 3.30 
X 4.70 Frenk keçesi. 
Güvez zemin üzerine sarı çiçek
li Hereke Fabrikasının doku
ma İmlisi 6.00 X 5.50 

1941 defterine göre 
Defter Salüfe Halının cins ve 
No. No. evsafı 

18 40 Kırmızı zemin ke
narı mavi bordürlü, 

1 74 İpekli Hereke hah 
seccade. 

Kapalı 66 Hâli: Oda. 6.60 X 
daire 5.10 

67 Oda mesahasında 
Fransız goblen "res
minde halı 

2 26 
Sair mahal
lere gönde
rilen deftei' 

19 

Hususi 
daire 

Kapalı 
daire 

SS 

Kırmızı zemin bor 
dürlü göbekli Here
ke. 6.30 X 3.20 

2 (B. M. Meclisinin 
14 . XII .1937 tarih 
ve 3915/3003 sayılı 
emriyle - resim ve 
heykel müzesine ve
rilmiştir. 
Ayak halısı krem 
üzerine kırmızı çi
çekli 0.90 X 1.85 
Bir aded halı secca
de kırmızı kenarlı 
göbekli 2.45 X 1,50 

Bir aded halı secca
de 1.45 X 1.50 

Kapalı 167 Kırmızı ve mavili 
daire şal örneği Hereke 
136 oda halısı. 
Kapalı 234 4.70 X 2.20 Avrupa 
daire keçesi. 

» 235 • Güvez zemin üzeri
ne sarı çiçekli 2 
parça yer (veya yol) 
halısı. 
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Tahrir 
mahalli 

Yıldı? 

Dolmabahçe 

» 

Oda Tahrir 
No. 

; Av köşkü 

Kızlar 
ağası 

Kadınlar 
eşyası 

No. 

9 

19 

74 

1924. defterine göre halının 
evsaf ve ebadı 

X aded beyaz zemin üzerine el
van çiçekli köhne halı 4.00 X 
4.00 . 
Frenk keçesi 5.20 X 6.60 • 

Avrupa keçesi (müstamel yeşil 
renkli kabartmalı) 

1941 defterine göre 
Defter- Sahife Halının cins ve 
No. • No. ' evsafı 

Kapalı 235 Sarı çiçekli Avrupa 
daire arkası keçesi 3.35 X 1.90 

» » Tarafeyni kırınızı 
yol halısı eklemeli 
kırmızı üzerine çi
çekli. 5,60 X 5.70 

'» ' 236 Sarı çiçekli 5.00 X 
2.70 ebadında, Av
rupa halısı. 

Cetvelin tetkikmdan da anlaşılacağı üzere mevcut halı, halı seccade ve kilim nevinden olan bu o§-
yanın, evsaf ve ebat bakımından esas defterlerine nazaran, arzetın iş olduğu farklar karşısın da bun
ların ilk tahrirde tesbit edilmiş bulunan halı, halı. seccade ve kilimler -olup olmadığı hususunda tered
düde d üşühn ektedir. ... " 
, . 2 , Yıldız Sarayına 16 .IX.. 1934 tarih ve 137numaralı (Dekont numarası : 51) fatura ile muba

yaa edilen 4750 lira kryınctindeki 22 aded halının- Turan halısı oldukları Saraylar İdaresince düzen
lenmiş bulunan fatura örneğinde yazılı bulunduğu laikle 1938 senesi 18 numaralı Yıldız defterine 
bunların İsparta halısı olarak kaydedildiği görülmüştür. 

Mubayaa. edilen halı Turan hal ısı olduğu halde bunların defterlere İsparta halısı olarak kayde
dilmesi sebebi anlaşılamamıştır. ' • 

3. Yıldız Barayjua 1934 senesinde mubayaa--id il mis, bulunan- halılardan bâzılarının defterde ya
zılı ebat-.re evsaflarının faturalardaki ebat ve evsafa uymadığı görülmüştür. 

Dekont fatura 
No. ... Tarihi Halının faturadaki evsafı 

45 , 13 . I X . 1934 Bir aded Tebriz halısı (No. 
2571) "(3,50X4.72=16.52)..." 

48 16. I X . 1934 Bir aded Tebriz halısı (Me
saha 24.34 metre murabbaı) 

1933 Yıldız 
defterinde
ki sıra No. 

344 

313 

Oda 
No. 

22 

.20 

48 

49 

Bir . aded Horasan halısı 
(Mesaha 21.09 metre mu
rabbaı) 

Bir aded Uşak halısı (Fiya
tı 40 liradır) 

257 16 

18 

1933 defterinde yazılı evsaf 

Halı: Lâcivert zemin üzerine 
elvan çiçekli bordürlü Teb
riz. (3.43X4.60) 
Halı: San zemin üzerine el
van çiçekli ve resimli, bor
dürlü, kenarlı, göbekli. Üze
rinde kuş ve hayvan resim
leri vardır. (6.00X4.08) 
ebatta 
Halı: Sarı zemin üzerine el
van çiçekli, bordürlü, köşeli 
ve bordürlü Horasan. 
(4.00X5.34) 
Hali: Kırmızı zemin üzerine 
elvan çiçekli, renkli, köşeli, 
bordürlü Uşak. (5.13X4.95) 

Bu halılar Yıldız Saray defterine mubayaa eşyası oldukları dahi tasrih edilmeksizin hususi 
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bir sıra numarası tahtında kaydedilmiş olup faturalarda da bu halıların vasıfları tam olarak te
barüz ettirilmediğinden, bahis mevzuu halıların faturalarda gösterilen halılar olup olmadığı 
hususu defter kayıtlarından sarahaten anlaşılamamaktadır. 

4. Florya köşkleri ile birlikte İstanbul Belediyesinden takdiri kıymet ' suretiyle satmalman 
ye defterlere intikal ettirilmiş bulunan eşyadan bir kısmının defter kayıtlariyle o zaman düzen
lenen listelerdeki kayıtları arasında bâzı mutabakatsırdıklar bulunduğu görülmüştür, 

a) Aşağıda isimleri yazılı eşyanın Florya def terinde kayıtlarına tesadüf edilememiştir. 

Kıymeti 
Odanın ismi Aded Eşyanın nev'i Lira K. 

Büyük yemek salonu 1 Yazı tahtası: Otomatik tesisatlı, elektrikli 200 00 
Atatürk yatak odası 1 Cibinlik: Obalı ' 150 00 

» > » 1 Yerli köşe etajer pistolc, boyalı s 150 00 
Kadın hademe odası 1 Sandaiya lake, boyalı (Listede iki aded olup deftere 5 00 

bir adedi hayırlıdır) 

Listelerde kayıtlı olup Saraylar İdaresince tesellüm edilen bu eşyanın o zaman Florya'da bu
lunması gerektiği ve Florya defterine de kaydının tesisi lâzım geldiği halde . bu deftere kaydı ya
pılmadığı gibi başka bir-mahalle gönderilip gönderilmediği hakkında defterlerde her hangi bir 
meşruhata tesadüf- edilememiştir. Bu itibarla bunların kayıtlara intikal ettirilmediği neticesi
ne varılmıştır. 

b) Yine bu listede depo edilmiş eşya odasında bir aded yuvarlak sigara masası kayıtlı iken 
Florya defteri 598 sıra numarasında iki aded kaydedilmiş, keza defterde 520 sıra numarasiyla 
kayıtlı bulunan 6 kapılı çamaşır dolabının listede kayıtlı bulunmadığı görülmüştür. Listeye na
zaran fazla olan bir aded, yuvarlak sigara masası ile bir aded altı kapılı, çamaşır dolabı hakkında 
defterde lüzumlu izahat mevcut olmadığı cihetle bunların eski Saray eşyası mı yoksa mubayaa 
vo imal eşyası mı oldukları anlaşılamamaktadır. 

5. Çiçeklik, tablo gibi bâzı eşyaların esas defterlerindeki evsafı ile 1933, 1941 ve 1948 def
terlerinde yazılı evsafının birbirine tevafuk etmediği görülmüştür. 



Esas defteri 

Tabrir mabalîi 

Doîmabahçe 

> 

. . » 

Yıldız 

Dolmabahçe 

> 

Oda-No. 

M. işaretli 

Mefruşat ' 

M. işaretli 

Gihannüma 

I No. daire: 8 

M. işaretli 

Tahrir 
No. 

19 

348 

31 

167 

29 

38 

Aded 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

Nev'i ve evsafı 

Çiçeklik: Beyaz yaldızlı, çeşmi 
bülbül taklidi. 
Çiçeklik: Müdevver kaideli tri-
-şe zemin üzerine üç çocuk res
mi resimli küp şekli. 
Tablo: Yaldızlı çerçeveli, Şam-
polyon imzalı, derede avcılar 
manzaralı. 
Tablo: Yaldızlı Çerçeveli, ar
malı. 
Çiçeklik: Bronzdan mamul, ü-
zeri kristal. 
Tablo: Yaldızlı çerçeveli, Ay-
vazovski imzalı, bir yelkenli 
resmi, manzaralı, yağlıboya. 

Defter 
No. 

18 
Yalova 

» 

». 

1 

10 

1 

Sayfa 

17 

20 

22 

97 

4 

58 

Bu çiçeklik ve tabloların vasıflarının tabrir kaydındâki vasıflariyle olan müba 
mevcut kayıtlar kâfi derecede izah edememektedir. 

6. Esas kayıtlarına nazaran, tahrir mahalli ve tabrir numaraları aynı bulundu 
1941 ve 1948 seneleri defterlerinde nev'i ve evsafı birbirinin aynı bulunmıyan e 
aşağıya dereedilmiştir: 

Tahrir mahalli 

Dolmabahçe 

Oda No. 

Mefruşat 1423 

Esas defteri 

Tahrir 
No. Aded Nev'i ve evsafı 

Defter 
- No. Sayf 

Sigara sehpası: Kamıştan ma- 18 
mül, 4 ayaklı, murabba şekilli. Yalova 

35 



Esas defteri 

Tahrir mahalli 

Yıldız 

2" 

Dolmabahçe 

Oda No. 

Merasim 
* 

» 

64 

Tahrir 
No. 

1917-
1962 . 

1296 

14 

Aded 

46 

1 

2 

33 

5 

Mefruşat 

1 

2730. 

926 

Nev i ve evsafı 
Defter 

No. Sayfa 

Boy perdesi: Hereke mamulâ-
tından, kiremidi renkli, eski, 
altın renkli. 
Levha: Sarı, antikadan, bir ka
pısı yaldızlı, armalı, çerçeveli. 
Çerçeve: Som yaldızlı ve oy
malı ve» balâsı taçlı tehi. 

Koltuk: Kırmızı renkli, döner, 
maroken maakadife minder 
(Biyaseticunıhura gitmiştir.) 
Avize: 48 mumlu sarı avize 
ortasında petrol lâmbası var
dır. 
Tablo: Yaldızlı çerçeveli, 1324 
tarih ve Şevket imzalı, yağlı
boya, Ayasofya camimin met
halini irae eder. 
Avize: 50 mumlu, billur. 

Madenî hırdavat: Beyaz çu
buktan çamaşır sepeti deru-
nunda. 
Kronometre: Siyah mahfaza Saatçi 
derununda. 

82 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

atçi 
dası 

96 

92 

-84 

3 

61 

9 

32 

•1 

Bu aykırılığın bahis mevzuu defterlerin tesisi sırasında yalnız eşyanın bulund 
tesbiti ile iktifa edilerek esas kayıtlariyle olan münasebet ve mutabakatının a 
ileri geldiği anlaşılmış ve bu bakımdan rapora dercedilmiştir. 



7. Millî saraylarda yer değiştiren bâzı eşyanın çıkış ve giriş kayıtlarının aded en birbirine 
tevafuk etmediği görülmüştür. • . 

a) Dolmabahçe mefruşat' 651 tahrir numarasında kayıtlı 4 aded bardaktan iki adedini, ke
za aynı mahal 291 tahrirde kenarı kırınızı ve hafif, yaldız tırtıllı saksonya müdevver piyata
sından altı adedinin! Ihlamur Köşküne verildiği esas defterindeki kayıtlarına meşruhat verilmiş
se de bunların Ihlamur Kasrı defterine (Defter : 14, sayfa : 6) birer aded noksaniyle kaydedildi
ği görülmüştür. • . . • 

Esas kayıtlarındaki miktardan düşürülmüş olduğuna göre noksan olan bu iki kalem eşyanın 
ne olduğu bilinememektedir*. . . . . . . . . 

b) Dolmabahçe mefruşat 1931 tahrir sıra numarasında kayıtlı 20 aded müdevver şekilli cam 
kibritlikten 3 adedinin Ihlamur Köşküne verildiği .esas defterine meşruhat verilmiş, mütebaki 17 
adedinin mefruşat deposunda (Defter : 9, sayfa: 21) kaydı' görülmüş ise.de 1941 senesi Ihlamur 
Köşkü defterinde ayrıca (defter : 14,'Sayfa : 10), 13 aded billur kibritlik - Dolmabahçe mefru
şat 1931 tahrir numarasiyle - kayıtlıdır ki bu suretle ilk tahrirdeki 20 aded cam kibritliğe mu
kabil sözü geçen defterlerde 13 ü. billur »İmak üzere ceman 30 aded kibritlik kaydı görül
mektedir. Saray idaresi bu hususta tatminkâr bir cevap verememiştir. Bu itibarla kayda na
zaran hem adedte, hem de vasıfta olarak, gözüken, bu • değişiklik sebebi, izahsız kalmaktadır. 

8. Yapılan. tetkikatta (İstabli âmire arabalık, koşumhane ve garaj) tahrir defterinde ka
yıtlı muhtelif nevide arabaların nereye verildikleri veya ne olduklarına, dair bir vesika veya 
kayda tesadüf edilememiştir. 

Tahrir cetvelinde evsafı yazılı sözü. geçen arabaların arabalıktaki tahrir numaralar! miktar 
ve nevileri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : . . 

tahrir No. 

32 
33 
34 
35 
36 
37 : 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 "i'. 
48 ; 
49 . 
53 
59 

,60 
61 
64 
66 
67/ 

Aded 

1 
• 1 

1 
. 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Nev'i 

Kupa arabası 
> , » 
Î» » 

» » 
» » 
» » 

Fayton » 
» 
» 
» 
» 
» 

Kapilet 
Talim arabası 
Şerbet » 
Fayton 
Talim arabası 
Küçük talim arabası 
Ekmek arabası 
Fayton 
Kupa 

» 

Bu miktar arabaların saraylarda zayi olmasına ihtimal verilmemekte, bunların tahrirden sonra 
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Arabalıktaki 
tahrir No.' 

71 
72 • 
75 
79 
80 
81 
98 

121 
122 
123 
124 
125 
126 

* 127. 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
164 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Nev'i 

Kupa 
» 
» 
» 
» 
» 

Landon 
Araba 
Fayton, Napolyon 

» 
Kupa 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Et arabası . 

http://ise.de
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diğerleri misillû her hangi bir mahalle verilmiş veya satılmış olması mümkün görülmektedir. Ancak, 
buıla mütaallik evrakı müspite tetkikat sırasında Saray İdaresince ibraz edilmemiştir. 

9. Dolmabahçe kilerinden Aynalıkavak köşküne gönderilen ve 1933 defteri 5 nci sayfasında 
mukayyet, aşağıda müfredatı yazılı eşyaların 1941 ve 1948 defterlerine devredilip edilmediği kay
den anlaşılamamaktadır. Ancak mezkûr 1941 ve 1948 defterlerinde bu neviden eşyalara tasadüf 
edilmişse de bunlar ne miktar ve ne'de evsaf itibariyle 1933 defterinde mevcut aynı neviden eşya
nın miktar ve evsafına uymamaktadır. 

Tahrir Tahrir 
mahalli No. Aded Nevi Evsaf 

• Kiler 9 
» 4 
» 3 
•»• • 8 

. ' - » • . • • • • 2 8 

» 2 

194.1 ve 1948 defterlerinde aynı neviden tesadüf edilen bu eşya lâroz vasfında olduğu ve miktar
ları da 1933 defterindeki miktarlara uymadığı cihetle bu eşyanın - 1933 kayıtlarında görülmesine 
rağmen - halen, bu köşkte kayden bulunmadığı neticesine varılmıştır. 

10. Sarayda mevcut ve istimaline mahal ve imkân bulunmıyan bakır evaninin ızgara edilerek 
harb levazımında kullanılmak üzere Millî Müdafaa,Vekâletine tevdiine ait muamelenin ifası Yüksek 
Meclis Hesapları İnceleme Komisyonunun 6 . VI .1939 tarih ve. 5/9 esas ve 7 karar numaralı mazba
tası ile karar altına alınmış olup bu karara müsteniden tahrir numaraları gösterilmeksizin düzenV 
nen defterlerde yazılı ceman (24392) kilo ağırlığındaki (16148 parça) bakır evaninin, İstanbul 
Defterdarlığı vasıtasiylc ciheti askeriyeye teslim edildiği dosyasının tetkikından anlaşılmıştır, v 

Umumi mutfak deposundaki bakır evaninin ağırlıkları tahrir sırasında tesbit edilmişse de sarayın 
diğer kısım1 arında mevcut bütün bakırların ağırlıkları tahrir defterlerinde ve esas defterlerinde 
kayıtlı değildir. (24392) kilo ağırlığında 16148 parça bakır «vani ciheti askeriyeye verilmiş olduğu 
halde istimaline mahal ve imkân bulunan bir kısım bakır evaninin elyevm sarayda mevcut ve kulla
nılmakta olduğu kayıtlarda görülmektedir. 

Ancak bahis mevzuu bakır evaninin saraydan çıkarılriıası sırasında bunların esas defterlerinde 
tahrir numarası tahtında mevcut kayıtları hizalarına gerekli meşruhat verilmesi, yani tefrik edilip 
harice gönderilenlerin kayıtlarında çakılarının gösterilmesi lâzımgelirken saray idares'nce b u ' 
muamele yapılmamış, sadece bakır debboyunda mevcut bakırlardan - saraya lüzum1!! olanları tefrik 
edildikten sonra mütebakisini nevi i t ibar iy i tasnifi ve tartılması ile iktifa olunmuştur. 

Bunun neticesi olarak, mevcut bakırlardan hangilerinin o zaman ciheti askeriyeye verildiği ve 
bugün sarayda hangi nevi ve miktarda bakır eşyakaldığı hususu kayden tesbit ve tâyin edileme
mektedir. 

11. Terkin edilmiş veya halen kayıtlarda gözüktüğü halde köhneleşmiş, fersudeleşmiş, kulla
nılmaz bir hale gelmiş olması hasebiyle kapalı daire bodrumlarına terk edilmiş bir kısanı eşyanın 
halen bu bodrumlarda bulunduğu anlaiŞilmış ve saray, idaresiyle yapılan temas ve kayıtlar üzerin
de icra olunan incelemeler sonunda da bu kabil eşya hakkında öteden beri hiçbir işlem yapılma
mış olduğu görülmüştür. 

Senelerden beri bu saray bodrumlarında kapalı bir halde kalan bu eşyalar deniz kenarının 
rutubeti tesiri ile günden güne bozulmaya ve birtakım fena kakular neşretmeye yüz tutmuştur. 

Millî saraylarla köşklerdeki eşya hakkında Yüksek Meclis Hesapları inceleme Komisyonunun 
6 . VI . 1939 tarih ve 5/9 esas 7 karar sayılı mazbatasının bir paragrafında (Saraylarda mevcut 
eşyadan istimaline ve satılmasına imkân olmıyan kısmının hususi bir heyet marifetiyle imhası) na 

8 
5 
6 

14 
6 

15 

Yemek kaşığı 
» çatalı 
» bıçağı 

Yemiş çatalı 
» kaşığı 
» bıçağı 

Kristofl 
* 
» 
•» 

» 
> 
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•karar verilmiş ye buna müstniden o manianın idare ••âmirlerinden Mardin Milletvekili merhum ^İr
fan Ferid Al paya sözü seçen mazbatada yazılı ve saray eşyasına .mütaallik işleri ifa etmek üze-
•re^vazifelendirilerek i)olmabahçeye gelmiş ise'de, bunların içinde yalnız,-bundan;evvelki maddede 
iemas edilen, •bakırların ciheti askeriyeye devri işi ile meşgul olmuş ve bodrum'lavda-metruk.'bir 
halde bulunan b u a y a l a r luıkkmda her hangi bir muamelede bulunmanııştnv 

Bahis.mevzuu Tköhne, fersude ve kullamlmaz haldeki eşyanın daha uzun zamaniuı.saray bodrum
larında bekletilmesinde bugün için bir fayda memul o].nıadığı,gil.)i.r]m.nbır.:dau."haleıı-.'kay,.ıtlavdai8,ö-
zükenleri de defter kayıtlarını fuzulen işgal etmekte, kabartmakta olduğu bir hakikattir. 

Bu itibarla sözü geçen eşyalar hakkında gerekli, muamelenin yapılması. I lüzumlu görülmüştür. 
Keyfiyet, bu bakımdan komisyonun ^takdirlerine bırakılmıştır, 

12. 'Milli Saraylarda -kıymetli tablolar dışında ve sarayın -muhtelif odalarında levha, musafı 
şerif ve. emsali birtakım eşyalara tesadüf edilmektedir. Bahis mevzuu'.eşyalar, B. M. Meclisi 
İdare heyetinin 20 . X I . 1940 tarih ve 5683 sayılı emrine ' istinaden mütehassıslardan mürekkep 
bir .komisyon raarifotiyle .1.944 senesinde-bir tasnife tabı...tutularak birkısmı Topkapı Sarayı Mü
zesine, Vakıflara, İstanbul Müftülüğüne ve Şüzel Sanallar Akademisine verilmiştir. 

Muhtelif mahallere verildiği yukarda belirtilen levhalar dışında kalan ve her hangi tarihi ve 
bediî kıymeti haiz bulunmıyan ve tasnif edilmiş bir halde1 olan 483 parça levha ve saireden .160 
adedinin Vakıflar İdaresine, 13 parçasının Topkapı Sarayı Müzesine verilebileceği, kimsenin 

i ş i ti o yaramıyacak (»lan mütebaki 31.0 parçasının -da il'nasmtn .! muvafık olacağı saraylar idaresince 
22;VII1;1944 '"tarihinde 'B.'.'M. Meclisi İdare âmirleri ıheyelıne arzedilmiş • ve bu hususta, muvafakat 
talep olunmuş ise de (bunların olduklarıyorde kalmalarınm muvafık .görüldüğü) .bildirilmiştir. 

ttler hangi larihi ve bedii kıymeti haiz olmıyan ve •'mevcudiyetlerinden istifade icdilmiyen ve 
kayitlarj ^la fmailen 'işgal eden bu kabil levha ve sairenin Kvka'f idaresine verilerek, -oraca bu 
levhaların' "Varlıklarından istifadelerinin bağlanma* r muvafık 'olacağı mıütaiâa 'edilmektedir. 

'13. ";;İ.Ö24 tahriri -sırasında saraylarda iesbit edilnıişinrtakım kıymetli iablolar da mevcut ;bu-
.lunıVmldadır. Saray-adaresince yapılan 1933 tesbitini mütaakıp sırasiyle düzenlenen 1933, İ941 
ve 1048 ı tarihli. defterler manzumesine, ;bu ••: tablolar m birçoklarının ressamlarının isimlerinin 
;yazllnfa)ii:işi Vasıflar in in ;da çok kısa ve değişik olarak işlenmiş 'olduğu, raporun, bundan evvelki 
hısımlarında belirtilmişti. * 

^Ymt) raporun baş' taraf mtla 1924 târihinden evvel saraylardaki -eşya ve '.mefruşata' mütaallik 
'•İlk .kayıtların aranması 'sırasmda>tablolai'a, ait- (1908 tarihli -sa.ray ve kasrı lrauıayunlarında •:mev

cut bulunan resimlerin, cinsi ve/ ressamlarının esamisini ınnheyyin defter) .ve (Dölınahahçe Savayı 
;hiLm-tty\xnunda-ınevcut kabloları gösterir '21 'Şubat '133-': tarihli defter) İsimli i k i deftere' de tesadüf 
edil'di'ğ! :aı'zedil misti. 

ili ah is konusu. 1.924 tahririnden :evv'ol mevcut olup bugün elimize geçen d efterlerdıe yazılı tablo 
'Vasıflariyle 1924 ana'-; tahrir el efteri • ve bundan'sonra, düzenlenmiş olan demirbaş ; eşya ve mıefruşat 
defterlerindeki ^tablolardan 'bâzılarının, bugün mukayyet vasıf larınm: lirbirini tutmadığr tesbit <edil-

••'•" mistir. :1924'tahririnden sonra bu tablolardan 'bir ivi^mrmıılıtelif/devair ve nmessesata ^veıilmiştir. 
;Bugün «araylârdâ meveı'ıt 'bulunan mütebakiÜaMolarnv ise,-;ilk' tahrirde ve wrida^ı evvelki ^kayıt
larda teshil; edilen tablolar olup olmadıklarının tâyini, bir . ihtisas işi bulunduğundan, ^heyetimiz 
bUradfV'^eyfiyeti mailece :bir :vâkıâ olarak vtesbit etmiş ve bu:hususta-verilecek h'ülrmü de İra işin 

• l ı rü tehas^ ..•.,:'.• •• •.',' 
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İkinci kısım 

1.- MilM Saraylar mubayaa, işlerinm Ayniyat Talimatnamelerim: tâbiiyeti, demirbaş e§ya- ile, isti-. 
mal-ve istihlâk e>pjmi:ka.yıtliirımıı tesisi JıaMnnda-bilffi, 

Millî Saraylarda Ağustos 1950 bidayetinde incelemeye başlanıldığı sırada, demlide edilen va
zifenin esasını, bu sai'aylardaki o.şya ve mefruşat laıyudatinüı i İlticaca salik- olmadık!arinin 
tetkik ve izahı tenkil ediyordu. Yapılan incelemeler esnasında, saraylar mubayaat defter ve 
kayıtlarının, daha açık bir ifade ile sisi eminin, bir çok: bakımlardan kifayetsiz bulunmaları 
keyfiyeti /nazarı ;dikkati çekmiş ver. mubayaat, mevzuuna: İni zaruretler muvacehesinde • giHlmiş, 
bin hususta gerekli: incelemeler •yapılmıştır. 

19.29- tarihli 'Ayniyat Muhasipleri''Talimatnamesin in 1 nci. maddesinde :: Ayniyat, hükümlerine 
tâbi1 bilcümle devlet- müessesatı; arasında M'iUİ saraylar ve'-müzelerinde, her itibarla bu talimat-. 
na;uıe- ahkâmına' tâbi olacağı vhükmü: vaz'edilmiş ve bu talimatnameyi tadilen: bilâhara-.neşredil
miş, ̂  olan- 1989 tarihli Ayniyat Talinıalncminin i n c i maddesinde de, «Devlet daire ve --mues.se-. 
selen:; »--tabiriyle- yine : Millî sarayların.. Ayniyat Talimatnamesine olan tâbiiyeti bak i kalmıştır. 
BuMtibM'la,': Millî sai'aylardaki mubayaa, islerinin bu talimatnamelerin ışığı altuıdar iııceleume-
sulikungelmektedliv Şu.-, ciheti ehemmiyetle, belirtmek- icabeder ki, mevcut ve mevzu hükümle
rin saralıatnuv rağmen,- Millî Saraylar İdaresinde istimal ve- istiltlâkâla tâbi- eşyaların- kayıt, tesisi. 
muameleleri' 1931 seuesinde: ve • demirbaş eşya, vemefruşata ait kayıt tesisleri; de ancak 3. Temmuz 
1933 tarihinden .itibaren: tesis ve -1atl.uk. edilmeye başlanmıştır.'.Bu.- kayıtların: mevcut mevzuat ile. 
olan : alâka; ve > münasebet-- dereceleri ise im bahsin: aşağıdaki kısımlarımla ayrıca * tetkike; tâbi tutu
lacaktır. 

3 Tonunum 1933'.tarihinden evveh Millî Saraylarda demirbaş-eşya vemetrıtşata..mutaallık olmak 
üzere birçok mubayaat mevcut; olmakla: beraber bunların bugün için akibetlerinin: kaydeu tâyin, 
vr..-:-tesbiti; mümkün görülmediği' cihetle, zayi bulunduklar-nm. hükmedilerek. Millî- Saraylar encü-
nı en. kararla rv de'aletiyle-bunların -birer listesi ihzar, edil mi? ve raporun, kayden. ziyalar- kısmına. 
ınülaallikilhıcöıkısraında -'tafsil en arz ve izah ohinmnşlardu'. ' 

/ /- - Mevcut ahkâm^muvacehesinde muhayaa'•islerinin nasıl olması icah-edeceği 'hakkında* malumat-

Millî Sarayların Ayniyat Talimatnamesi'hükümlerine tâbi o lduğu yukarda belirtilmişti.' Bit 
sebeple Milli Saraylar ayniyat işlerinin de: 

A) Demirbaş eşya ve mefruşat muhasebesi, 
B) îslimal ve istihlâkâta mahsus eşya ve levazım ambar muhasebesi, gibi. .iki kısımda tesis ve 

teşkili icabetmektedir. (Ayniyat Talimatnamesi, madde 2). Talimatnamenin bu hükmüne nazaran 
Millî Saraylarda, demirbaş eşya ve mefruşat mubayaat kaydına esas olmak'üzere, evvelâ, bir de
mirbaş eşya esas defteri tutulması icabeder. Bu deftere; mubayaa edilen eşyanın isim. ve vasıfları, 
sıra numarası, adedi, ne suretle ve hangi tarihte geldiği, kıymeti, kullanılmaya başlandığı tarih, 
başka 'bir yere verildi, ise mukabilinde alınan belgenin cinsi ve tarihi, kullanılmaktan çıktığı tarih 
gibi hususların dikkat ve ehemmiyetle kaydedilmeleri lâzımdır. Bütün bu kayıtlara, esas teşkil 
eden, vesika ise faturalardır. Bu. faturaların ikişer nüsha, olarak düzenlenmeleri ve Millî- Saraylara 
mubayaa edilen eşyanın, tesellümünü mülaakıp ayniyat muhasibi tarafından pullu, nüshasının.-ta
hakkuk evrakı arasına konulması ve diğer nüshasının da." Meclis Saymanlık M'üdürlüğüne gönde
rilen tahakkuk evrakı-arasındaki asıl nüshaya mutabakatı tasdik ettirildikten sonra müsbit ev
rak meyaumda saray ayniyat muhasipliği nezdin.de hıfzedilmesi gerekir-. Bu mubayaa sırasında 
dikkat, edilmesi lâzmıgelen cihet, faturalar üzerinde mubayaa olunan eşya evsafının 'mukayyet bu
lunup bulunmadığı ve şayet, mukayyet değilse veya noksan kaydedilmişse, ayniyat muhasibinin bu 
ciheti ikmal ve bayiine imza etirmesi icabeder. (Ayniyat Talimatnamesi, madde 6 ). 

Yine Millî saraylarda, istimal ve'istihlâkâta mahsus olmak üzere bir de esas ambar defte
rinin tutulması lâzımgelir. Bu defterin, ithalât ve ihracat olmak üzere iki tabloyu ihtiva etme-
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sı ve ithalât kısmına bu neviden eşyanın tutari, miktarı, fiyatı, alman eşya mukabilinde verilen 
makbuzun tarih ve numarası ile ithalâta ait müsbit evrakın nev'i, numarası ve tarihi, ihracat kıs
mının da ilgili yerlere verilen: eşyanın miktar ve kıymeti, eşyanın ne suretle çıkarıldığı, mukabi
linde alınan makbuz veya vesikanın, yine nev'i, numara ve tarihi ile ihraç evrakı müsbitesinin 
hev 'i numara ve tarihini ihtiva etmesi ve her sayfanın bir cins eşyaya tahsis olunması lâzım-
geİmektedir. (Ayniyat Talimatnamesi^ Madde 17,18,19); 

; ..... "_.',- . , ' • - . Îİİ'- Mubayaa işlerinin fiilî dtirumıi , . , 

Millî saraylaM'â bugüne kadar yapılan mubayaatin. fiilî durumu, yukarda nasıl (olması lâzım-" 
geldiği hakkında kısaca irae olunan esaslardan tamamen uzak bir şekilde cereyan etmekte olduğu 
müşahede ve tesbit edilmiştir. Evvelâ Millî saraylarda, demirbaş eşya ve mefruşat mefhumu ile 
istimal ve istihlâkâta tâbi eşya mefhumunun yekdiğeriyle tamamiyle karıştırıldığı ve bu hususta
ki yanlışlığın da 1939 tarihli Ayniyat Talimatnamesinde! bu mefhumların yapılan sarih tarif
lerine uyulmamaktan neşet eliği anlaşılmıştır. Filhakika, bu talimatname ahkâmına göre, demirbaş 
eşya ve mefruşat; muayyen bir miada tâbi olmaksızın uzun zaman muhafaza ve istimal edilen eşyaı-

•"lar olup, istimal ve istihlâkâta tâbi eşyalar ise; yukarki-tarifin haricinde kalan ve doğrudan doğ
ruya istihlâk ve istimal neticesi muayyen; bir müddet sonra kullanılamıyacak bir hale gelen eşya 
ve levazım istihlâk maddelerini teşkil eder. (Ayniyat Talimatnamesi, madde 60,•'fıkra* 1, 5). 

Bu fıkra1 a rmte tk ikmdan anlaşılacağı üzere, gerek demirbaş .eşya ve mefruşat, gerekse istimal 
ve istihlâkâta tâbi olan eşyalar tahdidî bir şekilde göstrilmiştir. Bu iki fıkra haricinde kalan ve 
mahiyetlerinin tâyininde tereddüdü, mucip olan eşya ve levazıraatm'da, bağlı buluıiulan; makam
dan sorulacağı ve böylece yerinin tâyin olunacağı ayrıca zikredilmektedir. 

Bu iki eşya zümresi, yapılan tariflerine ademi riayetin neticesi olarak, Millî Saraylarda yekdi
ğeriyle tamamen karıştırılmış Âe bunların defterlere intikalleri ve hattâ bu eşyaların terkini ka
yıt muamelelerinde raporun terkin bahsinde temas ve izah edildiği veçhile, birbirinden, tefrik . 
edilmekszin aynı muameleye tâbi tutulmuştur. Bu itibarla, ayniyat muhasebesinin iki ayrı bölümü
nü teşkil etmesi lâzımgelen bu eşyaların kayıt sistemi, mebdeinden müntehasma kadar bu minval 
üzere devam edegelmiştir. Bu hususta bir fikir vermek üzere bir iki misal zikredelim. Meselâ, bu 
gün sarayda tutulmakta olan 1 numaralı demirbaş eşya ve mefruşat esas defterinin, 87 ilci sayfa
sının 1 •- 6 sıra numaralarında mukayyet bulunan avizelerle, 2 numaralı demirbaş eşya defterinin 
37, 38 sıralarında yazılı havlular, 133, 134 sıralarında yazılı pike örtüler, demirbaş eşya adâdmdan 
bulunmadığı halde, bunların demirbaş eşya esas defterine kayıtlı oldukları görülmektedir. Buna 
ait misallere bu defterde pek çok tesadüf edilmektedir. • 

Demirbaş eşya ve mefruşata ait olarak, millî saraylarda tutulan defterin, Ayniyat Talimatna
mesine uygun olmadığı.yukarda bilvesile açıklanmıştı. 

a) Bu defterler, eşyanın adedi, mukabilinde alman vesikanın cinsi, tarihi, numarası sütunla-
. rını ihtiva.etmemesi bakımından talimatnamesine uygun bulunmamıştır. 

b) Yine bu defterlere yazılmış bulunan eşya ve mefruşatın, saraylar camiası dâhilinde «yer de
ğiştirmeleri halinde, çıkış ve giriş mahalleri-arasında, eşyayı kolaylıkla takibe medar olacak 
şekilde bir irtibat sağlanmamıştır, ' , • 

Bu irtibatsızlık neticesi olarak aşağıdaki listede nevi, evsaf ve miktarı yazılı eşyaların demirbaş 
eşya esas defteri ile, fatura örneklerinde gösterilen sevk .mahallerine "ait- defterlerde kayıtlarına 
tesadüf edilememiştir. 
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Def. S. N. Eşyanın ismi ye evsafı Miktarı tarihi 

202 Yemek çatalı 
1342 Meyva çatalı 
1191 Yemiş çatalı 

•1224: Meyva çatalı 
1235 Yemek çatalı 
873 Meyva bıçağı 

'1316 Meyva bıçağı 
699 Dondurma kaşığı 

1346 Yemek kaşığı 
1340 Yemek kaşığı 
134.1 Meyva kaşığı 
11.52 Çorba kaşığı 
1153 Komposto kaşığı 
1223 'Komposto kaşığı • 

.1236 Yemek kaşığı • 
1.14 Yemek kaşığı 
115 Çay kaşığı 

31 Porselen kahve fincanı ' 
42 Kahve fincanı 
53 • Kahve fincanı • 

'..-J8 Kahve fincanı 
229 Kahve fincanı 

'231 Kahve fincan] 
290 Kahve fincanı 
595 Kahve "fincanı 
663 Kahve fincanı 
706 Kahve fincanı mnatabak 
H!4 Kahve fincanı 
860 Kahve fincanı 
861 Kahve fincanı 
951 Kahve fincanı 
996 Kahve fincanı 
999 Kahve fincanı ' . 

1138 Kahve fincanı 
1168 Kahve fincanı 
1208 Kahve fincanı 
1282 Kahve fincanı 
1303 Kahve fincanı ' 
1351 Kahve fincanı 
1489 Kahve fincanı 
1106 Kahve fincanı 
1125 Kahve fincanı 
1.111 Kahve fincanı 

35 Kahve fincanı pof selen 
179 Kahve fincanı maa tabak 
34 Çay fincanı 
43 Çay fincanı 

11 
24 
12 
12 
25 
12 
13 
13 
24 
24 
24 
15 
15 
15 
25 
50 
24 
24 
24 

•24 
12 
18 
12 
24 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
24 
12 
12 
12 
24 
12 
12 
12 
36 
12 
36 
12 
24 
12 
24 
18 

Âded 
» 
'» ".: 
» 
» 

' > 
» 
» . 
» 

' » . ' 
» 
» . 

: » 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
'» 
» -

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

20/ 6/1934 
30/12/1937 
22/9/1940 
3 1 / 7/1940 
3 1 / 7/1940 

7/ 2/1936 
24/12/1937 
12/ 6/1935 
30/12/1937 
30/12/1937 
30/12/1937 
27/ 7/1939 

. 27/: 7/1939 ' 
. 31/7/1940 

31/7/1940 
29/ 7/1942 ; ; 
29/ 7/1942 
4 /7 /1933 
4/ 7/1933 
2/10/1933 

27/12/1933 
27/12/1933 
27/12/1933 

— 
22/ .1/1935 
23/5/1935 
25/ 6/1935 

•" 21 / 8/1935 
7/ 2/1936 
7/ 2/.1936 

17/6/1936 
17/ 8/1936 
:19/ 8/1936 
.2 / 1/1937 
5/ 3/1937 

11/ 6/1937 
8/ 8/1937 , 

24/9/1937 ' 
30/12/1937 

5/ 8/1938 
8/10/1938 
2/ 3/1939 

. 24/10/1938 
27/ 6/1941 
25/ 8/1943 

4/ 7/1933 
4 / 7/1933 
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. 'Def.S^ Fgyanmdsmi ve evsafı 

708 Çay fincann 
997. Çayi fincanı 

1136 -Çay fincanı 
• 1150 Su <takmu 
1174/ Su-.--takımı 
.347' Tarama derneği 

ı 60?r Yok halısı (Uşak) : 

658... Yol hasırı (İv oko) 
39 Billur, dondıtrına bardağı 

1.12fî Viski kadehi .-
30 .-' Billur su bardtfğı-

: ' 8.5 (lam sürahi 
1492, Frijider buz. dolabı. 
1233 Frijider dolabı 

14,.'. Billur köprü 
1130 Yemek takımları 
635 Parke eilâ makineni 

Miktarla 

12 
1.2 
12 
4 
6 
2 • 

fi 
50: 
18 
Kî 
9 

14 
1 
1 
8 

82 
1 

Adedv 
» ; • • • 

» = . • • : • 

takım. . 
parça-
cilt, 
adöd;: . 

; Metre. . 
adede 

• » - . . . . 

• : » . : • ' -

» • : • • 

» 
» ' 
» "•.'. 
' » 
» • 

Mubayaa 
tarihi 

29/6/1935 
. 17/; S/1936 
31/12/1936 
27/ 7/1939 
2 1 / 9/1939 

6/12/1934 
4/ 2/1935 

12/5/1935 
4/ 7/1933 
2/ 3/1939 
4/ 7/1933 
4/ 7/1933 
.8/8/1938 

22/. 7/1940 
: 3 / 7/1933 

2/ 3/1939 
4 / 4/1935 

1110 

Milli Saraylarda, mubayaat işlerinin tetkik mevzuu m uz bakımından en: mühim addedilen kış
ını, faturalarla,, -demirbaş, eşya esas defterleri arasındaki, rabıta ve münasebetler teşkil etmiş 
olup, buda,.,billıassa eşyanın faturalar üzerinde mukayyet evsafının, demirbaşı eşya esas defteri 
ve İm eşyanın bundan sonraki, sevk mahallerine ait defterlerdeki evsafının araştırılması üzerinde 
toplanmaktadır. '/Av;\, bilvesiyle raporun muhtelif kısımlarında da, temas edildiği üzere, Millî 
Saraylarda eski .ve yeniden mubayaa olunan eşyaların büyük mikyasta birbirlerine karıştırıldık
ları ve âdeta bu eşyalar arasında yekdiğerinin yerine kaim olmaları bakımından, bir nev'i halef 
ve seleflik münasebeti müşahede ve tesbit edilmiştir. Msnscn bu husus, yirmi bir senelik Millî 
Saraylar, encümen kararlarının tetkikından da anlaşılmaktadır. Sözü geçen, kararların mefruşa
tın mybaya.asına mütaallik olan, kısımlarında (eskinin yerine mubayaa ibaresi) mevcut bulun
makta olup,.,ve fakat bu eksilen eşyaların hangi nev'i eşyalardan olduğu ayrıca tâyin ve tasrih 
edilmemektedir. Bu önemli nokta, raporun terkin bahsinin incelenmesi sırasında da bertafsil açık
lanmıştır. Bu itibarla, faturalar ve defterlerdeki evsaf üzerinde .durulmuş, ve binnetice demirbaş 
eşya defterinin faturalarla yegân,yegân mukabelesi yapılmış''ve. bu mevzuda birçok aykırılıklar 
tesbit olunmuştur. 

a) Faturaları mevcut olduğu halde, demirbaşı eşya'esıas defterine yazılmamış olan halılar : 

Fatura 
. • • ' • • • T â . : : 

13/9/1934 
1:5/9/1934 

- 16/9/1934 
16/9/1934 

» 
» 
» 

19/9/1934 

Fatura 
No. 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

2 
' 1 

»> 
1 
1 

• 1 
22 

1 

Eşyanın cinsi 

Tebriz, 2 Horasan,- 1 İsparta , 
Tebriz, 1 Bfgan,- 1 Mutanda-
aded Meşhet (Horasan), T Uşak 

» Tebriz, 1 aded Horasan 
» Uşak ' - .-
» Miişkabatj 1 aded Hereke 
» Turan 
» Uşak Taban 
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Yukarda esamisi yıkardan halılar, demirbaş eşya esas defterine .kaydı yapılmaksızın doğru
mdan ıdoğruya-sevk. mahallerine gönderildikleri için • .bunların gittikleri mahalle iıit -defterlerde aranıp 
.bııtunınaİârı iniigİdiİ olmuş, vre hatta demirbaş eşya defterine kaydı tesis edilmeden yapılan bu sevk 
i Unıa-melesi neticesi olarak (\i dekont No. lu fatura muhteviyatı .22.aded Turan halısının, l!)o3 tesbtii-
uemütâaİİik 18 No. İn-deftere İsparta halısı Olarak kaydedildiğigörülmüş ve bu sebepten bu hal iki i1 

• arasında Inevcut cins tehâlüfünüh neden ileri «'ekliği anlaşılamamıştır. 
: b) Yine hu eşya •'•mü baya atın M. mütaallik fai liralarda mukayyet evsafın, demirbaş) eşya esas defteri--. 

iıe-nöksan olarak kaydedildiği görülmüştür. Meselâ. 1 1 . VI . 1931 tarih ve; İ8 No. lu fatura örneğinde 
yapılı bulunan bir aded kesme billur tuzluğun, demirbaş eşya .'esâs defterinin 181 nei sırasına vasıf
tan âri olârâk sadece turduk- şeklinde kaydedildiği -.-anlaşılmıştır. Bunun neticesi olarak, saraylara 

- haddizatında bir kıymet ;ölarak »-iren birtakım demirbaşeşyaların kayıtlarının alelade eşyalar nıi-
sillû yapılması, bunların kayden vasıflarına. uygun olarak- takip edilebilmeleri imkanUıı- ortadan kal
dırmıştır. Bunun, şu bakımdan büyük ehemmiyeti vardır ki, doiâyıslyic bu ehemmiyet defterlerin ik-
ficaca salih olup-olmadıkları keyfiyetine taallûk o.âev. .Şöyle ki; Millî Saraylar, her yıl Büyük Mil
let "Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından"mevcut eşya kayıt ve evsafına, göre, bir e.Şyâ-
teftişine tabi. tutulmaktadır. Ve o eşyanıü hakikaten mahallinde o eşya olup oİinadıgr hususu ise o 
eşya, hakkında defterinde mevcut evsaf kaydına gore cereyan ve taayyün etmektedir, Başka bir tâbirle 
her -eşya, kaydında ineveu I olan evsafa göre aranılmaktadır. 

:'(;) ' Yine bu faturalarda mukayyeteşya miktarlarının, demirbaş eşya esas defterine -noksan olarak. 
-veya hiç İşlenmedikleri görülmüştür. Mesela 20. VI . .193-1 gün ve!İ4 No. fu fatura kayıl örneğinin 2015 

• sırasında yazılı -4 aded-yemiş -b i çağ in m, 'demirbaş eşya. esas deflerine sadece 1 olarak-, ve yine; bu fa
tura örneğinin, 207 ne i sırasındaki 1 aded yemek bıçağının aynı eşya •defterine hiç. işlenmediği anlaşıl-

;mışt-ır. ' 
Misaller vermek suretiyle arz ve izahına çalışt'an bû kabilden aykırılıklara tetkikat esasında pek 

çok tesadüf edilmiş, ve-fakat bunların hepsinin .alınmasında bir fayda görülmiyerek ancak bir iki 
misal vermekle iktifa olunmuştur. 

l*\-ı1 liraların demirbaş eşya defteri eri yi e .mukabelesi babında dikkat nazarım çeken diğer, bir hu-
: sus da şudur: Mubayaa! sırasında müessesat -tarafnidan Millî Saraylara. verilen fatura ikinci nüsha

larının dald -mezkûr müessese I erce düzenlenip ve birinci nüshasına uygunluğu yine o müessesenin 
resmî unvanı ticarisi -tahtında tasdik, edilmesi--ve -bu' şekilde verilmesi lâzım gelirken,' bu noktaya 
her nedense M'i'lî Saraylar idaresince ehemmiyet verilmediği ve ikinci nüsha faturaların- saraylarca 
tertiplendiği görülmüştür.'Bu:;fatura-örnekleri• mü".ssese'erce. düzenlenmediğine göre bunların tahak
kuk evrakı meyamuda Meclis Saymanlığına gönderilen asıllariyle mutabakatları yine Me.çlis Say-

•manlığmca da tasdik edilmemiş bulunduğundan, elde -mevcut bu örneklerin asıllariyle olan-müna
sebet dereceleri tamamen, meçimi kalmıştır. Mamafih 3 . VII , .'.1933 tarihinden 13 . X .1944 tarihi
ne kadar ki.mubayaata ait .fatura, örnekleri.--genel olarak saray, idaresince ' düzenlendiği görülmüş 
olmakla beraber, bu tarihten, sonraki mubayaata ait ikinci nüsha faturaların müesseselerce düzeıı-

..'lenerek saraylar idaresine verildiği anlaşılmıştır. 
Millî Saraylardaki mubayaa islerinde tesbit edilen mühim noktalardan, biri de-şudur: "-Bilhassa 

!:kaybölau veya kırılalıilen 'eşyalardan yapılan ınuba vaat 'daima eskinin' yerine, ikame' kaydı ile ya.pıla-
gelmiş ve bu hususun, :1923 senesinden 24 . VTTT .'1939 tarihine kadar, böylece devam ettiği müşa
hede edil mistir. Şu ciheti ehemmiyetle belirtmek yerinde •olur ki, yapılan mubayâatur tamamen ayrı 
:bir muhasebesi olması lâzım geleceği gibi buna mukabil yine lordan ve kaybolan "eşyanın da ayrı. bir 
•muhasebe; ve ınuamelesidıulunmak; gerektir. Buna' ria yet halinde, Saraylarda: -mevcut ve tahrir avuma-
• râ«ını•"•.haiz: eski eşyalar' ile, yapılan mubayaat yekdiğeriyle karıştırılmamış olacağı -gibi, yapılan mü-
•bayaâtin adeden: ifadesi' veya bu.nhu:ın aıe nrikt'arınin inıha:edildiği ve keza eski e§yadam ilk. tahrirde 
ne. miktar mevcut iken -bugün ne nıiktarûı mevcut ve :baki bülunaca:ğiL.hümısları da tesbit 'edilebilirdi. 

-Halbuki m erııe'dehsc-yapılagelmekte "olan bu ikârhe'lceyfiyeti: ve bıf;uşulûıb tatbiki: neticesinde mü-
d^ayaat' ile sarayın- eski eşyasının - tefr iki ; bâzı ahvalde kayden/gayrikâbili izah : bir dürûni' yaratmış 
w e budıal yukarda temas edilen ve bilhassa belirtilmesilâzfmgelen hususların -tâyin ve tesbrtiııe 
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imkân bırakmamıştır. Eski' eşyattıh yerine yenisinin ikame edilmiş, olması, neticesinde, birçok Uİıvald > 
saraylarda gözüken eşyanın eski saray eşyasından mı veya mubayaa eşyası mı Olduğu tâyin ediİe-
ıneınektedir. Çünkü esasen 1923 tahririnde eşyalara mevzu numaralardan bir kısım zamanla ötüş
müş ve birçok numarasız eşya meydana gelmiş ve bilâhara bu nevi eşyadan vuküagelen zayiat 
sonunda da bunların yerlerine yenilerinin ikâme' edilmiş olması ve bunların : defterlere kaydında 
gerekli meşruhatın da verilmemiş bulunması yiminden eski've yeni eşyalar gerek aded ve gerek 
evsaf itibariyle birbirine karıştırılmıştır. Nitekim yapılan tetkikatta, bâzı eşyaların 20 sene sohra< 
1923 senesi miktarlarından bugün adeden daha fazla bulundukları tesbit edilmiştir. Buna ait mi
saller terkin bahsinde ayrıca, verilmiştir.- Binaenaleyh yukarki • karışık durum, 1923 senesinde sa- • 

'• raylarda tesbit olunan eşyalardan, bugülı ne miktarının mevcut bulunacağı hususunda yapılabile
cek, adedi ve katî bir tetkikatı da imkânsız kılmış ve binnetice bugün Millî Saraylarda mevcut ve 
muhtelif -tarihli• eşya defterlerini ihticacâ salih biı' durumdan uzaklaştırmıştuv 

7 Üçüncü kısım c 

' , Terkin muamelâtı 

Millî safayİaraki mesaimize başlarken tetkik mevzuu olarak uhdemize tevdi olunan ana vazi
feler meyamnday saraylarda mevcut demirbaş eşyanın, imha ve. terkini kayıt işleri de bulunmakta 
idi. Bu husustaki letkikatımıza başlarken evvelâ, eşya terkinlerine alt sarayda nıevcul: bilcümle 
müsbit. evrak cclbedilmiş ve bunlar maksada uygun olarak tetkike tâbi .tutulmuşlardır ki bu evrak 
esas itibariyle iki kısımdan müteşekkildir: 

1. İ933;- 1949 yıllarına ait T. B. M. Meclis 'Hesapları İnceleme Komisyonunca tasdikli (15) 
aded terkin defteri; 

2. 1933 - 1949 yılarına ait ve terkin sebeplerine mütaaUik saray idaresince düzenlenmiş eş
ya terkin varaka ve listeleri. ' • - • • • • ' . 

• Bu'itibarla, terkin mevzuundaki tetkiklerimizde, yukarda iki madde halinde hulâsa etmiş oldu
ğumuz müsbit evraka mütenazır olarak cereyan etmiştir, Şöyle k i : Evvelâ demirbaş eşyanın cins 
ve tahrir numaralarını ihtiva eden terkin deftcrleriyle 1924 tarihli ana tahrir defteri ve 1941 ta
rihli demirbaş e,şya defterleri karşılaştırılmış böylece. kayd'en terkin edildiği bildirilen eşyanın 
salahiyetli makam tarafından tasdik edilip edilmediği tahkika tâbi 'tutulmuştur. İkinci, cihet 
olarak, 1933 - 1949 yılları arasında saraylar idaresince terkin sebeplerine mütaaUik solarak ter
tiplenen liste ve evraklar, muhtelif terkin sebepleri bakımından, tetkik edilerek gene bu evrak

t ı ardaki-terkine'tâbi eşyanın, T. B. M. Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonuna tasdik için su
nulan cetvel erdeki aynı numarayı-havi eşya ile evsaf bakımından aynı olup olmadığını tetkik sade
dinde, adı geçen evrakların, musadak terkin defterleriyle-karşılaştırılması. . 

Millî saraylardaki demirbaş eşya ve mefruşatın, vö diğer tarihî bedii kıymeti haiz eşyanın 
terki'ni kayıt muamelelerini tetkik ve tahlile girmeden evvel şu cihetin ehemmiyetle belirtilmesi 
yerinde olur. Şöyle k i : • 

Devletin bilûmum emvalinin idare ve bunların muhasebesi 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu
na bağlı olduğu, ve mezkûr kanunun da 14 Haziran. 1927 yılından beri tatbik mevkiinde bulunmakta 
olduğu nazarı itibara alınırsa Millî Saray'arda bu kanunun neden tatbik mevkii bulmadığı ayrı 
bir mevzu teşkil eder.' Filhakika Millî Saraylarda istimal ve istihlâke tâbi eşyaların ithal ve ihraç 
kayıtları ancak 1 Haziran 1931 senesinden itibaren tesis edilmeye başlanmış • diğer demirbaş eşya 
ve mefruşat kayıtları da ancak'3 Temmuz 1933 yılından itibaren-kayda-'intikal ettirilmiştir. Tesisi
ne başlanılan bu kayıtların ise mevcut ve mer'i talimatnameler ahkâmınai uygun olup.olmadıkları 
hususu ayrı bir mevzu teşkil eylediğinden, bundan, raporun başka bir kısmında bahsedilmiştir. . 

'Millî 'Saraylar İdaresinde 'en ziyade dikkate' şayan olan cihet saraylar teşkilâtımda' bilûmum 
" ayniyat işlerini tedvir eylemek vazifesiyle mükellet' İrirj «kontrol1 memurluğu ve ayniyat muhasip

liği»; servisinin bulunmasıdır, Bu teşkilât sarayların ilk kuruluş'yıllarından itibaren 19.4.3 senesi 
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Haziran ayma kadar mevcudiyetini muhafaza eylemiş ve bilâhara, yirmi yıl müddetle Millî Saray
larda henüz sağlam bir kayıt esası kurulamamış iken 1.943 yıh 20 Haziranında lâğvedilmiş ve sa-

• deco ayniyat işlerinden gayri mesul bir kontrol memurluğu halinde kadrodaki yerini muhafaza 
eylemiştir. —-':" ^~ 

1943 yılından itibaren ise Millî Saraylar Müdürü ayniyat işlerini, ve mesuliyetini uhdesine cem 
etmiş ve böylece bir bakımdan âmiri itahk sıfatiyle muhasiplik sıfatı aynı makamda birleşerek 
1050 sayılı Kanuna burada da tatbik yeri verilmemiştir. Millî Saraylardaki demirbaş eşya ve mef
ruşatın. mubayaa, kayıt terkini ve bunlara müterafik sair hususların daha umumi bir ifade ile 
bilûmum ayniyat işerinin tâbi olduğu hükümler, bu hükümlerin meriyet müddetleri, bakımından 
iki ayrı talimatnameye istinat ettirilerek tetkikleri ieabeder. Bunlardan birincisi 1929 tarihli «ay
niyat Muhasipleri Talimatnamesi» dir ki, on yıl müddetle meriyet mevkiinde kalmıştır. Diğeri ise 
1939 tarihli «Ayniyat Talimatnamesi» dir ki, halen yürürlükte olan da budur. Bu bakımdan Saraylar 
İdaresi eşya terkini kayıt muamelelerini de seneler itibariyle tâbi oldukları hükümler çerçevesinde 
tetkik ve mütalâa etmek lâzımgclmektedir. 1929 tarihli Ayniyat Muhasipleri Talimatnamesine göre 
Millî Saraylarda imha ve kayıt terkini işlerini başlıca üç. esas halinde tesis ve idame etmek icabedi-
yordu. * 

1. Hâsıl olan lüzum üzerine bir daireden diğer bir daireye ita olunan veyahut fazla kullanılma 
sebepleri ile tamirleri kabil olmıyacak. surette fersude ve-köhne bir hale gelmelernden dolayı satılan 
veya imha olunan demirbaş eşya ve mefruşata ait muamelât ve kayıt usulü. Bu kabil eşyalar için bir 
(Demirbaş eşya ve mefruşat terkini kayıt müzekkeresi) nin düzenlenmesi ve buna terkin olunan eşya
nın kıymeti, adedi, nevi, esas defteri tahrir veya sıra numarasının dercinden sonra imha ve terkin 
olunması hakkındaki Millî Saraylar Encümen kararının tarih ve numarası, neden dolayı imhası ciheti
ne gidildiği ve nihayet terkin ve imha edilmiş ise tarihi ve ne suretle imha olunduğu kaydedilir ve 
buna imha zaptının da eklenmesi suretiyle tekemmül ettirilen terkini kayıt müzekkeresi dairenin âmi
ri ve muhasip veya mutemedi tarafından imzalandıktan sonra T. B. M. Meclisi Hesapları İnceleme 
•Komisyonuna ve 1933 yılından evvelki seneler için de tasdik için Maliye Vekâletine sunulması icabe-
derdi. 

Halbuki Millî saraylarda bu kabil demirbaş eşyanın terkini lâzımgeldiği hakkında Saraylar En
cümeni kararları lâhik olmadığı gibi, bâzı ahvalde de B, M. Meclisi Hesapları inceleme Komisyonu
nun tasvip ve tasdiki bulunmaksızın demirbaş eşya ve mefruşatın Saraylar idaresince terkini kayda 
tâbi tutulduğu müşahade, ve tesbit olunmuştur. Meselâ. 1933 senesine ait demirbaş eşya defterlerinin 
tetkiki sırasında, bâzı eşyaların izahat sütunlarında kurşun kalemle yazılmış «kırıktır» «fersudedir» 
«çürüktür» veya «gayrikabili istimaldir» şeklinde kayıt ve izahlara tesadüf edilmiştir. Bu kabil eş
yaların, 1941. senesi defterlerine kısmen veya tamamen devir edilmedikleri yapılan tetkikat ile ayrıca 
anlaşıldığından bir an bunların terkini kayda tâbi" tutuldukları farzedilmiş ve bu hususta bulunması 
lâzımgelen terkin evrakı müspitesi Saraylar idaresinden istenilmiştir. Fakat Saraylar Müdürlüğü 
bu eşyalar hakkında terkin sebep ve mahiyetini irae eden ve alâkalı memurlar tarafından tertiplemiş 
bir zabıt varakası tevdi edemediği' gibi bundan daha mühim olarak bu eşyaların kayden terkinine ve 
defterlerden çıkarılmasına- salâhiyet ve mezuniyet veren B. M. Meclisi Hesapları inceleme Komisyo
nunca tasdikli herhangi bir cetvel veya vesika da ibraz edememiştir. Bu vaziyete göre, Saraylar İda
resinin mezuniyetsiz olarak yapmış olduğu bu fiili terkin muamelesi meşru olmaktan uzak bulunacağı ci
hetle hukuki bir vasıf iktisap edememiş, çünkü o zaman meriyette bulunan 1929 tarihli Ayniyat 
Muhasipleri Talimatnamesine uygun olmıyan bir tasarrufta bulunulmuştur. Bu şekilde, terkini ka
yıt muamelâtı T. B. M. M. Hesapları inceleme Komisyonunca tasdik edilmeksizin kayıtlardan çıkarı
lan bir kısım eşyanın listesi aşağıya çıkarılmıstir. 
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Tahrir 
. No. . 

-— 

Defter No. 

1: hususi, resmî daire 

» » 

Sayfa 'Oda 
No. No, 

, 8 6 

•11 8 

Adedi 

0 

3 

1542 » » 18 11 
483*: Yıldız Mabeyn Def. '1 124 92 

Defter 1 

Defter 2 

360 Yıldız Müze Def.,4 

421 

20 Hazine Deposu. Def. 16 

279 Kiler eşyası Def. 5 
343 » >> 
344 »/ » 
354 ; » » 

378 » - » 

379 • » » 

395 » » 

168 D. B. Hazine D. Def. 8 

13< 

133 

3532 Yıldız merasim Def. 2 
189 Yıldız Çadır köşkü 

Dolmabahçe Def. 4 
7 D.B. Def. 3 

31 
44 

• 7 7 

— 
. — 

186 

64 -

1245 Mefruşat D. Def. 8 

6 — 

34 — 

Cinsi 

3 Sigara tablası 

3 Hezaran sandal ya 

1 Hasırlı gişe 
1 Masa örtüsü 
4 Lavmana takımı 

1 Kapak 

1 îstor perde 
1 Sigara tablası 

1 Duvar süsü 

1 Kahve tepsisi 

65. — 

5 — 

61 —• 
63 — 
63 — 
63 — 

64 

64 

64 — 

6 — 

1 

1 

4 
1 
5 
2 

10 

10 

1 

1 

Saksılık 

Tatlı 'tabağı 

El tası 
Şeker küreği 
Kapak 
Kova-

Yarda 

Top 

Tas 

Çiçeklik 

2 Zerde kâsesi 

1 Cay ibriği 

. Evsafı 

Müdevver, ağzı carı 
maden kaplı. 
İkisi hasırlı, biri tah
talı, «arı. 

Bezden. 
1 leğen, 1 ibrik, 2 
fırçalı beyaz leğen 
ve ibrik kırılmıştır. 
Yerine 2550, 2551 
konmuştur. 
Yaldızlı,' yürek şek
linde, porselen. 
Beyaz atlas. 
Cam, kenarı beyaz 
maden (kırılmıştır). 
Hasırdan mamul Ja-
ponkâri (kullanıl
mıştır). . 
Beyaz zemin üzerine 
kuşlu, porselen (kı
rılmıştır). 
Tahtadan, üç. katlı, 
4 ayaklı .(çürük ve 
P; ayrikabili' 'istimal). 
Yaldızlı yo beyzî 
(kırıktır). 
Porselen, köhne. 
(Çürümüştür). -
(Kırılmıştır). 
Porselen, kulplu ve 
kapaklı (çürümüş
tür). 
Sahanfur kumaş • 
(kullanılmıştır). 
Aşçı bezi (kullanıl
mıştır) . 
Porselen (çürümüş
tür) . 
4 ayaklı, yaldız ve 
çiçekli, kavanoz şek-
lindo porselen (kı
rıktır) . 
Düz beyaz, pembe • 
çizgili (kırıktır). 
Beyaz çiçekli ve ka- . 
paldı (kırıktır). 
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Tahrir 
No. 

1514 

2317.' 

2395 
2880 

06 

— 

_._ 

Defter No. 

Mefruşat D. Def. 

» » 

» » 
» » 

1). B. Def. 8. 

Mefruşat D. Defler 
» > 

Levazım D. Def. 8 

Yıldı/ def. S 

, :Nİ 

8 

8 

İj. Sayfa 
No. 

35 

36 

36 
37 

38 

39 
:i\) 

40 

40 

Oda 
No. 

— 

— 

— 

— 

_... 
— • 

_^ 

83 -

âdedi 

3 

2 

1 
1 

1 

:y 

(') 

3 

1 

Cinsi 

•Süngerlik 

İ-J ab unluk 

Kâğıt baskısı 
Su bardağı 

Kapaklı kase 

Konyak kadehi 
Sigara tablası 

Fincan tabağı 

Tak mı 

240 D. B. Mefruşat i). Def
ter No. 10 

4-5 

12 
9-35 

U. Mutbak depocunda 
bakırdan gayrı eşya 
Def. 10 

» » 
» » 

93 

93 
93 

25 

34 

.103' 

340 

341 

342 

94 

06 

103 

103 

103 

Evsafı 

iBeyaz porselen (bi
ri kırıktır). 
Çiçekli ve kapaklı 
porselen (kırılmış
t ı r ) . 
Billur. (kırılmıştır). 
Elmastraş (kırılmış
t ır) . 
Beyaz üzerine çiçekli 
ufak (kırılmıştır). 
Dipli (kırılmıştır). 
Cam (mubayaa) 
«kırılmıştır». 
Muhtelif renkte (kı
rıktır), 
Lavma takımı. Bu 
takımdan sabunluk 
süngerlik devredil
memiştir. 
ıvıaaıcapak, beyaz 
porselen elvan çiçek
li tımıiı, kencunuen 
kapaıüi (Kapak kı
rıktır) . 
Âcii beyaz 12 aded 
noivsan geçmiş ar. 
(Uça kırıktır). 
Aaiayaıuı (Kırıktır) 
Duz Deyaz pilavlık 
5 -+- 2u —- 2o kayda 
geçmemiştir. 
Kulpsuz, . kapaksız, 
duz Deyaz, iti veya-
17 kırıktır. Tamamı 
1941 defterine geç
memiştir. 

10 • 'iL'irdallık ve.salçalık Çiçekli ve kulplu 
(bir adedi kırıktır). 

'M arda Hık 

133 Cav fincanı 

.1 Bardak 
•— 270-!- 780 Periıis saham 

— 1050 

240 KA.ae 

187 Alpak çatal 

— 4 Perhis salı anı 

0 Perili s pilâvlığı 

1 Peılıis kâsetu 
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122 aded devredil
memiştir. 
İkisi kınktır. Tama
mı 1941 defterine 
geçmemiştir. 
Beyaz beş kırıktır. 
1941 defterine tama
mı geçmemiştir. 
(Kırıktır). 
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Tahrir ' Sayfa Oda -

No. Defter No. No. No. Adedi Cinsi ' Evsafı 

— Florya deniz köşkü ve ' 63. — 7 - Kahve fincanı Maatabak siyah (fin-
müştemilâtı Def. 24 canın biri çatlak, 2 

adedi kırıktır). 
—• » ,» 63 — 3 » » Maatabak beyaz (1 

adedi kırıktır). 
— » » 67 — 1 Su sürahisi Beyaz renkli kapak-

' sız, maabardak (bar-
. dak kırıktır.) Sürahi 

. -• , de devredilmemiştir. 

Yukarda misali arzolunan vaziyetin on yedi sene sonra Milî saraylarda yeniden tekerrür et
tiği görülmüştür. Filhakika 1950 yılında terkine tâbi eşyanın listelerini ihtiva eden (16) numaralı 
terkin defteri tasdik için T. B. M. Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonuna sunulmuş ve bunu 
mütaakıp daha henüz tasdik keyfiyeti saraylara tebliğ edilmemiş iken mezkûr listelerdeki eşyanın 
kayıtlarına terkin .edildiklerine mütaaliik- şerhler verilmiştir. Nitekim. (.1.6) numaralı terkin def
terleri el'an tasdik edilmemiş olmalarına rağmen bu eşyalar defterlerde terkin edilmiş olarak gö
zükmektedirler. 

2. Demrbaş eşya ve mefruşattan her hangi birini dikkatsizlik' neticesi olarak zıyaa uğratanlar 
veya kırılıp bozulmasına sebebiyet verenlerin mezkûr eşyayı zıya sırasındaki rayiç fiyata'göre taz
minle mükellef tutulmaları icabederdi.. (M. 12 fıkra 1) talimat hükümlerinin bu kısmı da. sarayda 
tatbik edilmemiştir. Hattâ, saraylarda gittikçe artan zayiatı tahdit maksadiyle alâkalı müstahdem
lerden tevkif edilen paralarla bir nevi zayiat fonu teşkil edildiği halde bilâhara bu meblağ tekrar 
geri iade edilmiştir. 

3. Her 'zaman mevkii istimalde bulunan ve zayiata uğrama ihtmalleri diğer eşyaya nazaran 
fazla olan tabak, bardak, kadeh gibi mevaddı züaaciyedcn her hangi bir sunutaksir hulunulmak-
sızın kazara kırılan eşyanın saraylar idaresi tarafımdan'tanzim edilecek bir müzekkereye istina
den demirbaş eşya defterlerinden kayıtlarının terkin edilmeleri lâzım gelirdi. Bu müzekkereye kırı
lan şeyin kıymeti, esas defterindeki tahrir veya sıra numarası, ney'i, adedi zıyaa uğradığı tarih 
kim tarafından zıyaa uğratıldığı ve ne suretle imha olduğu hususları vakıalara uygun olarak 
dercedildikten sonra bunun Saraylar Müdürü ve Ayniyat Muhasibi tarafından imzalanmasını 

' mütaakıp tasdik için T. B. M. Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonuna takdim edilmesi icabe
derdi. - . 

Halbuki Millî saraylarda zıyaa uğrıyaıi demirbaş eşyalar için tanzim edilen vesikalar Ayniyat 
Talimatnamesinin tâyin eylediği şekilden uzak kalmış ve bir «Müzekkere» olmaktan ziyade «Zayi
at listesi» olarak tanzim .edilmişler ye böylece bu belgelerden beklenilen ve tesbiti istenilen husus 
ve gayeler elde dilememiştir. On yıl sonra meriyet mevkiine girmiş olan 1939 tarihli ayniyat 
Talimatnamesi yukarda tesbit olunan eski talimat hükümlerini değiştirmemiş ve onuncu maddesiyle 
demirbaş eşya ve levazımın hor hangi birinin dikkatsizlik neticesi olarak kaybolmasına veya kırılıp 
bozulmasına sebep olan veya bunları takipte ihmali görülen muhasiplerin mesuliyetleri esasını aynen 
kabul etmiştir. 

Millî Saraylar İdaresi demirbaş. eşyanın kayıt terkini işlerini yukarda kısaca temas etmiş oldu
ğumuz ayniyat mevzuatının hükümleri dışında, sarayların kendisine has ayrı bir usulle daha doğru 
bir ifadeyle usulsüzlükle tedvir etmiştir. Şimdi; olması lâzım gelen sistemin pek kısa olarak izahından 
sonra saraylarda mevcut olan bugünkü fiilî durumun umumi görünüşü aşağıda kısım ve fıkralar 
halinde misalleriyle beraber tetkik ve izah olunmuştur. . 

I - Evvelâ, Millî Saraylar Müdürlüğünde ayniyat muhasebe ve mesuliyet sisteminin tesis ve 
idame edilmeyişinin bir neticesi olarak saray köşklerinde kaybolan vo kırılan demirbaş eşyaya karşı 
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gerek keyfiyet ve gerekse kemiyet bakımlarından umumi bir alâka ve bilgi noksanı belirmiş ve bu 
husus Saraylar Müdürlüğünden itibaren en küçük muhafaza memur ve sofra müstahdemlerine ka-
dax sirayet etmiştir. Bu hususa ait misaller seneler itibariyle tertiplenmiş olan terkin dosyalarındaki 
pek çok irae edilebilir. Fakat bunlardan mevzuu izaha ve tafsile kifayet edecek olan bir kaç tanesi
nin dereiyle iktifa edilmiştir. (II) numaralı terkin dosyasının 33 n,cü numarasında mukayyet ve o 
zamanki ayniyat .muhasibi tarafından Saraylar Müdürlüğüne hitaben yazümış yazmin örneği aynen 
şudur: * 

«Müdüriyeti aliyyeye» , { 
Florya köşkleri muhafaza memuru tarafından makamı âlilerine takdim olunan (9) taknn evrakta 

Reisicumhur Hazretlerinin geçen yaz • mevsiminde Florya'da ikametleri esnasında gerek deniz köş- ' 
künde gerek yaverlik ve kâtiplik daireleriyle mutfak garaj ve mahalli sairede kullanılan eşyadan 
yüziercesinin kırılmış ve zayi olmuş olduğundan bahsıie muamelei muktaziyeııin icrası talep olun
makta olup, mezkûr 'evrak üzerine icabına göre muamele yapılması tabiidir. Florya'daki ikamet ] 
müddeti geçen senenin Eylülü içinde hitam bularak umum memurin ve müstahdemin o zaman | 
Filorya 'yi terk eylemiş olduklarından zikrolunan mahallerde o günlerde kontrol yapılarak ve kulla- H 
nılan eşyalar kimselere teslim edilmiş ise onlardan geri alınarak kırılmış ve zayi olmuş olanların |! 

esbabı mucibesi o anda tesbit edilmek ve derhal müdüriyete malûmat verilmek lâzımgelirken ara-*? 
t;. 

dan sekiz ay mürurundan sonra müracaat edilmektedir. . | 
ğinidi her sene olduğu gibi B. M. Meclisinden gelen heyet tarafından saraylardaki eşyalar deil-jf 

terleriyle kontrol edilmekte olup Filorya köşkle rirıdeki eşyaların kontrolü sırasında noksan çıkacak | 
olan işbu eşyalar hakkında şayanı kabul vesaik ibraz olunamıyacağmdan v. s h 

14 . 5 . 1943 Ayniyat Muhasibi 1 
. Ü 

Yukarıki ayniyat muhasipliği yazısı örneği, kaybolan yüzlerce eşyanın alâkalılar tarafından1' 
müdüriyet makamına ancak, sekiz ay gibi uzun bir zamanın geçmesini mütaakıp bildirilmiş olduğunu 
açıklamakta ve teftişe gelen B. M. Meclisi Hesapları inceleme Komisyonu Heyetine, noksan çıka
cak eşya hakkında kabule şayan bir vesika ibraz olunamıyacağını tebarüz ettirmektedir. Bu husus
taki dosya tetkik edilmiş ve tadada gelmiş olan B. M. M. Heyetine bu ahval ve şartlar aitmda 
şayanı kabul ne gibi bir vesika ibraz ve tevdi edilmiş olduğu anlaşılamamıştır. Yaptığımız tetkikata 
göre yukarda bahsi geçen ayniyat muhasipliği yakısında kaybolduğu bildirilen eşya adedi (374) tür. 
Bunun (181) adedi çeşitli madenî eşya (182) adedi ziyafet takımları ve (11) adedi de yatak takım
larıdır. Saraylar İdaresi bunların (79) parçasıırm tazmini cihetine baş vurmuş diğerlerini her ne
dense tazıninsiz bırakmıştır. Buna mütaallik Saraylar Encümeninin 14 . 7 .. 1943 tarihli kararında 
«dikkatsizlikleriyle bunların kaybolmasına sebebiyet vermiş bulunmalarına binaen bedellerinin ken
dilerine tazmin ettirilmesi talimatname icabından bulunmuştur.» denilmiş olmakla, bu hususlarda 

'bir «talimatname» mevcut olduğunun Saray İdaresince kabul edildiği anlaşılmakta ve fakat bu tali
matnamenin ismi ve neye mütaallik olduğu ve sarayın diğer muamelâtında buna niye riayet edil
mediği hususları anlaşılamamaktadır. Talimatnamelerin kaide tasarruflar oldukları düşünülerek 
seyyanen ye müstemirren tatbikleri lâzımgelir. Talimatname ahkâmının, misalde görüldüğü 
üzore sadece ismen bahsedildiği Millî Saraylar İdaresinde Devlet mallarının idame ve idaresi 
mevzuundaki alâkasızlık. O hale gelmiştir ki, bir eşyanın nereden ve nasıl geldiğini kayden 
bulmak bizzat saray idaresi memurları için dahi müşkül bir hale gelmiş ve mesul görevli şahıs
lar sorumluluktan kolaylıkla sakınmak imkânını elde edebilmişlerdir. 

Bu karışıklığı tebarüz ettiren bir misal (11) numaralı terkin zarfından alınarak aynen aşağıya 
dercedilmiştir. 

« Müdüriyeti Aliyeye » 
«Reisicumhur hazretlerinin 1942 senesinde Florya deniz köşkünde ikametleri esnasında kı

rıldığı, muhafaza memurunun ilişik tezkeresinde beyan olunan altı aded beyaz çay fincanının ne 
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vakit ne suretle nereden alındığını ve Florya deniz köşkünün demirbaş eşya defterinin İjangi 
sahife ve numarasına kaydedilmiş olduğunu izahen beyanı zımnında işbu evrakın Florya köşk
leri muhafaza memurluğuna iadesi lüzumu arzoiunur.» 

,27 . V . 1943. Ayniyat Muhasibi 

Yukarki misale dikkat edildiği takdirde mesul durumda bulunan ayniyat muhasibi eşyanın 
akıbetini'Müdüriyet makamından sormakta ve Müdüriyet de keyfiyeti tahkik zımnında bu hu
susu Florya'dan tahkik etmektedir ki bu hususta alâkalı' memurun Müdürlüğe verdiği cevabi yazı 
aynen aşağıya çıkarılmıştır. 

• s y Ö w ^ , - - i w - •. • . 

« Müdüriyeti Aliyeye » 
«M".ezkûr beyaz çay fincanları lieisicumlmr hazretlerinin Florya'ya teşriflerine takaddüm 

eden günler zarfında saraydan gönderilmiş olup Florya demirbaş eşya defterinde kaydı olmıyan 
mezkûr fincanların sofracı .Remzi'den istizahına müsaadeleri.: :» 9.VI.1943 

, ' • ' ' . . Florya muhafaza Memuru 

Dikkat edildiği takdirde Florya'daki muhafaza memuru bu eşyaların kayden meçhul olduk
larını Müdüriyete bildirmekte ve mesuliyeti bir diğer şahıs- üzerine, kolaylıkla akscttirebilmek-
tedir. Bu şeklideki misaller Millî saraylarda mesuliyet babmdaki şümulün ne kadar küçük ol
duğunu ifade etmektedir ki bu kabîi örnekleri taaddüt ettirmek mümkündür. 

Bu bahsin baş kısmında örneğini aynen vermiş olduğumuz ayniyat muhasipliğinin Mayıs 1948 
tarihli yazısı hiç şüphe yok ki-muhasibin, mali hükümler muvacehesindeki mesuliyetine istinaden 
ve saraylarda ayniyat iğlerini mevzuu hükümler dairesinde cereyanını temin etmek maksadiyle Ana
yasanın (94) ncü maddesi ve. 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun (96) ııcı ve yine Ayniyat 
Talimatnamelerinin bu hususlara mütaailik hükümleri karşısında kendisine terettüp etmekte olan 
görevini üst makama hatırlatmak kaygusiylo bu yazıyı sunduğu anlaşılmaktadır. Mamafih muha
sipliğin yukarda örneği verilen Mayıs 1948 tarihli yazısından bir ay sonra 20 Haziran 1943 tarihin-' 
de Millî Saraylar kuruluş kadrosundan mesul ayniyat muhasipliği teşkilâtı büsbütün kaldırılmış 
ve bu makam Saray Müdürlüğüne doğrudan doğruya bağlı o.arak, gayrimesui bir kontrol memur
luğu haline ifrağ edilmiş ve bilmelice Millî Saraylar ayniyat işleri içinden çıkılmaz bir duruma 
girmiştir.: 

II - Mîllî Saraylarda mevcut eşyanın terkini kayıt muamelâtında dikkati çeken diğer bir hu
sus da şudur: 1933 yılından itibaren teşkil edilen terkin ve imha defterlerinde demirbaş eşya ve 
mefruşatın ve diğer estetik kıymeti haiz eşyanın kırılma ve kaybolma sebepleri fiiiı ve hakiki 
vaziyetlere göre değiı ve fakat zıyaa uğrıyan eşyanın vasıflarına nazaran tâyin ve tesbit edilmiş
tir. Meselâ (!)• numaralı terkin dosyasında (559) numaradan (636) numaraya kadar imtidat eden 
listedo (77) kalem eşya mevcuttur. Bunların yapılan bir kontrol' neticesinde noksan çıktığı anla
şılmaktadır. Fakat eksik bulundukları tesbit edilen bu eşyadan no miktarının kayıp ve ne mikta
rının da.'-kırık olduklarına mütaailik tutulan zabıt varakasında her hangi bir kayıt mevcut değil-, 
dii'. Buna mukabil bu listelerin tasdiki için M;. M. Meclisine sunudan terkin defterlerindeki meşru
hat; hanelerinde her eşya için «kırık» veya «kayıp» şeklinde zıya sebepleri irae edilmiştir ki bu 
sebepler, mahiyet itibariyle, kırılmıyacak vesıftaki eşyalar için kayıp, ve kırılabileeek durumdaki 
eşyalar için do kırık olarak teceili etmiştir. 

Burada önemle durulması icabedeu bir nokta vardır. Terkini İt ayıt işlerinde bu şekilde fiilî ve 
hakiki vaziyetlere uymıyan bu usul, kırılabilen mahiyette olan, demirbaş eşyalardan vâki olabile
cek kaybolma hâdiselerinin takipsiz ve tahkiksiz bırakılması gibi şayanı kabul olmıyan bir durum 
meydana getirebilir. Meselâ, terkini kayda tâbi tutulmuş olan eşya arasında (36) parçadan müteşek
kil (7) aded su takımı ve (21) aded çay takımı, bir düzine kesme billur tabaklı çay fincanı, 
(11) aded yazı takımı mevcuttur ki kayıtlar üzerinde yapılan tetkikatta bunların takım halinde 
kırılarak terkin cetvellerine ithal olundukları anlaşılmaktadır. Bu eşyaların tam takım halin-
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de kualaraıyacakları, hiç değilse bu takımlardan birkaç parçasının mevcut kalması lâzımgeleee-
ği hususu bir an farzolnnduğu takdirde yapılabilecek başkaca bir tetkikat için elde diğer hm 
vesika bıdunrn a maktadır. Eu itibarla, tasdika sunulan terkin cetvellerine] eki eşya zıya, sebep-
1 erinin alâkadar memurlarca ilk sabit varakalarmdaki terkin sebeplerine tevafuk ettirilmeyim 
bu kderm toptan ve gelişigüzel tertip edildiğini gösterumktedir. 

T ÎT - "Bu bariz misali dür numaralı maddede i:-: al1. edildiği eibi Garajda ı.'da birçok misallerine 
daha, tesadüf olunan bir usule nazaran bilhassa knalabileıı. v« kaybolan eşyalardan husule gelen 
oVsi İm eler, hâdiselerin akabinde mesul durunu!a. ölen. ayniyat muhasinkğiııe bildir'lmcuıekte ve 
hu aibi eksilmeler ancak, yapılan umumi yoklamalar esnasında meydana çıkmaktadır. 

Bu genel. tepkit anlarında ir/? hâdiselerin delillerim oJ^.e etmek mümkün. olamadığuıdan( hiç
bir seksin. sunuta.ksiri görülernedmi) kaydiyle, meydana gelen kırık ve kayıp listelerini bir em
ri vaki olarak kabul etmekten başka yapılacak sey kalmamakta ve bundan sonra da eşya vasıf
larına, iTÖre uzun terkini kayıt listeleri tanzim edilmektedir. P R imi numaraya kadar buaa'in 
mevcut bulunan terkin defterleri, bu kabil yoklamalarda termit olunan yüklerce eşyayı muhtevi 
listelerden ibarettir. Bu hususa bir misal olmak üzere Mşağıva bâzı kayıtlar nynen irae edilmiştir: 

Bir numaralı terkin zarfında (690) numaradan. <"/'»> 1) numaraya kadar imtidat eden listede 
tespit edilen, noksan eşyalar hakkında alakadar memurun tutmuş olduğu zabıt örneyi aşağıdadır: 

«Dolmabahee Sarayında Reisicumhur Hazretlerinin sofrabıruıda ve hanımlar ve beyler lokantala
rına merbut listeler mucibince teslim olunan sofra takımlarının 1 ,X.1934 tarikinde yapılan yokla
masında zuhur eden noksanların balâda arz-ve irae kılındığını mübeyyin işbu zabıtname takdim kilin
di. «Sofracı Başsofraeı TCâtip 

Fiilî durumu listeleriyle beraber böylece teshil. celen bu zabıt üzerine ayniyat muhasipliği müdür
lük makamına aşağıdaki tezkereyi sunmuştur. 

«Müdüriyeti Aliyeye» 
«. . . . .Merbut iki varakada gösterilmiş eşyayı mezkuredon tabak ve çanak misillü .şeylerin esnayı 

istimalde kırddıkları ve çatal, -bıçak gibi takımların da ekserisi istimal oluna oluna, artık istimalden 
sakıt bir hale geldikleri ve kısmen de kırılmış ve zayi. olmuş oldukları bittetkik anlatılmış olduğun
dan bunların dâhi terkini: Aynıya't, muhasibi 

Bu. yazıları aynen çıkarmaktan maksadımız terlnnikavıt mekanizmasını bilfiil göstermiş olmak 
içindir, Yukarki «ayniyat muhasipliği yazısının vakıalara uymadığı aşikârdır. Çünkü burada fiilî va
ziyet umumi bir yoklama esnasında demirbaş eşyadan bâzı noksanlar çıkması olduğu halde muhasip
lik, müdürlük makamına sadece muk'tnza tâyin etmiş ve fakat bu eşyaların ne gibi hâdiseler tahtında ki
min tarafından imha edildiklerinden veya bu işde herhangi bir şahsın sorum, derecesinin ne olduğundan 
bahsedilmemiştir. Ve gene meselâ saray ziyafet ta kunt arı kısmından, kulp ve kapağı gümüşe benzer, 
kendisi mavi elmastraştan mamul bir hardallığm kaybolduğu anlaşılmış fakat bu kaybolma hâdsesi 
de örneği aşağıda gösterilmiş bulunan zabıttan da anlaşılacağı veçhile 13 . V . 1946 tarihinde yapılan 
umumi bir yoklama esnasında meydana çıkmıştır. «Saray ziyafet takımları odasında bulunan demir
baş eşyalar kayıtları ile karşılaştırılarak birer birer eklen geçirilmek suretiyle tadat ve tasnifi yapıl
dığı esnada bu. cetvelde numara ve miktarları yazılı on üç kalem eşyanın- hizalarında yazılı sebeplerle 
kayıtlarından çıkarılması gerektiğini natık işbu p.-abû. varakası, birlikte imzalandı. «13. V-, 19-16 

. Kontrol memuru Ayniyat, kâtibi > 

yukarda zikri geçen on üç. kalem eşya arasında kaybolduğu anlaşılan mavi elmastıraş -hardallığm kay
bolma keyfiyeti de zıya anında yapılan bir ihbar ile değil. . aradan bir yıl geçtikten sonra icra. 
edilen bir yoklamada; anlaşılmıştır. Gene meselâ saray dahilindeki has mutfakta mevcut ovanii nü-
hasiyeden üç, tahrir numara tahtmdaki ve (27 kilo ağırlığında: ceman (29) aded kapaklı bakır 
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kuşhane kaybolmuş ve bu zıya keyfiyeti (13) numaralı terkin cetvelinde (531) numara ile terkini 
kayıt muamelesine tâbi tutulmuştur. 
. Kaybolan bu (29) aded kebir bakır kabın zıya hâdisesi ancak 13 . V . 1946 tarihinde yapılan 
bir yoklamada meydana çıkmış, ve bittabi ne suretle-kayboldukları da tesbit edilememiştir. B. 
M, Meclisi Hesapları inceleme Komisyonuna tasdik için sunulan cetvelde, « eskiden beri kayıp 
bulunduğu »şeklinde bir sebep ileri sürülmüş ise de bu « eskiden beri » tâbirinden ne kastedildiği 
anlaşılamamıştır.. Çünkü eskiden beri kayıp bulunan bu bakır kapların tahrir numarası taşımamala-
ları ieabederdi ki bu numara mevcut olduğuna göre kaybolma hâdisesinin eski olduğu iddia edile
mez. Bu şekilde kaybolma ve kırılma hâdiseleri saraylarda vukuatın, akabinde takip edilmedikle
rinden zaman zaman yapılan yoklamalarda listeler dolusu eşyaların noksan oldukları tesbit edil
miş ve. bittabi her hangi bir tahkik yapmak imkânı »rtadan kalkmıştır. Bu mahiyetteki listeler 
mey anında (zayi) olarak gösterilip de kaybolma şekil ve suretleri hakkında hiç bir tahkik vesika
sına tesadüf edil'emiyen bâzı eşyanın, isimleri tahrir ve terkin numaraları itibariyle aşağıda göste
rilmiştir. 

1 aded gümüş ibrik : Çadır Köşkü 257 tahrir, 
10 aded gümüş çatal kaşık: nereden kaybolduğu belli değil, 
2 aded gümüş biçak : Bcsmj daire (1270) numara (1948) defteri, 
1 aded gümüş sigara tablası, 
1 aded gümüş sigara tablası: Dolmabahçe (32) oda (21) tahrir, 
3 aded gümüş sigara tablası : Dolmabahçe (38) oda (65) tahrir, 
1 aded gümüş sigara tablası : (13) No. lu terkin defteri (216) numara, 
1 aded beyaz maden sigara tablası : (13) No. lu terkin defteri (159) numara baklava biçimli 

işlemeli, 
1 aded hardallık kulp ve kapağı gümüşe benzer mavi elmastraştan kiler (306) tahrir. 
5 aded kibritlik : Dolmabahçe. (35) nci sayfa (18) tahrir ve (36) ncı sayfa (20) tahrir. 
1 aded. Sakalı şerif : cam mahfaza içinde (13) numaralı terkin defteri (521). 
1 aded elektrik gece lâmbası : Hususi daire (63) ncü sayfa, siyah sütunlu ve abajorlu. 
29 aded bakır kuşhane maakapak: (27) kilo ağırlığında (13) numaralı terkin defteri (531) 
1 aded Kalemtraş: kemik saplı resmî daire sayfa (11) oda (6) 
Gene, kaybolma ve kırılma hâdiselerinin vukuat akabinde biidirilmemeleri veya bu hususun aran

maması neticesi olarak birtakım vazo ve çiçeklerin de ıvınmıi yoklamalarda tesbit olunan zayiat eşya
ları arasında listelere ithal edildikleri tesbit edilmiş ve fakat bunların ne zaman kim tarafından ne 
şekilde kıriıldıklerı veya hakikaten kırılıp kırılmadıkları veya kırılan şeyin o olup olmadığı cihet
lerini tâyin ve tesbit eyliyen vesikalara tesadüf edilememiştir. Bir misal olmak üzere: tesbit edile
bilen bu kabîl eşyanın bir listesi tahrir numara ve 1924 defterindeki evsafiyle birlikte aşağıda 
gösterilmiştir: • . . . ' • > . 

1 aded çiçeklik: Dörder ayaklı ve billur çiçekli kavanoz şekilli porselen hazine deposu (168) ta
nedir. 

1 aded çiçeklik: künk şeklinde fağfurî Dolmabahçe (29) oda (57) tahrir. 
1 aded çiçeklik: pembe renkli (12) numaralı terkin defteri (17). zabıt' 
3 aded çiçeklik: çiniden mamul saksı_ şeklinde ve'diğeri buzlu camlı ağzı ve yanı maden tezyi

nattı Yıldız mefruşat 1431, 1349, 1350 tahrir. 
1 aded çiçeklik: mavi renkte Yıldız mefruşat 1352 tahrir. , 
2 aded çiçeklik: mavi renkli camdan mamul ve diğeri çini fabrikası mamulâtmdan mavi renkte 

•müdevver şekilde Yıldız mefruşat 1427 ve 1428. 
1 aded vazo: Göl manzaralı çini fabrikası mamulâtı Dolmabahçe (10) oda (7) tahrir. 
1 aded çiçeklik: porselen, çini fabrikası mamulâtı Dolmabahçe (3) oda (38) tahrir. 

. 3 aded çiçeklik :Sarı maden, çiçekli dal şekilli, tel üzerine mevzu Dolmabahçe mefruşat (401) 
oda 1489 tahrir. • • 

2 aded vazo: (25) santimetre arabesk kakmalı Yıldız merasim 142 oda (525) tahrir. 
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Millî saraylarda on. altı senede kırılması ve kaybolması mümkün olan eşyadan. (6136) parça eş*. 
ya zıyaa uğramıştır. Bunlar hakkında bu bahsin nihayetinde ayrıca bilgi, verilecektir. Burada teba
rüz ettirilmesi istenilen cihet şudur ki bu zayiat yekûnunun 938 adedini kaybolmak suretiyle 
zıyaa uğratılan bıçak, çatal ve kaçık gibi ziyafet takımlarına ait eşya teşkil etmektedir. Kaybolan 
bu takımların zıyaı hâdiseleri de yukarda, misalleri'tebarüz-ettirildiği veçhile daima yüzlerce eş
yayı ihtiva eden listeler halinde ve kaybolma hâdiselerinin.: sureti cereyanını belirtmeksizin düzen 
lenen listelerde tesbit edilmiş, ve fakat kaybolan.>-. bu takım,]arın cinsleri sair.evsafı ve maddi değer
leri tâyin ve tavsif olunmadığı için kaybolan bu tarz eşya arasında meselâ gümüşten mamul olan
larının ne miktara baliğ olduğa anlaşılamamıştır. Çünkü zıya hâdiselerini mücerret olarak tesbit 
eden «;uay. kayıtları bu hususta bir fikir vermek ten .uzaktır. Nitekim 4 . XII . 1930 tarih ve (557) 
sayılı Milli ;Saraylar Encümeni kararında, mevkii istimale konulan. gümüş ziyafet takımlarından 
zayi olduğu bildirilen- on parça gümüş takımların, .yerlerinecemlerinin yaptırılmasının tensip edil
diği raeıklnnmakta olmasına ; rağmen bu gümüş., takımların sarayın hangi dairesinden ne şekilci e; za : 

yi oldukları bildirilmemekte ve ayni zamanda bu eksilme, keyfiyeti sarayın alâkalı defteri üzerin
de hiçbir inikas husule getirmemiş: bulunmakta dır, Eğer bu kabil kaybolmalar, eşyanın kayıtlı, 
bulunduğu demirbaş defterinde bir meşruhat,?.luı]inde tebarüz ettirilmiş olsaydı kaybolanlar ile 
yerlerine ikame edilenlerin gerek evsaf ve gerekse diğer : hususiyetleri bakımından mukayeseleri 
kabil < olurdu. Bu vaziyete göre mevzu ile alâkası.dolayisiyle şu,mülâhazalar dermeyan olunabi
lir. Millî saraylarda, mevkii istimale konuldukları yukarda ; bahsi geçen encümen kararından anlar 
sılan gümüş takımlardan eksilen miktarların yekûnu sadece bunlara mı inhisar etmektedir? Çün
kü saraylarda 1933 yılına kadar yapılan mubayaatın kaydı bulunmadığı gibi husule gelen zayia
tın aynı şekilde bir kaydı mevcut olmadığı için yukarda bahsi geçen -ve,zayi oldukları anlaşılan 
gümüş yemek takımlarının da her hangi bir defterde; kayd.cn eksik oldukları tesbit edilememiş 

• yani eşyanın bu kabîl tahâvvulâtı ekseriya deftere intikal ettrilmeden cereyan etmiştir. Mamafih 
mubayaa ve terkin kayıtlarının tesis edilmeye başlanıldığı. 1933 yılından sonra dahi buna benzer 
karışıklıklar devam etmiştir. Meselâ bu tarihten. (17) yıl, sonra, (13) numaralı terkin dosyanın 
(1270) numarasında gene aynı mahiyette bir misa1 e tesadüf etmekteyiz. Filhakika, (1270) numara
da kayboldukları bildirilen iki aded yemek bıçağının âdi cinsten oldukları saray, idaresi tarafından 
tertiplenen ilk zaptın tetkikından anlaşılmaktadır. Fakat aynı sofra bıçaklarının 1948 yılı resmî 
daire defterinin (23)' ncü sahif esindeki (1270) numara tahtında evsaf bakımından gümüş olduk
ları kayıtlı bulunmaktadır. B. M. M. Hesapları tn'coleme. Komisyonuna tasdik için sunulan (13) 
numaralı terkin defterinde ise evsafa taallûk eden hiçbir kayıt bulunmadığına göre bunların gümüş 
olmadıkları hükmüne varılmaktadır. Bu''vaziyete göre, yukarda misalleri verilen bu karışıklık karşı
sında kaybolduğu anlaşılan (938) • aded bıçak, çatal ve kaşık gibi ziyafet takımlarından ne mikta
rının gümüş olduğunu tâyine imkân yoktur. Tasdik, keyfiyeti; için B. M; M. Hesapları" İnceleme 
Komisyonuna sunulan bu cetvellerde eşya evsafının esaslı olarak kaydı icabederdi. Gene meselâ 
birinci terkin dosyasında (55-60) numara arasındaki demirbaş eşyaların bir düğün ziyafetinde 
(21) parça olarak kırıldıkları tesbit edilmiştir. Ancak kınlan bu takımlar arasında (57) numara 
tahtında bir aded kebir kesme ve turalı bir sürahi mevcuttur ki B. M. M. Meclisine sunulan liste
de, bunun evsafı da tam olarak kayıtlı değildir. Böylece tasdik için B. M. M. Meclisine sunulan ter
kin cetvellerinde kırdan eşya bakımından her hpngi bir âdi cam tabla ile kıymetli bir değer taşı
yan kesme, bir sürahi arasında bir fark kabul edilmemiş.olunmaktadır. Meselâ şu son misalimizdeki 
kebir turalı kesme sürahi hakkında ne şekilde'kimin tarafından tahrip edildiği veya kırılan şeyin 
o olup olmadığı tahkik edilip listelere bu malûmatı ihtiva ederek alınması icaberdi; 

IV - Millî saraylarda uzun yıllar ayniyat muhasebe sisteminin tatbik edilmemesi terkin bakı-. 
kınımdan her türlü eşyanın birbirine •. karıştırıl m? ;sı suretinde kendini göstermiştir. Böylece, istimal 
ve istihlâke tâbi 'ambar eşyasiyle demirbaş eşya veya tarihî kıymeti haiz bulunan eşya ve mefru
şat yekdiğeriyle memzuç bir şekilde muamele görmüşlerdir. Bu vaziyet, kıymettar eşyanın: kendile
rine teslim edildiği saray sofracı veya bekçilerinde bu eşyalara karşı ihtimam fikrini asgari had
de indirmiş ve binnetiee bîr vazo veya çiçeklik-ile- her hangi bir.istimal veya istihlâk eşyası ara-. 
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smcİa b'î' fark. kabul edilmiyerek aynı neviden muameleye* tâbi tutulmuşlardır. Bu hususu birkaç 
misalle aş','.r>Kİ a kah etmek mümkündür.: 

:- Zabıt örneği 
«Balada tahrir numara ve miktarları yazdı yüz kalem, eşya muhtelif zamanlarda saray dâhi

linde ve sofralarında hini istimallerinde ç/ürümüş kırılmış ve fersudeleşmiş olduklarından kayıtları-, 
ıım terkinine müsaade Duyurulması mâruzdur efendim.» sofracıbaşı levazım memuru. 

Ynkarıki. zabıtta bahsi geçen yüz kalem eşya arasında (434) (435) (436) (439) ve (469) numa
ralarda beş aded çiçeklik ile beraber nal MI, leğen: ispermeçet mumu, peştemal, gibi mahiyet ve 
kıymet itibariyle birbirinden tamamen farklı 'eşyalar da aynı liste üzerinde cemedilerek terkin 
defterlerine ithal edilmişlerdir. Bu şekildeki yüzlerce istimal eşyası ve köhneleşmiş veya istimal 
edilemez İmle gelmiş olmalarından dolayı terkini, kayda tâbi tutulan eşya arasına ithal edilerek 
tasdik için B. M. Meclisine sunulan kıymetli eşyalar dikkat nazarını çekmekten uzak kalmışlardır. 
Kaldı İd, bu-eşyaların es.asen terkin cetveline evsaf '.baldırından, da tam ve mükemmel bir şekilde 
yazılmadıkları yukarıki kısımlarda belirtilmiştir. Bununla şu ciheti tasrih etmek istiyoruz ki, 
1923 ana tahrir defterindeki demirbaş eşyanın evsaf iyi e bu 'eşyaların terkin cetvellerine ithalleri
ni icabettireoek bir hal vukuunda cetvellere alınırken kaydedilen evsafları birbirini tutmamakta 
böylece terkini kayıt bakımından ana tahrir • kayıtlarından uzaldaşılmış bulunulmaktadır. 
Bu -vaziyet ne gibi neticeler doğurabilir. Heyetimiz bu işle 'meşgul olmamış sadece terkin defter
lerinin ihticaea salilı bil* şekilde mevcudiyetlerini temin ve idame mevzuunda ana kayıt defteriyle 
İm. cetveller arasındaki evsaf mutabakatının temini ieabeltiği hususunu ileri sürmüştür. 

Demirbaş eşya ve mefruşat ile istimal ve istihlâke tâbi ambar eşyasının ayrı ayrı muhasebe usul
lerinin bulunduğu bu itibârla istihlâke tâbi eşyanın kullanıldıktan sonra terkin cetvellerine değil, 
ve fakat esas ambar defterinin ihracat kısmına kaydedilmesi lâzınıgeleceği hususları raporumuzun 
mubayaa kısmına ait:.'yazıları arasında izah ve tafsil edilmiştir. 

Millî .Saraylarda bu mevzudaki misaller çoğaltılabilir. Meselâ (9) numarah terkin zarfının (18) 
sayılı kısmında terkine- tâbi tutulan bir aded çiçekliğin ne şekilde düzenlenen bir zabıtla terkin 
edildiği aşağıda gösterilmiştir. . . 

Zabıt önergesi 
«Hazine deposunda mevcut eşya meyanmda bulunan ve esasen müstamel ve köhne ve bir çoğu 

kırık dökük ÂO çürük şeyler olup debboyda beyhude yer işgal eylemekte olan yukarda tahrir nu
maraları ve miktarları yazılı (43) kalem eşyanın usulüne tevfikan kayıtlarının terkini hakkında 
icabedeu .muamelenin ..icrası zımnında lâzımgelenlere emir ve havale buytırulmak üzere müzekke
redir.» ' . . 2 . I I . 1942 , Depocu '• 

Yukarıki zabıtta bahsi geçen (43) kalem eşya, arasında çiçeklikle beraber, tel kalbur, kavanoz, 
tahta kaşık, tahta havan gibi çürümüş' eşyalar da bulunmaktadır. Ve gene (13) numaralı terkin 
defterinin (521) nci sayısında kaybolmuş olduğu bildirilen cam muhafaza içindeki Sakalışerif do 
aynı listedeki meze tabağı, hamur tahtası, köhne teneke gibi eşyalarla birlikte cem edilerek ve 
hakkında her hangi bir tahkikat yapılmaksızın terkini kayda tâbi tutulduğu tesbit edilmiştir. . 

V . - Saraylardaki kayıt terkini işlerinde dikkat nazarını çeken mühim noktalardan biri de 
şudur. • 

•Mukayyet evsafa göre kıymetli olduğu anlaşılan bir kısım eşyaya ait tahrir numaraları ile, 
ayın veya'başka bir cinsten ve fakat kıymetsiz bir eşyanın terkini kayda tâbi tutulduğu yapılan. 
tetkikatta anlaşılmıştır. ; 

Böylece o tahrir numarasına ait kıymetli eşya kaydeıv aranıldığı vekil demirbaş defterindeki 
yerinden kaydının terkin edildiği anlaşılmakta halbuki haddizatında imha ve terkin edilen eşya 
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kaydeıı o eşya olmayıp, onun tahrir-numarasiyle başka bir eşya terkini kayda tâbi tutulmuş bulu
nacaktır. 

M'eselâ Yıldız merasim dairesinde (4341) tahrir numarası altında bir aded billur kırmızı beyaz su 
sürahisi mevcuttur. (4341) tahrir numarası birinci .terkin defterinin (442) nei sayısında terkini 
kayda tâbi tutulmuş ve fakat bu numara altında imha olunan şey ise billur kırmızı beyaz sürahi 
bulunacağı yerde renkli camdan mamul bir konyak kadehi olmuştur.- Keza hazinei hassa kısmında 
(15) oda ve (31) tattırir numarası altın da bir aded billur ve düz. su bardağı mevcut bulunmaktadır. 
(31) tahrir numarası ikinci terkin defterinin (248) nei say isiyle terkini kayda uğramış, . halbuki bu 
numara ile billur su bardağı terkin edileceği yerde âdi bir sn kadehi, terkin edilmiştir ve gene mese
lâ Dolmabahçe (9) oda (18) tahrir numarasında kayıtlı, bir sürahi ve bardak mevcuttur. (3) sayılı 
terkin dosyasındaki (91) numara ile mezkûr sürahinin terkini kaydı yapılmıştır. Fakat (9) oda 
(18) tahrir numarasının saraylarda bir kere daha istimal edildiği ve bu defa bu numara ile ve (4) 
sayılı terkin zarfında (121) numara tahtmdaki bir aded elmastraş sürahinin iıhha edilmiş olarak gös
terildiği tesbit edilmiştir. Millî saraylarda telkini kayıt bahsinde şimdiye kadar izah edilen kısım
lar dikkat edilirse burada misalleri verilen hususlara mahiyet bakımından müşabih bulunmamakta
dır. Bir misal olmak üzere şu cihet, belirtilmelidir ki, millî saraylardaki demirbaş eşyanın tahrir nu
maraları tıpkı bir şahsın nüfus hüviyet cüzdanına benzetilebilir. -Nasıl her şahıs hüviyetini bu bel
ge ile ispat ederse millî saraylarda da eşya, üzerindeki o tahrir numarası ile aranır ve, sorulur. Ölüm 
suretiyle şahsiyetini kaybetmiş bir şahsın nüfus hüviyet cüzdanı ile nasıl başkaca her hangi bir 

• muamele yapılmazsa, terkin edilmiş bir eşyanın tahrir numarası ile de bilâhara diğer bir eşyanın 
terkin vo imhasına teşebbüs edilmemeli idi. Çünkü o tahrir numarası daha evvel B. M .M.-Hesap
ları İnceleme Komisyonu tarafından terkinine mezuniyet verilmiş olmakla artık hayatiyetini kaybet
miş ve binneticc ortadan silinmesi icabeden bir numaradır. 

Bundan başka, Millî Saraylar İdaresi terkini kayıt işlerinde diğer bir usule müracaat etmiş ve 
eski tahrir numaralarını yeni mubayaa olunan eşyadan bir kısmına aynen vermiş böylece eski 
saray eşyasından birçoğunun imha ve terkin suretiyle ortadan kalkmış olmasına rağmen 1924 
umumi tahririndeki mevcutları değişmemiş olarak gözükmüş ve böylece saray kayıtlarında ehem
miyetle bulunması lâzımgelen samimiyet tamamen ortadan kalkmıştır. 

Günkü bu vaziyete nazaran eski saray eşyasının yerine sonradan mubayaa, olunan eşyalar gir
miş ve fakat bunlara da ayni cinsten eski eşyanın tahrir numaraları verildiği için kayden eski 
eşyadan ne miktarının eksikliği .meçhul kalmış olmaktadır. Bundan dolayıdır ki saraylarda eski 
ile yeni eşyayı kayden tefrik etmek âdeta imkânsız bulunmakta ve bu sebeple de mevcut olması 
lâzmıgelen eşya ile halen mevcut bulunan eşyayı..adeden tesbit etmek de pek uzun zamanlara mü
tevakkıf bir keyfiyet olarak belirmektedir. 

' Bu hususta birçok misaller verilebilir, Meselâ Dolmabahçe kiler kısmında (175) tahrir nu-
ımırası altında (18) aded beyaz ayaklı ve elmastraş şampanya kadehi mevcuttur. Bunlardan (4) 
tanesi (1) sayılı terkin zarfında (746) numara ve (14) sayılı terkin zarfında (55) numara ile 
terkin edilmişlerdir. Elmastraş olan bu kadehlerden (15) tanesi de (3) sayılı (941) demirbaş 
eşya defterinin (72) nei sahifesinde bulunduğuna göre böylece kadehlerin bütün mevcudu (20) 
aded olarak gözükmektedir ki 1924 tahririndeki miktarları ise (18) adedden ibarettir. Aradan 
(28) sene gibi uzun bir zaman geçtikten sonra elmastraş şampanya kadehlerinin bu şekilde ade
den fazlalaşaınıyacağı bedihidır. Bu vaziyetin yegâne izahı şüphesiz ki, bu elmastraş takımdan 
eksilenlerin yerine yenilerinin mubayaa edilmesi ve bunlara da eski tahrir numarası altında yer 
verilmiş olmasıdır. Gene Dolmabahçe (12) oda (38) tahrir numarasında (29) tane maden çorba 
kaşığı mevcuttur. Bunlardan iki adedi (2) numaralı terkin zarfında (6) sayı ile B. M. Meclisine, 
(C)) adedi (2) sayılı terkin zarfı (205) numara, (5) adedi, (1) sayılı terkin zarfı (723) numara 
(17) adedi (2) sayılı terkin zarfı (738) numara ve (11) adedi de gene (2) sayılı terkin zarfı 
(170) numara ile kayıtları silinmiştir ki böylece (40) adedi imha edilmiştir. Bu kaşıklardan (11) 
aded de (941) yılı (10) numaralı eşya defterinin (^) nci sayfasında bulunduğuna göre bu mevcut 
ile terkin yekûnu olan (40) taneyi eemedersek ehle edilen (51) aded kaşığın ilk tahrirdeki nıik-
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" tardan. (22) aded fâzla oldüğrigörlilür.' ?Bük:abîl misâllere pek- çok: tesadüf edilmekte olduğundan 
hepsinin zikrinde bir fayda görülmemiştir. 

T l -"Millî sârâylardüki'kayıt t#kiiıiî§lerindeJ dikkati çeken bir husus da şudur : Saraydaki ika-
"mötleri lıîiıvakkat 'bir" zamana :inhisar eden ve saray 'eşyalarından şiıyrimosul durumda bulunma
la r ı lâzmıgelen'bâzı şâhısların. yapmış" Wdukları (tasdik)'ler • saraylar teşkilâtını zıyaa uğrayan-bu 
eşya hakkında başkaca bir tahkikat yap inaktan, alıkoymuş ve' biımetice (1050) 'Sayılı Genel-Muhase
be* Kânununun(9(>) ncı"maddeciyle:ııhd esine'mevdu bıüunam eşyanın-avakibini takip edememek 
gibi bir vaziyet' hâsıl olmuştur, i" Çünkü âyiıı madderîiır «an; fıkrası ayniyat muhasibini saraydaki 

.' ayniyatın hüsnü" nvuha\fazasindan'''"lhösul''Jqlmtâktddtv.. -Vazife ve mesuliyetin, kanunla tevcilv edi-
.-' Ten /makam ve şahıslara" ait olması lâzı'ın gel ir. 'Bulitısıtfitâki bâzı misaller aşağıya-çıkarılmıştır. 

« #abıt > 
«''Müdüriyeti Aliycyc » 

Oda Tahrîr"No. /Aded üirisi / Evsafı 

. 1 0 .. 7 • ' 1 .Vazo Göl manzarasını musavver çini fabrikası mamülâ-
'•'_-.. *':\ tından * 

, Dolmabahçe-Sarayının (7);'-numaralı'' odasnıda duvarkonsolu üzerinde bulunan balâda vasfı've 
numarası muharrer (1) aded vazonun açlk pencereden giren rüzgârın sademesiylc dü/üp kırıl
dığı mâruzdur efendim ».. 

Bekçibaşı 
«'Kazara düşüprkirilmıştır ». 

. . . " .Naşit ' . , 

Bekçibaşmın bu yazısı üzerine ayniyat muhasibi müdürlük makamına aşağıdaki yazıyı sun
muştur. .' 

« Bu müzekkerede kazaen kırıldığı beyan ve Yaver Naşit Beyefendi tarafından tasdik olunan 
Vazonun «terkini kaydi istizan "olunmak üzere kaydına,-'işaretle münakale defterine geçirilmesi mâ-

; ruzdur,efendim.» 
Ayniyat Muhasibi 

-' Diğer bir misal, «hususi daire (64) numaralı 'koridorda (29/57) numaralı (1) aded çiçeklik • 
künk şeklinde fağfuri» . 

«Yukarda yazılı bir aded çiçeklik hizmetçi tarafından kazaen kırıldığını tasdik ederim.» 
- Âfet 

O t â r i h t e m e f 'i bulunan Ayniyat Muhasipleri'Talinıatnâmesinin (12) nci maddesi hükmü 
sarihtir, filhakika bu maddeye göre, demirbaş eşya ve mefruşattan her hangi birini dikkat
sizlik eseri olarak zayi eden veya kırılıp bozulmasına sebebiyet verenlerin zıya tarihindeki ra
yice göre tazmin ile : mükellef tutulacakları esası kabul edilmiştir. Bu itibarla burada bahis mev
zuu/olması lâzımgelen; cihet bir , «tasdik» değil "ve l'âkat «tazmin» olması icabederdi ve bu tazmi
ni tâyin ederken de" kırılma hâdisesinin bir tahkikatla tespiti lâzımgelirdi. Bundan başka Sa
rayda mevcut her türlü eşyanın terkini mevzuunda yapılabilecek tasdikler ancak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hesapları lliceleme' Komisyonuna ait bir salâhiyet olarak gözükmektedir. 

Bu kabîl tarihî ve bedii kıymeti- haiz eşyaların hasara uğramaları hâdiselerinde bu şekilde-
ki tasdikler dolayısiyledir ki saraylarda bugün meveııt vazolardan birçoğu kırık, çatlak veya 
tamir görmüş vaziyette bulunmaktadır ki bunların ne- zaman, kim tarafından hasara uğratıl
dıkları ve' kimin tasdikıyla , 'haklarında takibat yapılamadıkları meçhul kalmaktadır, Raporun 
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en son kısmında bu vazolar, evsafları, tahrir numaraları itibariyle liste halinde gösterilmişler
dir. 

VII - Şimdiye kadar olan kısımlarda, Millî Saraylardaki demirbaş eşyanın ne şekilde terkini 
kayda -tâbi tutuldukları arz ve izah olundu. Şimdi bu kısımda, saraylardaki bu terkin- sisteminin 
neticeleri hakkında adedî bâzı malûmat irae edilerek terkin bahsi neticelendirilmiş bulunacaktır. 

Bugün elde mevcut terkin defterlerine nazaran Millî saraylarda . 1933 yılından 1949 yılma 
kadar (10) yılda (6136) parça'kırılıp kaybolabilen cinsten eşya imha olunmuş ve binnetiec ka
yıtları terkin edilmiştir. Bunlardan (2654) adedini, porselen, saksonyave - âdi cinslerden tabaklar, 

• (800) adedini kristal, elmas!raş, billûı\ kesme ve âdi cinslerden olmak-üzere şampanya, bol,-sara]), 
rakı, viski ve diğer içkiler bardak ve kadehleri (853) adedini-gene her cins vo boydan su-.bardak ve 
sürahileri (938) adedini kaybolmak suretiyle muhtelit" cinslerden çatal, kaşık ve bıçak takımları (660) 
adedini muhtelif cinslerden kahve ve çay takımla riylc çaydanlık, sütlük ve şekerlik gibi takımlar, 
(İ45) adedini kırık ve kayıp ulınuk sureliyle muhtelif cins sigara tablaları, (16) adedini vazo ve çi
çeklikler ve (2) adedini de "tablo teşkil etmekledir. Bunlardan başka tam takım olarak kırıldıkları 
anlaşılan (36) parçadan müteşekkil ve evsafı gayrimuayyen (7) aded su. takımı, (21) aded çay ta
kımı, (11) aded yazı takımı terkin edilmiştir ki, bunlar -yukarda ifade olunan umumi zayiat yekû
nuna dâhil bulunmamaktadırlar. ' 

•Yukarda tadat olunan eşyalardan (16) sene içinde yapılan imhanın ölçüsünü imkân nispetiu-
•''de tâyin edebilmek İçin 1933 yılından itibaren ayni cins eşyadan gene (16) sene içinde yapılan mü

bayaat miktarı parça adedi itibariyle tesbit edilmiş-ve şu neticeler 'elde .edilmiştir. (1.6) sene zar
plında saraya (2633) paçra muht.elif cinsten-tabak ••mubayaa edilmiş buna mukabil sarayda ayni 

müddet, içinde (2654) tabak imha ve terkin edilmiştir ki. böylece mübayaata nazaran :'jmha nispeti 
yüzde yüzü aşmaktadır. Gene ayni müddet içinde• satmalımın bıçak, çatal, kaşık gibi •madenî eşya 

•••miktarı- (2523) ve bu eşyalardan kaybolanlar ise (938) ve satıııalınana nazaran.imha nispeti yüzde 
(37) dir. (16) sene içinde mubayaa mimin kahve ve çay fineanlariyle çaydanlık ve sütlük gibi ta
kımların parça adedi (1297) ve ayni müddet içinde sarayda kırılanlar (660)- ve terkin nispeti de 
yüzde (49) dur. Gene (.16) sene içinde mubayaa olunan .muhtelif cins vcbüyüklükte-içki kadeh ye 
bardakları gibi sırca eşya miktarı (665) ve bu cins -eşyadaki imha miktar ı (800) ve mübayaata naza
ran imha nispeti ise yüzde yüzden üamds'v Billur kesme ve diğer, cinslerden su-sürahisi ve bardak
larında ise mübayaat miktarı (2026), imha ve terkin.miktarı ise (853) ve • satmalımın parça adedine 

•; nazaran zayiat yüzde (42) dir.' 
Ancak; burada şu noktayı belirtmek ieabeder ki, yukarda-, ifade olunan; nispetler -bu- eşyaların sa

raydaki bütün mevcudundan yüzde kaçının imha edilmiş olduğunu ifade etmeyip sadece bu cins eş
yadan on altı yılda saraya, giren miktara mukabil aynı süre içerisinde sarayda bu eşyadan -ne mik
tarının imha olunduğunu ve bu miktarın o eşya .nıübayaatınm yüzde kaçını teşkil etmekte olduğu
nu ifade etmektedir. Bu izahatı vermiş •-olmaktan- maksadımız saraylardaki eski- eşyanın miktarını 

. sıhhatli olarak tesbit etmek imkânsızlığını tebarüz ettirmek içindir. Filhakika; 1923 yılından, beri ya
pılan mübayaatııı kayıtları evsaf ve miktar itibariyle sarayda mevcut eski eşya kayıtlariyletama-

• men karıştın1 mış ve bu sebeple •miktarlarını tesbit edebilmek hemen hemen gayrimümkün .bir hale gel
miştir. Eski saray eşyasının miktarını bu şekilde -tesbit edemeyince, buna, mübayaat miktarını ilâve 
etmek suretiyle meydana gelecek olan. umum mevcut miktarını da tesbit, etmek bittabi bahis mevzuu 
olamamıştır. Fakat (16) senelik imha işleri hakkında adedeu bir fikir verebilmek için bu tarz eş-

' yaların (16) senelik mubayaa miktarları tesbit edilerek-bunlar gene (16) senelik terkin adedleriyle 
nispet edilmişlerdir ki bunu da umumi olarak ve yukarda cinsleri yazılan eşyalara şâmil olarak ifade 
etmek lâzımgciirse (16) senede bu eşyalardan (9134) parça .-mübayaat yapılmış buna mukabil 
ayni müddet içinde sarayda bu kabil eşyadan (5961) aded imha edilmiştir ki (1.6) senede- yapılan 
mübayaatııı yüzde (65) şi kadar imha ve terkin yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Yııkarki izahlarımız sırasında tabak ve kristal nevinden eşyaların terkin nispetleri mütalâa 'edi
lirken bunların imha miktarlarının mübayaat miktarlarından fazla olduğu tebarüz ettirilmiş ve bu 
•vaziyete göre saraylarda mevcut bulunan tabak ve kristal nevinden eşyaların bugün nasıl mevcut 
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bulunabil'eeekleri bir an düşünülebilir. Filhakika .mantıki olarak teemmül olunursa, yapılan her yüz 
aded mubayaata mukabil sarayda gene yüz aded imha edildiğine göre bu eşyalardan bugün hiç, 
kalmamış olması icabederdi. 

Bu durumun icabı şu olabilir: Bugün Millî Saraylarda kay den elan mevcut gözüken bu eşyalardan 
bir kısmı eski eşya ve bir kısmı da kayit harici ••kalmış olan, 'eşyadır. Ancak; eski eşyadır derken ifa
deyi kesin olarak kullanmamak ieabeder. Günkü Millî Saraylarda bu cins eşyalardan (20) seneden 
beri yapılan m. üb aya at daima «imha. olanın yerine ikame» kaydiyle yapılmış ve böylece birçok yeni 
erimeni kararlarmıtı 'mubayaata ait olan kısımlauştur ki, bu hususu (20) yıllık Millî Saraylar En-
lümeni kararlarının mubayaata ait olan kısımlarından anlamak mümkündür. Kayıt harici kaldığı 
anlaşılan.eşyalara'gelince bunlar hakkında raporun diğer'kısımlarında malûmat verilmiş olduğu 
cihetle burada ayrıca temas edilmemiştir.' 

Dördüncü kısım 

Kayıtlara nazaran kay den zayi durumunda gözüken eşyalar 

1.. •'Millî saraylara n.it deÛer ve kayıtlar üzerinde yapılan tetkikat sırasında ve daha ziyade 
ziyafet takınır cinsinden madenî veya kristal eşyalardan bir kısmının bugün sarayın her hangi bir 

.•••mahallinde mevcut bulunduğuna dair bir kaydın mevcudiyeti lâzungeldiği halde bu kayıtlara tesa
düf edilememiştir. Buna nazaran bu eşyalar hakiuiula denneyan olunabilecek mülâhazalar şunlar 

'olabilir: Bu demirbaş eşyalar yapılan yoklamalarda mevcut gözükmediklerinden defterlere ithal 
edilmemiş olunabilirler veyahut- bunların her türlü hareketleri tamamen kayıt harici olarak cereyan 
o,tmiş olabilir: Serdedilen bu iki ihtimalden hangimnin varit olabileceği hakkında burada ayrıca 
tetkik ve tahlil yapılmamış sadece keyfiyet bir vakıa (i arak tesbit edilmiş ve bunlar bizzarure kay-
elen zayi durumunda gözüken eşya addedilmişlerdir. Meseılâ, Yalova köşklerinin tesisleri sırasında 
buraya Dolmabahçe Sarayından gönderilen eşyalar arasında sofra takımı olarak bir kısım eski 
saray eşyası da sevkedilmiştir. Bunlar, o zaman tertiplenen 1930 tarihli hususi Yalova defterinden 
cins ve nevi itibariyle'-tesbit etmek kabil olmuştur. Buna nazaran 1930 yılında Yalova'ya ziyafet 
takımı eşyası olarak muhtelif cinsten (79) kalemden ibaret eşya gönderilmiştir. 

'Bugün yapılan tetkikata nazaran Yalova'nın büyük ve küçük köşklerine ait 1948 yılı demirbaş 
•eşya defterlerinde ziyafet takımı olarak (94) kalem, sonradan inşa olunan Yalova Kâtibi Umumilik 
köşkü 1948 defterinde (43) kalem, Dolmabahçe sarayı .üç .sı fır numaralı kiler kısmında Yalova' 
için. hıfzoluiKİuğu anlaşılan (.18) kalem, ve 1937 yi budayanmış bulunan Yalova, Park Otel köşkün
de mevcut veya yanmış (25) kalem, sofra eşyası vardır ki böylece bugün Yalova defterlerinde (178) 
kalem ziyafet takımı eşyasına tesadüf edilmektedir. Kayden mevcut olarak tesbit edilen İm (178) 
kalem, eşyanın (79) kalemden ibaret ilk kısmının 1930 senesinde Yalovaya gönderilmiş olduğu yu
karda,zikredilmişti. Bu itibarla, tesbit olunan bu (178) kalemden ilk defa Yalova'ya, yollanan (79) 
kalemi tenzil edersek bakiye kalan (99) kalem eşyanın bilâlıara, mütaakip senelerde Yalova köşk
lerine yapılan mubayaat eşyası olduğu anlaşılır. "Halbuki Yalova'da bulunan ve Millî saraylara ait 
olan köşkler için yapılan ziyafet takımı m ilbaya atı (99) kalem olmayıp millî saraylar encümeni 
kararlarından ya])tnış olduğumuz teshile göre. bu miktar (185) kalemden ibaret bulunmaktadır. 
Bu vaziyete göre (8(i) kalem sofra takımı eşyasının bugün, kayden tesbit ve tetkikına imkân bu
lunamamıştır. Her kalem eşyayı vasati olarak (8) narca kabul edersek (688) parçalık bir yekûnu, 

. baliğ olduğu anlaşılmaktadır. • . . . 
Biraz evvel yukarda, millî saraylar encümeni kararlarından tesbit edildiği bildirilen ve 1930 yı

lından 1940 yılma kadar Yalova'daki köşklere mubayaa edildiği gene bu kararların sarahatinden 
anlaşılan ziyafet -takımları •ınübayaat listesi aşağıya.-çıkarılmıştır.' -
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Karar 
tarilri 

16/7/11)30 
9/7/1931 

24/7/193.1. 
2/7/1932 
8/8/1932 
5/3/1933 
4/7/1933 
11/6/1935 
*İ8/7/1940 

Karar 
numarası 

514 
624 
630 
746 
782 

M. 28 
17 
236 
398 

Kalem 
adedi 

27 
29 
24 
33 
8 
26 
.8 
10 
20 

185 

Lira 

307 
409. 
310 
450 
103 
121 
98' 
121 
651 

2 572 

K 

20 
14 
— 
81 

18 
55 
77 
05 

79 

Ancak burada, (86) kalem eşyanın kayden zıyaı keyfiyetini tesb.it ederken akla gelebilecek 
m mülâhazaları gene burada cevaplandırmak icabeder. -

a) Yukarıki listede 4 .VII . 1933, 11 . VI .1935 ve 18 . V I I . 1940 tarilıeınnde yapıldığı an
laşılan mubayaatin demirbaş -kayıtları vardır. Bu itibarla bu eşyaların kayıtlarına ait olduğu defter
lerde tesabüf etmek mümkündür, Bu cihet kale alınarak 1933 yılında saraylarda bu eşyaların ka
yıt tesislerine başlanıldığı düşünülmüş ve bu tarihten sonraki mubayaat da, yukarda mevcut ol
duğu zikredilen ve Yalova'da bugün mevcut takımların yekûnu olan (178) kalemlik umumi kı
sım arasında tadat edilmişlerdir. -

b) Kayden zayi durumunda tesbit edilen bu (86) kalem sofra: takımı eşyasının terkin 'edilmiş 
olduğu da düşünülebilir. Buna verilecek cevap da şu olabilir. Terkin edilen eşyanın da evvela 
demirbaş defterlerinde bir kaydı bulunması icabeder.-Çünkü, kayıtlara intikal, ettirilmeksizin bir 
eşyanın kaydını silmek esasen bahis mevzuu olaımyacağı aşikârdır. Bundan başka bu eşyanın ma
denî kısımlarının terkin edilebilmesi için, sarayd.ıki teamüle göre bunların kaybolmaları icabeder. 
Halbuki terkin cetvellerinde kaybolduğu anlaşılan (938) aded madenî eşyadan başka kayıp.ola
rak gözüken madenî kısım yaktur. 

- e) Bu mevcuda akla gelebilecek diğer bir sual de şudur. Yalova köşkleri için mubayaa olu
nan bu eşyalar acaba sarayın bir başka kısmına •scvkedilmişler midir"? Fakat şunu ifade etmek lâ
zımdır ki, Yalovadaki ihtiyaca binaen alınıp da başka kısma gönderilen bu kabilden eşyanın da 
gene bir kaydı olması icabeder. Nitekim bu şekilde muamele görmüş gene. bu-kabilden eşyaların 
bâzı kayıtlarına tesadüf edilmektedir. Meselâ Yalova için mubayaa edilip de Dolmabahçe sarayı
nın üç sıfır numaralı kiler kısmında hıfzoluuan ve bu kısma ait defterde kaydı bulunan Yalova 
eşyaları buna bir misal teşkil eder. Eğer, Yalova'ya ait mubayaat eşyasından sarayın diğer kısım-, 
larma tefrik olunan başkaca parçalar bulunmuş olsaydı şüphesiz bunların da, sevk mahallerine 
ait demirbaş defterlerinde bir kaydı bulunur veya bulunması iktiza'ederdi. Bu itibarla (86) kalem
den ibaret bulunan Yalova'ya ait bu ziyafet takımları eşyasının kayden bulunamamış olduğu
nu burada ifade etmek lâzımgelmektedir. 

Saraya sadece girdikleri ve fakat bilâhara başkaca her hangi bir hareketleri kayden takip ve 
tespit olunmıyan bu takımların ne gibi parçalardan mürekkep oldukları, kristal ve madenî kısım
larının miktar ve evsafları lıakkmda da bittabi her hangi bir malûmat mevcut bulunmamaktadır. 

Bu hususta sadece (27) kalemden ibaret olan ilk kısım mubayaat hakkında saray dosyaların
da esaslı malûmat ve bir de listeye tesadüf edilmiştir ki bu listedeki eşyalar da evsaf ve adedleri 
itibariyle gene aranılmış ve fakat bulunamamıştır. Bu dosyanın muhteviyatı aşağıda kısaca izah 
edilmiştir. (74) numaralı ve «Yalova kaplıcalarına verilen eşya» ya ait dosyadaki 16 . V I I . 1930 
tarih ve (9720) sayılı Bakanlar Kurulu kararı şu esasları tespit etmiştir. Yalova'da Cumhurbaş
kanlığına mahsus olarak inşa edilmiş olan köşk ile buna merbut üç binanın Millî Saraylar Mü-
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düriyetince tefrişi için saray dep'olarmda! mevcut eşyadan' tefrik edilecek kısımdan maada ha
risten mubayaasına, zaruret görülen eşya»m 2 . VII .1930 tarih ve (9682) numaralı kararnameler 
istisnaen (8.724) lira mukabilinde hariçten satınalınmasma izin verilmesi. Filhakika yukarda ta
rih ve numarası zikredilmiş bulunan Bakanlar Kurulu kararnamesine ekli olarak bir de eşya 
listesi tertip edilmiş ve bunun (307) lira (29) kuruşluk kısmını da ziyafet takımları teşkil etmiş
tir. Bu mubayaatın pazarlık suretiyle icrası hakkında; Maliye Vekâletinden Millî Saraylar Mü
dürlüğüne hitaben yazılan yazı üzerine Millî Saraylar İdaresi emredilen mubayaatı yapmış ve 
keyfiyeti 30. X . 1929 tarih ve. (157) sayılı yazı ile Maliye Vekâletine «hariçten do bâzı malzeme! 
tefrişiye ve eşya mubayaa; olunarak Yalova'ya, gönderilmiş» olduğunu bildirmiş ve böylece Dol-
mabahçe Sarayından o zaman; Yalova'ya gönderilen (79) kalem ziyafet takımı eşyalarına ilâve
ten hariçten yapılan Bu mubayaatın da Yalova Cumhurbaşkanlığı köşklerine ithal edildiği tes
pit olunmuştur ki bu takımların listesi aynen aşağıya çıkarılmıştır. 

12 
12 

. 12-, 
'12 

9' 
! ; • 

12--
fi 

96' 

aded Billur şampanya bardağı 
» Billur su bardağı 
» Billur' rakı ıkactehi 
x« Billur likör kadehi 
» Kristal; çatal bıçak- köprüsü 
.»••:• Bilîlûr kürdanlık' 

''»••• Billâi" su bardağı 
» Billur su: sürahisi 
» Billur > vislri bardağı, 

12 
12 
12 
fi 

12 
6 
6 

• ırî 

aded 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Parselen çorba tabağı 
Porselen yemek tabağı 
Porselen yemiş tabağı 
Porselen meze tabağı 
Porselen kahve fincanı 
Porselen kahve fincanı 
Porselen kahve -finca*nı 
Porselen••kahve, fincanı 

172V Pa?eav 85 Parça 

Yalova ' i çhr mubayaam edildiği anlaşılan-bu • takıma. Yalova- köşklerine ait her iki defterin .1933.,:. 
1941, 1948 tarihli nüslıalariylcj Yalova/ kâtibi umumilik defterinde, Dolmabahçe Sarayının üç sıfır--
kiler- kısmanda Yalovaıiçin hıfzolunan takımların kayıtları arasımla ve- Yalova- park otel köşkünde > 
yanan : ve • kurtarılan ı eşyalara ait s kayıtlarda evsaf ve miktar itibariyle aranmış fakat bulunama
mıştır. Ancak (12) porselen tabaktı (12) billur su. bardağının kayden benzerlerine tesadüf,' edil, 
misse* de* takmıın -diğer parçalarına"kayıtlarda raslanmadığından, tesadüf olunan bu iki kalemin 
bilâhai 'a 'yapılanve kayıtsız kalan sair mubayaatla alın ıra ş; olduğu kanaatine- varılmıştır: Millî Sa
raylarda * ziyafet' takımı" olarak kayden zayi durumunda • gözüken eşyalar yukarda sayılan ve izah
ları vya:pıl an (688)' parçadan ibaret; değildir. 

Filhakika 6 Haziran 1929 tarihiyle deınirbaş-eşya kaydının saraylarda tesisine başlanıldığını; 
3 -. VII ' . 1933 tarihleri arasında;- mubayaa edilip do İm gün kaydına tesadüf edilemiyen takımlar; da 
mevcuttur. Millî Saraylar encümeni karar 'arında yapılan tetkikatlat sadece saraya satınalındıkla-
r r tesbitv edilebilen bu takımların' cins^itibariyle- nelerden ibaret- oldukları kristal veya billur- ve-, 
ya madenî kısımlarının' evsaf -ve miktar 1 arı,;-.. sarayın hangi-kısmına sevkedil dikleri,' ve bugün ne
rede- oldukları"saraylarda mevcut- defter ve • kayıtlarına t etki kıra! an anlaşılamamıştır; (870) kalemy; 
orta1 ama olarak her kalemi (8) parça farzedersek (2960) parça.'vo- (5162) lira değerindeki buı eş--
yalarrri- fiyat,- kalem adedi eri; ve saraylar encümeni karar tarihi've numaraları itibariyle bir listesi 
aşağıda gösterilmiştir. Saraya; sâtm alınmalarım? ımitaâkıp vukuagelcn bilcümle tahavvülâti: saraya 
larda- mevctıtr defter ve* kayıtlara intikal ettirilmenıiş olan bu takımlara da bmarurc bugün-için 
kayden > zayi; nazariyle bakmıştır; 
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Lira 

498 
390 
301 
237 

• 3 4 8 
307 
54 

409 
300 
390 
310 
150 
208 
450 
103 
226 
121 
159 

••;98' 
100 

K. 

•50 
30 
—. 
15 
09 
56 
14 
—. 
— 

-—. 
30 
— 
81 
_^ 
—. 
__. 
41 
60 
— 

Kalem 
adedi 

14 
10 
34 
17 
19 
27 
14 
29 
12 
23 
24 
18 
8 

33 
0 

26 
26 
19 
7 

10 

Karar tarihi 

5 . 8.1929 
.13. -8-. 1929 
19 . 8.1929 
2 3 . 8.1929 
25 . 8.1929 
16. 7.1930 
2 .12 .1930 
9 . 7.1931 

12. 7.1931 
16v 7.1931 
24; 7.1931 
18 .12 .1931 
2 . 7.1932 
2 . 7.1932 
8 : -8.1932 
4 . 2.1933 
5 . 3,1933 

2 1 . 6.1933 
2 . 7.1933 
6 . 9.1929 

Karar 
numarası 

432 
442 
448 
453 
456 

553 
624 
626 
627 
630 
696 
745 
746 
782 

M. 8 
M: 28 

9 
15 

461 . 

5 162 06 370 

: 2. Dolmabahçe kiler ve yemek odasındaki gümüş. ezaniye ait tahrir cetvellerinin, 1924 tarihli 
ana tahrir def teriyle karşılaştırılmasında, tahrir cetvelinde kaydına tesadüf edilen ve ihtiva et
tiği durum itibariyle birtakım manzarası arzeden ceman ••(666) dirhem ağırlığında gümüş eşyanın 
tahrir cetvellerinden esas defterine intikâl ettirilin ediği tesbit edilmiştir. Raporumuzun defterler 
kısmında da izahı yapıldğı veçhile tahrir cetvellerim .1923 senesinde Dolmabahçe'deki umumi eşya 
talıririni yapan -heyet hazırlamıştır. Halbuki 1924 tarihli ana tahrir defteri ise bunu mütaakıp saray 
idaresi tarafından düzenlenmiştir. Bu itibarla bu intikal esnasında cetveller muhteviyatının ana 
deftere aynen kaydı la'zıın gelirdi. 

Esas defterinde kayıtlı bulunmıyan bu eşyanın her hangi bir mahalle verilmiş olduğu hakkında 
defterlerde bir kayıt da mevcut değildir. Saraylar idaresi, bunların tahrir komisyonu tarafından 
ve tahrir sırasında her hangi bir yere Vermiş olması lâzımgcleeeğiııi ifade etmişse de bu hususta her 
.hangi bir vesika ibraz edilememiş ve yaptığımız tetkikatta da bunu teyit eder mahiyette bir kayda 
tesadüf etmemiş olduğumuz için aşağıda listesi çıkarılan bu gümüş takıma da bizzarure kayden kayıp 
nazariyle bakılmıştır. 

Tahrir No. 

100 
100 

.100 
100 

Adcd 

1 
1 
1 
2 

Dirhem 

417 
106 
81 
62 

Kvsa fi 

Kulplu tepsi, gümüş 
Maakapak çaydanlık, gümüş 
Maakapak, şekerlik, gümüş 
Bardak zarfı, gümüş 

666 
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3. Parkotel yangınından (Yalova) kurtarılıp da bugün kayden bulunamıyan eşya : Millî saray
lara ait binalardan Yalova'daki Parkotel köşkü 29 Nisan 1937 günü akşamı çıkan bir yangınla yan
mış ve-içinde bulunan saray eşyasından bir kısmı da bu arada ziyaa uğramıştır. îşin adlî safahatı 
o vakit cereyan etmiş ve esasen bu kısım mevzuumuz dışında kaldığından üzerinde durulmamıştır. 
Ancak bu hâdisenin millî saraylar ayniyat muhasipliği teşkilâtını alâkadar eden kısmı vardı ki, 
deınirbeş eşyanın kayden- tctkikatı yapılırken bunların; da âldbetlerini tâyin zımnında tetkikat 
icra edilmiş ve şu neticeler alınmıştır. Bu köşkün eşyasını 1930 yılında saraydan gönderilen eşya
larla bilâhara satın alman demirbaş eşyalar teşkil etmiştir. 1930 yılında saraydan gönderilmiş 
olanlar o yıla ait Yalova defterinden tesbit edilmiş fakat mubayaa ile bu köşke ne gibi eşyalar 
alındığı tesbit edilememiştir. Bu yangın neticesinde ayniyat muhasipliğinin, üzerinde durması ica-
beden cihet, kurtarılan eşyaların bir listesinin ihzariyle bu eşyaların bilâhara saray ve köşk
lerin hangi kısımlarına tevzi edildiklerini kayıt üzerinde tâyin ve tesbit etmek idi. Halbuki 
saray idaresince bu yapılmamış sadece yanan eşyaların listesi tertip ve bunların .terkin cetvel
lerine ithali ile, yapılması lâzımgelen işlerin en kolayı tercih. edilmiştir. Böylece, yanmak sure-
retiyle esasen kayıtlardan silinecek olan eşyaları tesbit etmek uğruna yanmıyan eşyanın da kay
dını meçhul bırakmıştır. Fakat yapılan tetkikatta yangından kurtarılan bâzı ziyafet takımları
nın nereye verildikleri kayden anlaşılabiimektedir. Filhakika Yalova'ya ait 1933 defterinin 
(38) nci sahifesinde ve «Park Oteli yangınından kurtarılan sofra takımları» ismi altında bâzı 
sırça ve madeni eşyaya tesadüf olunmaktadır. Bu vaziyet, Yalova'ya ait sair def terlerdeki ye
rinde bu ka.bîl meşruhat bulıınmıyan eşyaların yangından kurtarılan demirbaşlarla alâkası ol-
mıyan kısımlar olduğunu göstermektedir. O halde kurtarılmış olan eşyaların kayden hangi def
terlerde aranıp bulunabilecekleri suali akla. gelir ki-bu-cihet tetkikat esnasında tâyin ve tesbit 
edilememiştir. Zaten böyle bir tesbite imkân da yoktur. Çünkü kurtarılan eşyanın bir listesi ol
madığı gibi şayet böyle bir liste olsa dalıi burada eşyanın evsafı, kayıtlı bulunmıyacağı- cihetle 
gene her hangi bir tefrik yapmak mümkün olmıyaçaktı. Meselâ kurtarılan eşya arasında (4) 
aded tablo mevcuttur. 1930 yılı kayıtlarına göre o zaman sevkedildiği anlaşılan bu tablolar yan
gından sonra hangi kısma verilmişlerdir? Veya. verilen tablolar hakikaten onlar mıdır? Bunların 
neyi tasvir ettikleri hangi imzayı taşıdıkları bilinmeden bir tefrik yapmaya imkân yoktur. 

. Keza. kurtarılan masaların vasıfları nelerdir? Çünkü bu köşkte, dört ayaklı ceviz bezik masası, 
nıüstatil şeklinde ceviz orta masası, beş-gözlü .ceviz yazı masası gibi çeşitli evsafta masalar bulun
maktadır. Keza halılar da böyledir. Avrııpakâri 'kadife, Avnıpakâri çiçekli masa örtüleri vardır ki, 
bunlardan hangi cins kurtarılmıştır-. Halılar, avrııpakâri yeşil çiçekli, püsküllü mavi çiçekli lâci
vert çiçekli avrırpa, lâcivert zemin sarı çiçekli olarak muhtelif evsaf' taşımaktadırlar. Böylece cins-' 
leri aynı faka! nevileri, muhtelif olan eşyalar mevcuttur ki, sadece cins olarak yani, masa, Jıalı, tablo 
gibi isimler altında bugünkü Yalova defteri erinde bunları-'aramak faydasız olacağı gibi bulunup 
teşhis edilmeleri de imkânsız olduğundan bunla ra da bugün için kayden bulunamamış eşya naza
riyle bakılmıştır. Kurtarılan eşyanın tesbiti tetkikat sırasında tarafımızdan yapılmış, bunun için, 
1950 yılında Park oteline gönderilen eşyaların cins 've nevi bakımlarından dökümleri yapılmış ve 
bu döküm, yangında zıyaa uğrıyanlra ait eşya listesiyle karşılaştırılmış ve böylece kurtarılan eşya 
tesbit. edilmiştir ki, bunların listesi aşağıdadır; 
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, 5 aded masa ceviz 
:•;.•• 2 aded ayna maun boyalı yaldızcı 

.8 •.%:•» 'masa örtüsü ;^ "• ' . 
7 » sofra örtüsü kebir ~ • 
3 » büfe örtüsü 

•& » büfe kenarı örtüsü işlemeli 
;.•:.-::.2-''» hah 

25 » sandalye 
5 » sigara sehpası 
3 » k-anodin. • 
2 » paravana ortası cam yeşil kadifeden m-im id. 
4 » tablo 

10 » Kütahya saksısı kebir 

79 parça 

Ancak burada- şu noktayı belirtmek icabeder ki, bu liste ,evvelce saraydan gelip de geliş kaydı 
bulunan eşyaya aittir. Fakat 1930 - 1937 yılları arasında bu köşke yapılan mubayaa t eşyası bun
lara dâhil değildir. Çünkü Millî Saraylarda yapı'an ınuhayaatm pek çoğunun sevk mahalli malûm 
bulunmamaktadır. Bu itibarla kurtarılanlar arv-nrula mubayaat eşyalarının da bulunabileceklerini 
düşünmek icabeder. Fakat bunların tesbiti yapılamadığından aded ve cinsleri de tesbit edileme
miştir. . 
, 4. Kütüphanede de bu mevzuda gerekli incelemeler yapılmıştır. Dolmabahçe Harayı Kütüpha

nesinin 1933 senesinde yapılmış (1933 senesi defter serisinin 22, 1941 defler serisinin 4 No. lu defteri 
olan) bir katalogu görülmüştür. Ayni kütüphanenin ayrıca kütüphanede kullanılan ve saray defter
leri arasında yer almamış bulunan yalnız katalog numarası verilmek ve tasnif edilmek suretiyle dü
zenlenmiş diğer bir katoloğu daha bulunmaktadır. Bu. katoloklarda yazılı kiiaplarm hazan isimlerin
den hazanda numaralarından istifade suretiyle 102-3 (1340) esas defterlerinin 43 ve 44 numaraları 
odalarında kayıtlı kitaplarla karşılaştırılması yapılmış ve neticede ilk tahrirde mevcut bâzı kitaplar
la mecmua, risale ve sairenin bu kataloklarda yer almadığı görülmüştür. 

Kayda göre noksan olan bu kitap ve risaleler .yazıldıkları lisana göre tasnif olunmuş bir halde 
aşağıda gösterilmiştir. 

Türkçe kitap, mecmua ve risaleler 

i Tahrir 
No. 

317 
318 
339 
369 
390 
442 
954 
1030 
1033 
1035 

Ki I abın ismi 

Araba sevdası 
Yeni edebiyat neşriyatı, şiir, hikâye, temaşa 
Finten 
Hüzün ve tebessüm 
Sühamül ibham 
Düsturu eczadır 
İstanbul'un muhasarası ve zaptı 
Cenabı muhayyel 
Aşkı memnu 
Hayal içinde 

1147 Tezkietül beyan 
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Tahrir 

No. Kitabın ismi 

1150 Galatadul avam 
1185 Mccmııayi. mukavelât 
1218 Türkiye nasıl paylaşıldı 
1230 Harbuen sonra Türk'leri yükseltelim 
1231 Türkçemiz ' 
1234 Coğrafya tarihi 
1238. Merhume 
1241 Abdülhak Hâmit ve mülâhazatı, felsefiyesi 
1282 Âyatı kerimeyi havi bir eüzü (el yazısı) 
1361 Pertev Paşanın Bağdat seyahatine ait albüm 
1365 Maarif Nezareti thsaiya<t Mecmuası 
1366 Polonya'ya ait albüm 
1377 Selâmlık resimlerini havi albüm 
1376 Medinei Münevvere Albümü ı 
1378 Kâzım-Karabekir Paşanın çocuklarının albümü 
1379 Bâzı şehir resimlerini havi albüm . 
1561 ikdam-1 gazeteleri (1336 - 1337) seneleri 
1570 Usulü lıarb sevkülceyş 
1572 Methalü llmü hukuk ' , . f 
1581 Eisalei Murakabe 
1630 Tuhfetül Etfal 
1632 Harekâtı harbiyei askeriye 
1640 Osmanlı Tarihi 
1(553 •'Bulgaristan ve Ayastafano.s Muahedesi .' •. 
1658 Bismark hayatı hususiyosi ve siyasüyesi 
1670 Hikmeti tabiiye 
1.677 Mekâtibi iptidaiyede okunacak ilmühal 
1693 Cildi evvel esası talim 
1701 Binicilik kitabı • " 
1709 Siyasi mütaılâatı hâvi bir risale • • ^ 
1716 Selimi Salis ve Napolyon, ' • ı ' • 
1718 Talim ve Terbiye dersleri 
1726 Mecmuai Ebüzziya -
1730 Cemiyeti Akvam 
1740 Çanakkale seferi 
1747 Tarihi Sultan Muradı Hâmis 
1754 Anodolu ve Suriye'de seyahat hâtıraları 
1756 Dini İslâm ve ulûm 
1764 Sanaatı Şeban ile muhaberat 
1'777 Resimli nota defteri 

'71 Haremi Şerif hakkında âlemi Jtslâma beyanname 
77 Dürrü Şchvar Hanımın muallimi tarafından yazılmış kâğıt hakkında 
79 Muaveneti Sıhhiye Cemiyeti llayriyesiııin frengi ve içki belâları hakkında 
96 • Tarikati Mevlâna ve İslâmiyettc izdivaç 
99 Letaifi Enderuniye Tarihi 

102 Bahriscfit Tarihi . 
103 Muhaveratı siyasiye 
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Kitabın ismi 

104 îlmü içtimai 
106 Tarihi İslâm 
114 Ahkâmül Kur'an telif 111 imam 
115 Kamusu Osmani ' • " 
139 Diyarbakır'da'.asarı Islâmiye • ' 
145 Cemiyeti Uhuvvetül Islâmiye . 
152' L'ozan Konferansına ait vesaiki siyasiye ' -
164 Asyayi Suğradaki çiniler-
165 Armoni dersleri 
167 Rehberi muaşeret tercümesi 
175 Rusya ve İngiliz; İtilâfı 
176 . Avrupa ve Genç Türkiye 
181 Lügati Türki ve Çağatay 
191 Hatıratım 
193 Gazi Osman Paşanın fotoğrafı 
194 Cilt derununda talik yazı meşkleri 
196' İslâm ve müttefikleri siyaseti 
198 Hâtırat 
199 İran şehri risalesi 
204 1922 senesi Galata Sultanisi resim sergisi katalogu 
213 1920 tarihli sulh müzakeratı 
214 Buhara ve İran minyatürlerine ait Fransızca risaleler • . 
215 İktisadi ve askerî Anadolu coğrafyası 
217 CemiyetülTedrisiyei îslâmiyenin 1339 senesi hesabı 
224; Istılaha! Mecmuası 
228 Tefsiretül Beyan 
248 Kıraat kitabı 
301 Iclâl 

1532 Albüm (Bursa hakkında) 
150 Rusyalı İslâm Şakirtlerine Yardım Cemiyeti programı (aslında 3 cilt olup 2 cildi mevcut 

İç i ld i noksandır) > 
153 Düveli İtilâf iye tarafından teklif olunan mualıedenarae projeleri (aslında 2 cilt olup 1 

cildi noksandır) -
1635 Servisi hikemî ve medeni 
125 Mardin Ulûmu Etrakiye Tarihi 
147 Davetül âmmei minel mecelleilşeriyül Islâmifül âlâ fi Filistiiı 

Fransızca kitap mecmua ve saire 

537 Dictioıınaire classique illustre , 
703 Economie politique 
768 Angora aupres deMoustapha Kemâl 

1314 Fransızca el yazılarım havi evrak 
1381 İllüstrasyon gazete 
1396 L'armee Romaine 
1465 Pedagogique 

ahrir 
No. 
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Tahrîr 
No. Kitabın ismi 

1470 Contes de Bofas 
1493 Les Ameriques 
1494 La Redaction :-.\K 
1501 Almanac de Gota 
1526 Biographie de l'auteuro • 
1536 Albüm Suisse ' 
1544 Figaro illustree (1897,1899) 
1784 Rapor administrative püre ' 
1788 Le roman d'amour d'homme 
1797 Nouvelle Revue 
1829 Amateure des armes 
1848 Meşrutiyet Cb-nstitutionnel Ottoman 

111 Birinci Asrı Hicrîde i ran 'da bir âbidei l'slâmiye unvanlı eser 
137 îslâmique Revue 
203 Müzenin Fransızca katalogu 
206 Asyayi Suğra'da Türk medeniyeti 
299 Fransızca talim defteri . 
290 Fransızca gramer âli kısım 

1796 La Revue (aslında 4 cilt olup 2 cildi görülmüştür) 
1549 La Revue Internationale (aslında 31 cilt olup 7 cildi mevcut 24 cildi noksandır.) 

3.2/38 La demoeratie (Et les partis politigues isimli kitap yerinde kütüphanede infanterie isimli 
kitap vardır. Fakat asıl kitap bulunamamıştır. 

1829 Armatür de zarm. 
673 Ersiste dö moral 

1390 Egof dö loryan [ Not : Kitaplar esas defterine eski harflerle yazıldığı cihetle oku -
1820 Kofye armenien f nabildikleri gibi yazılmıştır. 
1822 Lö mayşer rüs 
1826 La fen distanbul 

Almanca kitap ve mecmua ve saire 

462 Strantberg 
1449 Aritmethik 
1451 Von der kasion rigon 
1475 Armee Echo portativ 
1483 Krieg des mensehen 
1502 Offiziel Tasclıen buclıim kur 
1524 tllustrierte Zeitung 
1529 Europa und Asien 
1577 Resimli nota defteri 
1790 Kriegs Sehirwin 
1799 Österreichisclıe und ungarisehe Rotbueb 
1804 Der aufstirgnde halebmond 
1862 Heinrich - Erhardt Top fabrikası katalogu 

44/97 Ressamlığa ait musavver katalolj 
44/110 Miraarii islâmiye ait eser 
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Tahrir . 

No. Kitabın ismi 

41/112 Resimli kitap 
14/247 Kıraat kitabı 
44/249 » » 
44/254 Büyük nmlıat'ebe üzerine fikirlerini ' 
44/255 Berlin İslâm Cemiyetinin nizamnamesi 
44/259 Japon hayalileri 

',44/260 Scheich Bedrettin , 
İngilizce kitaplar 

240 İngiliz edebiyatı 
288 Ameli surette İngilizce öğretecek kitap • 
289 İngilizeede §ugo sisteminin sadeleştirilmesi hakkında. 
291 Küçük, sade İngilizce usul 
297 Elseuei muhtelife klâvuzıı ' 

İtalyanca 
1587 Picordo Di Roma 

Aşağıda isimleri yazılı kitapların, kütüphanede kullanılan katalokta. kayıtlı oldukları görüldüğü 
halde bunların kütüphane raflarında mevcut olmadığı anlaşılmıştır. 

Kat al ok No. Kitabın ismi 

03/16 
V . • . 738/ 2 

81/26 
84/15 

902/6/6 
'91(496)/10 

84/79 

İlk tahrirde Dolma bahçe sarayı 43 ve 44 numaralı odalar dışında, diğer eşyalar meyanmda pera
kende, olarak bâzı kitapların da sarayın diğer bir kısmı: odalarında tahrir edildikleri yapılan incele
meden anlaşılmıştır. 

Bu odalardaki eşyaların karşılaştırılması'sırasında sözü geçen kitapların kayıtlarına tesadüf edil
memesi üzerinde bu odalardan alınarak kütüphaneye mal edilmiş olmaları ihtimaline binaen mev
cut son katolok. gözden geçirilmiş ve fakat bunların k'atolokta kayıtlarına, rastlanmadığı cihetle kü
tüphaneye ithal edilmedikleri anlaşılmıştır. 

Levreveille - memaire 
Alt Türkishe Keramik in Kleine Asicn und Cons-
tontinopel münhen 1922 
Tefekkür İstanbul 1303 
Oeuvre Compleles 1879 (kütüphanede 7 ciltten 
yalnız 4 numaralısı yoktur.) 

Oupays des Osmanlis 
Les hommes noııveaux 
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Oda 
No.-

15 
» 
» 
» 
» 
» 

17 
» 
» 

20 

25 
30 
71 

Kıczaın» 
eşyası 

» 

Tahrir 
•No. 

41 
42 

. 44 
15 
46 
47 
16 
17 

• 18 
14 

21 
11 
40 

78 
:ıi9 

Adedi 

1 
' 2 • 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 

2: 
34 

1 

8 
31 

104 — 

Kitabın isini 

Kamus Frahsızcaçlen Türkçcyo resimli 
Salname (Bir adedi •görü l em emiştir.)' 
Cilt Kamusül arabi 
Tef sirul Cevahir 
Nihayetül edeb 
Cilt el Kur'an fil ulûmül asriye ! 

» Seyyahatname îbni batuta 
» Malûmatı umumiye Berut Vilâyeti hakkında . " . - . . . 

Cüz'ü kitap "Türkiye de Yunan fecayii ve .'Fransızca lügat 
Cilt kitap ikisi almanca, ikisi Fransızca ciheti-askeriyeye ait Bahriye Salna
mesi _ 
Cilt kitap 334 salnamesi Lârose ve 3 ulumu iktisadiye mecmuası 
Cilt takvimi vakayi nüshaları 

» Kamusu Fransevi 

Risalei tıbbiye. 
Kitap eczahane eşyası 118 tahrir numaralı- kütüphane üzerinde mücellit 
kitap. 

Beşinci Kişim 

Kıymetlerinin, ziyama sebep olunan eşyalar 

'Milılı saraylardaki terkini kayıt işleri tetkik ve izah olunurken bu mevzuda saraylarda mevcut 
fiilî sistemin Saraylar İdaresi memur ve müstahdemlerini mesuliyet hislerinden uzaklaştırdığını, 
hattâ İni vaziyetin, mesul ve mükellef ayniyat muhasipliği kadrosunun lağvına . kadar gittiğini 
iziah etmiştik. Bu sistemin saray eşyalarında husule getirdiği zayiat miktarını da tebarüz ettirmiştik. 
Fakat bunun en bariz misalini sarayda mevcut tarihî ve bedii kı.ymeti haiz eşyalarda görmekteyiz. 
Fihakika'bu kabil eşyadan vazo ve çiçeklik olarak (10) tanesi imha olunmuş ve (40) tanesi de çat
lak, kısmen kırık, veya esaslı tamir görecek derecede tahrip edilmiş olmaları dolayısiyle maddi de
ğerleri bakımından kıymet ziyalarına mâruz bırakılmışlardır. 

Bunun başlıca sebepleri hakkında, raporumuzun terkin kısmında-misalleriyle izahlarda bulunulduğu 
cihetle burada.-ayrıca tafsilât verilmemiş ve bu kısıra, raporun-bir izah faslı olmaktan ziyade, ter
kin kısmında izahı yapılan sistemin bir neticesi olarak belirtilmek istenilmiştir. 

Muhtelif sebepılerıle çatlak veya kısmen kırık Ibır hale g'elieıı. Um ikalbîl eşya'larin bir listesi aşağı
da gösterilmiştir. Bu liSlte, s'araiyla'rdaki defterlere hususi olarak kurşun kalende yapılmış bâzı 
kayıtlardan elde lediılmişitlir. Belirt ilmesi istenilen cihet, bu kabil, eşyalar üzerinde tesbit olunan 
Ibu arızalar ne vakit, kimin tarafından yapılmış tır ve bu ârızaiların-1945 .senesine kadar ne se-
tbeple teslbit edilme'dilderi noktasıdır. Filhakika Ibu hususi kayıtlar 1945 yılm'da saraylarda yemi 
vazifeye başlıyan biir kontrol memuru tarafınd'an ve eşyayı momurlarla birilikte teitkik suretiyle 
vücuda getir'i'le'relk def terlerdeki hizalarına, kurşun kalemle İşaret ediljmiş. ve fakait bilâlıara key
fiyet saray müdürlüğü tarafından resmî bir zabıtla her nedense teslbit ettitıi'l'memiş ve bu feabîl 
çaıtlamia/ve kırulma hâdiselerinin cereyan şekilleri hakkında bür tabikika lüzum - g-örülm'edİğiinden 
bunların basar şekilleri de meçhul kalmıştır. llallbuki bu neviden eşyalar üzıerinde ve bu Şekilde 
yapılmış olan bir tesbitin 1945 yılında değil ve fakat 1924 yılını takip eden yıllardan itibaren 
yapılması ve şayet tesbit edilecek arızalar bulunursa bunların, eşyanın kaydına işaret edilmesi 
icabederdi. 
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Tesbit olunan bu eşyaların 1924 senesi umumi tahririnden sonra düzenlenen ana tahrir defte

rindeki vasıfları tetkik edilmiş ve sicil mesabesinde bulunan bu kayıtlarda kırık veya çatlak bu
lunduklarına mütaallik her hangi bir kayda tesadüf edilmemiştir Bu itibarla bu eşyalar üzerinde 
husule gelen arızalar 1924 tahrir ve tesbitinden sonra vukua getirilmiştir. Saray idaresi bu eşya
lardan bir kısmında husule gelen arızanın, harb seneleri içinde bunların Divriki'ye gidip gelmeleri 
esnasında vukuagelmiş olduğunu bildirmiştir. Fakat yaptığımız tetkikatta bu gibi tarihî ve be
dii kıymeti haiz eşyaların Divriki'yc şevkleri sırasında, umumi durumlarını, sağlam veya kırık 
oldukların tesbit eden bir zabıt varakası meeut olmadığı gibi bunların saraya avdetlerini mütaa-
kıp yollarda hasara uğrıyanları tesbit maksadiyle düzenlenmiş gene resmî bir zabıt mevcut değil
dir. Bu itibarla saraylar idaresinin bu mülâhazası bir mesnede istinat etmemektedir. Bu gibi kıy
metli eşyaların bakım ve idamelerine sarayda, bir eaııı tablo ile tarihî kıymeti haiz bir vazonun 
arasında hiçbir fark kabul etmiyen eski sistemin terkedilmesi ve bu kabîl eşyaların mütehassıs bir 
heyete tetkik ettirilerek sicillerinin esaslı olarak tesisleri icabetler. Üzerlerinde arıza tesbit edilen 
bu eşyanın bir listesi aşağıdadır. 

D. Mefruşat 

Db. 14 oda. 

Tahrir 
2463 

3G 

Vazo 

Db. 10 oda 

Db. 14 oda 

Db. 14 oda 
Db. 15 oda 

Db. 18 oda 

Db. 18 oda 

Db. 18 oda 

Db. 29 oda 

Db. 19 oda 

Db. M. 2 

Db. M. 11 

6 

8 , 

11 
13 

10 

9 

11 

55 

13 

» 

, Petrol lâm
bası 

Vazo 
» 

» 

> 

Çiçckük 

» 

» 

> 

» 

Küp şekilli Japonkâıi porselen 
0.63 em. 
Kırmızı kadife kaplı ve yaldızlı 
bilezikli piyedestal üzerinde be
yaz porselenden mamul iki kul]) 
ve kapaklı 78. cm. 
2 aded konsol üzerinde boğazları 
sarı ve bedeni mavi renkli, kuş 
resimli 42. cm. 
2 aded tül abajorlu ve bronz 
tezyinatlı yeşil kristal, uzun 
ayaklı bir adedinin ayağı çatlak 
2 aded çinkâri 1,22 
Pembe zemin üzerine kır man
zaralı çini fabrikası işi küçük 
2 aded leylâki zemin üzerine ye
şil yaldız ve çiçekli çini fabri
kası işi kapalı ve kulplu 35. cm. 
2 aded pembe zemin üzerine kır 
manzaralı çini fabrikası işi, ka
paklı, 40. cm. 
2 aded çini fabrikası işi, iki 
kulplu kayık" biçimi 
Küp şekilli fağfuri kapaklı 35, 
cm. . . 
Lâcivert zemin üzerine beyaz 
İniş resimli küp şekilli kebir va
zo 1,15 -
2 aded yaldızlı piyedestal üze
rinde şal örneği, kapaklı 1 metre 
2 aded leylâki zemin üzerine 
çiçek resimli bronz ayaklı ve 
kulplu, 1,30 em; 

Çatlak. 

Kaidesinde çatlak var. 

Tamir görmüş. 

Biri tamir edilmiş. 
Dibi çatlak. 

Birinin kulbu kırık. 

Bir adedi hafif çatlak. 

Çatlaktır. 

Kapağı kendine ait değil. 

Dibi çatlak. 

Birinin ağzı kırık. 

Birinin ağzı çatlak. 
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l)b. 20 oda 

T)b. 20'oda 

l')b. 2G oda 

Db. 2G oda 

Db. 31 oda 

Db. 35 oda 

Tahrir 
36 Çiçeklik 

25 Samdan 

Db. 53 oda 

•Db. 29 oda 

Db. 28 oda 

4 » 

o » 

4 » 

S Vazo 

Db. 39 oda 

Db. 39 oda 

Hazine Dp. 

Db. 43 oda 

Db. 44 oda 

Db. 52 oda 

Db. 52 oda 

3 

G 

143 

19 

.: -sr-

-m[ 

25 

» 

» 

•Saksılık 

Vazo 

: » -

Balık ha
vuzu 

Vazo 

5 » 

iti Çiçeklik 

27 Sigara seh
pası 

2 aded kaide ve kapakları koyu 
•çikolata renkli, - kulpları sarı 
yaldızlı meyva vo sürahi resimli 
küp şekilli 57 eni. 
2 aded allında hayvan heykel
lerini havi hurma ağacı seklin
de al tığa r mumlu fanimin gü
müş. 
2 aded geniş ve tei'lelli ağızlı 
i'aği'uri çiııkâri J;10 em. 
Gadcd kavanoz şeklinde fağfuri 
çinkâri 48. em. 
2 aded kaideleri müdevverüşşe-
kil som yaldızlı piyedestalli ma
vi zemin üzerine kabartma yıl-
dız>çiçekıi vekulplu . 
2 aded kapaklı ve ikiyer kulp
lu," ikişer '• "târttflarmda beyaz 

•'• madalyon i (jiçek, i resinîli,^lâci
vert renkli 40; Cin. 
2 aded geniş' ve tırtıllı 'ağızlı, 
f ağfürî ve • Çiinkâri 
Kaidesi balgamı murabba taşlı 
koyu lâcivert üzerine, ; ;ayağı 
kulplu vo kordonu bronzlu 1.02 
4 ayaklı, kabartm.a tezyihâtlı, 
toprak 
2 aded eflatun'' zemin üzerine 
beya:z pafta:,' kırmızr zemin üze-
'riite »Tapdnkâri . 
2 aded üzerleri gümüş - kakma 
•ve belimi'•';'resimli,•'• ıfıavi renkli, 
küçülc^G. Cm/ 
2-aded kaideleri maden bronz 
ve : kulplu; kapaklarinıiı etrafı 
maden çiçekli/ • tepeci ; çiçekli 
b i l l u r " ; '••';• ' " • = • 

2 aded kaideleri müdevver şe
killi; pembe'1 zemin üzerine yal
dız çiçekli billur, Bohem ma-
mulâtindüii 82. Cm. 
2' aded' Japönkâri, boyaları sıy
rılmış, kebir porselen 1.15 Cm. 
Arslaıt kafalı,:;müdevver şekil
li, ayaldi, ağzı nıaden^ Heyzî şe-
kiîli,':zemini gül renkli ve'kuş 
resıiîild 32: Cm.' T'•>':"'• 
2 aded. üzeri resimli, .siyah taş
lı, yaldızlı 
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Birinin kapağı kırık; laınir edil
miş. ' 

A'lm kuyruğu' kırık, p«t\-asi 
var. 

Boğaz kısım çatlaktır, tamir 
edilmiş, 
lîirinin ağzı kinle. 

Bir adedinin kulbu kırık. 

Bir adedinin kapağı tamir gör
müş. 

Bir adedinin ağzı eski, kırık, 

Çatlağı var, tamir görmüş. 4 

Ayağından ikisi kırıktır.. 4 

Birinin ağzı biraz kırık. 

Bir tanesi; hafif çatlak; 

Bir adedinin kapak canı 1 Çat
lak. 

Bir adedinin alt kısmı çatlak, * 

Ağızları hafif kırık. 

Kırık. .''"^^Mı-^S'1',^ " " 

Bir adedinin taşı çatlak. 
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Tahrir 

f)b. Mefruşal 7 Vazo 

I)}).'Mefruşat 17 Vazo 

Db.rGo, oda 7 Masa 

M. Depo 018 Çiçeklik 

Dİ). S8 oda 8 Vazo 

Dİ). 89 oda 1. » 

Taş-..oda 650 » 

Tas oda 653 » 

Taş oda 655 » , 

Db, ,'mefruşat' 1112 Kalem sapı 

.Çadır köşkü 
Db. 29 oda 

Gümüş oda 

Db. 44 oda 

257 İbrik 
2 • Şamdan 

133 Bir takım 

87 Kâğıtlık 

Leylak zemin ı üzerine -orman 
manzaralı ve müdevver kaide
li-ve kapaklı', çini fabrikası işi 
74. Cm.:': . , ' , 
Kahve rengizeminli <ye yaldız 

...elçekli çini,-fabrikası; işi 28 em 
Kelebek ağacından oymalı 4. 
sütun üzerine beyzi şekilli si
yah taşlı ve üzeri küçük- çiçek 
. resimli 
Koyu kahve rengi beyziyüş-

- seki l kabartma çiçekli 
2 aded" kaideleri 5 uyaklı Ja
pon kâri- yaldızlı .1.35 • Cm. 
2 aded beşer ayaklı kaide üze
rinde, Japonkâri ve yaldızlı 
1,88 Cm. ; 
2. aded mavi zeminli.çiçekli kuş 
resimli Avrupakâri porselen 
75 Cm. 
2 aded ikişer, kulplu düz beyaz 
testi şeklinde porselen 60; Cm. 
Beyaz zeminli çiçekli, kulpları 
yaldızlı 56. Cm. 
Gümüş (4 aded) takım şeklin
de. 

Gümüş...... 
2 aded gümüş 10 mumlu koyun 
\re arslaıı heykelli 
Gümüş tuzluk ve biberlik iki 

- cam gözlü • 
Beyaz balgami taşından. bronz 
üzerine mineli 

Ağzı kırık. ... ,'-. 

Ağzı kırık 

Taşı çatlak . 

Kırık 

Ayakları kırık 

Ayakları kırık. 

.Birinin^ ağzı kırık 

Biri kırık 

Bir kulını kırılmış 

İki muhafaza içinde bir adedi 
Divriği'ye gitmiş gelmemiş 2 
adedi Yalova'da 1 adedi Db. 44 
de deniliyor fakat evsaf tut
muyor. 
Kayıp 
Billuru, kırık 

Biri kırık 

Kırıktır, tamire muhtaç 

Netice 

Millî Saraylara ait defter, dosya ve sair kaytlar üzerinde dokuz ay devam etmiş olan tetki-
katımızın hitamında netice olarak aşağıdaki hususları belirtmek icabeder. 

Evvelâ, Büyük Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından uhdemize tevdi olu
nan vazifelerin vazıhan bir kere daha burada açıklanması yerinde olur. Bu vazife, Millî Saray
larda mevcut bulunan demirbaş kayıtlarının ihtieaca salih bir durumda bulunup bulunmadık
ları keyfiyetiyle, gene Millî Saraylardaki demirbaş -eşya. ile diğer tarihî veya bedii kıymeti haiz 
eşyaların imha ve kayıt terkini muamelâtının .incelenmesi şeklinde tâyin ve tasrih olunmuş 
idi. Bu durum karşısında, saraylardaki tctkikatımız da bizzarur şümullü bir şekil iktisap etmiş, 
sadece demirbaş eşya defterlerinin tetkikma inhisar edememiş ve ayrıca bu defterlerde mu-
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kayyet bulunan eşyanın münakale, mubayaa ve terkini kaydı gibi bilcümle tahavvülâtını da. tet
kik sadedinde sarayda mevcut bulunan dosyalara da intikal etmiştir. 

Tetkikatımızm yalnız beş ayım, 1924 yılı ana tahrir defteri ile, sarayın muhtelif kasır vo 
köşklerine ait ve (280 000) küsur parça eşyayı ihtiva eyliyen muhtelif tarihli demirbaş eşya 
defterlerinin karşılaştırılması teşkil etmiştir. Bu tetkikatı yaparken maksadımız, 1924 yılında. 
tesbit olunan eşyanın on sekiz sene sonraki tahavvülâtını tetkik ve tahkika tâbi tutmak idi. 
Tahrir numaralarını tamamen keybctmiş olan diğer eşyaların, haiz oldukları evsaf itibariyle 
karşılaştırılması işlerile, sarayların mubayaat ve terkin işleri ve bunlara alt defter ve kayıtların 
tetkiki mesai süremizin mütebaki kısmını işgal eylemiştir. 

Takdim olunan rapor, muamelât ve kuyudatı (25) seneden beri pek eok iğlâk edilmiş, her 
hangi bir hesap sistemi buluumıyan ve eski saray eşyasiyle mubayaa eşyasının birbirine karıştı
rıldığı bir vasatta, ve hattâ bâzı ahvalde, bugün hayatla bulunan eski memur ve müstahdemlerin 
bilgilerine yapılan müracaatlarla, müşkül bir te'tkikat neticesinde İhzar edilmiştir. Bu itibarla, 
şu ciheti belirtmek yerinde olur ki bugün Millî Sarayların her türlü kayıt, defter ve dosya ba
kımlarından tamamiyle yeni ve kanuni bir sisteme ircaı, mubayaa eşyasiyle eski eşyayı tefrik ede
rek yeniyi eskisinin yerine ikame etmemek ve her türlü eşyanın kanuni muhasebe usullerim tesis 
ederek bunları gene kanunen mesul ve mükeffel durumda, bulunan memurların sorumluluğuna, 
terketmek ve akibetleriyle zayiat sebeplerini onlardan talep etmek icabedeı*. Millî Saraylarda bu 
-sistem tatbik edilmediği içindir ki bugün saraylardaki eşyanın hesabını vermek müşkül, bir hale 
gelmiş ve hattâ kayden kayıp durumunda gözüken bir kısım eşyanın akıbetini tâyin edebilecek 
sorumlu bir şahıs dahi bulunamamıştır. Bu sebeple, sarayların bugünkü fiilî kayıt sistemine bir. 
son verilip ve yeni bir statü ve tesbit olunurken saraylarda, mevcut tarihî vo bedii kıymeti haiz 
kıymettar eşyaların fotoğraflı kayi.tlari.yle' sicillerinin tesisi, tablo ve levha gibi eserlerin ise bun
ları vücuda getiren üstatların isimleri ve mütehassıslar tarafından tâyin edilecek evsaflarınm da 
zikri suretiyle kayıtlara intikali ve bunlardan gayrı saraylarda, mevcut her nevi eşyanın bilirkişi
ler tarafından tesbit edilecek .cins, nevi ve mahiyetleri bakımından defterlere intikalleri elzem 
İm Ilınmaktadır. 

Milli Saraylar kayıtları üzerinde dokuz aydan beri devam eden tetkikatımızın tevlit etmiş ol
duğu bilgiye müsteniden son olarak şu ciheti belirtmek isteriz kî, saray kayıtlarına yeni bir şe
kil, verilirken bugün mevcut bulunan bilcümle eşyayı evsaf ve miktar bakımlarından ve tama
miyle yeniden tesbit ve tâyin etmek icabeder. Çünkü eşyayı evsaf ve miktar bakımlarından 1924 
yılma nazaran bugün mevcut olması lâzımgeleni aramak şeklinde yapılabilecek bir tetldkat, sa
ray kayıtlarının yukarda belirtileri manzarası karşısında adetâ imkânsız bulunmaktadır. Bu itibar
la, karışık ve vuzuhsuz eski kayıt ve .defterler üstüne yeni bir sistemi beyhude bina etmektense 
tamamen, yeni kurulacak bir usulün tesisi, tavsiye vo şayan addedilmiştir. 

İşbu rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları tnceleme Komisyonu Başkanlığına saygı 
ile arzolunur. 1.8 Haziran 1951 
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